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Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

SPØRSMÅL NR. 496

Innlevert 18. januar 2010 av stortingsrepresentant Bente Thorsen

Besvart 25. januar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hvilke tiltak vil justisministeren sette inn for at

behandlingstiden i rettsapparatet heller reduseres enn
økes?»

BEGRUNNELSE:

Jeg viser til intervju i Stavanger Aftenblad den
18.02.10 der sorenskriveren i Jæren tingrett påpeker
at saker kan hope seg opp for behandling i tingretten.
Regjeringen har bevilget mer penger til politiet noe
som forhåpentligvis vil medføre at flere saker opp-
klares. Samtidig gir ikke bevilgningene til domstole-
ne noen reel vekst. I mange tilfeller vil hurtig behand-
ling i rettsapparatet ha preventiv virkning for første-
gangskriminelle.

Denne effekten vil bli svekket dersom restansene
igjen begynner å øke etter den flotte dugnadsinnsat-
sen domstolene har gjennomført.

Svar:
Først vil jeg si at norske domstoler gjør et meget

godt arbeid, og saksbehandlingstiden er blant de la-
veste i Europa. Saksavviklingsstatistikk fra domsto-
lene for første halvår 2009 underbygger dette. 

For de aller fleste sakstyper viste halvårstallene
en fortsatt positiv utvikling. Høsten 2009 har en
imidlertid sett økt sakstilfang i en del domstoler.
Denne utviklingen gjør seg særlig gjeldende i de stør-
ste domstolene og vil kunne gi seg utslag i økt saks-
behandlingstid. Justisdepartementet følger denne ut-
viklingen nøye og er i dialog med Domstoladmi-
nistrasjonen om situasjonen. 

Det er Domstoladministrasjonen som har det ad-
ministrative ansvaret for domstolene. Domstoladmi-
nistrasjonen er organisert som et uavhengig organ.
Det fremgår av Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) Om lov
om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale
domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettsli-
ge stilling) at det er naturlig at Domstoladministra-
sjonen, i den grad ikke noe annet fastsettes gjennom
Stortingets budsjettbehandling, foretar de nødvendi-
ge prioriteringer innenfor domstolene, for eksempel
mellom ulike innsatsfaktorer som bemanning, kom-
petanseutvikling, IT-utvikling m.m. Det kan i denne
forbindelse nevnes at Domstoladministrasjonen
innenfor vedtatt budsjett i 2010 har omprioritert mid-
ler fra bemanning til økt satsing på IKT, kompetanse
og utbedring av domstolenes lokaler, noe Domsto-
ladministrasjonen har full anledning til å gjøre som
følge av sin uavhengige stilling.

Når det gjelder domstolenes budsjett, utgjør
driftsbevilgningen for de alminnelige domstolene i
2010 om lag 1,52 milliarder kroner, en økning på om
lag 77 millioner kroner i forhold til saldert budsjett
2009. Flere har pekt på at regjeringens styrking av
politiet med 1,3 milliarder kroner vil gi økt saks-
mengde. Jeg er enig i at dette kan føre til flere straf-
fesaker for domstolene, men deler av midlene skal
brukes til kriminalitetsforebyggende tiltak, noe som
vil redusere domstolenes sakstilfang på sikt. I tillegg
satser regjeringen på økt bruk av konfliktråd og mek-
ling, som er alternativer til domstolsbehandling.
Budsjettrammene for domstolene må selvsagt tilpas-
ses sakstilfanget over tid, men bemanningen i dom-
stolene kan ikke tilpasses toppene i antall innkomne
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saker, siden dommere som tilsettes ikke kan avsettes
når sakstilfanget avtar igjen. Vi må derfor følge ut-
viklingen i saksstatistikken nøye og søke å finne år-
saker til endringene som skjer. Det bemerkes for or-
dens skyld at økningen i sakstilfanget, både i straffe-
saker og i sivile saker, særlig har kommet etter at
rammene i budsjettforslaget for 2010 ble fastlagt.

Jeg møter for øvrig jevnlig styret for Domstolad-
ministrasjonen for å drøfte utfordringene i domstole-
ne. Det har også vært arrangert et seminar med de
sentrale aktørene på domstolsfeltet for å drøfte utfor-
dringene domstolene står overfor i de neste årene. Et-
ter mitt syn har vi vist evne til å tilpasse politikken til
realitetene i domstolene, og det vil vi fortsette med.

SPØRSMÅL NR. 497

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 22. januar 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på mitt spørsmål nr 15/244 om

hvordan ministeren vil nå målet om tillitsfulle dyr på
norske pelsfarmer. Jeg tillater meg å be om en utdyp-
ning av svaret.

Vurderer ministeren det som en tilstrekkelig og
faglig riktig kontroll at Mattilsynet intervjuer bonden
og observerer noen av dyrene for urolighet, og vurderer
ministeren det som en akseptabel avlsstrategi at pels-
dyroppdretten velger bort dyr med såkalt "uønsket ad-
ferd" slik som stereotypier eller annen urolig adferd?»

BEGRUNNELSE:

På bakgrunn av resultater fra tilsyn med pelsdyr,
vurderer Mattilsynet at utviklingen de siste årene har
vært positiv. Særlig mink er blitt vesentlig mer tillits-
full og mindre fryktsom, mens også rev sees en utvik-
ling i riktig retning på dette området. Dette tyder på
at næringens tiltak, herunder bruk av ulike tester for
utvalg av avlsdyr, ser ut til å ha ønsket effekt. Der er
likevel ett stykke igjen før man kan konkludere med
at Stortingsmeldingen målsetning er fullstendig opp-
nådd, særlig når det gjelder rev.

Mattilsynet gjennomførte i mars- april 2009, en
tilsynskampanje i 74 % av norsk pelsdyrhold. Flere
av tilsynspunktene under kampanjen hadde fokus på
dyrenes atferd, herunder bruk av tester for å velge ut
avlsdyr og metoder for tilvenning av valper til men-
nesker. Totalt ble det påpekt mangler mhp. avl for til-
litsfulle dyr i 16 % av farmene.

Med en faktisk kontroll av dyrene tillitsfullhet
var ikke inkludert i tilsynskampanjen. det samme
gjelder øvrig tilsynsbesøk av Mattilsynet på pelsfar-
mer. Tilsynspunkt 13 besto kun i at det ble utført et
kort intervju med bonden, og at inspektøren obser-
verte om noen av dyrene virket urolige. Fokuset på

urolighet er uheldig, siden passive og apatiske pels-
dyr kan være en vel så viktig indikasjon på dårlig vel-
ferd. Pelsdyr har ulike mestringsmetoder under
stress, og ikke alle reagerer med å være urolig hvis de
er redde. Mattilsynet observasjonsmetode fører altså
trolig til misvisende konklusjoner, mattilsynets mål
med intervjuet var bare å sjekke hvorvidt bonden ut-
førte de standardiserte adferdtestene, og oppfordre til
bruk av disse. Med andre ord godtar Mattilsynet disse
testene, selv om de har store feilkilder og ikke er ef-
fektive seleksjonsmetoder. Tilsynsmetoden for punkt
13 fanger altså kun opp deler av problemet, kanskje
toppen av isfjellet.

Pelsdyralslaget handlingsplan og metoder for ut-
valg av tillitsfulle dyr, baserer seg i stor grad på bon-
den skal velge bort dyr med såkalt" uønsket adferd",
slik som stereotypier eller annen urolig adferd. Dette
bygger på foreldet kunnskap. Fra før å ha blitt ansett
som et velferdsproblem i seg selv, fremhever nå for-
skere at denne typen unormal adferd kan være en vik-
tig indikator for utilstrekkelig forhold på gården.
Hvis evnen til å utføre for eksempel stereotypier av-
les bort, fjernes altså kun et symptom på velferdspro-
blem og ikke selve velferdsproblemet. Dessuten an-
sees dyr som utfører stereotypier for trolig å ha større
evne til å takle utilstrekkelig miljø, og dermed være
blant de bedre tilpassede individene i besetningen.
En annen form for "uønsket adferd" er jo de dyra som
ikke reagerer slik bonden forventer på de standardi-
serte adferdstestene. Dette problemet ble tatt opp i
spørsmålet til statsråden 25.11.09, men ikke besvart.
I verste fall har de siste årene avlsarbeid og offentlig
tilsyn bare etablert en tradisjon for avl mot mer pas-
sive og mindre robuste dyr, og den offentliggjorte
statistikken fra tilsynsrundene har bidratt til et misvi-
sende inntrykk av at pelsdyrnæringa har avlsarbeid
under kontroll.



Dokument nr. 15:4 – 2009–2010 15

Svar:
Jeg vil innledningsvis vise til Mattilsynets nasjo-

nale tilsynsprosjekt ”velferd for pelsdyr”, som i 2009
hadde som formål å undersøke om pelsdyr fikk stell
og ble oppstallet i tråd med forskrift om hold av pels-
dyr og forskrift om velferd for produksjonsdyr. Fo-
kus på dyreeiers bruk av standardiserte tester for ut-
velgelse av dyr som ikke egner seg for videre avlsar-
beid, var ett av totalt 17 tilsynspunkter som ble tatt
med i denne kampanjen. 

Mattilsynets tilsyn med pelsdyrnæringen for øv-
rig, baserer seg på risikovurderinger. I ordinært tilsyn
vil Mattilsynet blant annet ut fra tidligere erfaringer i
den aktuelle pelsdyrfarmen, gjøre en vurdering av
hvilke forhold det skal settes mest fokus på. Dette vil
variere ut fra lokalkunnskap om de ulike pelsdyrgår-
dene. Mattilsynets inspektører har både teoretisk og
praktisk kompetanse på å vurdere pelsdyrhold, her-
under dyrenes atferd. Under tilsynskampanjen ble
alle dyr i pelsdyrgårdene vurdert. 

Mattilsynets tilsynsfrekvens (antall pelsdyrfar-
mer som er inspisert) i 2007 og 2008 var henholdsvis
15 og 41 %. Under tilsynskampanjen, som ble gjen-
nomført i mars og april 2009 ble 73 % av farmene in-
spisert. De resterende farmene er blitt inspisert i et-
tertid. I forhold til tilsyn med hold av andre dyrearter
er dette en høy tilsynsfrekvens.

Ansvaret for avlsarbeidet ligger på næringen,
dvs. Norges Pelsdyralslag, på samme vis som for ek-
sempel GENO har ansvar for avlsarbeid på storfe, og
Norsvin har ansvaret når det gjelder svin. 

I tillegg til selvstendige vurderinger av dyrenes
atferd og utviklingen over tid generelt i næringen,
forholder Mattilsynet seg til næringens dokumenta-
sjon for avlsarbeid og avlsfremgang. Mattilsynets in-
speksjoner er ikke å betrakte som vitenskapelige un-
dersøkelser, men kontroll av hvor vidt gjeldende re-
gelverk hos den enkelte dyreeier overholdes. Dette
inkluderer kontroll av dyreholders metoder for å opp-
nå tillitsfulle dyr. I dette arbeidet må Mattilsynet for-
holde seg til næringens metoder og utvalgskriterier.
Ansvar for eventuell evaluering av metoder vil ligge
hos næringen. 

Vitenskapskomiteen for mattryghet (VKM) har i
sin rapport fra 2008 om risikovurdering av fare for li-
delse hos dyr holdt som pelsdyr, som ble utarbeidet
på oppdrag fra Mattilsynet, også vurdert disse at-
ferdstestene. Mattilsynet bruker VKM sine rapporter
som forvaltningsstøtte. Ut ifra det Mattilsynet har
kjennskap til er både pinnetesten som brukes på mink
og godbittesten på rev, tester som dyreeierne på en
praktisk måte kan utføre på egne dyr. Ifølge beskri-
velser av testene vil også passive dyr bli inkludert. 

Mattilsynets erfaringer med utviklingen i pels-
dyrnæringen tyder på at de metoder og tiltak som be-
nyttes i dag har ønsket effekt, selv om det fortsatt er
arbeid for pelsdyrnæringen å gjøre før man eventuelt
kan konkludere med at Stortingsmeldingens mål er
oppnådd.

SPØRSMÅL NR. 498

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

Besvart 27. januar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Det er skapt klare forventninger om at utbyggin-

gen av rv 2 mellom Kongsvinger og Slobrua skal i
gang i løpet av 2010. 

Kan statsråden bekrefte at de nødvendige beslut-
ninger nå vil bli tatt slik at utbyggingen kommer i
gang og vil det samtidig bli satt økt fokus på gjenstå-
ende strekning mellom Nybakk og Slobrua slik at en
kunne få en kontinuerlig utbygging av hele streknin-
gen Nybakk til Slobrua?»

BEGRUNNELSE:

Riksveg 2 mellom Nybakk og Kongsvinger er en
av de helt sentrale kommunikasjonsårene i landet.

Kapasiteten på vegen er sprengt og utbyggingen er
kommet på etterskudd. Da vegen ble utbygget fram
til Nybakk, snakket man den gang om kontinuerlig
utbygging av vegen. Nå har det stått stille i mange år.
En utvikling av Sør-Hedmark og mulighetene som
ligger i sterkere bånd til Sverige, forutsetter en bedre
veg.

Trafikkøkningen til Sverige er stor. Riksveg 2 er
en av hovedforbindelsene mot Stockholm og det lig-
ger store muligheter i å utvikle aksen mot Stockholm.

Ulykkene er i tillegg mange langs rv 2 og det has-
ter med en tidsmessig veg.
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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 fireårsperiode og ferdigstilles i siste
seksårsperiode. Som omtalt i Prop. 1 S (2009-2010),
foreligger det godkjent reguleringsplan for prosjek-
tet. Arbeidet med ekstern kvalitets- sikring (KS2) er
nå startet opp, og det foreligger lokalpolitisk tilslut-
ning til et bompengeopplegg som kan gjøre det mulig
å starte byggingen i løpet av 2010. Jeg tar derfor sikte
på å legge fram en proposisjon om saken så raskt som
mulig etter at den eksterne kvalitetssikringen er slutt-
ført. 

Med anleggsstart på strekningen Kongsvinger –
Slomarka i løpet av 2010, regner Statens vegvesen
med at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2014. I
St.meld. nr. 16 (2008-2009) legger regjeringen opp

til en investeringsstrategi med økt vekt på å sikre mer
sammenhengende utbygging av lengre strekninger. I
den forbindelse er det blant annet vurdert som aktuelt
å prioritere utbygging av rv 2 på den gjenstående
strekningen Slomarka – Nybakk i perioden 2014-
2019. 

Statens vegvesen opplyser at det foreligger god-
kjent kommunedelplan for strekningen Slomarka –
Nybakk, men at arbeidet med reguleringsplan gjen-
står. I tillegg kreves det lokalpolitisk tilslutning til et
opplegg for videre bompengefinansiering av utbyg-
gingen. De endelige prioriteringene etter 2013 vil
skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan
for perioden 2014-2023. Jeg kan imidlertid forsikre
om at jeg vil arbeide for kontinuitet i den videre ut-
byggingen av rv 2 mellom Kongsvinger og Nybakk,
forutsatt at nødvendige avklaringer foreligger.

SPØRSMÅL NR. 499

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Torkil Åmland

Besvart 27. januar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Vil statsråden se nærmere på muligheten for å

tilrettelegge tilskuddskriteriene for Husbanken slik at
samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv,
om tilrettelagte boliger, lettere kan realiseres?»

BEGRUNNELSE:

Ulstein kommune har over lengre tid hatt et ut-
merket samarbeid med privat næringsliv for å utvikle
kommunens tilbud til innbyggerne. Ordføreren gir
uttrykk for at uten dette tette samarbeidet mellom
kommunen og privat næringsliv ville ikke veksten og
utviklingen de har hatt de siste årene vært mulig.

Ulstein kommune ønsker nå å bruke det tette
samarbeidet i et nytt botilbudsprosjekt, men møter
utfordringer knyttet til finansieringstilskudd fra Hus-
banken.

Ulstein er en liten kommune med vel 7000 inn-
byggere. For å kunne bygge fremtidsrettede tilbud til
befolkningen har Ulstein planlagt å bygge boliger til-
rettelagt for eldre, innbyggere med redusert funk-
sjonsevne, rusproblemer eller andre grupper som har
behov for kommunal bolighjelp.

Boligene er tenkt bygget i sentrum, tett knyttet til
andre fasiliteter og tilbud. Boligene skal utformes på

en måte som gjør ombygginger, knyttet til endrede
behov mulig på kort tid. 

I en liten kommune som Ulstein er evne til rask
omstilling viktig for kontinuerlig å ivareta innbyg-
gernes behov. Prosjektet vil inneholde et antall enhe-
ter som vil sikre innbyggerne et kommunalt botilbud
i et langsiktig perspektiv. 

Husbanken kan i dag ikke bidra med tilskudd til
dette så lenge kommunen ønsker å utvikle prosjektet
sammen med privat utbygger.

Kommunens ledelse sier selv at dersom dette
prosjektet ikke kan realiseres i samarbeid med privat
utbygger, slik de ønsker, vil prosjektet trolig skrin-
legges.

Ordføreren opplyser at hele kommunestyret står
bak det skisserte prosjektet.

Svar:
Regjeringen ønsker å bidra til en utbygging av

felleskapsomsorgen, der det offentlige tilbudet og de
frivillige og ideelle kreftene sammen bidrar til en god
omsorgstjeneste uavhengig av sosial tilhørighet og
økonomisk evne. Vi ønsker ikke å privatisere eller
kommersialisere grunnleggende velferdstjenester.
Dette ligger også til grunn for innretningen av inves-
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teringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger.
Det er kommunen som skal søke Husbanken om til-
skudd, men tilskuddene skal også kunne viderefor-
midles til humanitære organisasjoner og andre som
tilbyr egne boligløsninger med omsorgstjenester på
non-profitbasis.

Investeringstilskuddet forvaltes av Husbanken. I
Husbankens retningslinjer vedrørende videretilde-

ling sies det at tilskuddet bare kan gis til kommuner.
Kommunen kan videretildele tilskuddet til frivillige
organisasjoner og andre som tilbyr boligløsninger
med omsorgstjenester på non-profit basis, samt at
bygningsmasse og tjenester kan sees atskilt og an-
skaffes separat.

Etter min vurdering gir dette handlingsrom for å
finne gode løsninger lokalt.

SPØRSMÅL NR. 500

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 26. januar 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«I en pressemelding fra NHD 11.05.09 vises til at

striden om transaksjonene mellom Aker Solutions A/
S og selskaper i Aker ASA konsernet hadde avdekket
et behov og gjensidig ønske om en gjennomgang av
aksjonæravtalen.

Hva er grunnen til at en slik gjennomgang ennå
ikke er foretatt og når kan en revidert avtale mellom
partene forventes klar?»

Svar:
Avtalen er inngått og følger vedlagt. 
Jeg vil orientere Stortinget ytterligere ved egnet

anledning.

3 vedlegg til svar:

Vedlegg 1:

– Tilleggsavtalen (http://www.regjeringen.no/
upload/NHD/Vedlegg/Aksjonæravtalen%20-
%20klar%20til%20signering.pdf)

Vedlegg 2:

– Styreinstruks (http://www.regjeringen.no/
upload/NHD/Vedlegg/Vedlegg%20A%20-
%20styreinstruks%20-%20%20endelig.pdf)

Vedlegg 3:

– Vedtektsendring (http://www.regjeringen.no/
upload/NHD/Vedlegg/Vedlegg%20A%20-
%20styreinstruks%20-%20%20endelig.pdf)

SPØRSMÅL NR. 501

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou

Besvart 25. januar 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Vil miljøvernministeren sørge for at ulvestam-

men i grensetraktene i Østfold kan reduseres ved til-
latelse til jakt, og vil statsråden sørge for at dette skjer
raskt, samt allerede nå gir tillatelse til jakt på ett visst
antall dyr?»

BEGRUNNELSE:
Som mangeårig medlem av viltnemnda i Spyde-

berg og med tilgang til rapporter etter jakten 2009 er

det tydelig at hjorteviltet i grensekommunene Røm-
skog, Marker, Aremark og Halden nesten er fravæ-
rende. Dette er særlig tydelig på østsiden av Glom-
ma. Rovdyr forsyner seg av fatet. I de siste dager er
det på ny fremkommet at det er ulvefamilier i grense-
traktene som ikke telles med i de 3 ynglende ulvefa-
miliene slik rovdyrforliket legger opp til. I tillegg
kommer det påstander om at dette lenge har vært
kjent og at tall på antall ulver i traktene forsøkes hol-
des skjult. Et stort antall ulv forringer så vel friluftsliv
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som næringsgrunnlag. Regjeringen har varslet at den
i 2010 vil ha en gjennomgang av bestandsmålene.

Svar:
Bestandsmålet for ulv ble gjennom rovviltforli-

ket i Stortinget våren 2004 fastsatt til 3 årlige helnor-
ske ynglinger innenfor forvaltningsområdet for yng-
lende ulv. Østfold fylke inngår i sin helhet i dette for-
valtningsområdet. I perioden fra rovviltforliket ble
inngått og frem til i dag har vi så langt ikke lykkes å
nå bestandsmålet, og jeg anser det ikke som aktuelt å
åpne for lisensfelling av ulv innenfor forvaltnings-
området før bestandsmålet er nådd. Utenfor forvalt-
ningsområdet er det imidlertid åpnet for lisensfelling
ved flere anledninger, og senest i desember 2009 ble
to ulver skutt på lisensfelling i Hedmark. 

Av Soria Moria II fremgår det at Regjeringen vil
foreta en ny vurdering av bestandsmålet for ulv, og at
vi i den forbindelse også vil ta opp fordelingen av
grenseulv med svenske myndigheter. For meg er det
viktig at et nytt bestandsmål ikke svekker bestandssi-
tuasjonen for ulv, og jeg er opptatt av at Norge skal

ta ansvar for å ivareta deler av den felles skandinavis-
ke ulvestammen. Stortinget vil bli invitert til et nytt
forlik om bestandsmålet for ulv innen utgangen av
2010. 

Så langt i 2009 er det dokumentert en familie-
gruppe av ulv med tilknytning til Østfold, nærmere
bestemt i det norsksvenske Dals Ed-Halden reviret.
Jeg presiserer imidlertid at dette er en foreløpig over-
sikt. Jeg er kjent med at det er gjort sporinger i Øst-
fold som kan innebære at ny ulv har etablert seg i om-
rådet, eventuelt at familiegruppen i Dals Ed-Halden
har utvidet sitt leveområde. Registreringsarbeid på-
går for fullt for å få klarhet i dette. 

Elg og annet vilt er naturlige byttedyr for ulv, og
det forhold at mengden vilt av en jaktbar art varierer
er en del av naturens dynamikk. Viltet og viltets leve-
områder skal forvaltes i samsvar med naturmang-
foldloven og slik at naturens produktivitet og artsrik-
dom bevares. I utgangspunktet er det innenfor denne
rammen vi i jaktsammenheng kan høste av naturens
overskudd.

SPØRSMÅL NR. 502

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Håkon Haugli

Besvart 25. januar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Mange boligkjøpere opplever at de blir sittende

med ansvaret for eksisterende mangler og skader ved
kjøp av bolig, uten mulighet for erstatning fra tidlige-
re eier, eiendomsmegler eller forsikringsselskap. 

Vil statsråden ta initiativ til å styrke forbruker-
vernet ved kjøp av bolig, for eksempel ved å foreslå
endringer i avhendingsloven?»

BEGRUNNELSE:

For de aller fleste er kjøp av bolig blant livets
største investeringer. Lov om avhending av fast eien-
dom (avhendingsloven) regulerer rettigheter og plik-
ter ved kjøp og salg av fast eiendom. Loven er ment
å gi god rettsikkerhet for partene i eiendomshandel. 

Etter lovens § 3-1 første ledd har boligen en man-
gel om den ikke er i samsvar med de kravene som føl-
ger av kjøpekontrakten. Nesten alle brukte boliger
selges imidlertid i dag ”som den er”. Dette innebærer
at kjøper overtar risikoen for eventuelle feil og mang-
ler.

I praksis oppstår det ofte uenighet mellom kjøper
og selger med hensyn om feil og svakheter ved den
solgte boligen er å anse som en mangel i lovens for-
stand eller om skadene må ses i sammenheng med
gradvis slitasje, slik at vedlikeholds-/oppgraderings-
behovet er forventbart og dermed ikke kan kreves er-
stattet.

Ofte bistås selger av profesjonell eiendomsme-
gler og takstmann, og ved vist om feil og mangler får
boligkjøperen ofte et forsikringsselskap som mot-
part.

Mange boligkjøpere opplever at de selv blir sit-
tende med bevisbyrden og i realiteten står uten mu-
lighet for å søke erstatning fra selger for mangler ved
boligen.

Svar:
Jeg viser til at det såkalte Takstlovutvalget har ut-

redet og lagt frem forslag til et regelverk som skal si-
kre at det ved markedsføring og salg av boliger i for-
brukerforhold som omfattes av avhendingslova, fore-
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ligger informasjon om relevante forhold ved boligen,
jf. NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig.
Det fremgikk av utvalgets mandat at regelverket skal
ha en

”...overordnet målsetting om å gjøre det tryggere
å kjøpe og selge bolig, samt å begrense forbrukernes

risiko og antallet tvister i forbindelse med bolighan-
del”. 

Forslagene i utredningen har en side til sentrale
regler i avhendingslova. Utredningen har vært på hø-
ring, og jeg vil på vanlig måte i lys av høringen vur-
dere forslagene.

SPØRSMÅL NR. 503

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen

Besvart 28. januar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Viser til svaret på spørsmål 429 "Hjem i verdig-

het" hvor statsråden vurderer å innføre en slik ord-
ning i det ordinære opplegget i ventemottak.

Hvilke kostnadsrammer og budsjett er knyttet til
kvalifiseringsprosjektet ved Lier ventemottak?»

Svar:
I svaret på spørsmål 429 redegjorde jeg for ho-

vedtrekkene i prosjektet ”Hjem i verdighet”. Det ble
satt i gang som et seksmåneders prosjekt i mars 2009
og finansiert av et tilskudd fra Utlendingsdirektoratet
(UDI) på kr 800 000 over daværende kapittel 690
(nåværende 490), post 72 Retur og tilbakevending
for flyktninger. Senere har UDI gitt ytterligere et til-

sagn om tilskudd på kr 800 000. Det samlede beløpet
på kr 1 600 000 var forutsatt å dekke utgiftene til pro-
sjektet i 12 måneder, men vil ut fra det jeg kjenner til
kunne gi grunnlag for drift noe lenger enn dette.

Basert på erfaringer med prosjektet så langt, tar
jeg sikte på å utvide ordningen til også å omfatte be-
boere i ventemottak som samarbeider med politiet
om ledsaget retur.

Jeg legger da til grunn at prosjektet ved Lier ven-
temottak ved full drift vil ha en årlig økonomisk ram-
me på inntil kr. 1 600 000. Jeg tar også sikte på å ut-
vide prosjektet til å omfatte Fagerli ventemottak, og i
så fall øke rammen med ytterligere kr 1 600 000, til
totalt inntil kr 3 200 000 i 2010.

SPØRSMÅL NR. 504

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve

Besvart 28. januar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil statsråden bidra til at Sunnmøre Politidis-

trikt snarest blir i stand til å bemanne de til en hver tid
vakante stillingene i etaten, slik at flere patruljerende
politi kan benyttes i Ålesunds gater og dermed bidra
til å forebygge mot flere voldtekter?»

BEGRUNNELSE:
I dagens Sunnmørspost tirsdag 19. januar kan vi

igjen lese om brutalt overfall og voldtekt av en kvin-

ne i Ålesund sentrum - voldtekt nr 5 fra mai 2009,
uten at politiet har spor å forholde seg til. Fire av
overgrepene har skjedd i nærmeste nabolaget til
Tinghuset og politistasjonen. Dette skremmer nå be-
folkningen og spesielt kvinner som ikke tør å bevege
seg ute på kveldstid uten følge. Slik vil vi ikke ha det
lenger! Det er ingen hemmelighet at Sunnmøre poli-
tidistrikt sliter med lav bemanning grunnet fler va-
kante stillinger, på det jevne mellom 5-7. Dette skyl-
des dårligere rammevilkår enn landet forøvrig, ifølge
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tall fra Politidirektoratet, og slett ikke mangel på sø-
kere til stillingene. Jeg viser i den sammenheng til
tidligere spørsmål fra undertegnede; dokument
15:1449 (2008-2009) samt spørsmål nr 487
24.01.2008. Situasjonen slik den er i dag er uholdbar
og kan ikke aksepteres. Jeg ber derfor statsråden bi-
dra til at Sunnmøre politidistrikt settes i stand til å an-
sette politi i de til en hver tid vakante stillingene, slik
at vi kan få flere politifolk ut i gatene og dermed bi-
dra til at Ålesund sentrum og resten av politidistriktet
blir et tryggere sted å ferdes.

Svar:
Justisdepartementet arbeider for at politiet får

ressurser og rammevilkår som setter etaten i stand til
å ivareta sine oppgaver på en god måte. Bevilgninge-
ne til politi- og påtalemyndighet er økt med 2,3 mil-
liarder kr i perioden 2005-2009. Dersom kompensa-
sjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkin-
gen på ca 1,1 milliarder kroner. I 2010 økes budsjet-
tet med hele 1,3 milliarder kroner, til tidenes største
politibudsjett. Når kompensasjon for lønns- og pris-
stigning er trukket fra er budsjettet styrket med ca.
1,2 milliarder kroner.

Bemanningssituasjonen i politiet har vært en ut-
fordring i flere år, først og fremst fordi det er utdan-
net for få politifolk. Derfor har regjeringen økt opp-
taket ved Politihøgskolen til 552 elever i 2009 og til
720 elever i 2010. Til sammenligning kan nevnes at
det i perioden 2006 – 2009 er tatt opp 648 flere poli-
tistudenter enn i perioden 2002 – 2005. I tillegg kom-
mer som nevnt det rekordhøye opptaket i 2010. Dette
gjør vi for å følge opp behovene som ble avdekket i
Politidirektoratets bemanningsrapport ”Politiet mot
2020” fra 2008.

Videre ble det i forbindelse med tiltakspakken i
januar i fjor opprettet 460 nye sivile årsverk til politi-
og lensmannsetaten. I praksis betyr dette at om lag
280 polititjenestemenn frigjøres til operativt arbeid.
Sunnmøre fikk 6 av disse sivile årsverkene, som vi-
dereføres i 2010.

Som en del av den nye særavtalen om arbeids-
tidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. okto-
ber 2009, er det gjort avtale om å øke arbeidstiden for
mange politiansatte med en time. Dette representerer
ytterligere en ressursøkning på anslagsvis 230 års-
verk. For Sunnmøre politidistrikt utgjør dette om-
kring 4 årsverk. Til sammen gir dette et betydelig løft
for politiet. Vi vil følge opp denne investeringen i po-
litikraft slik at den omsettes i bedre forebygging, økt
oppklaring og et mer synlig og tilgjengelig politi.

For Sunnmøre politidistrikt, som representanten
spør om, er budsjettet økt med 9 190 208 kroner fra
2008 til 2009. Dette er en økning på 7,2 %. Budsjettet
for 2010 er foreløpig ikke fordelt til politidistriktene.

Politibudsjettet fordeles etter en ressursforde-
lingsmodell som benytter en rekke kriterier for å få
en mest mulig riktig fordeling mellom politidistrikte-
ne. Ressursfordelingsmodellen justeres og oppdate-
res jevnlig. Når politidistriktet får sin årlige ramme-
tildeling, er det distriktets ledelse som har ansvaret
for at ressursene fordeles slik at innbyggerne får en
best mulig polititjeneste. Jeg har tillit til at politimes-
teren foretar de nødvendige prioriteringer for å sikre
hele politidistriktet en god polititjeneste.

Politidirektoratet opplyser at politidistriktets ut-
gangspunkt er at samtlige årsverk skal være besatt av
kvalifiserte tjenestemenn og – kvinner, og distriktet
holder i svært liten grad årsverk ubesatt utover ”nor-
mal” vakansetid knyttet til rekrutteringsprosesser.
Per dags dato har distriktet mellom 5 og 7 årsverk der
en slik rekrutteringsprosess er i gang. Det er ingen
vakanser ved Ålesund politistasjon. Det vises for øv-
rig til Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020”
hvor politi- og lensmannsetatens ressurs- og kompe-
tansebehov er nærmere beskrevet.

Politimesteren opplyser at det er satt inn ekstra
ressurser i Ålesund for å forebygge vold og voldtek-
ter, og at politiet har økt sin tilstedeværelse på utsatte
steder. Det er etablert dialog mellom politiet og kom-
mune for å vurdere hvilke tiltak de kan gjennomføre
i felleskap.
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SPØRSMÅL NR. 505

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 29. januar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I spørretimen 04.11.09 spurte undertegnede mi-

nisteren om han ville forandre reglementet om
Brannvesenets røykdykkerbiler. Ministeren svarte at
han ville se om det ville være mulig å inkludere røyk-
dykkerbiler i den ovennevnte forkriften for brannve-
senets spesialkjøretøy.

Har ministeren fått endret forkriften, hvis ikke,
når kan den endres?»

Svar:
Det har i arbeidet med oppfølgingen av denne sa-

ken vist seg at spørsmålet fra representanten Trædal

ikke gjelder engangsavgiften, men derimot gjelder
retten til kompensasjon for merverdiavgift på utryk-
ningskjøretøy til brannvesenet. Som jeg viste til i mitt
svar 4. november 2009, har det ikke blitt gjort noen
endringer i reglene om engangsavgift som berører
disse kjøretøyene. Det er derfor heller ikke nå grunn-
lag for å gjøre endringer i engangsavgiftsforskriften.
Jeg vil imidlertid følge opp saken i forhold til
merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kom-
munesektoren, og herunder ta de registreringsmessi-
ge spørsmålene opp med samferdselsmyndighetene.
I lys av dette vil det bli vurdert behov for eventuelle
regelendringer.

SPØRSMÅL NR. 506

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 26. januar 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av

dagens forvaltningspraksis for å se på om intensjone-
ne bak forurensingsloven følges godt nok opp?»

BEGRUNNELSE:

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre
miljø mot forurensning og å redusere eksisterende
forurensning, å redusere mengden av avfall og å
fremme en bedre behandling av avfall. 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik
at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade,
går ut over trivselen eller skader naturens evne til
produksjon og selvfornyelse.

I følge Bergens Tidende 17.01 har SFT sagt ja i
de 344 siste søknadene om utslipp. Det pekes fra uli-
ke holdt på at loven ville fungert etter intensjonene
dersom man gjennomførte en strammere forvels-
ningspraksis. Norge har betydelige utfordringer
knyttet til å nå de målene som er satt for miljøpolitik-
ken, som for eksempel forurensinger i fjorder og
vassdrag. SFT har flere omstridte saker til behand-
ling, blant annet en søknad om å dumpe store meng-
der gruveavfall og kjemikalier i Førdefjorden.

Svar:
Norsk industri er underlagt strenge miljøkrav.

Stadig strengere krav etter forurensningsloven til in-
dustri og andre forurensende virksomheter har de sis-
te tretti årene ført til at forurensende utslipp til luft og
vann er betydelig redusert. 

Forurensningsloven sier at all forurensning er
forbudt med mindre man har fått tillatelse fra foru-
rensningsmyndigheten. Videre fastslår loven at når
forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal
gis og hvilke vilkår som skal stilles, skal det legges
vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tilta-
ket sammenholdt med de fordeler og ulemper som
tiltaket for øvrig vil medføre. Loven pålegger altså
myndighetene å vurdere miljøhensyn opp mot andre,
samfunnsmessige hensyn, som verdiskaping og ar-
beidsplasser. Denne avveiningen løses ofte ved at
man stiller strenge og tydelige vilkår i utslippstillatel-
sen som ivaretar de forurensningsmessige hensynene
på en tilfredsstillende måte. Forurensningsmyndig-
hetene vil alltid sørge for at kravene i utslippstillatel-
sen ivaretar hensynet til miljø og helse. Ofte får be-
driften tillatelse til å slippe ut mindre enn de søker
om, i tillegg til at den pålegges ytterligere tiltak for å
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hindre og motvirke forurensning. Andre ganger gir
forurensningsmyndigheten avslag på deler av de ut-
slippene det søkes om tillatelse til, mens de andre de-
lene av søknaden innvilges på nærmere, strenge vil-
kår. Kravene som stilles i dagens utslippstillatelser,
er basert på det som defineres som beste tilgjengelige
teknologi for den enkelte bransje.

På bakgrunn av dette mener jeg at dagens praksis
er i tråd med forurensningsloven og dens intensjoner.
Jeg vil imidlertid sørge for at norske forurensnings-
myndigheter fortsetter med å stille strenge miljøkrav
etter forurensningsloven. For øvrig er det sjelden at
forurensningsmyndighetene mottar søknader om eta-
blering av nye virksomheter. Statistikken viser at de
tillatelser som er gitt de senere år, i hovedsak gjelder
endringer i eksisterende bedrifters utslippstillatelser,
blant annet ved at det foretas innstramninger i gamle
tillatelser. 

Jeg er også opptatt av at tilsynsarbeidet priorite-
res. Fylkesmennene og Klima- og forurensningsdi-
rektoratet fører et risikobasert tilsyn med norske in-
dustrivirksomheter for å sikre at utslippstillatelsene
etterleves. I statsbudsjettet for 2010 styrker Regjerin-
gen fylkesmennenes tilsynsarbeid. 

Jeg nevner avslutningsvis at Miljøverndeparte-
mentet i fjor høst vedtok en forskriftsregulering av
seks industribransjer. Endringen innebærer blant an-
net at det stilles miljøkrav til en rekke nye virksom-
heter. I tillegg fører endringen til mindre administra-
tivt arbeid med utslippstillatelser, fordi det nå er gitt
generelle krav i forskrift. Dette frigjør ressurser hos
forurensningsmyndighetene som kan brukes til å føre
enda mer tilsyn med at bedriftene overholder utslipp-
skravene.

SPØRSMÅL NR. 507

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland

Besvart 28. januar 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Når vil statsråden sørge for at grasrotandelen

blir en ordning hvor grasrotmidler tildeles de aktører
som midlene i utgangspunktet var tiltenkt og ikke gir
rom for at eksempelvis vennegrupper og fotaball-
sympatisører gis mulighet til å hente store midler til
sine aktiviteter, og hvordan vil statsråden kategorise-
re frivillighetsregisteret for å kunne demme opp for
uberettigede uttak av grasrotmidler fra Norsk Tip-
ping AS?»

BEGRUNNELSE:

Ordningen med grasrotmidler er en ordning hvor
midler fra Norsk Tipping AS' virksomhet tildeles de
lag og organisasjoner som gis rett til å være en del av
grasrotandelsordningen gjennom gitte kriterier. Vi
har nå flere eksempler på at nyopprettede lag inngår
i ordningen til tross for at disse åpenbart ikke var
tenkt i innlemmes i en slik ordning. Midlene blir
brukt til ren forlystelse så som fotballturer for sup-
portere og ikke til å drive aktivitet i et lag eller en or-
ganisasjon. Frivillighetsregisteret ble for ett år siden
åpnet for registrering for de som ønsket å inngå som
en del av grasrotordningen. Allerede ved første utbe-
taling så vi at det var enkelte som åpenbart misbrukte

ordningen. Ved senere tildelinger skjer det samme og
det er åpenbare svakheter ved frivillighetsregisteret
som bidrar til at det ikke fungerer tilfredsstillende i
forhold til å demme opp for at useriøse aktører utnyt-
ter ordningen og for tildelt midler på bekostning av
alle de gode og viktige frivillige lag og organisasjo-
ner som sårt trenger midler.

Svar:
Media har i løpet av 2009 avdekket noen tilfeller

av foreninger som har mottatt grasrotandel der f.eks.
spilleren selv har opprettet foreningen hun velger å
spille til inntekt for eller som har et innhold som er i
gråsonen for hva vi tradisjonelt har betraktet som fri-
villighet. Jeg deler stortingsrepresentantens bekym-
ring for at slike historier skal svekke tilliten til ord-
ningen. 

Norsk Tipping vil innføre øvre grenser for spille-
innsats på alt registrert spill på henholdsvis 40 000 kr
dagen, 100 000 kr i uka, 300 000 kr i måneden og 1
mill. kroner i året. De nye grensene vil tre i kraft i lø-
pet av mai/juni 2010. Dette tiltaket vil være et sentralt
virkemiddel for å redusere muligheten for storspille-
re som søker å kanalisere midler tilbake til egen virk-
somhet. Innføring av en øvre grense på spilleinnsats
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på maks 1 million kroner per år vil bety maksimalt 50
000 kr i grasrotmidler per spiller per år. 

I tillegg til dette har departementet i brev 14.mai
2009 presisert overfor Frivillighetsregisteret hva som
skal forstås med begrepet ”virksomhet på lokalt ni-
vå” i grasrotforskriften, noe som har ført til en opp-
rydding ift. hvilke foreninger som kan stå som mot-
takere av grasrotandel. Frivillighetsregisteret fjernet i
overkant av 90 foreninger fra grasrotandelen etter
dette, herunder s.k. supporterforeninger.

Jeg vurderer andre tiltak for å begrense mis-
brukspotensialet ved grasrotandelsordningen.  Jeg vil
likevel understreke at ordningen så langt i klare ho-
vedtrekk har vist seg å være en suksess for frivillig-
heten og at den har sikret større oppslutning rundt
Norsk Tippings tilbud – noe som også kommer idrett,
kultur og frivillige organisasjoner til gode.

SPØRSMÅL NR. 508

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen

Besvart 29. januar 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«FeFo er forvaltningsorganet til allmennheten i

Finnmark og forvalter 96 % av fylkets arealer. På Fe-
Fos eiendom har NVE identifisert ca 70 % av Norges
utbyggbare vindressurser på land. FeFo har dannet
og er medeier i et nytt selskap med formål om å ut-
bygge vindkraft. Selskapet skal gis enerett til å inngå
avtaler med FeFo. FeFo er både eier og forvalter av
et selskap som gis enerett til all vindkraft i fremtiden.

Mener statsråden at dette bryter med EØS avta-
lens etableringsregler og konkurranselovgivning?»

BEGRUNNELSE:

Avtalen om enerett på utbygging av vindkraft
hvor FeFo forvalter ca. 70 % av landets interesser på
området oppfattes av mange som sterkt konkurranse
vridende og når det gjelder forholdet til EØS-avta-
lens regler er det Nærings- og handelsdepartementet
som er nærmest til å vurdere dette. Så langt kan jeg
ikke se at NHD har vurdert denne konkrete saken.

En slik analyse av hva som er relevante geogra-
fiske og produktmessige markeder blir derfor sentralt
innenfor rammen av EØS-konkurranseloven etter
EØS-avtalen artikkel 53 og 54. (som tilsvarer kon-
kurranseloven §§ 10 og 11.)

Departementet er klageinstans for tilsynets ved-
tak om inngrep mot foretakssammenslutninger. De-
partementet er også klageinstans for tilsynets vedtak
om pålegg om opphør av adferd i strid med konkur-
ranseloven § 10 og 11 og EØS-avtalen artikkel 53 og
54, såfremt tilsynet ikke har fattet vedtak om ileggel-
se av overtredelses gebyr for forholdet.

Svar:
Jeg vil først vise til at spørsmålet tilsvarer spørs-

mål nr. 972 til skriftlig besvarelse våren 2009, også
fra representanten Jan-Henrik Fredriksen. Jeg viser
til svaret fra daværende fornyings- og administra-
sjonsminister for så vidt gjelder de prinsipielle sider
ved saken. Mitt svar nå vil nødvendigvis langt på vei
være det samme som ble gitt våren 2009.

Som nevnt i Fornyings- og administrasjonsdepar-
tementets brev av 17.4.2009, er Finnmarkseiendom-
men er selvstendig rettssubjekt, etablert ved egen lov
med særskilt formål. Dette gjør den til en unik kon-
struksjon, og Finnmarkseiendommens rettslige status
må vurderes konkret i forhold til ulike relevante lov-
verk. 

En foreløpig vurdering tilsier at Finnmarkseien-
dommen i slike saker som referert i spørsmålet, er å
anse som foretak i konkurranselovens forstand. Finn-
markseiendommen er i så tilfelle underlagt konkur-
ranselovens og EØS-avtalens kontroll med foretaks-
sammenslutninger og forbudene mot hhv. konkur-
ransebegrensende samarbeid og misbruk av domine-
rende stilling.

Hvorvidt etableringen av det nye foretaket og til-
deling av eksklusive rettigheter omfattes av noen av
disse bestemmelsene, vil avhenge av en konkret ana-
lyse av økonomiske og rettslige forhold. En analyse
av hva som er det eller de relevante geografiske og
produktmessige markeder, er sentralt i denne sam-
menhengen. Jeg vil understreke at det er Konkurran-
setilsynet som fatter vedtak i første instans i saker et-
ter konkurranseloven og, innenfor rammen av EØS-
konkurranseloven, etter EØS-avtalen artikkel 53 og
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54 (som tilsvarer konkurranseloven §§ 10 og 11).
Konkurransetilsynet kan ikke instrueres om avgjørel-
ser i enkeltsaker. 

Departementet er klageinstans for tilsynets ved-
tak om inngrep mot foretakssammenslutninger. De-
partementet er også klageinstans for tilsynets vedtak
om pålegg om opphør av adferd i strid med konkur-
ranseloven § 10 og 11 og EØS-avtalen artikkel 53 og
54, såfremt tilsynet ikke har fattet vedtak om ileggel-
se av overtredelsesgebyr for forholdet. Jeg kan derfor
ikke gi noen vurdering av de nærmere avgrensninger
det vil være aktuelt å foreta om det skulle oppstå en
konkret sak i forbindelse med det nye foretaket. 

Når det gjelder forholdet til EØS-avtalens regler
om etableringsrett, er det Nærings- og handelsdepar-
tementet (NHD)som er nærmest til å vurdere dette.
NHD har opplyst at EØS-avtalens etableringsregler
generelt ikke er til hinder for å gi et selskap enerett til
å etablere seg i et marked, dersom dette er begrunnet
ut fra tvingende allmenne hensyn, og eneretten er
proporsjonal, det vil si egnet og nødvendig for å
fremme dette hensynet. Det er et hvert forvaltnings-

organs plikt å holde seg innenfor rammene av EØS-
avtalen. Nærings- og handelsdepartementet er imid-
lertid ikke rette vedkommende til å avgjøre spørsmål
om dette i en konkret sak. Saken kan bringes inn for
en norsk domstol eller for EFTAs overvåkningsor-
gan.

Saken kan også reise spørsmål i forhold til regel-
verket for offentlige anskaffelser, dersom Finn-
markseiendommen må anses å være en oppdragsgi-
ver i henhold til regelverket om offentlige anskaffel-
ser. Det forutsettes at Finnmarkseiendommen foretar
de vurderinger som er nødvendige for å avklare even-
tuelle spørsmål knyttet til dette regelverket. 

Siden sist representanten Jan-Henrik Fredriksen
reiste spørsmål i saken, har Konkurransetilsynet bedt
eierne i dette selskapet om en redegjørelse for å av-
klare om opprettelsen av Finnmark Kraft AS er mel-
depliktig etter reglene om kontroll med foretakssam-
menslutninger etter konkurranseloven. Meldeplikten
håndteres av Konkurransetilsynet på selvstendig
grunnlag, og det er derfor ikke noen foranledning for
departementet til å gå nærmere inn i saken.

SPØRSMÅL NR. 509

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 29. januar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«En plug-in hybrid er en bil med både elmotor og

forbrenningsmotor, og som i motsetning til dagens
hybridbiler kan lades i stikkontakten. Slike biler
kommer snart på markedet, og i USA finnes det alle-
rede en rekke selskaper som modifiserer eksisterende
hybridbiler slik at de kan lades fra stikkontakt.

Hvilke planer har Regjeringen bestående av Ap,
SV og Sp når det gjelder engangsavgift for slike mil-
jøbiler?»

BEGRUNNELSE:

Fremskrittspartiet hadde i forbindelse med stats-
budsjettet for 2010 et budsjettspørsmål om eventuell
engangsavgift på ”plug-in”-hybrider. Bakgrunnen
for spm. 280 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets
fraksjon av 15. okt 2009, var at slike hybridbiler kan
tenkes å kun måtte bruke forbrenningsmotoren på
bilturer over 50 km, og det vil være urimelig å bak-
grunn av data fra en forbrenningsmotor som i en by-
situasjon sjelden vil være i bruk. Finansdepartemen-

tet hevdet i sitt svar at det neppe ville komme plug-in
hybrider til Norge i 2010, og at det dessuten var sann-
synlig at fremtidig hybridbiler vil bruke elektromoto-
ren og forbrenningsmotoren samtidig uavhengig av
kjørelengde. Siden vi skrev budsjettspørsmålet har
Toyota kommet et skritt nærmere å lansere en plug-
in hybrid, og selskapet leaser nå ut 600 plug-in hybri-
der til spesielt utvalgte firmaer. Denne Prius-model-
len kjører 20 km på kun elektrisitet før det er nødven-
dig å starte forbrenningsmotoren, og maksimalhas-
tigheten med kun el-motorer er 100 km/t. Siden det
allerede finnes mange hybridbiler i USA som har
blitt konvertert til plug-in hybrider, er det dessuten
meget aktuelt å få vite hvordan regjeringen bestående
av Ap, SV og Sp ønsker å skattelegge slike miljøbiler
ved eventuell import.

Svar:
Engangsavgiften for biler beregnes som hovedre-

gel på bakgrunn av kjøretøyets vekt, effekt og utslipp
av CO2. Satsstrukturen i engangsavgiften gjør tunge
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biler med stor motor og høyt CO2-utslipp betydelig
dyrere enn mindre biler med lavere effekt og lavere
utslipp. Hensikten er dels fordelingspolitisk, men har
også et klart miljøaspekt.

Avgiftsendringene som Regjeringen har gjen-
nomført etter 2006 gir sterke incentiver til å velge bi-
ler med lavere CO2-utslipp. Endringene har allerede
bidratt til vesentlige reduksjoner i utslippene fra ny-
bilparken. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye per-
sonbiler er redusert fra 177 g/km i 2006 til 151 g/km
i 2009. Regjeringen har en målsetning om at gjen-
nomsnittlig CO2-utslipp fra nybilparken skal ned til
120 g/km i 2012. På denne bakgrunn ble fradraget i
CO2-komponenten for kjøretøy med CO2-utslipp un-
der 120 g/km økt med 100 kroner reelt i forbindelse
med budsjettet for 2010, samtidig som de øvrige sat-
sene i CO2-komponenten ble økt. Dette medfører en
betydelig avgiftslempning for bilene med de laveste
utslippene. Endringene vil gi incentiv til kjøp av biler
med lavere utslipp i alle segmenter.

Motorvogner som utelukkende benytter elektrisi-
tet til framdrift (elbiler) er i dag fritatt for engangsav-
gift. Det er også gitt særlige lettelser for hybridbiler
(biler som benytter både elektromotor og forbren-

ningsmotor) ved at vekten av elektromotoren og bat-
teriene ikke inngår i beregningen av vektkomponen-
ten (sjablongmessig fradrag på 10 pst. av bilens egen-
vekt), og ved at effekten fra elektromotoren trekkes
ut ved beregningen av effektkomponenten. Dette
gjelder også plug-in hybridbiler.

Engangsavgiften beregnes på bakgrunn av de
kjøretøytekniske data slik disse framkommer av ty-
pegodkjenningen. Dette gjelder også kjøretøyets ut-
slipp av CO2 – som er målt etter en nærmere definert
testsyklus som er ment å avspeile utslippet ved ordi-
nær kjøring. Jeg kjenner ikke CO2-utslippene til de
bilene stortingsrepresentanten Hoksrud referer til,
men dersom utslippene er lavere enn fra ordinære hy-
bridbiler, vil de med endringene i årets budsjett kom-
me godt ut avgiftsmessig. Dersom bilene det refere-
res til har vekt og effekt som tilsvarer dagens hybrid-
biler, kan de i dag oppnå laveste engangsavgiftssats,
på i underkant av 3 500 kroner, hvis CO2-utlippet
kommer ned i 30-40 g/km.

For øvrig vil jeg igjen vise til Regjeringens mål
om at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nybilparken
skal ned til 120 g/km i 2012.

SPØRSMÅL NR. 510

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Besvart 2. februar 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Lofotposten og Harstad Tidende har tatt opp

forholdene rundt lading av batterier på våre ubåter et-
ter at basen Olavsvern er besluttet nedlagt. Alternati-
vet nå er å sende ubåtene til Bergen for å få ladet dem
opp, noe som svekker forsvarsevnen vår og er en dår-
lig økonomisk løsning.

Mitt spørsmål blir derfor om statsråden vil gjøre
noe f. eks. å opprettholde Olavsvern frem til man
eventuelt har mulighet til å gjøre det i Ramsund, noe
som igjen vil gi en bedre totalløsning?»

Svar:
Som angitt i mitt svar på spørsmål nr. 472 fra

stortingsrepresentant Ivar Kristiansen av 22. januar
2010, vil nødvendig støtte til Sjøforsvarets operative
enheter på oppdrag i Nord-Norge ivaretas hovedsa-

kelig fra Ramsund orlogsstasjon, supplert av mobil
logistikk og sivile havner/verft. 

Det behov for lading av undervannsbåtenes bat-
terier som kan oppstå mens de opererer i Nord-Nor-
ge, vil bli ivaretatt ved etablering av en kapasitet for
lading i Ramsund. Forsvaret opplyser at de er i dialog
med Forsvarsbygg for å få på plass en slik kapasitet.
Eventuelt behov for ladekapasitet inntil den perma-
nente løsningen er etablert kan ivaretas av en mobil
løsning, som kan benyttes i Ramsund. 

Forsvaret opplyser at de operative forutsetninge-
ne for understøttelse av undervannsbåter når de ope-
rerer i Nord-Norge, ikke er endret i forhold til tidlige-
re vurderinger. Det er ifølge Forsvaret ikke et opera-
tivt behov for en midlertidig ladekapasitet ved Olavs-
vern.
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SPØRSMÅL NR. 511

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen

Besvart 27. januar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Streng norsk praksis og regelverk knyttet til

godkjenning og registrering av biler skaper proble-
mer for mange bilentusiaster i Norge. Andre land har
langt mer fleksible regelverk.  

Vil statsråden være villig til å se nærmere på re-
gelverket for hjemmelagde og ombygde biler, slik at
norske bilentusiaster ikke diskrimineres i forhold til
entusiaster i andre europeiske land?»

BEGRUNNELSE:

Vi har fått mange tilbakemeldinger fra bilentusi-
aster på at det er svært vanskelig å få godkjent og re-
gistrert kjøretøy i Norge i forhold til sammenlignbare
land.  Regelverket bør praktiseres på en slik måte at
sikkerheten ivaretas, samtidig med at det skal være
mulig å ha bilrelaterte hobbyer som bygging og om-
bygging av biler.

Storbritannia har spesielle regler for biler som det
produseres under 100 av i året, og dette er en forut-
setning for det store antallet bakgårdsprodusenter av
skreddersydde biler som bygges på bestilling. I Sve-
rige finnes det en egen ordning der hjemmebygde bi-
ler og sterkt ombygde biler kan godkjennes som hen-
holdsvis "ombyggt fordon" og "amatørbyggt for-
don".  Slike regler gjør det mulig, ikke bare for folk å
ha bilrelaterte hobbyer, men det gjør det også mulig
for bilentusiaster å opprette nye bilmerker, og derved
bidra til utviklingen av næringslivet. 

I en konkret sak jeg nettopp har fått kjennskap til,
har en privatperson satt i gang en totalombygging av
en Jeep 86-modell i 2007, inklusive ny motor, heve-
fjærer, større hjul og nye utvekslinger.

Vedkommende kontaktet Biltilsynet i 2007, før
det omfattende arbeidet på bilen startet, og fikk be-
skjed om at en slik ombygging ville være i tråd med
regelverket.

Vedkommende har imidlertid nå, når bilen er fer-
dig ombygd, fått avslag på godkjenning knyttet til he-
vesettet og antall fjærblader bak, og dette begrunnes
med innskjerping av kjøretøyforskrift og praksis etter
2007.  Saken er en av flere som viser manglende flek-
sibilitet i regelverket og hos Biltilsynet.  Folk må
kunne forholde seg til de svar de får når de henvender
seg til Biltilsynet.  Når det så i ettertid kommer inn et
nytt regelvert, er det under all kritikk at det har tilba-
kevirkende kraft.

Svar:
Regelverket for godkjenning av biler følger av

vegtrafikkloven og forskrifter gitt i medhold av den-
ne, i hovedsak forskrift 4. oktober 1994 om tekniske
krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjø-
retøyforskriften). Regelverket er utviklet over lang
tid for å ivareta samfunnets krav til sikkerhet, miljø
og framkommelighet. I dag foregår størstedelen av
regelutviklingen i internasjonale fora som EØS-sam-
arbeidet og i regi av FN.

Kjøretøyforskriften åpner for godkjenning av se-
riebygde kjøretøy (typegodkjenning), men også for
godkjenning av kjøretøy som bare produseres enkelt-
vis. Det har imidlertid ikke vært tradisjon i Norge for
å ha forskjellig regelverk for kjøretøy som enkeltgod-
kjennes avhengig av om fabrikanten er profesjonell
eller amatør. 

Jeg vil i denne sammenheng vise til at godkjen-
ning og registrering av et kjøretøy har konsekvenser
langt ut over det som gjelder for den enkelte bilentu-
siast som ønsker godkjenningen. Statens vegvesens
oppgave som godkjenningsmyndighet er å vurdere
kjøretøyet, ikke bare fra eier/førers ståsted, men også
se på sikkerheten for passasjerer og andre trafikanter
i hele kjøretøyets levetid. Forskjeller i regelverket og
praksis ville i realiteten bety forskjeller i sikkerhets-
og miljøstandard. Hensynet til bilentusiasten må der-
for langt på veg stå tilbake for hensynet til medtrafi-
kantene i den utstrekning oppfyllelse av de ordinære
kravene som blir stilt til kjøretøyet ikke kan doku-
menteres.

I tillegg får biler stadig strengere sikkerhets- og
miljøkrav gjennom internasjonalt regelverk og har
mye innebygd elektronikk. Dette innebærer at om-
bygginger kan få konsekvenser på mange områder.
De tekniske kravene og kjøretøyets utforming gjør at
det ikke lenger er mulig for godkjenningsmyndighe-
ten å kontrollere bygging/ endringer utelukkende ved
visuell sjekk av kjøretøyet eller prøvekjøring. Krave-
ne til god og uavhengig dokumentasjon av endringer
på kjøretøy er derfor mer nødvendig enn før.

De harmoniserte europeiske krav er hovedsakelig
knyttet til nye serieproduserte kjøretøy som kan type-
godkjennes. Ombygging av kjøretøy styres av nasjo-
nalt regelverk i de respektive land. Ved vurdering av
hva som er mulig ved ombygging av kjøretøy vil all-
tid hensynet til trafikksikkerheten veie tungt. Statens
vegvesen har siden 2005 hatt et internt rådgivingsfo-
rum; Spesialistgruppe For Ombygde, Oppbygde og
Reparerte kjøretøy (SFOOR), som bistår trafikksta-
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sjonene og skal være med å sikre lik behandling av
spesielle og ombygde kjøretøy. 

Videre er det løpende dialog mellom Statens veg-
vesen og interesseorganisasjoner for bil- og motor-
sykkelentusiaster, hvor blant annet spørsmål knyttet
ombygging og oppbygging har vært et tema. For
motorsykler ble det i 2007 gjort endringer i forskrif-
ten, som forenkler rutinene knyttet til ombygging. 

Statens vegvesen skal arbeide for et sikkert, mil-
jøriktig og effektivt transportsystem. En utredning og

innføring av en egen ordning for amatørbygde kjøre-
tøy vil gå på bekostning av andre oppgaver som lig-
ger til Vegdirektoratet. Med tanke på at en egen ord-
ning for godkjenning av amatørbygde biler vil rette
seg mot et svært begrenset antall brukere, vil jeg per
i dag ikke prioritere en nærmere utredning av dette,
som vil kunne gå på bekostning av mer presserende
trafikksikkerhets- og miljørelaterte oppgaver som det
jobbes med på kjøretøyområdet.

SPØRSMÅL NR. 512

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 26. januar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Domstolsadministrasjonen har foreslått at det

ikke skal være anledning for dommere å bruke hijab
i domstolen. Dette er begrunnet i at domstolene skal
anses som et uavhengig og nøytralt organ. Visepoli-
timesteren i Oslo mener i et oppslag i Dagbladet den
19. januar at hijabforbud vil være et yrkesforbud for
en stor befolkningsgruppe. 

Støtter statsråden Domstolsadministrasjonens
syn i denne saken eller vil han åpne for bruk av hijab
hos dommere?»

Svar:
Domstoladministrasjonen har på eget initiativ

sendt på høring et forslag om at fagdommere og pro-
tokollførere m.fl. ikke skal kunne bruke religiøse og
politiske symboler under rettsmøter. Forslaget gjel-
der ikke meddommere og aktører som ikke er ansatt
i domstolen. Det er riktig at forslaget vil kunne få
konsekvenser for blant annet muligheten til å bære
hijab under rettsmøter.

Domstoladministrasjonens kompetanse til å gi
regler om dette følger av domstolloven § 142, som gir

Domstoladministrasjonen myndighet til å gi nærmere
regler om «bruk av kapper og annet antrekk» under
rettsmøter for bl.a. dommere og rettens personale for
øvrig.

Domstolene er uavhengige, og Domstoladmi-
nistrasjonen er et uavhengig organ som ledes av et
eget styre. Domstoladministrasjonen kan ikke instru-
eres av Justisdepartementet. Denne ansvarsfordelin-
gen er fastsatt av Stortinget i domstolloven.

Retningslinjer for Domstoladministrasjonens
virksomhet gis normalt av Stortinget gjennom be-
handling av budsjettproposisjoner, I tillegg kan Kon-
gen i statsråd treffe vedtak om virksomheten, forut-
satt at Domstoladministrasjonen på forhånd gis an-
ledning til å uttale seg før vedtaket treffes. Det fram-
går av lovforarbeidene at denne bestemmelsen må
ses som en sikkerhetsventil som brukes kun i unn-
takstilfeller.

Domstoladministrasjonen skal nå i gang med å
gjennomgå høringsuttalelsene for å vurdere hva de
skal gjøre videre med forslaget. Av respekt for dom-
stolenes særstilling vil jeg avvente resultatet av den-
ne prosessen i Domstoladministrasjonen.
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SPØRSMÅL NR. 513

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy

Besvart 28. januar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Ifølge Vårt Land 12.01.10 har et par som ikke

vet om de har alvorlig arvelig sykdom fått sjekket ar-
vestoffet til et embryo. Dette på bakgrunn av vedtak
fattet i PGD-nemnda. Bioteknologiloven sier at en el-
ler begge i et par som skal få tilbud om preimplanta-
sjonsdiagnostikk, det vil si sykdomstesting av et em-
bryo og innsettelse av de uten påvist alvorlig arvelig
sykdom, må være bærere av alvorlig arvelig sykdom. 

Vil statsråden sikre at lovforståelsen på dette
punktet blir klargjort og kommunisert til PGD-nemn-
da?»

Svar:
Som representanten viser til, har det nylig vært et

tema i media hvorvidt preimplantasjonsdiagnostikk
(PGD) kan tilbys ved bevisst ukjent bærerstatus for
alvorlig, arvelig sykdom (det vil si tilfeller hvor man
kan, men av ulike grunner ikke ønsker, å kartlegge
bærerstatus for slik sykdom). Helse- og omsorgsde-
partementet har mottatt et brev fra Bioteknologi-
nemnda som med utgangspunkt i nevnte vedtak har
bedt om departementets fortolkning av dette spørs-
målet.

PGD-nemnda er en uavhengig nemnd, og depar-
tementet kan ikke overprøve nemndas vedtak. Depar-
tementet vil besvare Bioteknologinemndas henven-
delse med en generell fortolkningsuttalelse, uavhen-
gig av den konkrete saken fra PGD-nemnda. Det er
imidlertid naturlig av departementets fortolkningsut-
talelse sendes i kopi til PGD-nemnda.

Som representanten viser til, følger det av biotek-
nologiloven at PGD bare kan tilbys par der en eller
begge er bærere av alvorlig monogen eller kromoso-
mal arvelig sykdom. Jeg mener det følger av lovens
ordlyd og forarbeider, at det er et vilkår for PGD etter
gjeldende rett at det er påvist at en eller begge parter
er bærere av en alvorlig, arvelig sykdom.

Både Bioteknologinemnda og PGD-nemnda re-
degjør imidlertid for en rekke hensyn som oppstår i
denne type saker. Det pekes for eksempel på retten til
ikke å vite for den som har en sannsynlighet for å
være bærer av alvorlig, arvelig sykdom. Jeg viser i
denne forbindelse til det igangsatte arbeidet med eva-
luering av bioteknologiloven. Det vil være naturlig at
disse spørsmålene eventuelt vurderes i denne sam-
menheng.

SPØRSMÅL NR. 514

Innlevert 19. januar 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 27. januar 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å sikre

et videre tilbud i utdanning av pianostemmere i Nor-
ge?»

BEGRUNNELSE:

I Aftenposten 18. januar d.å. fremgår det at
Kunnskapsdepartementet 17. desember 2009 fattet et
budsjetteknisk vedtak om ikke lenger å støtte det
eneste tilbudet i landet i pianostemming og pianotek-
nikk ved Rud videregående skole. Denne linjen blir
dermed nedlagt til sommeren. Ifølge artikkelen vil

det etter dette kun være en blindeskole i Finland som
utdanner pianostemmere i Norden.

Videre fremgår det at det "er budsjetthensyn som
veier tyngst" for departementet, og ut fra det statsse-
kretær Lisbeth Rugtvedt er sitert på i forbindelse med
nevnte artikkel er det høyst uklart hva departementet
vil foreta seg for å sikre at man fortsatt kan utdanne
pianostemmere og -teknikere i Norge.

Svar:
Rud videregående skole søkte i vår om status som

landslinje for utdanningsprogram Vg2 og Vg3 pia-
nostemming og pianoteknikk. 
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Pianostemming og pianoteknikk ved Rud videre-
gående skole har i dag status som et landsdekkende
tilbud. Landsdekkende tilbud finansieres av fylkes-
kommunene, søkere fra hele landet stilles likt ved
inntak, og fylkeskommunene gjør opp seg i mellom
ved utveksling av elever. Det betyr at dersom Rud vi-
deregående skole mottar elever fra andre fylker til ut-
danningsprogram i pianostemming og pianoteknikk,
så blir Akershus fylkeskommune kompensert økono-
misk av de fylkeskommunene elevene kommer fra. 

Også for landslinjer stiller søkere fra hele landet
likt ved inntak. Forskjellen fra et landsdekkende til-
bud er at i stedet for fylkesvise oppgjør så utbetales
det et statlig tilskudd til landslinjene (kapittel 225
post 60 - Tilskudd til landslinjer). Tilskuddsordnin-
gen er budsjettstyrt. Det betyr at for å finansiere nye
landslinjeplasser så må det vedtas en økning i bevilg-
ningene til tilskuddsordningen, med mindre nye plas-
ser skal gå på bekostning av de landslinjene som al-
lerede eksisterer. 

Det medfører altså ikke riktighet når Aftenposten
18. januar skriver at Kunnskapsdepartementet ”17.

desember fattet et budsjetteknisk vedtak om ikke len-
ger å støtte” tilbudet i pianostemming og pianotek-
nikk. Tilbudet har frem til nå vært et landsdekkende
tilbud, og tilbudet har altså ikke hatt status som lands-
linje med statstilskudd. Tilskuddet til landslinjer er
for 2010 videreført på samme nivå som i 2009. I sva-
ret på søknaden fra Rud videregående skole ble søk-
naden avslått med den begrunnelse at det ikke er fun-
net rom innenfor Kunnskapsdepartementet budsjett
for 2010 til å opprette et landslinjetilbud i pianostem-
ming og pianoteknikk. Det er med andre ord ikke
vedtatt noen form for endringer fra statens side når
det gjelder finansieringen av tilbudet ved Rud videre-
gående skole. 

Når det gjelder videre oppfølging av saken, har
Kunnskapsdepartementet tatt initiativ til et møte med
Akershus fylkeskommune, NHO Håndverk og Nor-
ges Pianostemmer og Teknikerforening. Formålet
med møtet vil være å bidra til at relevante parter kom-
mer sammen for å drøfte alternative løsninger for ut-
danning av pianostemmere og pianoteknikere.

SPØRSMÅL NR. 515

Innlevert 20. januar 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 27. januar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Gjennom forvaltningsreformen flyttes statlige

midler til vedlikehold av øvrige riksveier til landets
fylker når disse veiene fra 1.1.2010 ble fylkesveier.
Sammen med overføringen fulgte en 1 mrd. til ekstra
vedlikehold av disse veiene.

Kan jeg be statsråden legge frem en oversikt som
viser hvor mye penger pr. fylke som samlet sett føl-
ger veioverføringen, og hvor mye av dette samlede
beløpet som gjennom fylkenes budsjetter for 2010
faktisk brukes til vedlikehold av tidligere øvrige riks-
veier?»

Svar:
Bevilgningen til de nye samferdselsoppgavene

som følge av forvaltningsreformen ble i budsjettet for
2010 fordelt med i underkant 6,7 mrd. kr over kap.
572 post 60, inklusiv styrkingen av fylkeskommune-
nes frie inntekter på 1 mrd. kr. Av disse midlene ble
det beregnet vel 2,5 mrd. kr til drift og vedlikehold.
Fordelingen fremgår i Beregnings- teknisk dokumen-

tasjon (Grønt hefte) til Prop. 1 S (2009-2010) for
Kommunal- og regionaldepartementet, men er gjen-
gitt i tabell 1 under. 

I regjeringens økonomiske opplegg i forbindelse
med forvaltningsreformen er de 1 000 mill. kr som
rammetilskuddet er styrket med utover rammeover-
føringen fra Bevilgningen til de nye samferdselsopp-
gavene som følge av forvaltningsreformen ble i bud-
sjettet for 2010 fordelt med i underkant 6,7 mrd. kr
over kap. 572 post 60, inklusiv styrkingen av fylkes-
kommunenes frie inntekter på 1 mrd. kr. Av disse
midlene ble det beregnet vel 2,5 mrd. kr til drift og
vedlikehold. Fordelingen fremgår i Beregnings- tek-
nisk dokumentasjon (Grønt hefte) til Prop. 1 S (2009-
2010) for Kommunal- og regionaldepartementet,
men er gjengitt i tabell 1 under. 

I regjeringens økonomiske opplegg i forbindelse
med forvaltningsreformen er de 1 000 mill. kr som
rammetilskuddet er styrket med utover rammeover-
føringen fra Samferdselsdepartementets budsjett for-
delt som investeringsmidler etter kriterier beskrevet i
Grønt hefte. Fylkeskommunene står imidlertid fritt til
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å disponere midlene ut fra egne behov.
I følge tall Samferdselsdepartementet har mottatt

fra Vegdirektoratet ble det i 2009 budsjettert med 1,9
mrd. kr til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.
Summen inkluderer ikke Oslo kommune.  Statens
vegvesen innehar ikke informasjon om budsjett-tall
fra 2009 eller 2010 for Oslo kommune ettersom Oslo
kommune etter vegloven ikke er omfattet av den fel-
les vegadministrasjonen på regionalt nivå. 

Tabell 1 – Forvaltningsreformen - fylkesfordeling av
midler til drift og vedlikehold

I fylkeskommunenes budsjett for 2010 er det ikke
mulig å skille mellom nytt fylkes- vegnett (tidligere
øvrige riksveger) og gammelt fylkesvegnett.  I fyl-
keskommunenes budsjetter for 2010 er det til
sammen satt av 4,6 mrd. kr til drift og vedlikehold, jf.
tabell 2 under. 

Det må imidlertid tas et forbehold om usikkerhet
knyttet til hvordan merverdiavgiften er håndtert i tal-
lene.

Tabell 2 – Fylkeskommunenes budsjett 2010 - bevilg-
ninger til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet 

Fylke

Forvaltningsreformen - fylkes-
fordeling av midler til drift og 

vedlikehold – Prop. 1 S 
(2009-2010) 

(1000 2010-kr)

01 Østfold 116 789
02 Akershus 162 967
03 Oslo 35 592
04 Hedmark 128 091
05 Oppland 111 138
06 Buskerud 111 138
07 Vestfold 106 428
08 Telemark 110 196
09 Aust-Agder 69 696
10 Vest-Agder 96 068
11 Rogaland 122 440
12 Hordaland 252 442
14 Sogn og Fjordane 135 625
15 Møre og Romsdal 205 350
16 Sør-Trøndelag 145 072
17 Nord-Trøndelag 141 305
18 Nordland 216 652
19 Troms 166 735
20 Finnmark 108 312

Hele landet 2 542 036

Fylke

Fylkeskommunale midler til 
drift og vedlikehold budsjett 

2010 – mill. 2010 kr

01 Østfold 188
02 Akershus 333
04 Hedmark 236
05 Oppland 257
06 Buskerud 252
07 Vestfold 214
08 Telemark  166
09 Aust-Agder 125
10 Vest-Agder 192
11 Rogaland 232
12 Hordaland 386
14 Sogn og Fjordane 284
15 Møre og Romsdal 393
16 Sør-Trøndelag 273
17 Nord-Trøndelag 249
18 Nordland 390
19 Troms 305
20 Finnmark 164

Sum 4 639
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SPØRSMÅL NR. 516

Innlevert 20. januar 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe

Besvart 28. januar 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Kulturministeren har fått brev fra Haugesund

kommune, Rogaland fylkeskommune og styret i Sil-
dajazzen som reaksjon på festivalutvalgets bevilg-
ninger de siste årene og med ønske om endring i for-
bindelse med sammensetningen av et nytt utvalg. 

Kan kulturministeren oppgi kriteriene for støtte
fra festivalutvalget, og ser statsråden muligheten for
at utvalget har brutt kriteriene ved åpenbart å for-
skjellsbehandle likeverdige arrangører av jazzfesti-
valer i Norge?»

BEGRUNNELSE:

I en årrekke har Sildajazz mottatt støtte fra Nor-
ske kulturråd – de 2 siste årene inklusive 2010 med
beskjedne 200.000,- pr. år. Andre større jazzfestiva-
ler mottar hvert år betydelige større ytelser (i snitt en
million). Festivalledelsen tok saken opp i møte med
kulturrådets direktør for noen år siden. Der møtte Sil-
dajazz forståelse for skjevfordelingen, men direktø-
ren kan selvfølgelig ikke blande seg inn i festivalut-
valgets disposisjoner. De påfølgende år forble bevil-
ningstakten den samme hva Sildajazzen angår. 

Nok en gang ser vi at avstanden opp til de øvrige
jazzfestivalene er formidabel. Gode år med oppbyg-
ging av fond, har gjort det mulig å utvikle en jazzfesti-
val på et meget høyt musikalsk nivå.  Nå har man lagt
bak seg flere år med store underskudd og med bak-
grunn i kulturrådets siste bevilgning, vurderer styret å
bygge ned Sildajazz i 2010. Dette betyr redusert antall
konserter, betydelig færre oppdrag til norske musike-
re, ingen bestillingsverk eller bestillingskonserter.

Etter mange år med en bevisst satsing på å bygge
opp jazz - og musikkinteressen hos et stort publikum
på vestlandet, står man nå i fare for å måtte gå tilbake
til der det hele begynte.

Svar:
Tilskuddsordningen for musikkfestivaler har

som formål å bidra til å opprettholde og videreutvikle
festivaler på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå.
Ved Stortingets bevilgningsvedtak vedrørende kap.
323 Musikkformål post 55 Norsk kulturråd ble det
avsatt 29,5 millioner kroner for 2009 og 30,5 millio-
ner kroner for 2010 til ordningen. For 2010 kom det
inn 172 søknader hvorav 103 fikk innvilget tilskudd.
Av disse fikk 66 festivaler kr. 200 000 eller mindre.
Av totalt 17 jazzfestivaler fikk 7 innvilget kr. 200 000
eller mindre.  

Regelverket som styrer denne tilskuddsordnin-
gen er forskrift 29. januar 1999 nr. 187 om tilskudd
fra Norsk kulturfond og retningslinjer som er å finne
på Kulturrådets veiledningsside på Internett. For-
skriften inneholder i all hovedsak saksbehandlingsre-
gler, mens retningslinjene inneholder kriterier for til-
delingen.

I retningslinjene heter det:

”Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som
arrangeres årlig eller annethvert år med minst to da-
gers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra
egen region. I fordelingen av midler prioriterer Kul-
turrådet festivaler som har offentlige konserter som
sitt primære virkeområde, og som har et styre som er
ansvarlig for drift og en organisasjon som sikrer kon-
tinuitet.

Festivalene vurderes ut fra de kvaliteter den en-
kelte festival kan vise frem. En rekke faktorer og kri-
terier har samlet sett ligget til grunn for tildelingen:

– festivalenes egenart som arena for et konsertpro-
gram med en kunstnerisk profil 

– formidlingsevne og publikumsoppslutning 
– vilje til kunstnerisk nytenkning og til å gi de re-

spektive sjangeruttrykkene utviklingsmuligheter 
– festivalene som tradisjonsbærere 
– festivalorganisasjonens soliditet, effektivitet, sta-

bilitet og profesjonalitet 
– festivalens betydning/forankring i egen region og

geografiske beliggenhet 
– tilskudd til festivalen fra fylke og kommune 
– festivalens mulighet for egentinntjening.” 

Jeg vil oppfordre Sildajazz til å ta kontakt med
Kulturrådet for nærmere informasjon om retningslin-
jene og fordelingen av festivalmidlene.

Festivalutvalget innstiller overfor Kulturrådet
som fatter vedtak om tildeling. Vedtakene, herunder
tilskuddenes størrelse, er basert på et kunstnerisk
skjønn. Dette skjønnet utøver rådet uavhengig av og
på ”armlengdes avstand” fra politiske myndigheter,
noe som understrekes av forskrift 20. november 1987
nr. 924 som bestemmer at det ikke er adgang til å kla-
ge til departementet over Kulturrådets faglige kunst-
neriske skjønn. ”Armlengdes avstand” – prinsippet er
et av de grunnleggende prinsippene for tilskuddsfor-
valtningen i kunstsektoren.

Hvis man mener det er begått feil ved tildelingen,
kan man klage hvis feilen refererer til saksbehandlin-
gen eller rettsanvendelsen. I så fall må man følge re-
glene for klage i forvaltningsloven.
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SPØRSMÅL NR. 517

Innlevert 20. januar 2010 av stortingsrepresentant Tord Lien

Besvart 29. januar 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Fra og med høsten 2008 har det vært anledning

for alle fylker å etablere ordning med praksisbrev
som alternativ til fagbrev gjennom tradisjonell yrkes-
faglig utdanning og fagbrev. Imidlertid er det uklart
hvorvidt ordningen skal kunne gjøres søkbar for alle
elever eller om den bare skal være tilgjengelig for de
som av fylkeskommunene blir vurdert å være kandi-
dater. 

Hvilken praksis mener statsråden det er og bør
være hjemmel for?»

Svar:
Forsøk med praksisbrev ble satt i gang som en

oppfølging av Soria Moria-erklæringen og St.meld.
nr. 16 (2006–2007) i samarbeid med partene i ar-
beidslivet. Praksisbrevet innebærer at eleven etter to
år kan oppnå en godkjent kompetanse som også kan
brukes som grunnlag for videre opplæring til fagbrev.
Forsøket startet i 2007 og omfattet da tre fylkeskom-
muner og tre lærefag. I 2008 ble alle fylkeskommune-
ne invitert til å bli med på ordningen og det er utarbei-
det forsøkslæreplaner for 16 forskjellige lærefag.

Forsøk med praksisbrev praktiseres i dag som en

del av lærekandidatordningen. Praksisbrevmetoden
innebærer at opplæringen foregår i lærebedrift allere-
de det første opplæringsåret. For mange ungdommer
som mangler motivasjon for videre skolegang, vil
muligheten til å gjennomføre et kortere løp med av-
sluttet kompetanse bidra til at de ikke avbryter opp-
læringen tidlig i løpet. Helt sentralt er det likevel at
opplæringen gir mulighet til å ta fullt fagbrev uten
forsinkelser. Rapportering fra fylkeskommunene
som deltar i forsøket viser at de fleste kandidatene
fortsetter til fullt fagbrev. Det bekrefter at det er be-
hov for et mer praksisorientert alternativ i videregå-
ende opplæring.

I St.meld. nr. 44 (2008-2009) står det at departe-
mentet vil etablere praksisveien som et ordinært, men
ikke søkbart, løp mot full fagutdanning. Utdannings-
direktoratet har fått i oppdrag å følge den videre im-
plementeringen av praksisbrevet og inkludere erfa-
ringer fra forsøket i vurderingen av hvordan ordnin-
gen skal reguleres. På bakgrunn av evaluering av ut-
prøvingen og direktoratets arbeid vil jeg ta endelig
stilling til den videre utviklingen av praksisbrevet og
til hvordan denne ordningen skal praktiseres frem-
over.

SPØRSMÅL NR. 518

Innlevert 21. januar 2010 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun

Besvart 27. januar 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Den nye meldepliktordningen som trer i kraft 1.

mars har skapt stor motstand og usikkerhet. Ordnin-
gen kan være spesielt vanskelig for dem med psykis-
ke eller rusrelaterte lidelser som ikke husker å levere
inn meldinger i tide.  Dette vil føre til manglende ut-
betalinger, og konflikter vil oppstå mellom bruker og
NAV.  En del av sykdomsbilde for disse gruppene er
nettopp at de ikke klarer å holde orden på avtaler og
eget liv.

Vil statsråden sørge for at unntaksordningen blir
gjeldene for denne gruppen?»

BEGRUNNELSE:

Det uttrykkes stor motstand både fra brukere og
pårørende mot den nye meldepliktordningen.  Frem-
deles er det stor uklarhet i forhold til hvordan unn-
taksordningen når det gjelder meldeplikten skal prak-
tiseres, og det er slik jeg ser det en fare for at det kan
bli ulik praksis ovenfor enkeltbrukere og fra sted til
sted.  Ulik praksis og uklare regler er konfliktskapen-
de i seg selv.  Det samme er det når brukere ved å ha
forsømt seg ikke får utbetalt penger til livsopphold.
Fortvilelse over egen livssituasjon blir forsterket, og
det vil oppstå mange unødige konflikter mellom bru-
kere og NAV-ansatte.  Det er viktig at arbeidet med



Dokument nr. 15:4 – 2009–2010 33

å avklare arbeidsmulighetene til hver enkelt og iverk-
setting av passende tiltak blir hovedoppgavene til de
som jobber med dette, og at tiden som brukes på kla-
ger og konflikter reduseres til et minimum både av
hensyn til brukerne, men også av hensyn til de NAV-
ansattes arbeidssituasjon.

Svar:
Avklaring av mulighetene den enkelte har på ar-

beidsmarkedet og nødvendig bistand og oppfølging
for å komme i arbeid, er en helt sentral oppgave for
medarbeiderne på NAV-kontoret. Arbeidsevnevur-
deringene og det nye regelverket om arbeidsavkla-
ringspenger vil være nyttige virkemidler for å oppnå
dette.

Alle mottakere av folketrygdytelser har plikt til å
melde fra om forhold som kan være avgjørende for
om vedkommende har rett til ytelsen, eller for ytel-
sens størrelse. Ved å systematisere rutinene for inn-
henting av opplysningene sikres det at Arbeids- og
velferdsetaten får de opplysningene som er nødven-
dige for å kunne beregne riktig ytelse før utbetaling
skjer. Meldekortene bidrar til dette og sikrer dessuten
jevnlig kontakt mellom mottakerne og Arbeids- og
velferdsetaten i faser hvor det ikke er naturlig med

tettere oppfølging. At mottakerne bidrar gjennom å
sende inn meldekort, reduserer også risikoen for fei-
lutbetalinger. Det er klart i brukernes interesse. Da
ordningen med meldekort ble innført for mottakere
av attføringspenger, bidro det til en betydelig effekti-
visering. 

Mottakere av arbeidsavklaringspenger kan fritas
fra å sende meldekort hvis det vil være unødig tyn-
gende for mottakeren å overholde meldeplikten. Ar-
beids- og velferdsdirektoratet har opplyst at de bl.a.
vil gi fritak til mottakere som har problemer med å
fylle ut og/eller levere meldekort. Jeg mener at det
ville være lite hensiktsmessig å gi generelle unntak
fra meldeplikten basert på personkjennetegn eller di-
agnose. Personer med psykiske eller rusrelaterte li-
delser er ikke ensartede grupper. Fritak må gjøres et-
ter en konkret vurdering av det enkelte tilfellet. 

Arbeids- og velferdsetaten skal vurdere om det
skal gis fritak fra meldeplikten, selv om mottakeren
ikke har bedt om det. Fritak kan innvilges i ettertid.
Brukeren kan dessuten klage på at de ikke har fått
innvilget fritak. Jeg mener derfor at vi har lagt til rette
for at mottakere med psykiske og rusrelaterte lidelser
som har behov for fritak, skal få det.

SPØRSMÅL NR. 519

Innlevert 21. januar 2010 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde

Besvart 29. januar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Innføring av kildeskatt for norske pensjonister i

utlandet har skapt mye frustrasjon og fortvilelse blant
nordmenn i utlandet. I forkant av innføringen av kil-
deskatten på 15 % ga Nav-Utland forsikringer om at
avgiften til folketrygden som en konsekvens ville bli
redusert. Dette har ikke skjedd, og pensjonister bosatt
i for eksempel Thailand betaler i dag fremdeles hele
9,1 % i trygdeavgift (ingen reduksjon), i tillegg til 15
% kildeskatt. 

Er det korrekt at disse pensjonistene skal betale
hele 24,1 % i skatt/trygdeavgift?»

BEGRUNNELSE:

Fremskrittspartiet har mottatt svært mange hen-
vendelser fra norske pensjonister i utlandet som i sin
fortvilelse ser at deres allerede beskjedne levestan-
dard må snevres inn ytterligere. Det er liten tvil om at

informasjon om innføringen av kildeskatt på pensjo-
ner har vært svært mangelfull, og at heller ikke of-
fentlige instanser har fullt ut orientert om kildeskat-
tens konsekvenser.

Svar:
Innføringen av kildeskatt på pensjoner kan føre

til redusert trygdeavgift på to måter.
Den ene måten trygdeavgiften kan reduseres eller

falle bort på, gjelder minstepensjonister med liten
formue og andre pensjonister som faller inn under
skattebegrensningsregelen. Pensjonister som er bo-
satt i en annen EØS-stat, og som etter innføringen av
kildeskatt på pensjoner blir underlagt beskatning til
Norge av hele eller tilnærmet hele sin inntekt, har rett
til å bli beskattet etter de alminnelige skattereglene.
Blant disse reglene er skattebegrensningsregelen.
Den gjør at minstepensjonister med liten formue ver-
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ken betaler inntektsskatt eller trygdeavgift til Norge.
Til nå har minstepensjonister som er skattemessig
emigrert og bosatt innen EØS i stor grad betalt tryg-
deavgift.

Den andre måten trygdeavgiften kan reduseres
på, er den som berøres i spørsmålet, og gjelder frivil-
lig trygdete. Denne reduksjonen kommer av at det
gjelder ulike avgiftssatser for den som skatter til Nor-
ge, og den som ikke gjør det. Avgiftssatsen er 9,1 pst.
for den som ikke skatter til Norge, mens den er 5,3
pst. for den som skatter til Norge. Frivillige medlem-
mer i folketrygden som begynner å betale kildeskatt
på pensjonen, får dermed lavere trygdeavgift enn før.
Summen av kildeskatt og trygdeavgift skal derfor
ikke være 24,1 pst. i disse tilfellene, men 20,3 pst.

Innkreving av trygdeavgift for frivillig trygdete
hører inn under NAV og må følge de reglene som
gjelder for denne innkrevingen. Dette ble omtalt slik
i avsnitt 10.6 i Odelstingsproposisjon nr. 20 (2008-
2009), der kildeskatten på pensjoner ble foreslått:

"Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Skat-
tedirektoratet tek i høringsuttalene sine opp høvet til å
samordne innkrevjing av trygdeavgift og innkrevjing
av kjeldeskatt på pensjonar mv. For den som er busett
i Noreg, blir skatt og trygdeavgift innkravde under
eitt, og det er berre når skattytaren dokumenterer at
han ikkje er medlem i folketrygda at trygdeavgift
ikkje blir pålagd. For dei som er busett i utlandet, er
det ikkje like nærliggjande å leggje til grunn at den
som er skattepliktig, også er medlem i folketrygda og
skal betale trygdeavgift. Departementet legg derfor til
grunn at ein bør vinne noko røynsle med kjeldeskatten
på pensjonar mv. før ein eventuelt samordnar innkrev-
jinga av kjeldeskatt på pensjonar mv. med innkrevjin-
ga av trygdeavgift frå busette i utlandet."

NAV har ved brev til de frivillig trygdete infor-
mert om avgiftreduksjonen på denne måten:

"Skatteetaten har bestemt at det fra 01.01.2010
skal innføres en kildeskatt på 15 % på pensjoner for
pensjonister som er bosatt i utlandet og som ikke len-
ger er skattepliktige til Norge.

Du er etter søknad frivillig medlem i folketrygden
under bosetting utenfor Norge, og du be-taler pr. i dag
en avgift på 9,1 % av dine brutto pensjoner.

På bakgrunn av innføring av kildeskatt på pensjo-
ner, vil avgiftssatsen på 9,1 % bli redusert til 5,3 %.
Denne reduksjonen vil gjøres gjeldende fra og med
01.01.2010.

Reduksjon i avgiftssatsen forutsetter at du betaler
kildeskatt til Norge.

Er det slik at du på grunn av skatteavtale mellom
Norge og landet du bor i likevel ikke skal betale kilde-
skatt til Norge, vil avgiften for medlemskapet fortsatt
være på 9,1 %.

På grunn av omlegging av rutiner i forbindelse
med reduksjon av avgiften til 5,3 % kan det dessverre
ta litt tid før du vil se at trekket blir endret. NAV In-
ternasjonalt vil imidlertid så fort det er praktisk gjen-
nomførbart redusere ditt avgiftstrekk til 5,3 %. Der-
som dette ikke skulle gå i orden i løpet av de første
månedene av 2010, gjør vi oppmerksom på at den to-
tale avgiften for hele 2010 vil være på 5,3 %. Er det
blitt trukket for mye i 2010, vil dette bli justert i for-
bindelse med endelig årsavregning for 2010."

Det gjengitte skulle vise at det ikke er grunn til å
tvile på at summen av kildeskatt og trygdeavgift for
frivillig trygdete blir 20,3 pst. Det gjengitte skulle
også vise hvordan NAV har informert om avgiftre-
duksjonen. Det framgår at avgiftsreduksjonen ikke
nødvendigvis kan gjennomføres i form av lavere
trekk umiddelbart ved innføringen av kildeskatt på
pensjoner, men at justering i alle fall vil skje ved en-
delig årsavregning for 2010.

SPØRSMÅL NR. 520

Innlevert 21. januar 2010 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Besvart 2. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Samferdselsministeren har uttalt at situasjonen

for togpendlerne rundt Oslo fram til 2012 vil oppleve
å få et dårligere togtilbud før det vil bedre seg. Til
tross for dette har NSB sagt opp avtalen med Time-
Expressen i Indre Østfold. En avtale som gjorde at
togpendlerne med månedskort hos NSB inntil
01.01.2010 også kunne bruke månedskortet hos Ti-
meExpressen. 

Hva vil statsråden gjøre?»

BEGRUNNELSE:

Med bakgrunn i statsrådens uttalelse og Regje-
ringens ønske om økt bruk av kollektivreiser opple-
ver pendlerne at dagens situasjon er vanskelig og
uforutsigbar. Begrunnelsen for at NSB avsluttet avta-
len med TimeExpressen i Indre Østfold var at avtalen
ikke lønte seg for NSB. Dette oppleves som merkelig
siden NSB eier TimeExpressen. På en måte er denne
beslutningen symptomatisk for situasjonen i NSB. I
en situasjon der en skulle tro at det var i NSB sin in-
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teresse å gjøre alt som sto i deres makt for å gi de rei-
sende et bedre tilbud, klarer dessverre ikke NSB en-
gang å samarbeide med seg selv.

Svar:
Siden representanten Hjemdal i sitt spørsmål vi-

ser til uttalelser jeg har kommet med i forbindelse
med de siste ukers problemer innenfor jernbanen, vil
jeg innledningsvis få presisere enkelte forhold. 

Regjeringen har økt bevilgningene til jernbane-
formål betydelig de siste årene, og Nasjonal trans-
portplan 2010-2019 legger opp til en videre opptrap-
ping i tiårsperioden. Et viktig grep er det såkalte
Oslo-prosjektet, en fornyelse og oppgradering av
strekningen Lysaker-Etterstad, inkludert Oslo S og
Oslo-tunnelen, og innerstrekningene mellom Asker,
Ski og Lillestrøm. Dette er tiltak som er prioritert i
første del av planperioden og som gradvis vil bidra til
en forbedring av infrastruktur, slik at denne vil kunne
håndtere den betydelige trafikkmengden i dette om-
rådet på en langt bedre måte enn hva standarden på

dagens infrastruktur tillater. Infrastrukturen er imid-
lertid sårbar, og jeg kan i tiden fremover ikke garan-
tere at det ikke vil forekomme enkelthendelser eller
perioder hvor svikt i infrastrukturen vil kunne føre til
betydelige forsinkelser og innstillinger. Det er også
slik at de omfattende arbeidene som er nødvendige å
gjennomføre, i seg selv vil kunne medføre svekket
driftsstabilitet. Vi ser derfor at den årsakskoden knyt-
tet til forsinkelsestimer som øker mest, er i forbindel-
se med arbeid på linjen. Det er i den forbindelse både
jeg og jernbanedirektøren har uttalt at det i perioder
kan bli verre før det blir bedre. Det er imidlertid å for-
vente at de forbedringer som gradvis vil komme som
følge av det økte vedlikeholds- og fornyelsesarbei-
det, i stadig større grad vil overstige de ulemper som
følger med disse arbeidene.

Når det gjelder billettsamarbeidet mellom NSB
Persontog og Nettbuss på strekningen Mysen-Oslo,
kan jeg opplyse om at Samferdselsdepartementet er i
dialog med NSB, men saken er ikke endelig avklart.

SPØRSMÅL NR. 521

Innlevert 21. januar 2010 av stortingsrepresentant Irene Johansen

Besvart 2. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Hva vil samferdselsministeren sette inn av tiltak

på Østfoldbanens østre og vestre linje for å avhjelpe
forsinkelser og innstillinger også her på en av Østlan-
dets mest trafikkerte jernbanestrekninger, og vil mi-
nisteren som ett av tiltakene vurdere å pålegge NSB
å fortsette muligheten til å kjøpe ett og samme må-
nedskort for buss og tog på østre linje slik det var
før?»

BEGRUNNELSE:

Det har siste år vært uttallige forsinkelser og inn-
stillinger på tog i østlandsområdet. Frustrerte tog-
pendlere begynner å miste tålmodigheten og finne
seg alternative transportmidler til tog, som privatbil
og buss. I en slik situasjon er det viktig å sette i verk
tiltak for å beholde togkundene. Samferdselsministe-
ren bekjentgjorde i går at flytog og fjerntog nå skal
stoppe på alle stasjoner og ta med passasjerer. Flyto-
get går imidlertid ikke på Østfoldbanen mellom Oslo
og Halden, eller Oslo og Askim. Østfoldbanen er en
av Østlandets mest trafikkerte strekninger med stor

grad av pendling. Hver dag er togene forsinket fra til-
dels store forsinkelser til 5 - 10 min. Dette er svært
frustrerende for passasjerer som skal rekke jobb, sko-
le og møter. Det er bra at pendlere på flytogstreknin-
gene nå har fått alternative tilbud. Men dette hjelper
altså ikke på Østfoldbanens passasjerer. For å behol-
de pendlerne også her, må det iverksettes tiltak i til-
legg til det som allerede gjøres ift. økt innsats på drift
og vedlikehold.

Svar:
Jeg er den første til å beklage alle problemene

som har oppstått for togpassasjerene som følge av
alle forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Dette
gjelder også overfor togtrafikantene på de to linjene
på Østfoldbanen.

Jeg vet at Jernbaneverket og NSB sammen arbei-
der intensivt for å begrense antall feil og omfanget av
de avvikssituasjoner som oppstår. De har satt inn alle
tilgjengelige ressurser for å sikre best mulig pålitelig-
het i togtrafikken. Som nevnt i begrunnelsen til
spørsmålet, har det etter initiativ fra meg blitt forma-
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lisert en avtale mellom NSB og Flytoget som i av-
vikssituasjoner tillater at passasjerer som reiser med
NSB sine tog, får adgang til å bruke Flytoget der det-
te stopper og Flytoget fortsatt går. Dette hjelper selv-
sagt ikke togreisende på de to linjene på Østfoldba-
nen. NSB selv skal i slike avvikssituasjoner være
mest mulig fleksibel med å åpne for at lokaltogpassa-
sjerer får adgang til å benytte intercitytogene der dis-
se stopper. Dette gjelder også for Østfold- banen. Fra
1. februar har NSB også innført en refusjonsordning
for togpassasjerene ved forsinkelser. Det viktigste til-
taket i slike avvikssituasjoner er likevel å kunne er-
statte sterkt forsinkede eller innstilte tog med annen
alternativ transport. NSB har foretatt en betydelig øk-
ning av bussberedskapen, spesielt i rushtrafikken.
Denne beredskap er strategisk plassert på de største
stasjonene i Østlandsområdet for å gjøre situasjonen
noe lettere for togreisende som blir utsatt for togpro-
blemer.  

Et viktig tiltak på noe lengre sikt vil være å få
gjennomført det såkalte Oslo-prosjektet som innebæ-
rer en total fornyelse av alle innerstrekningene mot
Oslo S, hvor også opprusting av dagens dobbeltspor
mellom Oslo-Ski inngår. Arbeidet med Oslo-pro-
sjektet pågår for fullt og i 2010 er det bevilget 470
mill. kr til videreføring av arbeidene. Byggingen av
et nytt dobbeltspor mellom Oslo-Ski vil selvsagt gi
en enda bedre løsning da dette vil øke sporkapasite-
ten og gi mye større fleksibilitet når det oppstår av-
vikssituasjoner. Dette er et meget stort jernbanepro-
sjekt som nå er under planlegging. Det vil ta ytterli-
gere noen år før dette er på plass.

Når det gjelder spørsmålet om en ordning med
muligheter for at månedskortbrukere på Østfoldba-
nen, østre linje får anledning til å bruke samme må-
nedskort både på toget og ekspressbussen fra Mysen,
kan jeg opplyse om Samferdselsdepartementet er i
dialog med NSB, men saken er ikke endelig avklart.

SPØRSMÅL NR. 522

Innlevert 21. januar 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 28. januar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på spørsmål nr. 432. En hund-

eier har blitt påført over 100 000 kr i kennelutgifter
fordi politiet har tatt hunden i forvaring, og uten at
politiet kan dokumentere at hunden er av ulovlig ra-
se. Politiet har heller ikke gjort noe for å dokumente-
re sitt vedtak etter at det ble fattet.

Mener statsråden det er rimelig at enkeltpersoner
skal bli påført så store kostnader på grunn av et tilfel-
dig enkeltvedtak, og hvilken kompetanse har en van-
lig politibetjent til å vurdere om en hund er av ulovlig
rase eller ikke?»

BEGRUNNELSE:

Hundeier ble stoppet på gaten i Oslo i august
2009 og ble fratatt 2 hunder fordi politibetjentene
mente hundene så ut som om de kunne være av ulov-
lig rase. Hundene ble deretter satt i kennel til en kost-
nad av 750 kr pr. døgn. Hundeier har siden ikke fått
lov til å besøke hundene. Selv i dag den 21. januar
2010 har saken ikke blitt løst og eier blir påført bety-
delige summer i kennelkostnader uten at politiet do-
kumenterer at de har hatt rett i sine påstander. Dette
fører til rettsløse tilstander for vanlige folk som har en

begrenset økonomi. Hundeier har til og med tilbudt
seg å ta med hundene til Sverige hvor det ikke er lig-
nende forbud. Dette ble først lovt, men så senere av-
slått. Hundeier har nå emigrert til Sverige og har fått
avslag på å kunne ta med sine hunder til sitt nye hjem-
land. Løpende kommer politiet med trusler om at der-
som kennelkostnadene ikke blir betalt så vil hundene
bli avlivet. Dette fører til at hundeier kommer i en
slags utpressingssituasjon og føler at man ikke har
noe valg, samt at tilliten til rettsstaten er borte.

Svar:
Spørsmålet fra stortingsrepresentant Hans Frode

Kielland Asmyhr er rettet mot en konkret sak. Staten
ved Justis- og politidepartementet er nylig blitt stev-
net inn for Oslo tingrett i nettopp denne saken. På
denne bakgrunn ber jeg om forståelse for at jeg ikke
ønsker å kommentere et saksforhold som verserer
ved domstolene.

Jeg vil imidlertid vise til mitt forrige svar til stor-
tingsrepresentant Asmyhr av 14. januar d.å. hvor jeg
understreker at det er hundeeieren som har bevisbyr-
den for å dokumentere hundens rase, jf. hundefor-
skriften § 2.
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SPØRSMÅL NR. 523

Innlevert 21. januar 2010 av stortingsrepresentant Knut Arild Hareide

Besvart 2. februar 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Funksjonshemmede som søker økonomisk støt-

te til arbeids- og utdanningsreiser får nå beskjed fra
NAV om at midlene for 2010 allerede er brukt opp.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ordningen
kommer brukerne til gode også i 2010?»

BEGRUNNELSE:

Ordningen med støtte til arbeids- og studiereiser
for funksjonshemmede er et viktig tiltak for å sikre
funksjonshemmede muligheten til et aktivt yrkesliv.
Det kommer nå meldinger om at ingen nye søkere
kan motta støtte fra denne ordningen da det ikke len-
ger finnes midler tilgjengelig. Til tross for at søkerne
fyller de meget strenge kriteriene, kan NAV ikke inn-
vilge støtte. Flere som nylig har fått jobb, må nå takke
nei til jobben og flere står i fare for å måtte slutte i den
jobben de allerede. Det er svært kritikkverdig at sta-
ten ikke er i stand til å utbetale den forventede støt-
ten. For funksjonshemmede som er motivert til å job-
be, oppleves statens manglende evne til å stille opp
med disse tross alt beskjedne midlene som en stor be-
lastning. Det er viktig at statsråden nå sørger for at
midler kommer på plass, slik at ordningen kan funge-
re etter hensikten.

Svar:
Med utgangspunkt i en rekke føringer som ble

lagt i St.prp. nr. 84 (2000-2001), ble forsøk med ar-
beids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer
med nedsatt funksjonsevne startet opp i august 2001
som et landsomfattende rammestyrt forsøksprosjekt
mellom daværende Sosial- og helsedepartementet og
Samferdselsdepartementet. Forsøket baserte seg på
utprøving av to modeller. I om lag halvparten av fyl-
kene ble forsøket knyttet opp mot trygdeetaten. I de
øvrige fylkene, med unntak av Oslo og Trondheim,
ble forsøket lagt til den fylkeskommunale transport-

tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne
(TT- ordningen). Fra og med budsjettåret 2008 ble
ordningen i sin helhet lagt til Arbeids- og velferdse-
taten (kap. 605, post 01).

Formålet med forsøket var å utprøve ordninger
for å gi personer med funksjonsnedsettelser, som
ikke kan benytte seg av offentlige kommunikasjons-
midler og som ikke inngår i gruppene som i dag får
løst sitt transportbehov med offentlig støtte, en mu-
lighet til å komme seg i arbeid.

Gruppen som får offentlig støtte til transportløs-
ninger, herunder til og fra arbeid utgjøres av 2 700
personer som får stønad til trygdebil og vel 47 000
personer som får grunnstønad til transportformål.

Etter oppstarten av forsøket lå antall brukere i
ordningen lenge i underkant av 250 brukere. På slut-
ten av 2008 begynte antallet deltakere å stige og had-
de ved årsskiftet 2009/2010 steget til 400. I løpet av
2009 oppsto et merbehov til ordningen pga. økt til-
strømming, noe som førte til at det ikke var midler til
å innvilge alle nye søknader, samt midler til å dekke
noen av de allerede innvilgede søknadene. For å løse
den bevilgningsmessig siden, bevilget Stortinget i
forbindelse med behandlingen av omgrupperingspro-
posisjonen høsten 2009, 7 mill. kroner ekstra til den-
ne ordningen. I statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt
avsatt totalt 18,6 mill. kr. til ordningen.

Jeg ser behovet for å avklare forsøksordningens
status og innretting, og vil be Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet foreta en bred gjennomgang av ordningen.
En slik gjennomgang reflekterer også behovet for å
se ordningen med arbeids- og utdanningsreiser i sam-
menheng med de øvrige virkemidlene for å styrke til-
knytningen til arbeid og utdanning for personer med
nedsatt funksjonsevne, herunder andre transportord-
ninger som stilles til rådighet. Jeg mener det nå er
viktig å avvente den forestående gjennomgangen. Jeg
tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet
måte om saken i løpet av 2010.
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SPØRSMÅL NR. 524

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Torkil Åmland

Besvart 28. januar 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Er statsråden kjent med forholdene og kan si seg

fornøyd med den service kommunene yter, eller vil
statsråden sette i verk tiltak for å bedre den?»

BEGRUNNELSE:

I Aftenposten 21.januar kommer det frem at det
er store forskjeller på service mellom kommunene og
flere mangler. Artikkelen viser til en serviceundersø-
kelse utført av Forbrukerrådet. 

Det trekkes blant annet frem et eksempel der det
kommer frem at bare én av tre kommuner svarer på
henvendelser de får. Videre sies det at det begås flere
lovbrudd og at det er tildels betydelige forskjeller på
prising av kommunale tjenester som byggesaksgeby-
rer og vann- og kloakkavgifter. 

150 kommuner har vært med i Forbrukerrådets
undersøkelse.

Svar:
Forbrukerrådet har gjennomført en stor og grun-

dig undersøkelse om blant annet servicen i norske
kommuner.

Kommunene skal svare på henvendelser de får
fra publikum. Kommunene skal følge de bestemmel-
sene som er i forvaltningsloven. Dersom det må ven-
tes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en hen-
vendelse kan besvares, skal kommunene snarest mu-
lig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede
for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles
tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes.

Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses
som åpenbart unødvendig.

Ved fastsettelsen av kommunale gebyrer er det
administrasjonssjefen som skal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig ut-
redet. Dersom kommunestyret er i ferd med å fatte
vedtak som innebærer brudd med gjeldende regel-
verk, så skal administrasjonssjefen gjøre kommune-
styret oppmerksom på dette. Kommuneloven åpner
for at tre eller flere kommunestyremedlemmer kan
klage inn en avgjørelse for fylkesmannen. Fylkes-
mannen kan på eget tiltak ta en avgjørelse opp til lov-
lighetskontroll. Fylkesmannen kan oppheve avgjø-
relsen dersom den er ulovlig.

Det er prisforskjeller på gebyrer for eksempel
innenfor tekniske tjenester og det har sammenheng
med at kommunene har ulike kostnader og at noen
kommuner ikke tar fullt betalt for tjenestene. For en
rekke tjenester har ikke kommunene anledning til å ta
inn mer i inntekter enn det kommunene har i kostna-
der. Kommunene har ikke anledning til å ta gebyr for
klagebehandling i byggesaker. De kommunene som
praktiserer dette i dag, må avvikle denne praksisen
umiddelbart. Jeg vil sørge for at kommunene blir
gjort oppmerksomme på dette.

Jeg mener at regelverket vi har i dag i stor grad er
tilstrekkelig og ser ikke grunn for å foreslå store end-
ringer i det. Undersøkelsen fra Forbrukerrådet og den
store innbyggerundersøkelsen som Regjeringen la
fram 14. januar, gir kommunene anledning til å ta tak
i de forbedringsområdene som kommer fram i disse
undersøkelsene.

SPØRSMÅL NR. 525

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Morten Høglund

Besvart 29. januar 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«En 13 år gammel jente er i byen Jubail i Saudi

Arabia dømt til 90 piskeslag foran sine medelever i
tillegg til 2 måneders fengsel for å ha brakt med seg
en mobiltelefon til skolen. 

Hva har utenriksministeren gjort for å ta opp sa-
ken med saudiarabiske myndigheter?»

Svar:
Norge tar sterk avstand fra avstraffelsesmetoder

som pisking.
I samtaler med saudiske myndigheter har Norge

gitt klart uttrykk for norsk syn i menneskerettighets-
spørsmål. Vi tar opp bruken av dødsstraff og avstraf-
felsesmetoder som er inhumane. Saudi-Arabia er
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godt kjent med norske holdninger i disse spørsmåle-
ne.

Når det gjelder denne konkrete saken, skal jenta
som ble idømt piskeslag i følge korrigerte rapporter i
saudiske media og undersøkelser blant menneskeret-
tighetsorganisasjoner i Saudi-Arabia, ikke være 13 –
men rundt 20 år. De forhold hun er dømt for er også
av en annen karakter enn det som er kommet fram i
media.

Men bruken av pisking er like inhumant uansett
alder, sammenheng og hendelsesforløp.

Dessverre er bruken av pisking så utbredt i Saudi-
Arabia at Norge og likesinnede land ikke kan ta opp
hver enkeltsak, men må protestere på generelt grunn-
lag. Samtidig illustrerer denne saken at det er viktig
at Norge fortsetter å fokusere på menneskerettighete-
nes kår i Saudi-Arabia og benytter enhver anledning
til å ta opp slike rettighetsbrudd i bilaterale samtaler
og i multilaterale fora. Dette vil Norge fortsette å gjø-
re.

SPØRSMÅL NR. 526

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Morten Høglund

Besvart 29. januar 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Syv ledere av det iranske Bahai-samfunnet står

for retten i Iran tiltalt for spionasje for Israel og for å
spre propaganda mot det islamske regimet, til tross
for at anklagene anses å være grunnløse i følge inter-
nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. 

Hva gjør utenriksministeren for å ta opp forføl-
gelse av Bahai og andre religiøse minoriteter i Iran
med iranske myndigheter?»

BEGRUNNELSE:

De syv lederne, fem menn og to kvinner, har sit-
tet i varetekt i Evin fengselet i Teheran siden arresta-
sjonene i henholdsvis mars og mai 2008 til tross for
at myndighetene ikke har kunne legge frem noen be-
vis mot dem. De har blitt nektet juridisk bistand, og
deres advokat Shirin Ebadi har blitt nektet tilgang til
saksdokumenter og blitt trakassert og truet for å ta
opp saken. Den grunnløse rettsaken føyer seg inn i
rekken av hva flere internasjonale menneskerettig-
hetsorganisasjoner beskriver som en opptrapping av
forfølgelsen av religiøse minoriteter i landet og sta-
dig forverring av menneskerettigheter og religions-
frihet under det sittende regimet.

Svar:
Menneskerettighetssituasjonen i Iran er alarme-

rende (se bl.a. mitt svar på et spørsmål om dette i
muntlig spørretime 6. januar i år og svar på skriftlige
spørsmål om Iran det siste året), og jeg deler din be-
kymring over situasjonen for Baha’i samfunnet i lan-
det. Rettssaken mot de syv Baha’i lederne som startet
12. januar i år, etter en rekke utsettelser, er urovek-
kende.

Norske myndigheter har gjentatte ganger tatt opp
Baha’ienes sak med iranske myndigheter. Senest 19.
januar i år tok Norge opp Bahai’enes situasjon og
Irans forpliktelse til å respektere religions- og trosfri-
het. 

Norge sluttet seg også til EUs erklæring av 12. ja-
nuar i år hvor vi protesterer på behandlingen av Ba-
hai’ene i Iran, fordømmer forfølgelse av religiøse mi-
noriteter og sterkt anmoder om en fri og rettferdig
rettergang for de syv tiltalte Baha’i lederne.  

Regjeringen vil fortsette å følge nøye med på
hvordan situasjonen for Baha’iene utvikler seg i Iran.
Vi har et godt samarbeid med Baha’i samfunnet i
Norge og samarbeider som nevnt nært med EU og
andre land i vår tilnærming til den alvorlige mennes-
kerettighetssituasjonen i Iran.
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SPØRSMÅL NR. 527

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 5. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I en konjunkturrapport for 2010 kommer Norsk

industri med alvorlig kritikk av anslagene for petro-
leumsinvesteringene og for investeringer i kraftfor-
syningen. Det hevdes at anslagene er feil, medfører
feil politikk og at SSB og Norges Bank omgående må
gå nærmere inn i realitetene i anslagene.

Hvilket initiativ vil næringsministeren ta for å
gjenopprette tilliten fra sentrale deler av norsk næ-
ringsliv, når det gjelder å kunne stole på det tallmes-
sige beslutningsunderlaget for den politikk som fø-
res?»

Svar:
Både Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Fi-

nansdepartementet utarbeider anslag for framtidig
økonomisk utvikling. Statistisk sentralbyrås anslag
oppdateres fire ganger i året og publiseres neste gang
18. februar. Norges Banks anslag oppdateres tre gan-
ger i året og publiseres neste gang 24. mars.

Finansdepartementet utarbeider anslag for den
økonomiske utviklingen i nasjonalbudsjettet og revi-
dert nasjonalbudsjett, herunder anslag for petrole-
umsinvesteringene og investeringer innen kraftforsy-
ning. Usikkerheten knyttet til anslag for den økono-

miske utviklingen er erfaringsmessig stor. Det er fle-
re grunner til det. Statistikk og annen informasjon om
den økonomiske situasjonen blir først tilgjengelig
med et tidsetterslep. Når prognosene utarbeides, er
informasjonen om den aktuelle økonomiske situasjo-
nen dermed ufullstendig. Økonomiens virkemåte er
heller ikke kjent med full sikkerhet, samtidig som
den kan endres over tid, og etter at prognosen er ut-
formet kan det inntreffe hendelser som var vanskeli-
ge å forutse på prognosetidspunktet. Den nylige fi-
nanskrisen er et eksempel på dette.

Utviklingen i bruttoinvesteringer i næringslivet
varierer vanligvis mye over konjunktursykelen, og
variasjonene er spesielt store for investeringene i pe-
troleumsvirksomheten. For 20-årsperioden 1989-
2008 sett under ett økte investeringene i petroleums-
virksomheten med 4½ pst. i gjennomsnitt per år. De
årlige vekstratene varierte fra en nedgang på nærme-
re 23 pst. (i 2000) til en oppgang på om lag 31 pst. (i
1991). Til sammenlikning var den gjennomsnittlige
veksten i aktiviteten i fastlandsøkonomien knapt 3
pst., med en variasjon på mellom -1½ pst. (i 1989) og
+5½ pst. (i 2007). Usikkerheten knyttet til de makro-
økonomiske framskrivingene er nærmere omtalt i na-
sjonalbudsjettdokumentene.

SPØRSMÅL NR. 528

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Håkon Haugli

Besvart 4. februar 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Staten eier mange bygg i Oslo som ikke er til-

knyttet kommunens fjernvarmeanlegg.
Hvordan kan statsråden bidra til at staten tar i

bruk miljøvennlig vannbåren varme der det er mu-
lig?»

BEGRUNNELSE:
Fjernvarmevirksomheten i Oslo er et viktig bi-

drag til å redusere luftforurensning og klimagassut-
slipp. Årlig representerer fjernevarmevirksomheten
en reduksjon i oljeforbruket i byen på 50 millioner li-

ter. I tillegg reduseres f.eks. NOX-utslippene med en
mengde tilsvarende utslipp fra 60 000 biler. I tillegg
til reduserte utslipp til luft, reduserer fjernvarme be-
hovet for lagring og transport av fyringsolje.

Oslo kommune har to kommunale fjernvarmean-
legg som leverer miljøvennlig energi som i hovedsak
er basert på avfallsforbrenning. Kommunen har kart-
lagt oppvarmingen i alle kommunale bygg, avdekket
hvor det finnes oljekjeler som kan saneres og jobber
nå aktivt med å erstatte disse med fjernevarme. Målet
er at alle kommunale nybygg og bygg som totalreha-
biliteres over 250 m2 skal ha vannbåren varme.
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Staten eier mange bygg i Oslo. Energiforbruket i
fire av kommunens sykehusbygg representerer alene
mer enn 65 000 000 kWh. Staten bør følge kommu-
nens eksempel og sørge for at statlige byggherrer tar
i bruk fjernvarme ved nybygging og rehabilitering.

Svar:
Staten har i mange år stilt krav om at statens byg-

ninger skal oppføres med radiatorsystemer og vann-
båren varme, jf. kongelig resolusjon av 14.09.98
’Krav om energifleksible varmesystemer i statlige
bygg, samt i private bygg som oppføres for utleie til
staten’. Svært mange statlige bygg er derfor tilrette-
lagt for tilkobling til fjernvarmeanlegg gjennom radi-
atorsystemer.

For å kunne koble seg til fjernvarmeanlegg er
man i tillegg avhengig av at det aktuelle bygget ligger
plassert i rimelig nærhet til fjernvarmeanlegg. Det er
det ikke alle bygninger som gjør. 

Jeg kan ikke uttale meg på vegne av alle statens
eiendomsforvaltere, men Statsbygg, som sorterer un-
der mitt ansvarsområde, har som utgangspunkt at alle
bygninger skal kobles til fjernvarme så fort dette er
praktisk mulig, forutsatt at energiprisen er konkur-

ransedyktig. Statsbygg har derfor mange eiendom-
mer som er koblet til fjernvarmenettet i Oslo. Slik
fjernvarmenettet er utbygget i dag, opplyser Stats-
bygg at det kun er ytterligere to eiendommer som kan
kobles til uten store problemer. Den ene er den gamle
kunsthøgskolen i Oslo sentrum. Her er tilkobling på
trappene. Den andre eiendommen gjelder Bredtvet
kompetansesenter. Da Statsbygg for noen år tilbake
forespurte om tilkobling på vegne av bruker, var ikke
tilbudet konkurransedyktig. Dette vil imidlertid bli
undersøkt på nytt.

For landet som helhet er nå om lag én million
kvadratmeter bygningsmasse under Statsbyggs for-
valtning koblet til fjernvarmeanlegg. Dette utgjør 40
pst. av den eiendomsmasse Statsbygg forvalter. Tatt
i betraktning at Statsbygg forvalter eiendom en rekke
steder i landet der det per i dag ikke finnes fjernvar-
meanlegg, så anses dette som en høy andel koblet til
fjernvarme.

Jeg er for øvrig også kjent med at Universitetet i
Oslo, som forvalter sin egen bygningsmasse, i stor
grad er koblet til fjernvarmeanlegget i hovedstaden.
Det gjelder både sentrumsbygningene og hele cam-
pusområdet på Blindern.

SPØRSMÅL NR. 529

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Laila Gustavsen

Besvart 4. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Kan statsråden forsikre om at utviklingen av

geotermisk energi er innenfor Regjeringens satsing
på fornybar energi blant annet gjennom strategien
Energi-21?»

BEGRUNNELSE:

Ifølge Wikipedia er 99 % av jorden varmere enn
1000°C. Denne varmen representerer et stort potensi-
ale for å produsere ren, stabil og CO2 fri energi. Man-
ge steder gjøres også dette fordi det er kort veg ned.
Island er et slikt eksempel der vannet bokstavlig talt
koker i jordoverflaten. 

I Norge, samt i mange andre land må man ned til
4-5000 meters dyp for å hente ut varmen. Dette gjør
det teknologisk krevende og kommersielt vanskelig å
benytte denne energien. Teknologien er derfor ikke
utviklet enda.

Norge har verdensledende kompetanse på brønn-
borringsteknologi. Dette gjør at vi kan ha et fortrinn.
Hvis teknologimiljøene lykkes, kan dette bli en ny in-
dustri for Norge. 

Strategien Energi-21 skal henge sammen med
den norske energipolitikken og bygge opp under de
hovedmål myndighetene har satt for satsingen på
FoU innenfor energisektoren.  

Da jeg deltok på møte med NHO Buskerud 18.
januar og fikk en orientering om planene, var det noe
usikkerhet geotermisk energi var en teknologi som
var godt nok forankret i Energi-21.

Svar:
Regjeringen er opptatt av at geotermisk energi

skal være en del av satsingen på fornybar energi.
Geotermisk energi har en sentral plass i en av innsats-
gruppene under Energi21 som nå er under etablering.
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Olje- og energidepartementet støtter tre geotermiske
prosjekter gjennom RENERGI-programmet i Norges
forskningsråd. Det er bevilget 11 mill. kroner til disse
prosjektene. Enova har gitt tilsagn om 28 mill. kroner
i støtte til ett geotermisk prosjekt. Videre er departe-
mentet i ferd med å melde Norge inn i det internasjo-
nale energibyråets (IEA) samarbeidsavtale innenfor
geotermisk energi ”IEA Geothermal Implementing
Agreement”.

Geotermisk energi har fått økt oppmerksomhet
den senere tid, blant annet gjennom etableringen av
”Norsk senter for dyp geotermisk energi”. Senteret er
et samarbeid mellom 17 forskningsinstitutter og in-
dustriaktører. Jeg synes det er positivt å se at det nå
er så mye aktivitet rundt geotermisk energi.

SPØRSMÅL NR. 530

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Bente Thorsen

Besvart 1. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil justisministeren øke varetekts- og sonings-

kapasiteten i Vestlandsregionen ved snarest å bygge
nytt fengsel på Haugalandet?»

BEGRUNNELSE:

Fra politiet i Haugaland og Sunnhordland opply-
ses det at forbrytere som begår alvorlig kriminelle
handlinger blir sluppet fri fordi det ikke finnes vare-
tektsplasser, eller at man unnlater å pågripe av sam-
me grunn.

Politiet på Haugalandet har kun 18 sonings- og
varetektsplasser i sitt distrikt med 130 000 innbygge-
re og bruker derfor store ressurser på å transportere
fanger over hele landet for at både varetektsfengsling
og soning kan gjennomføres. Nå opplever man at si-
tuasjonen er så prekær at verken ledige varetekts- el-
ler soningsplasser finnes. 

Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag
om nytt fengsel på Haugalandet. Det svarte ministe-
ren nei til og begrunnet dette med at det nye fengselet
i Halden skulle ha kapasitet og ivareta at problemet
med manglende varetekts- og soningskapasitet ble
løst. Men den kapasiteten de nye 251 plassene ved
Halden fengsel vil gi synes allerede nå å være for li-
ten i forhold til behovet.

Svar:
Regjeringen har i tråd med løftene i Soria Moria-

erklæringen økt kapasiteten i kriminalomsorgen. I
perioden fra 2006 til i dag, er det etablert nær 400 nye
fengselsplasser, innført prøveordning med elektro-
nisk kontroll tilsvarende 130 plasser og opprettet fle-
re behandlingsplasser i institusjon (§12-soning). Det-

te har ført til at soningskøen nå anses å være avviklet.
I Kriminalomsorgen region sørvest, som omfatter
Agderfylkene og Rogaland, er det i perioden etablert
59 nye fengselsplasser og innført prøveprosjekt med
elektronisk kontroll i Rogaland. Tiltakene har bidratt
til at soningskøen i Agderfylkene og Rogaland går
mot null - pr. 26.01.2010 sto det bare 47 dommer i kø
for å sone ubetinget fengselsstraff i Agderfylkene og
Rogaland. Alle dommene har fått fastsatt dato for
straffegjennomføring.

Det har vært en sterk økning i bruken av varetekt
i den senere tid, både nasjonalt og i Region sørvest.
Dette skyldes blant annet at Regjeringen som lovet i
Soria Moria-erklæringen har styrket politiet og økt
politikraften. Det er innført nye virkemidler som
bruk av DNA som har ført til mer effektiv etterfors-
kning. I 2009 var det i gjennomsnitt 799 varetekts-
innsatte i fengslene mot 730 i 2008. Hittil i januar har
det i gjennomsnitt vært over 900 varetektsinnsatte.
Selv om fengslene og politiet gjør en meget god inn-
sats for å løse kapasitetsutfordringene, blir noen va-
retektsinnsatte sittende for lenge i politiarrest og va-
retektsinnsatte har blitt løslatt på grunn av mangel på
varetektsplasser. Halden fengsel åpner med 251 plas-
ser i 2010. Fengslet øker varetektskapasiteten i Øst-
landsområdet og vil dempe presset på varetektsplas-
ser over hele landet. Varetektssituasjonen forventes å
være krevende frem til Halden fengsel åpner.

De siste års kapasitetsutvidelser og køsituasjonen
gjør det mindre aktuelt med et nytt fengsel på Hauga-
landet. Jeg vil også minne om at bygging av nye
fengsler er tidkrevende. Byggeperioden for Halden
fengsel har vært nær 4 år, i tillegg kommer planleg-
ging og prosjektering. Bygging av nytt fengsel på
Haugalandet er derfor ingen løsning på de midlertidi-
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ge kapasitetsutfordringene frem til Halden fengsel
tas i bruk. Justisdepartementet følger behovet for
fengselskapasitet nøye og har gitt Kriminalomsor-
gens sentrale forvaltning i oppdrag å utarbeide en
samlet kapasitetsplan. Strukturen i Region sørvest,
herunder Haugesund fengsel, vil bli vurdert i forbin-
delse med planen.

Justisdepartementet har som målsetting å øke
bruken av åpen soning. Fengsler med lavere sikker-
het kan i enkelte tilfeller benyttes til varetekt innen-
for de rammer og restriksjoner som er satt av domsto-
len eller påtalemyndigheten. Et viktig satsningsom-
råde i forbindelse med oppfølging av St.meld. nr. 37
(2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet
– tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) er å
øke bruken av alternative straffereaksjoner og gjen-
nomføringsformer. Dette bidrar til å frigjøre plasser
til varetekt og øke kvaliteten i straffegjennomførin-
gen.

Jeg kan forsikre stortingsrepresentanten om at

varetektsutfordringene har meget høy prioritet i de-
partementet og er kriminalomsorgens hovedutfor-
dring i 2010. Det er satt av 20 millioner kroner til ek-
straordinære tiltak for at kriminalsorgen skal kunne
stille plasser til rådighet for politiet som forutsatt og
unngå soningskø frem til Halden fengsel er i full
drift, jf. Innst. 6 S (2009-2010). Tiltakene består
blant annet av midlertidige kapasitetsutvidelser og
økt varetektsandel i enkelte fengsler, utvidelse av
elektronisk kontroll i Rogaland og Oslo og fremskyn-
det oppstart av 56 plasser til varetekt ved Halden
fengsel fra mars 2010. Tiltakene følges opp med økt
bemanning. I tillegg opprettholdes høy kapasitetsut-
nyttelse i fengslene og fengslene skal prioritere å stil-
le plasser til rådighet for varetekt.

Jeg har ellers merket meg at verken Fremskritts-
partiet eller de andre partiene på Stortinget foreslo å
bevilge midler til ny fengselskapasitet og dermed økt
varetektskapasitet på Haugalandet eller i landet for
øvrig i sine forslag til statsbudsjett for 2010.

SPØRSMÅL NR. 531

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad

Besvart 29. januar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Både Radøy og Lindås kommune er blant de

kommuner som har fått støtte til utbygging av lade-
punkter til elbil. Det er Transnova som deler ut slike
tilskudd.

Kan Statsråden fremskaffe en oversikt over hvil-
ke kommuner som har fått tilskudd til ladepunkter for
elbil fra Transnova og hvor mange elbiler det eventu-
elt finnes i disse kommunene?»

Svar:
I tiltakspakken for 2009 ble det bevilget 50 mill

kr gjennom Transnova til en støtteordning for lade-
punkter for elbil. Hensikten med bevilgningen var
dels å opprettholde sysselsettingen, dels å etablere in-

frastruktur som gjør det mulig og mer attraktivt å vel-
ge elbil fremfor vanlig bil. Fylkeskommuner, kom-
muner, næringsliv og andre organisasjoner har vist
sterk interesse for støtteordningen.

Transnova opplyser at de nå har brukt opp bevilg-
ningen fra tiltakspakken. Tilskuddene utbetales først
når ladepunktene er bygget ferdig, men totalt vil til-
sagnene utløse utbygging av om lag 1900 ladepunk-
ter. Litt under halvparten av disse ladepunktene byg-
ges i regi av fylkeskommuner og kommuner.

Vedlagt følger en oversikt fra Transnova som vi-
ser hvilke fylkeskommuner og kommuner (inkludert
skoler, kommunale foretak og kommunalt eide aksje-
selskap innen parkering) som har fått tilsagn. I tillegg
viser oversikten antall elbiler i disse kommunene og
i alt i fylkeskommunene.

Vedlegg til svar:
Fylkeskommuner og kommuner som har fått tilsagn fra Transnova. Antall elbiler i kommunene og i alt i

fylkeskommunen.

Fylke Søker Ant. Elbiler Ant. Ladepunkt

Oslo Elbiler totalt i Oslo 750
Østfold Fredrikstad Kommune 9 3
Østfold Moss Kommune 8 8
Østfold Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 2
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Østfold Rakkestad Kommune 9 2
Østfold Hobøl Kommune 0 3
Østfold Aremark kommune 0 2
Østfold Askim kommune 2 5
Østfold Marker kommune 2 2
Østfold Halden kommune 0 10
Østfold Hvaler kommune 0 8
Østfold Våler Kommune 0 29
Østfold Skiptvet kommune 0 3
Østfold Østfold fylkeskommune, Administrasjons-

bygg AS 6
Elbiler totalt i Østfold 38
Akershus Asker kommune 466 10
Akershus Ås kommune 13 6
Akershus Nesodden kommune 8 15
Akershus Akershus fylkeskommune 38
Elbiler totalt i Akershus 942
Hedmark Sør-Odal kommune 0 5
Hedmark Eidskog Kommune 0 2
Hedmark Hamar kommune 6 26
Elbiler totalt i Hedmark 12
Oppland Ringebu kommune 0 4
Oppland Jevnaker kommune 0 2
Oppland Vinstra vidaregåande skule 2
Elbiler totalt i Oppland 7
Buskerud Nedre Eiker kommune 2 24
Buskerud Sande kommune 0 8
Buskerud Drammen parkering KF 43  10
Buskerud Ringerike kommune 0 10
Buskerud Hole kommune 1 8
Buskerud Buskerud Fylkeskommune 4
Elbiler totalt i Buskerud 123
Vestfold Tønsberg Parkering AS 14 2
Vestfold Stokke kommune 1 20
Vestfold Horten kommune 0 7
Elbiler totalt i Vestfold 44
Telemark Porsgrunn Kommune 7 38
Telemark Tinn kommune 0 5
Telemark Vinje kommune 0 1
Telemark Skien kommune 6 22
Elbiler totalt i Telemark 16
Aust-Agder Tvedestrand komm. 3 2
Aust-Agder Arendal kommune 5 10
Aust-Agder Risør Kommune 1 6
Aust-Agder Gjerstad Kommune 0 7
Aust-Agder Grimstad kommune 5 20

Fylke Søker Ant. Elbiler Ant. Ladepunkt



Dokument nr. 15:4 – 2009–2010 45

Vest-Agder Søgne Kommune 3 3
Vest-Agder Mandal parkering AS 7 7
Elbiler totalt i Vest-Agder 76
Rogaland Randaberg kommune 7 5
Rogaland Stavanger kommune 72 49
Elbiler totalt i Rogaland 159
Rogaland Tysvær kommune 1 6
Hordaland Sveio Kommune 2 12
Hordaland Lindås kommune 3 14
Hordaland Austevoll kommune 8 17
Hordaland Bømlo kommune 17 4
Hordaland Radøy Kommune 0 26
Hordaland Bergen Parkering KF 206 20
Hordaland Laksevåg videregående skole 4
Elbiler totalt i Hordaland fylke 312
Sogn og Fjordane Eid kommune 0 8
Sogn og Fjordane Leikanger kommune 0 2
Sogn og Fjordane Sogndal kommune 2 4
Sogn og Fjordane Vågsøy parkering AS (i Måløy kommune) 0 10
Sogn og Fjordane Naustdal 0 4
Sogn og Fjordane Hyllestad 1 2
Sogn og Fjordane Fjaler 0 4
Sogn og Fjordane Gaular 0 4
Sogn og Fjordane Førde 0 8
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune 8
Elbiler totalt i Sogn og Fjordane 7
Møre og Romsdal Molde kommune 5 3
Møre og Romsdal Volda kommune 0 8
Møre og Romsdal Romsdal vgs 2
Møre og Romsdal Fylkeshuset AS 1
Elbiler totalt i Møre og Romsdal 35
Sør-Trøndelag Trondheim kommune, Miljøenheten 116 30
Sør-Trøndelag Orkdal kommune 0 24
Sør-Trøndelag Klæbu kommune 1 6
Sør-Trøndelag Fosen videregående skole 4
Sør-Trøndelag Byåsen vgs 4
Sør-Trøndelag Byåsen vgs 3
Sør-Trøndelag Meldal vgs 2
Elbiler totalt i Sør-Trøndelag 130
Nord-Trøndelag Levanger kommune 4 2
Nord-Trøndelag Namsos kommune 0 8
Elbiler totalt i Nord-Trøndelag 9
Nordland Bodø kommune 6 2
Elbiler totalt i Nordland 9
Troms Harstad kommune 2 7

Fylke Søker Ant. Elbiler Ant. Ladepunkt
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SPØRSMÅL NR. 532

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad

Besvart 3. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«I Klassekampen 14. januar uttaler Erling Sande

at han vil snakke med statsråden i fht. TFO ordningen
og tildeling av leteområder i modne områder. Sande
mener forslaget fra OED som innebærer en endring
ovenfor områder i nord, fortsatt kan forandres, og at
innspill fra DN og SFT må tas med i vurderingen.

Er statsråden enig i den kritikken som er kommet
mot det nye forslaget, og hvordan tenker han å følge
opp Erling Sandes utspill?»

Svar:
TFO-ordningen er et viktig verktøy for å sikre en

god ressursforvaltning på norsk sokkel. Ordningen
har vært en stor suksess etter etableringen i 2003.
Gjennom etableringen av ordningen har en valgt å
skille mellom modne og umodne leteområder. Ho-
vedbegrunnelsen for opprettelsen av TFO-systemet
var at en etter mer enn 30 års leteaktivitet så at store
gjenværende ressurser kunne stå i fare for å gå tapt.
En betydelig andel av de anslåtte uoppdagede ressur-
sene befant seg i det som karakteriseres som modne
områder, der geologien er velkjent og hvor de store
funnene er gjort.

Leteaktiviteten var lav og fallende på slutten av
1990-tallet. Få utvinningstillatelser var blitt tildelt i
perioden 1997-2002. En global trend av sammenslå-
inger og oppkjøp i petroleumssektoren ga færre aktø-
rer på norsk sokkel, som fra før av hadde et relativt
lavt antall store oljeselskaper. Disse selskapene had-
de økt utvinning fra eksisterende felt og leting etter
nye, store selvstendige funn som hovedfokus. De
hadde således ikke små funn i modne områder som
sin hovedprioritet, men prioriterte ofte umodne om-
råder foran modne områder så lenge disse ble tilbudt
i samme konsesjonsrunde.

Opprettelsen av TFO-ordningen ble varslet og
beskrevet i St. meld. nr. 38 (2001-2002) Om olje- og

gassvirksomheten, som et av flere tiltak for å øke le-
teaktiviteten og realisere den langsiktige utviklings-
banen på norsk sokkel. Formålet med ordningen var
å forenkle og effektivisere tildelingsprosessen ved å
etablere faste forhåndsdefinerte leteområder. TFO-
ordningen slik den praktiseres i dag er beskrevet i St.
meld. nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomhe-
ten. TFO-ordningen innebærer at store forhåndsdefi-
nerte leteområder, som omfatter alt modent areal på
sokkelen er gjort tilgjengelig for industrien i årlige
konsesjonsrunder. 

TFO-områdene er områder som betegnes som
modne i petroleumsfaglig forstand. I St. meld. nr. 38
(2003-2004) Om petroleumsvirksomheten blir for-
skjellen mellom petroleumsfaglige modne og umod-
ne områder beskrevet. ”Modne områder kjenneteg-
nes av kjent geologi, mindre tekniske utfordringer og
godt utbygd eller planlagt infrastruktur. Dette gjør at
funnsannsynligheten knyttet til boring av prospekter
er relativt høy, men samtidig er også sannsynligheten
for å gjøre nye store funn mindre. Umodne områder
på den annen side kjennetegnes av lite kjennskap til
geologien, store tekniske utfordringer og manglende
infrastruktur. Usikkerheten knyttet til leteaktiviteten
er større her, men samtidig er det fremdeles mulig å
gjøre nye store funn.”

TFO-konsesjonsrunder og nummererte konse-
sjonsrunder er de to hovedtildelingsmåtene myndig-
hetene har i konsesjonspolitikken. Hvilke områder
som inngår i de forskjellige rundene er styrt av petro-
leumsfaglige vurderinger og en vurdering av områ-
dets modenhet. Dette innebærer blant annet en vurde-
ring av behovet for å produsere tidskritiske ressurser
og av behovet for sekvensiell leting. Sekvensiell le-
ting innebærer at man gjennomfører en gradvis utfor-
sking av områdene. Gjennom målrettet utforsking
sikres det kunnskap om geografiske områder med
samme geologiske bakgrunn. Denne fremgangsmå-
ten sikrer at man kan kartlegge store områder med re-

Elbiler totalt i Troms 20
Elbiler totalt i Finnmark 2
Elbiler totalt i Svalbard 1

Fylke Søker Ant. Elbiler Ant. Ladepunkt
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lativt sett få letebrønner. Ressursene i modne områ-
der er derimot ofte tidskritiske. Dette skyldes at fun-
nene ofte vil være for små til å rettferdiggjøre en egen
feltutbygging, og man er dermed avhengig av å kun-
ne fase produksjonen av disse ressursene inn til ek-
sisterende infrastruktur. 

Petroleumsmyndighetene har operasjonalisert
definisjonen av modne og umodne områder, og dette
er grunnlaget for utvidelse av TFO-arealet. En eller
flere av kriteriene under legges til grunn for forslaget
til utvidelse fra petroleumsmyndighetene:

1. Det foreslåtte arealet er infrastrukturnært. Dette
omfatter både eksisterende og planlagt infra-
struktur. Arealene anses som tidskritiske arealer.

2. Arealer med letehistorie. Dette omfatter arealer
som er tidligere tildelt og tilbakelevert, kjente le-
temodeller og areal som ligger mellom tildelt og
tilbakelevert areal.

3. Areal som grenser til eksisterende forhåndsdefi-
nert areal, men som ikke er omsøkt i tradisjonelle
runder.

Petroleumsvirksomheten skal være strengt regu-
lert og foregå innenfor rammer som sikrer både sam-
eksistens blant brukerne av havet samt miljø- og sik-
kerhetshensyn. Rammene for petroleumsvirksomhe-
ten settes både gjennom lover og forskrifter og gjen-
nom de helhetlige forvaltningsplanene for havområ-
dene. I St.meld. nr 12 (2001-2002) Rent og rikt hav

ble det bestemt at det skal utarbeides helhetlige for-
valtningsplaner for de norske havområdene. Forvalt-
ningsplanene for havområdene avklarer for eksempel
i detalj hvor det skal være petroleumsaktivitet og
hvor det ikke skal være aktivitet og setter eventuelle
områdespesifikke vilkår til petroleumsvirksomheten.
Det er de samme kravene som gjelder for et område
uavhengig av hvilken type konsesjonsrunde område-
ne utlyses gjennom.

Forslag til utvidelse av TFO-området er gjen-
stand for omfattende behandling både faglig og poli-
tisk. Dette gjelder også for den pågående behandlin-
gen av TFO 2010. Før utlysningen av TFO 2010 har
Olje- og energidepartementet, etter anbefaling fra Ol-
jedirektoratet, gjort en vurdering om og hvilke nye
blokker som bør inkluderes i TFO-området. På van-
lig måte er forslaget om utvidelse av TFO-området i
forbindelse med TFO 2010 forelagt berørte departe-
menter. Disse igjen involverer tradisjonelt sine rele-
vante, underliggende etater i denne høringsproses-
sen. Regjeringen vil deretter, på samme måte som i
nummererte konsesjonsrunder, etter en helhetsvurde-
ring fatte beslutning om hvilke blokker som skal ut-
lyses, med tilhørende miljø- og fiskerivilkår.

Jeg vil avslutningsvis vise til at TFO-ordningen
har vært og er fortsatt en suksess. TFO-ordningen har
bidratt til mer aktivitet og stor interesse for norsk
sokkel. Samtidig vil vi legge til rette for helhetlig og
balansert letepolitikk der sameksistens og hensynene
til HMS og ytre miljø bli ivaretatt.

SPØRSMÅL NR. 533

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Besvart 2. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«21. januar ble et NSB-tog fra Kongsvinger til

Eidsvoll stående fast i Romeriksporten i over to ti-
mer. I denne perioden var det ikke strøm i toget, det
var mørkt, det var kaldt, og informasjonssystemet
virket ikke. Mange passasjerer opplevde situasjonen
som svært ubehagelig.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre rutiner
for evakuering slik at en liknende situasjon ikke opp-
står igjen?»

Svar:
Jeg vil påpeke at hensynet til passasjerenes og de

ansattes sikkerhet alltid må ha høyeste prioritet innen

jernbanedriften i Norge. Selv om ingen passasjerer
kom til skade som følge av hendelsen, ser jeg på hen-
delsen som alvorlig. Departementet har derfor i etter-
kant vært i kontakt med Jernbaneverket, NSB og Sta-
tens jernbanetilsyn.

Etter hva jeg får opplyst, var det mange sammen-
fallende uheldige forhold som bidro til at det tok alt-
for lang tid å evakuere togsettet. Jernbaneverket har
informert om at flere tog på strekningen var en med-
virkende årsak til at det tok for lang tid å få gjennom-
ført evakuering og fjerning av det togsettet som had-
de problemer. Evakuering på en dobbeltsporet strek-
ning krever helt spesielle sikkerhetstiltak og evakue-
ring i tunnel er ekstra utfordrende.
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Jernbaneverket og NSB skal nå evaluere denne
hendelsen. Beredskapsplanene skal gjennomgås, og
om nødvendig skal nye tiltak for forbedring av ruti-
nene iverksettes. Det eksisterer i dag en avtale mel-
lom Jernbaneverket og NSB om ”Redningstog i Øst-
landsområdet” og denne avtalen vil naturligvis gjen-
nomgås, for å se om det kan være rutiner eller aktivi-
teter som kan bedres. 

Statens Jernbanetilsyn har bedt Jernbaneverket

og NSB om en orientering om hendelsen og en sik-
kerhetsmessig vurdering av hvordan hendelsen ble
håndtert, herunder hvordan informasjon ble videre-
formidlet og om evakueringen kunne vært forsert om
det hadde vært nødvendig.

Jeg vil be om å bli holdt orientert om resultatene
av de evalueringer og oppfølgende aktiviteter som
gjennomføres. Det er avgjørende at de reisende fort-
satt skal kunne føle seg trygge når de reiser med tog.

SPØRSMÅL NR. 534

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 27. januar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Statsråden har flere ganger hevdet at CO2-ren-

sing på Kårstø ikke ble bygget fordi det ikke har hen-
sikt å rense et gasskraftverks om står stille (TU
4309). Undertegnede har derimot hevdet at regjerin-
gens renseløfte ikke ble realisert fordi det var urealis-
tisk i utgangspunktet. Nå har gasskraftverket på Kår-
stø vært i operasjon over lengre tid.

Fastholder statsråden sin forklaring på hvorfor
CO2-renseanlegg ikke er bygget, og hvor lenge må
anlegget eventuelt være i kontinuerlig drift før det
vedtas rensing?»

Svar:
Bakgrunnen for arbeidet med CO2-håndtering på

Kårstø har vært å redusere CO2-utslipp fra en av Nor-
ges største utslippskilder. Regjeringen startet derfor i
2006 arbeidet med å planlegge CO2-håndtering ved
gasskraftverket som da var under bygging på Kårstø.
Etter at NVE samme år la fram en rapport med be-
skrivelse av tekniske, økonomiske og framdriftsmes-
sige forhold ved et anlegg for fangst og lagring av
CO2 på Kårstø, ble det høsten 2007 iverksatt en inter-
nasjonal anbudskonkurranse for levering av et CO2-
fangstanlegg tilknyttet Naturkrafts gasskraftverk.
Gassnova fikk i januar 2008 ansvar for gjennomfø-
ringen av denne anskaffelsesprosessen med frist for
ferdigstillelse av et investeringsgrunnlag høsten
2009. NVEs utredning og Gassnovas planleggings-

og forberedelsesarbeid gir et grundig underlag for
etablering av anlegg for CO2-fangst på Kårstø.

Selv om gasskraftverket på Kårstø nå er i drift,
har kraftverket vært ute av drift i en stor del av tiden
siden klargjøringen for kommersiell kraftproduksjon
i desember 2007. Følgelig har CO2-utslippet blitt la-
vere enn forventet. Lavere CO2-utslipp fra gasskraft-
verket vil imidlertid ikke redusere kostnadene ved å
bygge et fullskala CO2-fangstanlegg. Dersom gass-
kraftverket også i årene framover får et ujevnt drifts-
mønster, vil et fangsanlegg ha en tilsvarende begren-
set klimaeffekt.

Regjeringen besluttet på denne bakgrunn å stanse
anskaffelsesprosessen for leveransen av et CO2-
fangstanlegg på Kårstø til man har et klarere bilde av
driftsmønsteret ved gasskraftverket, jf. St. prp. nr. 67
(2008-2009). Samtidig vurderes en mulig integra-
sjonsløsning av gasskraftverket og gassterminalen på
Kårstø. Gassco og Gassnova gjennomfører nå en ut-
redning som omfatter tekniske, miljømessige, sikker-
hetsmessige, kommersielle og avtalemessige forhold
ved en mulig integrasjonsløsning.

Det legges til grunn at Gassnova og Gassco innen
utgangen av februar skal rapportere til Olje- og ener-
gidepartementet og Miljøverndepartementet om re-
sultatene fra denne utredningen. Regjeringen vil i et-
terkant av denne rapporteringen komme tilbake til
den videre oppfølgingen av CO2-håndtering på Kår-
stø.
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SPØRSMÅL NR. 535

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 3. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Norge er nå verdens 2. største gasseksportør, en

posisjon vi kan være stolt av. For å sikre en balansert
videreutvikling av næringen bør man ha en strategi
for bransjen. IEA anslår at EU vil måtte øke sin gass-
import betydelig de neste tiårene. Samtidig har gass-
forbruket gått uventet mye ned i EU som følge av fi-
nanskrisen. Utviklingen innen produksjon av skifer-
gass kan bety vesentlig økt konkurranse og pressede
priser i gassmarkedet.

Hvilke forventninger og ønsker har statsråden
vedr. fremtidig norsk gassalg til EU?»

Svar:
Det er riktig, som bemerket i spørsmålet, at gas-

setterspørselen i EU som følge av finanskrisen har
opplevd et betydelig fall. Den samme utviklingen ser
vi i andre deler av verden. I tillegg er det globale til-
budet av gass økende, blant annet på grunn av økt ut-
vinning av ukonvensjonell gass i USA og økt LNG
produksjon. Som en følge av en relativt lav etterspør-
sel og et relativt høyt tilbud, er nå spotprisene på gass

under press. Spotprisene er forventet å forbli under
press så lenge ubalansen mellom gassetterspørsel og
–tilbud vedvarer. Ansvaret for avsetningen av norsk
gass ligger hos de kommersielle aktørene. Jeg for-
venter at selskapene også håndterer den utfordrende
markedssituasjonen og optimaliserer verdien fra sal-
get av norsk gass.

Det er imidlertid ventet at gassetterspørselen i
Europa, så vel som globalt, tar seg opp igjen i takt
med den økonomiske innhentingen etter krisen. I til-
legg vil EU-landenes egenproduksjon av gass falle.
Dermed vil EUs behov for gassimport øke betydelig
de neste årene.

Majoriteten av gassvolumene fra Norge selges på
langsiktige gassalgskontrakter, og kun en mindre an-
del selges uten kontraktstilknytning i spotmarkedet.
Dette gir forutsigbarhet i gassleveransene. I 2009 ek-
sporterte Norge om lag 100 mrd. Sm3 gass. Vår evne
til å produsere og transportere naturgass skal sikre at
Norge forblir en stabil og pålitelig leverandør av gass
til Europa. Jeg forventer derfor en viss økning i norsk
gassalg fram mot 2020.

SPØRSMÅL NR. 536

Innlevert 22. januar 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 3. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Små elbiler er i dag unntatt fra de strenge sik-

kerhetskravene som andre biler må oppfylle. Sam-
ferdselsminister Liv Signe Navarsete la i 2009 frem
rapporten ”Handlingsplan for elektrifisering av vei-
transport”, og ønsket å elektrifisere ti prosent av den
norske bilparken innen 2020.

Vil statsråden bidra til å stille strengere sikker-
hetskrav til elektriske biler, slik at en eventuell elek-
trifisering av bilparken ikke går på bekostning av
folks liv og helse?»

BEGRUNNELSE:

Det stilles strenge sikkerhetskrav til nye biler, og
de aller fleste biler har i tillegg sikkerhetsutstyr som
ABS-bremser, antispinn, antiskrens, airbag osv. Euro

NCAP gir dessuten stjerner til de enkelte bilmodelle-
ne på bakgrunn av kræsjtester og sikkerhetsutstyr, og
dette har ført til at nye biler blir stadig sikrere til tross
for at det norske avgiftssystemet straffer sikkerhets-
løsninger med høyere vektavgift. Elbiler som Reva
og norskproduserte Buddy er klassifisert som fire-
hjuls motorsykkel, og det stilles derfor ikke like
strenge krav til sikkerhet som for vanlige personbiler.
Nye Buddy har allikevel bl.a. deformasjonssone for-
an, og Reva har også skjerpet sikkerheten etter at en
kræsjtest avslørte at kollisjon i 64 km/t kunne få dø-
delig utfall. Det er bra at produsentene selv begynner
å ta sikkerhet på alvor, men det er på sikt ingenting
som tilsier at sikkerhetskravene for elbiler skal være
lavere enn for andre biler.
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Svar:
Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske

krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjø-
retøyforskriften) som fastsetter regler for godkjen-
ning av kjøretøy, inneholder ikke unntak fra sikker-
hetsreglene for elektriske kjøretøy.

De tekniske kravene til et kjøretøy fastlegges ut
fra hvilken kjøretøygruppe det tilhører. Kravene som
stilles er felles i hele EØS-området. Det finnes ulike
sett med direktiver og forordninger som omhandler
hhv. bil, motorsykkel og traktor, og hvor det stilles
ulike sikkerhetskrav. Statens vegvesen forholder seg
til disse rettsaktene ved godkjenning og kontroll av
kjøretøy som kommer til landet.

En elbil, som for eksempel Think, godkjennes et-
ter de samme tekniske kravene som en bil med ben-
sinmotor. De kjøretøyene som er bakgrunnen for
spørsmålet, Buddy og Reva, er så "små" at de ikke er
definert som bil, men derimot som motorsykkel, selv

om mange i dagligtale bruker "elbil" som et fellesbe-
grep. De godkjennes følgelig i henhold til kravene for
motorsykkel, som har en annen sikkerhetsstandard
uten bl.a. krav til deformasjonssone. Definisjonene
av de ulike kjøretøygruppene er, som de tekniske kra-
vene, like i hele EØS-området.

Norge kan ikke på egen hånd velge hvilken grup-
pe et kjøretøy skal tilhøre. Jeg viser til at en produ-
sent som produserer et kjøretøy som faller inn under
definisjonen av for eksempel motorsykkel har rett til
typegodkjenning som motorsykkel, og kjøretøyet
skal kunne brukes i hele EØS-området.

Vegdirektoratet er representert i arbeidsgrupper i
EU som forbereder nytt regelverk som vedrører sik-
kerheten til både bil og motorsykkel. Jeg vil be Veg-
direktoratet ta opp spørsmålet om behov for sikker-
hetsforbedringer i elektriske kjøretøy i disse arbeids-
gruppene, med tanke på den økningen vi ser i antallet
el-biler og el-motorsykler ute på vegene.

SPØRSMÅL NR. 537

Innlevert 25. januar 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 1. februar 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Vil utenriksministeren ta initiativ til en interna-

sjonal avtale som sikrer adopsjon av barn som i spe-
sielle omstendigheter ved katastrofer står uten slekt-
ninger og omsorgspersoner?»

BEGRUNNELSE:

Mange barn mister foreldre og omsorgspersoner
ved katastrofer. Senest ved jordskjelvet på Haiti,
kunne vi se mange hjerteskjærende scener. Barn som
allerede er plassert på barnehjem får ofte enda dårli-
gere levekår når slike hendelser inntreffer. Ingenting
tyder på at det vil bli færre naturkatastrofer i årene
som kommer. Samtidig står mange i kø godkjent som
adopsjonsforeldre. En internasjonal avtale som sikret
disse barna samtidig som det var mulig å vurdere
adopsjon ville kunne avhjelpe.

Svar:
Naturkatastrofer som jordskjelvet på Haiti har

ufattelige konsekvenser for dem som er rammet. Bar-
na befinner seg i en særlig sårbar situasjon. De kan i
tillegg til å ha mangel på mat og omsorg stå i fare for

å bli utsatt for kidnapping, bortføring og menneske-
handel ved å bli fremstilt som foreldreløse og som
barn uten nære omsorgspersoner. 

FNs barnekonvensjon og Haagkonvensjonen om
vern av barn og samarbeid ved internasjonale adop-
sjoner sikrer at adopsjon skjer med respekt for bar-
nets grunnleggende rettigheter. Et viktig formål er
nettopp å hindre at det forekommer bortføring av og
handel med barn. Et annet formål med Haagkonven-
sjonen er å etablere et system for samarbeid mellom
landene for å sikre at slike garantier blir respektert.

FNs Høykommissær for flyktninger advarer mot
å legge opp til adopsjon av barn i kjølvannet av en
krisesituasjon. Sekretariatet for Haagkonferansen for
internasjonal privatrett har også i forbindelse med ka-
tastrofen på Haiti gitt klart uttrykk for hvor viktig det
er ikke å koble behovet for nødhjelp med internasjo-
nal adopsjon i en slik krisesituasjon. Det understre-
kes at man ikke kan se bort fra de grunnleggene prin-
sippene nedfelt i FNs barnekonvensjon og i Haag-
konvensjonen, selv i den vanskelige situasjonen som
har oppstått i Haiti etter jordskjelvet. 

Jeg har fått opplyst at også UNICEF og Redd
Barna advarer mot adopsjon av barn slik situasjonen
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nå er på Haiti. De to organisasjonene står sammen om
å koordinere beskyttelse av barn under denne katas-
trofen. Det viktigste akkurat nå er å få hjulpet barna
der de er, og det må gis prioritet til gjenforening av
barn og foreldre eller andre nære familiemedlemmer
eller omsorgspersoner på Haiti. UNICEF og Redd
Barna arbeider med å opprette trygge omgivelser for
barn og mødre, tilrettelegger nødvendig medisinsk
hjelp og tilsyn, skaffer tilgang på vann og mat, regis-

trerer barn og er i gang med å spore opp foreldre eller
andre gjenlevende familiemedlemmer. 

I lys av dette mener jeg det ikke kan tas forhaste-
de beslutninger om adopsjonsformidling av barn fra
Haiti før situasjonen er mer avklart og landets myn-
digheter har muligheter og kapasitet til å arbeide med
adopsjon i samsvar med internasjonale standarder for
hvordan adopsjonssamarbeidet mellom to land skal
foregå.

SPØRSMÅL NR. 538

Innlevert 25. januar 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 2. februar 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«På hvilken måte sikrer man at barnehageansatte

som har utenlandsk statsborgerskap og som ikke har
oppholdt seg i Norge over lengre tid, har tilfredsstil-
lende vandel?»

BEGRUNNELSE:

Det er som kjent et betydelig underskudd på kva-
lifisert personale til barnehager. Dette har gjort at
barnehager, særlig i Oslo, nå begynner å bli attraktive
arbeidsplasser for utenlandske statsborgere. 

Det stilles krav om politiattest for alle ansatte i
barnehager, men det er uklart på hvilken måte man
sikrer at barnehageansatte som har utenlandsk stats-
borgerskap og som ikke har oppholdt seg i Norge
over lengre tid innehar tilfredsstillende vandel i for-
hold til de kravene som gjelder.

Svar:
Barnehagen er en viktig del av barns oppvekst-

miljø, og barnehagepersonalet opparbeider et nært
tillitsforhold til barna. Barn har små muligheter, både
fysisk og mentalt, til å forsvare seg mot overgrep fra
voksne. Misbruk av tillitsforholdet må forhindres. Et
virkemiddel for å oppnå dette, er å stille bestemte
krav om kvalifikasjoner og referanser til barnehage-
personale med krav om politiattest. 

På denne bakgrunn stiller barnehageloven krav
om at alle som skal arbeide i barnehage må legge
fram politiattest. Attesten skal vise om vedkommen-
de er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep
mot barn. Personer med slike anmerkninger på poli-
tiattesten er utelukket fra arbeid i barnehage. Nærme-
re regler om politiattest følger av strafferegistrerings-

loven, og det er tale om norsk politiattest med opplys-
ninger fra det norske reaksjonsregisteret. Regelen
gjelder både i ordinære barnehager, familiebarneha-
ger og åpne barnehager, og overfor alle typer av an-
satte i barnehagen. Kommunen kan etter en vurde-
ring krevet at også andre som oppholder seg regel-
messig i barnehagen uten at de arbeider der, skal leg-
ge fram politiattest. Kravet gjelder uansett statsbor-
gerskap. Tilsvarende politiattest skal fremlegges av
studentene som tas opp til førskolelærerutdanningen. 

Personer med pedagogisk kompetanse fra utlan-
det kan søke om å få godkjent sine yrkeskvalifikasjo-
ner, slik at de blir kvalifisert til å arbeide som peda-
gogisk leder eller styrer i norsk barnehage. Dette føl-
ger av et EU-direktiv, som er gjennomført i norsk rett
gjennom forskrift. Søknad om slik godkjenning skal
inneholde bevis for at søkeren ikke er siktet, tiltalt el-
ler dømt for seksuelle overgrep mot barn fra tiden før
søkeren kom til Norge. Beviset skal være utstedt av
kompetent myndighet i vedkommende stat, og skal
ikke være eldre enn tre måneder. Dersom vedkom-
mende stat ikke utsteder slike bevis, eller andre for-
hold gjør det umulig å skaffe bevis fra statens myn-
digheter, følger det av forskriften at beviset kan er-
stattes av en attest som dokumenterer at søkeren har
avgitt en forsikring ”på ære og samvittighet” til den
aktuelle myndighet i sitt hjemland. Aktuell myndig-
het kan her være retts- eller forvaltningsmyndighet
eller bransjeorgan. 

For det ufaglærte personalet i barnehagene finnes
det ingen tilsvarende godkjenningsordning, og der-
med ikke noe krav om å fremlegge politiattest for
oppholdstiden i annet land. Dette er tilfelle både for
utenlandske statsborgere og norske statsborgere som
har bodd en lengre periode i utlandet.  Utfordringene
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dette reiser er ikke spesiell for barnehagesektoren,
men gjelder generelt for alle sektorer som har van-
delskontroll av de ansatte. Problemstillingen er drøf-
tet i forslaget til ny politiregisterlov, som nå er til be-
handling i Stortinget. 

Jeg vil følge behandlingen av ny politiregister-
lov, men vil samtidig understreke at vurderinger av

barnehageansattes egnethet ikke bare hviler på frem-
leggelse av politiattest. Personene vurderes gjennom
ansettelsesprosessen og i prøvetiden. Videre er det
bevissthet og fokus på problemstillinger rundt over-
grep mot barn i barnehagesektoren, både hos barne-
hageeiere/arbeidsgivere og barnehagemyndighetene.

SPØRSMÅL NR. 539

Innlevert 25. januar 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 1. februar 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«I svar på spørsmål i spørretimen 13.1.2010 opp-

lyste kommunal- og regionalministeren at to forsøk
med gratisferjer skal startes opp vinteren 2010 og at
forsøksperioden er 3 år. Det er i samband Daløy -
Haldorsneset i Sogn og Fjordane og Grytøy, Sandsøy
og Bjarkøy i Troms det skal gjennomføres forsøk. 

Kan samferdselsministeren gi mer informasjon
om forsøksopplegget; trafikktall og trafikkantbeta-
ling i sambandene samt begrunnelse for hvorfor for-
søksperioden er satt til 3 år?»

Svar:
Trafikktallene for ferjesambandet Daløy-Haldor-

neset i Sogn og Fjordane var i 2009 på i overkant av
16 000 passasjerer og 17 000 kjøretøy. Oversikten

over trafikantbetalingen for 2009 foreligger først i
mars 2010, men for 2008 var den på om lag 750 000
kroner. Trafikantbetalingen for 2009 vil være noe
høyere enn i 2008, siden trafikktallene har økt fra
2008 til 2009.

Når det gjelder ferjesambandet Grytøy-, Sands-
øy- og Bjarkøy i Troms var trafikktallene i 2009 på i
underkant av 29 000 kjøretøy og rundt 21 000 passa-
sjerer. Trafikantbetalingen samme år var på om lag
2,1 millioner kroner.

Begrunnelsen for å sette forsøksperioden til tre år
er at vi vurderer dette til å være tilstrekkelig for å
kunne få fram endringer i trafikkmønsteret, og ut fra
det vurdere hvilke effekter forsøkene gir for utviklin-
gen i de aktuelle øysamfunnene.

SPØRSMÅL NR. 540

Innlevert 25. januar 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 27. januar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«For ca. 4 år siden vedtok Stortinget Bergenspro-

grammet som inneholder 2 hovedprosjekter - Ring-
veg Vest og Bybane - begge finansiert i hovedsak
med bompenger. Hensikten med begge prosjektene
er å dekke nåværende og fremtidig transportbehov i
Bergen/Bergensregionen. 

Kan samferdselsministeren fremskaffe oppdatert
informasjonsgrunnlag for dagens transportbehov og
prognoser for fremtidig transportbehov sammenlig-
net med transportforutsetninger som ligger til grunn
for bygging av de to prosjektene Ringveg Vest og
Bybane?»
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Svar:
Det pågår for tiden arbeid med sikte på en stor-

tingsproposisjon om videreføring av Bergenspro-
grammet. I den forbindelse er det foretatt en kvali-
tetssikring av trafikkgrunnlag, finansieringsramme
og prioritering, med Finansdepartementet og Sam-
ferdselsdepartementet som oppdragsgivere. Konsu-
lenten mener Statens vegvesens forslag til trafikk-
vekst på 1 pst. framstår som rimelig i lys av trafikk-

modeller, empiri fra bomring og erfart befolknings-
vekst i området. 

For nærmere informasjon viser jeg til rapporten
fra Dovre Group AS og Transportøkonomisk institutt
som er lagt ut på Samferdselsdepartementets nettsi-
de:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/rapporter-
laner/rapporter/2010/Kvalitetssikring---utvidelse-
av-Bergensprogrammet.html?id=592084

SPØRSMÅL NR. 541

Innlevert 25. januar 2010 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide

Besvart 1. februar 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Statsministeren uttalte 10. desember 2009 at

Norge vil "øke det finansielle bidraget til den afghan-
ske hæren og politiet til totalt 110 millioner ameri-
kanske dollar for perioden fra 2010 til 2014." 

På hvilken måte, sammenliknet med hvilke tidli-
gere offentliggjorte bevilgninger, mener statsminis-
teren at dette utsagnet medfører riktighet?»

Svar:
Det er bred internasjonal enighet om at det er vik-

tig å bidra til kapasitetsbygging innen sikkerhetssek-
toren i Afghanistan for å sette afghanske myndighe-
ter i stand til i større grad å overta ansvaret for egen
sikkerhet. Det legges opp til en betydelig økning i de
afghanske sikkerhetsstyrker de neste årene, også i
Nord-Afghanistan. I tråd med de politiske føringer
som blant annet ble lagt i Faryab-strategien, vil den
norske innsatsen innen sikkerhetssektoren i tiden
fremover bli dreid ytterligere i retning av opplæring,
veiledning og samarbeid i felt med den afghanske
hæren og det afghanske politiet. Fra norsk side vil vi
i enda større grad enn tidligere arbeide for at den afg-
hanske hæren (ANA) og det afghanske politiet
(ANP) blir styrket gjennom økt kompetanse og kapa-
sitet, slik at ansvaret for sikkerheten kan overføres til
afghanske myndigheter så snart de er rede.

Kunngjøringen i desember 2009 om å bidra med
110 millioner amerikanske dollar (USD) til den afg-
hanske sikkerhetssektoren i perioden 2010-2014, er
viktig i denne sammenheng. Støtten for 2010 på 30
mill. USD, fordelt på 20 mill. USD til ANA og 10
mill. USD til ANP, ble kunngjort på NATO-toppmø-
tet i april 2009. For årene 2011-2014 tar Regjeringen

sikte på å foreslå at det samlet bevilges om lag 80
mill. USD til den afghanske sikkerhetssektoren. Øk-
ningen i støtten til sikkerhetssektoren er en klar poli-
tisk markering av at Norge tar sin del av ansvaret for
å bidra til å øke afghanernes evne til å ivareta egen
sikkerhet. Dette innebærer at kapasitetsbygging i den
afghanske sikkerhetssektoren har høy prioritet innen-
for den norske innsatsen i Afghanistan. 

Regjeringen tar sikte på at 60 mill. USD av det
totale bidraget på 110 mill. USD skal gå til ANA.
Støtten vil bli kanalisert gjennom ”ANA Trust
Fund”, som er et flergiverfond som er opprettet for å
støtte oppbyggingen av den afghanske hæren. Norge
har vært en stor bidragsyter til styrkingen av ANA,
både med militært personell og gjennom økonomiske
bidrag til ”ANA Trust Fund”. Det er allerede utbetalt
20 mill. USD til ”ANA Trust Fund” for i år over For-
svarsdepartementets budsjett. De resterende 40 mill.
USD til ”ANA Trust Fund” planlegges utbetalt i tids-
rommet 2011-2014 (dvs. 10 mill. USD årlig).

Videre tar Regjeringen sikte på å bidra med 10
mill. USD årlig til opplæring av det afghanske politi-
et (ANP) fra og med 2010 og fram til 2014. Bidraget
vil bli kanalisert gjennom ”Law and Order Trust
Fund Afghanistan” (LOTFA) som er et flergiverfond
som har som formål å bygge opp og styrke afghansk
politi. Fondet er administrert av FNs utviklingspro-
gram (UNDP). Bidraget til politiopplæring for inne-
værende år vil bli finansiert innenfor den totale bi-
standsrammen til Afghanistan på 750 mill. kroner. 

Rammene for den norske sivile innsatsen i Afg-
hanistan for neste år og videre framover er ennå ikke
fastlagt og vil bli presentert for Stortinget i de årlige
budsjettproposisjonene. Regjeringen er i ferd med å
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sluttføre en gjennomgang av Norges samlede enga-
sjement i Afghanistan – både sivilt og militært. 

Konklusjonene fra denne gjennomgangen vil bli
presentert for Stortinget i min utenrikspolitiske rede-

gjørelse om Norges engasjement i Afghanistan 9. fe-
bruar i år.

(Se forøvrig også mitt svar på skriftlig spørsmål
nr. 542 (2009-2010)).

SPØRSMÅL NR. 542

Innlevert 25. januar 2010 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide

Besvart 1. februar 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«I desember i fjor lovet statsministeren å øke det

finansielle bidraget til den afghanske hæren og poli-
tiet med 110 millioner dollar for perioden 2010 til
2014. UD bekrefter overfor Bergens Tidende
23.01.10 at den delen av bevilgningen som skal gå til
det afghanske politiet skal tas fra det allerede bevil-
gede bidraget på 750 millioner kroner til sivil utvik-
ling. 

Hva vil være de budsjettmessige konsekvensene
for andre pågående prosjekter som skal dekkes over
den samme bevilgningen?»

Svar:
Regjeringen økte i 2008 det totale sivile bidraget

til Afghanistan fra 500 til 750 millioner kroner. Dette
ga Norge mulighet til å inkludere nye prioriterte inn-
satsområder og programmer som støtter opp om afg-
hanske prioriteringer og økt afghansk eierskap. Støt-
ten til bedring av sivil sikkerhet gjennom støtte til det
afghanske politiet er et slikt satsingsområde. 

En styrking av det afghanske politiet er en forut-
setning for å skape den sikkerheten arbeidet med ut-

vikling og fremme av menneskerettigheter krever.
Det afghanske politiet anses i dag som den svakeste
og mest utsatte sikkerhetsaktøren i Afghanistan. Det
internasjonale samfunnet har erkjent at det må settes
inn en ekstra innsats for økt sivil sikkerhet. 

Sivil sikkerhet, inkludert støtte til videreutvikling
av det afghanske politiet gjennom det UNDP-admi-
nistrerte ”Law and Order Trust Fund for Afghanis-
tan” (LOTFA), er en integrert og prioritert del av det
internasjonale samfunns samlede sivile innsats i Afg-
hanistan.

Med den budsjettøkning som fant sted i 2008, har
Regjeringen sikret seg en nødvendig fleksibilitet og
funnet rom for å inkludere nye prioriterte satsings-
områder i Norges langsiktige planer for den sivile
innsatsen i Afghanistan.

Andre områder er støtte gjennom nye nasjonale
programmer innen blant annet landbruk og utdanning
som i hovedsak vil bli kanalisert gjennom flergiver-
fondet som Verdensbanken administrerer.

Økningen i støtten til det afghanske politiet har
med andre ord ikke medført noen reduksjon i den
norske støtten til andre pågående prosjekter.
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SPØRSMÅL NR. 543

Innlevert 25. januar 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen

Besvart 27. januar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Industristedet Glomfjord har hatt en rivende ut-

vikling de siste år, og vil ha en eksportverdi i år på
mer enn 5 mrd. NOK. Vareflyten til og fra bedriftene
går i hovedsak på vei, hvor strekningen Glomfjord -
Ørnes ikke på noen måte er dimensjonert for økte
godsmengder. Veien ble i år klassifisert til fylkesvei,
og lite tyder på at fylket er i stand til å kunne priori-
tere en opprusting som ivaretar industriens fremtids-
behov.

Hva vil statsråden foreta seg slik at ikke utviklin-
gen i Glomfjord stanser opp pga. rv 17s veistan-
dard?»

BEGRUNNELSE:

Industristedet Glomfjord er ett av landets mest
betydelige industriclustre. Det har vært en betydelig
utvikling i Industriparken de senere årene. Det er
rundt 900 sysselsatte i parken, og aktiviteten er øken-
de. Nye prosjekter står for tur. Imidlertid er veistan-
darden på strekningen Ørnes - Glomfjord i såpass
dårlig forfatning at dette truer Industriparkens kon-
kurransekraft og fremtid. En akseptabel opprusting
av veien er anslått å koste ca kr. 170 mill. (Industrien
har alene de siste 4-5 år investert alene over 4 milli-
arder kr. i Glomfjord.) Lite tyder på at Nordland Fyl-
keskommune vil være i stand til å kunne prioritere
denne veistrekningen på mange år.

Svar:
I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 72

(2008-2009) Om nokre saker på Samferdselsdeparte-
mentets område har Stortinget sluttet seg til at om lag
17 000 km av det øvrige riksvegnettet skulle omklas-
sifiseres til fylkesveger fra 1.1.2010 i forbindelse
med gjennomføringen av forvaltningsreformen.

I forbindelse med overføringen av ansvaret for
vegnettet, er det samtidig overført om lag 6 mrd. kr
fra Samferdselsdepartementets budsjett til rammetil-
skuddet til fylkes- kommunene. I tillegg er rammetil-
skuddet styrket ytterligere med 1 mrd. kr. De samle-
de overføringene til rammetilskuddet vil sette fylkes-
kommunene i stand til å forvalte det nye ansvaret på
en tilfredsstillende måte. Jeg vil fremheve at de sam-
lede økonomiske rammer knyttet til ansvarsoverfø-
ringen er høyere enn de rammer staten har hatt til rå-
dighet knyttet til det samme vegnettet.

Ansvaret for rv 17 er fra 1.1.2010 er tillagt Nord-
land fylkeskommune, og fylkeskommunen vil derfor
alene være ansvarlig for prioriteringer på dette veg-
nettet. 

Det vil imidlertid fremdeles være et statlig ansvar
å sette fylkeskommunene i økonomisk stand til å iva-
reta sitt ansvar.

SPØRSMÅL NR. 544

Innlevert 25. januar 2010 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl

Besvart 28. januar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hvilke muligheter har norske arbeidsgivere til å

få klarlagt vandelen til arbeidssøkende utenlandske
statsborgere, eksempelvis på skoler, barnehager eller
ulike fritidstilbud for barn, under dagens lovverk, en-
dres dette ved politiregisterloven og skjer slik inn-
henting ved ansettelser i dag?»

BEGRUNNELSE:

Det arbeider i dag mange utenlandske statsborge-
re ved en rekke steder hvor barn oppholder seg, som
skoler, barnehager, SFO og ulike fritidstilbud. Før
norske statsborgere kan få slike jobber må de gjen-
nom en vandelskontroi1, for å klarlegge om de er
skikket til å utføre jobben de har søkt på. Det er bred
enighet om at personer som er domfelt for en rekke
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ulike forbrytelser ikke bør arbeide med barn. Når an-
delen utenlandske statsborgere som jobber med barn
er så stor som i dag, er det særlig viktig å finne ut av
om de som søker er skikket til å jobbe med barn.

Svar:
Innledningsvis ønsker jeg å nevne at vandelskon-

troll av utenlandske statsborgere helt generelt medfø-
rer en rekke problemer som er vanskelig å løse. Dette
skyldes flere årsaker, og jeg finner her grunn til å
nevne noen av disse. For det første vil utlevering av
politiattester alltid følge reglene i det land vedkom-
mende kommer fra, slik at man i norsk lov ikke kan
pålegge fremleggelse av utenlandske politiattester.
Dernest finnes det en rekke land, som enten ikke har
en slik ordning eller som ikke utleverer slike attester.
Videre vil man heller ikke kunne forvente at en asyl-
søker tar kontakt med politiet i hjemlandet for å be
om politiattest.

I tillegg til disse grunnleggende vanskelighetene
kan det oppstå ytterligere problemer selv om det
fremlegges en utenlandsk politiattest. For det første
kan forholdene i angjeldende land være av en slik art
at den fremlagte attesten ikke fremstår med tilstrek-
kelig troverdighet. Dernest kan det være problema-
tisk å kartlegge det reelle innholdet i attesten og å
konvertere den til norske forhold. Typisk kan det
være vanskelig å klarlegge hva en slik attest viser og
hva som er utelatt, hvilket gjerningsinnhold det aktu-
elle straffebudet omfatter og hva som er kriminalisert
i de ulike land mv. De sistnevnte forholdene kommer
særlig på spissen i land utenfor EØS-området. Disse
spørsmålene er for øvrig utførlig behandlet i punkt
12.2.6 i Ot.prp. nr. 108 (2008-2009).

På bakgrunn av disse vanskelighetene har man i
praksis inntatt den holdning at man må nøye seg med

det som fremkommer av en norsk politiattest. På
noen områder har man valgt å avhjelpe ufullstendig-
het ved politiattestene ved å innføre krav om et mini-
mum av botid. Dette gjelder for eksempel for perso-
ner som søker om kjøreseddel.

Spørsmål knyttet til utenlandske borgere og poli-
tiattester er i dag ikke lovregulert. Den nye politire-
gisterloven vil ikke innebære realitetsendringer i for-
hold til gjeldende praksis, men den klargjør rettstil-
standen på dette område. I forslaget til § 36 første
ledd nr. 1 defineres begrepet ”politiattest”, og med
politiattest menes norsk politiattest. Det fremgår vi-
dere av bestemmelsen at politiattest utstedt i annet
EØS-land likestilles med norsk politiattest. Denne
bestemmelsen må ses i sammenheng med § 36 siste
ledd, hvoretter det i lov eller i forskrift gitt i medhold
av lov kan fastsettes krav om botid i Norge dersom
det ikke kan fremlegges attest som nevnt i bestem-
melsens første ledd nr. 1. Et slikt krav om botid vil
ikke kunne innføres for EØS-borgere grunnet det ge-
nerelle forbudet mot diskriminering av EØS-borgere.

Det betyr at de ulike fagdepartementene må vur-
dere om de innenfor sine ansvarsområder ønsker å
innføre en slik botid, og hvor lenge den skal vare. Når
det gjelder EØS-borgere vil man i utgangspunktet
kunne be om politiattest, men for denne gruppen vil
adgangen til å innhente attest og innholdet av attesten
være avhengig av den respektive nasjonale lovgiv-
ningen. I hvilken grad det i dag innhentes politiattes-
ter av utenlandske borgere kan jeg ikke svare på, idet
Justisdepartementet ikke har ansvar for den praktiske
gjennomføringen av vandelskontroll på de ulike om-
rådene. Jeg vil imidlertid vurdere om det i forskriften
til politiregisterloven bør gis generelle retningslinjer
om innhenting av politiattest fra utenlandske borgere.

SPØRSMÅL NR. 545

Innlevert 26. januar 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 1. februar 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Konkurransetilsynet har bare levert 1 margin-

overvåkingsrapport fra meierisektoren, mens det var
forutsatt halvårlige rapporter. Rapporten viste 14 av
46 enkeltprodukter med for lav bruttomargin. Tilsy-
net velger å se hele produktgrupper under ett og vil
ikke foreta ytterligere kontroll. Konkurranse i meie-
risektoren er betinget av å kunne konkurrere på en-
keltprodukter.

Mener statsråden det da er i tråd med mandatet å
vektlegge så sterkt resultater fra produktgrupper når
tilsynet erklærer stopp i overvåkingen?»

Svar:
I tildelingsbrevet fra Fornyings- og administra-

sjonsdepartementet til Konkurransetilsynet for 2008
ble tilsynet bedt om å overvåke pris- og marginutvik-
lingen i markedene for meieriprodukter. På denne
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bakgrunn etablerte tilsynet en overvåkingsordning i
meierisektoren, med virkning fra 1. januar 2008. Be-
grunnelsen for å gi tilsynet oppgaven var bl.a. at
landbruksmyndighetenes etterregningsordning i
markedsordningen for melk ble opphevet. Denne
ordningen medførte korrigerende utbetalinger i etter-
tid på nærmere vilkår.

Konkurranselovens bestemmelser, som er grunn-
laget for Konkurransetilsynets arbeid med meieri-
markedet, er mindre detaljert og konsentrerer seg om
en konkret vurdering av konkurranseskade innen de
rammer som er utviklet gjennom rettspraksis. Det har
ikke vært vurdert å gjeninnføre etterregningen eller
regulering som innebærer godkjenning eller fastset-
ting av produktpriser innen næringen, men endringe-
ne i landbruksmyndighetenes reguleringer innebar et
særskilt behov for å følge opp tilsynet med konkur-
ransen i markedene for meieriprodukter. Det var det-
te generelle behovet som departementet ga uttrykk
for i tildelingsbrevet for 2008. Departementet har
ikke gitt Konkurransetilsynet nærmere retningslinjer
for hvordan overvåkingen av pris- og marginutvik-
lingen skal skje. Det ligger klart innefor tilsynets eget
faglige ansvar å vurdere dette knyttet til håndhevin-
gen av konkurranseloven. 

Konkurransetilsynet har opplyst at det i ordnin-
gen beregnes om Tines bruttomarginer for utvalgte
enkeltprodukt er tilstrekkelig høye til at selskapet får
dekket samtlige foredlingskostnader. For de produk-
tene som prises så lavt, at ikke samtlige foredlings-
kostnader er dekket, undersøker tilsynet hva dette
skyldes. Årsaken kan for eksempel være tidsavgren-
sede rabatter, kostnadsreduksjoner som ikke er blitt
rapportert eller lignende forhold.

Dersom det ikke avdekkes slike forklaringer,
foretar tilsynet en nærmere undersøkelse. Mulige
virkninger av Tines prisatferd vurderes i et bredere
perspektiv. Det er da nødvendig å plassere hvert en-
kelt produkt som har en negativ margin, inn i et mulig
relevant marked, som i de fleste tilfeller består av mer
enn ett produkt. Konkurransetilsynet tar etter en sam-
let vurdering stilling til om det etter dette er grunnlag
for å undersøke nærmere om det foreligger konkur-
ranseskadelig marginskvis.

Ordningen innebærer at Tine etterskuddsvis for
hvert halvår rapporterer informasjon om kostnads-
og inntektsdata til Konkurransetilsynet, og at tilsynet
evaluerer denne informasjonen. Hovedgrunnen til at
en periode på et halvt år er valgt, er at prisatferden
normalt må ha pågått en stund for at det skal kunne
oppstå konkurranseskadelige virkninger.

Konkurransetilsynet har opplyst at første rappor-
teringsperiode ble avsluttet 1. juli 2008, og Tine rap-
porterte pris- og kostnadsdata til tilsynet høsten
2008. Etter dette har Tine rapportert pris- og kost-
nadsdata halvårlig, som forutsatt. Tall for andre halv-
år 2008 ble rapportert i august 2009, mens tall for før-
ste halvår 2009 ble rapportert i november 2009.

Konkurransetilsynet valgte i juni 2009 å publise-
re en offentlig rapport som redegjorde for innholdet i
ordningen, og tilsynets foreløpige vurderinger av Ti-
nes prisatferd. Tilsynet har opplyst at det om kort tid
vil foreligge en offentlig rapport som redegjør for
overvåkingen andre halvår 2008. Tilsynet har videre
opplyst at det løpende vil vurdere behovet for ytterli-
gere offentlig rapportering i fremtiden.

Stortingsrepresentant Svein Flåtten viser til at det
var forutsatt halvårlige rapporter. Det er grunn til å
presisere at dette gjelder den rapporteringsperioden
som Konkurransetilsynet har pålagt Tine å innrap-
portere data til tilsynet. Det ligger ikke i ordningen at
tilsynet nødvendigvis skal gå ut med halvårige rap-
porter til offentligheten.

Jeg har for min del ikke noe å bemerke til Kon-
kurransetilsynets håndtering av overvåkningsordnin-
gen. Den gjør at Konkurransetilsynet får et betydelig
informasjonsgrunnlag, slik at det raskere vil kunne
komme i gang med å behandle eventuelle klager over
Tines atferd, eller av eget tiltak innlede nærmere un-
dersøkelser av selskapet i forhold til om det har
skjedd brudd på konkurranselovens bestemmelser,
bl.a. forbudet mot utilbørlig utnyttelse av domineren-
de stilling. Tilsynet har en selvstendig rolle i håndhe-
vingen av konkurranselovens forbudsbestemmelser,
og som nevnt innledningsvis ligger det også klart
innenfor tilsynets eget faglige ansvar å utforme over-
våkningsordningen.
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SPØRSMÅL NR. 546

Innlevert 26. januar 2010 av stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad

Besvart 4. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«I forbindelse med St.meld nr. 37 (2008-2009)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskeha-
vet (forvaltningsplan) bestemte Regjeringen at man
skulle starte en åpningsprosess rundt Jan Mayen. Ar-
beidet med åpningsprosessen er igangsatt.

Hvor stor pågang har statsråden hatt fra oljesel-
skap som anser Jan Mayen som et interessant områ-
de, og hvor store ressurser har Oljedirektoratet fått
tildelt for å følge opp dette arbeidet og hvilke mile-
pæler er definert i fremdriften på arbeidet?»

Svar:
Jeg vil først takke stortingsrepresentant Oskar

Jarle Grimstad, for å stille et spørsmål som berører et
sentralt punkt i oljepolitikken. Tilgang til nytt letea-
real står i sentrum for opprettholdelsen av den frem-
tidige aktiviteten og den langsiktige verdiskapningen
på sokkelen. Et tidsanslag for en prosess som strek-
ker seg fra oppstart av en åpningsprosess og frem til
produksjonsstart, ligger i området 15 år eller mer.
Dette betyr at vurderinger som tas i 2010 vil kunne få
en eventuell oppstart av produksjon først i 2025 eller
senere. 

Stortingets og Regjeringens beslutning om
igangsettelse av en åpningsprosess i havområdene på
norsk side ved Jan Mayen må ses i sammenheng med
det langsiktige perspektivet som kreves for en vide-
reutvikling av de gjenværende ressursene på norsk
sokkel.

Regjeringen skriver i St.meld. nr. 37 (2008-2009)
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskeha-
vet følgende:

”Regjeringen går inn for å starte en åpningspro-
sess i havområdet på norsk side ved Jan Mayen med
sikte på tildeling av konsesjoner. Første steg i denne
prosessen er å kartlegge ressursgrunnlaget for petrole-
um og miljøverdiene i dette området nærmere, og å
gjennomføre en konsekvensutredning for petroleums-
virksomhet. Basert på resultatene fra konsekvensut-
redningen vil regjeringen ta stilling til aktivitetsram-
mene.”

Videre står det i Innstilling fra energi- og miljø-
komiteen om helhetlig forvaltning av det marine mil-
jø i Norskehavet (forvaltningsplan) følgende:

”Komiteen slutter seg til de forvaltningsprinsipper
som fremkommer i St.meld. nr. 37 (2008–2009) Hel-
hetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet,
hvor formålet er å legge til rette for verdiskaping og
sameksistens mellom de enkelte næringer gjennom

bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i
Norskehavet. Samtidig skal økosystemenes struktur,
virkemåte, produktivitet og naturmangfold bevares.
Komiteen støtter tilnærmingen med at forvaltningen
skal være kunnskaps- og økosystembasert.”

Siden fremleggelsen av forvaltningsplanen for
Norskehavet har jeg som Olje- og energiminister
markert oppstarten på åpningsprosessen for Jan May-
en ved å arrangere seminar og befaring av øya. I den-
ne forbindelse fikk jeg samlet de sentrale ressursper-
sonene, fagmiljøene, miljøorganisasjoner og myn-
digheter til å se på ulike problemstillinger knyttet til
dette spørsmålet. 

Det legges nå opp til en prosess som vil bestå av
to hovedelementer, geologisk kartlegging og konse-
kvensutredningen. Dette er et omfattende arbeid, og
departementet ønsket derfor å knytte til seg en res-
sursperson med særskilt kompetanse på konsekvens-
utredninger. Som et resultat engasjerte departementet
en faglig koordinator etter en lovpålagt anbudsrunde
i fjerde kvartal 2009. 

I fortsettelsen har Olje- og energidepartementet
hatt innledende møter med faglig koordinator hvor
det har blitt diskutert videre fremdrift og timeplan for
prosessen. Anbefalingene går i retning av at det i før-
ste halvår 2010 bør igangsettes en forstudie. Hensik-
ten er å presentere en oppdatert oversikt over dagens
kunnskap om Jan Mayen og omkringliggende hav-
områder med hensyn til naturressurser og ulike mil-
jøparametere. 

Forstudien vil danne grunnlaget for utarbeidelse
av et formelt utredningsprogram og avklare omfan-
get på innholdet, behovet for feltstudier og timeplan
for arbeidet. 

Når det gjelder områdene vest i Norskehavet ved
Jan Mayen er det gjort få undersøkelser, kunnskap
om ressurspotensialet er mangelfullt og det finnes
svært lite geodata fra dette området. 

Kartleggingen av ressurspotensialet for petrole-
um vil skje i regi av Oljedirektoratet. Arbeidet inne-
bærer at Oljedirektoratet gjør en avklaring av res-
surspotensialet gjennom geologisk kartlegging og
innsamling av 2D-seismikk i de norske havområdene
ved Jan Mayen. Når det gjelder kartlegging av miljø-
verdiene i området vil forstudien og program avklare
dette nærmere. Den faglige koordinatoren vil i denne
sammenheng knytte til seg sentrale fagmiljøer og
forskningsinstitusjoner.

Formålet med ressurs- og miljøkartleggingen er å
styrke kunnskapen om dette området gjennom økt
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geofaglig- og miljøfagligforståelse av områdene.
Dette må ses på som et ledd i den vedtatte åpnings-
prosessen. 

I denne sammenheng vil jeg nevne at det er nor-
ske petroleumsmyndigheters ansvar å vurdere petro-
leumspotensialet i alle norske havområder. Dette er
en viktig oppgave, hvor myndighetene er satt til å for-
valte petroleumsressursene på en forutsigbar, lang-
siktig og bærekraftig måte. En åpningsprosess ved
Jan Mayen må derfor ses i sammenheng med denne
oppgaven.

Det forventes fremtidig aktivitet i havområdene
ved Jan Mayen. Island har gjennomført en åpnings-
prosess med sikte på tildeling av konsesjoner på Is-
landsk side av havområdene ved Jan Mayen. Åp-
ningsprosessen resulterte i at Islandsk del av Jan
Mayen- ryggen ble utlyst gjennom en konsesjonsrun-

de i 2009.  Denne konsesjonsrunden fokuserte på om-
råder som grenser opp mot norsk kontinentalsokkel.
I denne omgang ble runden avsluttet uten tildelinger
i dette området, men videre aktivitet er til vurdering. 

Begrenset data og lite kunnskap om petroleums-
ressursene i havområdene ved Jan Mayen innebærer
at det er myndighetene som gjør det første kartleg-
gingsarbeidet. En gjennomføring av datainnsamling
er nødvendig for å nærmere kartlegge petroleumsres-
sursene i dette området. Først når dette er gjennom-
ført vil vi kunne vurdere interessen fra industrien.

Når det gjelder avsetning av midler til Oljedirek-
toratets kartleggingsarbeid vil jeg på vanlig måte
måtte vise til budsjettprosessen og behandlingen av
budsjettene. Vi vil få en endelig avklaring når resul-
tatet fra budsjettprosessene foreligger.

SPØRSMÅL NR. 547

Innlevert 26. januar 2010 av stortingsrepresentant Per Sandberg

Besvart 29. januar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hvordan vurderer statsråden reglene rundt bruk

og besittelse av kontanter i fengsler opp mot proble-
matikken rundt bruk og omsetting av narkotiske stof-
fer under soning?»

BEGRUNNELSE:

Straffegjennomføringslovens forskrift § 3-19 sier
at

"Innsatte har ikke adgang til å bruke private mid-
ler til eget behov i fengselet, med mindre lokalt nivå
gir særskilt tillatelse til det".

I følge kriminalomsorgens nettsider tillater noen
fengsler besittelse av kontanter under soning, mens
noen fengsler tillater at besøkende tar med kontanter
til den innsatte, men at disse må leveres til vakten før
besøket finner sted.

Svar:
Departementet har pr. i dag ikke opplysninger

som tyder på at regelverket eller praktiseringen av

dette bidrar negativt i arbeidet med å forhindre bruk
og omsetting av rusmidler i kriminalomsorgens en-
heter. Det følger av reglene at den enkelte enhet selv
kan beslutte om innsatte kan gis tillatelse til bruk og
besittelse av kontanter eller ikke. Enhetene skal kon-
tinuerlig vurdere den risiko som er knyttet til en slik
praksis. Dette har medført at enkelte enheter har fun-
net det nødvendig å avvikle ordningen som tillater
innsattes tilgang til en begrenset mengde kontanter
mens andre tillater dette. 

For å få en bedre oversikt over utfordringer og til-
taksbehov innen rusmiddelområdet, har Kriminal-
omsorgens sentrale forvaltning (KSF) i årets tilde-
lingsbrev til kriminalomsorgens regioner bedt om at
det utarbeides en analyse som omfatter en vurdering
av rusmisbrukets omfang, herunder innsmugling,
omsetning og bruk av illegale midler. Videre skal
analysen inneholde en beskrivelse av kontrolltiltake-
ne som er iverksatt eller planlegges iverksatt i hver
enkelt enhet, som følge av gjennomgangen. Ved be-
hov skal regionene utarbeide en handlingsplan. Ana-
lyse og eventuell handlingsplan skal oversendes KSF
i forbindelse med rapportering pr. første tertial 2010.
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SPØRSMÅL NR. 548

Innlevert 26. januar 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve

Besvart 4. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Det fremkom i DN 26. januar d.å. at 300 skip

anløp norske havner i 2008 uten å være medlem av
NOX-fondet. 

Hvor stor anser statsråden den negativ sysselset-
tingseffekten er, hvor mange arbeidsplasser er tapt,
ved at disse skipene ikke er med i NOX-fondet, og
hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i dette?»

BEGRUNNELSE:

Det fremkom i DN 26. januar d.å. at Veritas har
gjennomført en undersøkelse som viser at 300 skip
fordelt på 230 rederier anløp norske havner i 2008
uten å være medlem av Næringslivets NOX-fond.
Nesten ingen av dem betalte den lovpålagte avgiften.
Rederier med 600 skip er innmeldt i NOX-fondet. 

Det er antatt at ved en videreføring vil NOX-fon-
det disponere 600 mill. kroner årlig til NOX-reduse-
rende tiltak i 2011 og videre. Det vil utløse investe-
ringer på om lag det dobbelte årlig fra 2011 og frem-
over. Importandel er ca 40 % men effekt på sysselset-
tingen i reparasjonsverft og hos motorleverandører i
Norge er om lag 300 til 500 årsverk.

Svar:
Det er vanskelig å anslå eventuelle sysselset-

tingsvirkninger ved at skip som unndrar seg avgift,
ikke er med i NOX-fondet. Jeg er imidlertid opptatt av
at NOX-avgiften ikke skal føre til utilsiktede konkur-
ransevridninger mellom de som betaler avgift eller
innbetaler til NOX-fondet, og de som unndrar seg av-
gift.  

I mitt svar 11. desember 2009 til stortingsrepre-
sentant Harald Tom Nesvik på spørsmål nr. 324 til
skriftlig besvarelse, viste jeg til at departementet føl-
ger opp denne saken gjennom dialog med Toll- og
avgiftsdirektoratet. Siden den gang har departemen-
tet avholdt møte med Norges rederiforbund. Videre
har Toll- og avgiftsdirektoratet i samarbeid med
NOX-fondet, igangsatt et målrettet informasjonsopp-
legg overfor bransjen. Jeg har fått forståelsen av at in-
formasjonsopplegget er godt mottatt. Direktoratet
vurderer også mulighetene for å gjøre enkelte tilpas-
ninger i systemene for mottak av og innhold i dekla-
rasjoner fra skip i forbindelse med denne avgiften.
Siktemålet er at de igangsatte tiltakene for økt kunn-
skap om avgiften, i kombinasjon med avgiftstekniske
forbedringer og kontroller, vil bidra til at skip som
seiler mellom to eller flere norske havner, oppfyller
avgiftsplikten.

SPØRSMÅL NR. 549

Innlevert 26. januar 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy

Besvart 4. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Mennesker opplever å ikke få den hjelpen de

trenger etter nakkeskade. I behandling av Innst. S. nr.
353 (2008-2009) i Stortinget 16. juni 2009 uttaler
Helse- og omsorgsministeren at han har gitt Helsedi-
rektoratet oppdrag å etablere dialog mellom fagfolk
og pasientorganisasjoner knyttet til diagnostisering,
adekvat behandling og forsikring for pasienter med
alvorlig nakkeskade. 

Har det på bakgrunn av denne dialogen og ICF-
kodeverk blitt utviklet retningslinjer som sikrer bedre

tilbud til disse pasientene?»

BEGRUNNELSE:

I Prop. 1 S (2009-2010) HOD gjør regjeringen
rede for hvordan de har fulgt opp vedtak nr. 484 16.
juni 2009. Det vises til at innføring av kodeverket
ICF kan være et tilleggsverktøy til kodeverk ICD 10
koder, for å sikre oversikt over et samlet hjelpebehov
for pasienter med nakkeskade. Det vises til at Helse-
direktoratet deltar i et nordisk samarbeid omkring ko-
der og standarder for ICF.



Dokument nr. 15:4 – 2009–2010 61

Svar:
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse-

direktoratet vurdere om det bør utarbeides nærmere
retningslinjer for kodepraksis når det gjelder nakke-
skader, og i denne sammenheng vist til Vedtak nr.
484, 16. juni 2009.

Helsedirektoratet vil i samråd med representanter
fra aktuelle fagmiljøer - neurologi, radiologi, fysi-
kalsk medisin og rehabilitering, samt medisinsk ek-
spertise fra NAV, vurdere om det er grunnlag for å
utarbeide veiledningsmateriell for om mulig å få en
mer ensartet kategorisering av pasienter med nakke-
skade. Dette arbeidet vil først og fremst være knyttet
til de moderate skadene, der den faglige utfordring er
knyttet til påvisning av objektive kriterier i undersø-
kelsesspekteret. Arbeidet er foreløpig ikke iverksatt.

Klassifikasjonssystemet ICF er et verktøy som
særlig er utviklet for å beskrive pasientens funksjons-
tilstand, for å få et standardisert redskap med hensyn
til restfunksjon, arbeidsevne, hjelpebehov med mer.

Dette verktøyet er uspesifikt når det gjelder diagno-
segrupper.

Helsedirektoratet har gitt ut en rapport om nakke-
slengassosierte nakkeskader, som ble publisert i
2006. Rapporten omhandler diagnostikk og behand-
ling av nakkeslengassosierte skader, og er utarbeidet
av en ekspertgruppe.

Det er Helsedirektoratets vurdering at pasienter
med alvorlige nakkeskader blir tatt hånd om på en
forsvarlig måte i Norge på linje med behandlingen
som gis i land det er naturlig å sammenligne seg med.
I løpet av de senere år har en fått noe bedre forståelse
av hvordan man kan hjelpe disse pasientene. Den
norske legeforening har etter henvendelse fra Helse-
direktoratet arrangert kurs for primærlegene for å for-
midle denne kunnskapen, noe som kan bidra til å
fremme kompetanseheving i kommunehelsetjenes-
ten.

Når det gjelder forsikringsoppgjør, er dette et an-
svar for forsikringsselskapene.

SPØRSMÅL NR. 550

Innlevert 26. januar 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy

Besvart 4. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Psykisk syke pasienter opplever at spesialisthel-

setjenesten sier nei til å ta imot dem. De blir totalt av-
vist, får verken undersøkelse eller behandling. Da an-
tar jeg at de heller ikke blir registrert i spesialisthel-
setjenesten. I alle fall kommer de aldri på noen ven-
teliste.

Når både fastlege og kommunepsykolog søker
om å time i spesialisthelsetjenesten fordi de har be-
hov for mer kompetanse enn man i dag har lokalt,
mener statsråden at dette er akseptabelt?»

BEGRUNNELSE:

Det siste tilfellet jeg fikk høre om, var en ung pa-
sient i Hordaland. Familie, fastlege, psykolog i kom-
munen sto alle bak henvisningen til BUP. Svaret til-
bake var at dette måtte kommunen selv håndtere. De
står tilbake mer eller mindre "maktesløse". Etter min
mening er det uakseptabelt at man innen psykisk hel-
severn kan avvise totalt på denne måten, når første-
linjetjenesten ikke vet hvordan de på best mulig måte
kan behandle pasienten videre.  En første konsulta-
sjon burde i alle fall vært foretatt, den kunne f eks

endt opp med at kommunen i det minste fikk noe
hjelp og veiledning til videre behandling på kommu-
nalt nivå.

Svar:
Spesialisthelsetjenesten mottar årlig over en mil-

lion henvisninger. For at spesialisthelsetjenesten skal
kunne gi helsehjelp med god kvalitet, er det avgjø-
rende at vurderingene av henvisningene skjer raskt,
er faglig betryggende og at pasientens rettssikkerhet
ivaretas. Lov om pasientrettigheter og forskrift om
prioritering av helsetjenester mv. er det lovmessige
grunnlaget for prioritering av pasienter som henvises
til spesialisthelsetjenesten. De skal bidra til at de pa-
sientene som trenger det mest, skal komme raskest til
den riktige helsehjelpen. Til tross for et lovmessig
grunnlag, har det vært ulik praktisering av priorite-
ringsforskriften både mellom regionale helseforetak,
mellom foretak og mellom fagområder. I 2009 ga
Helsedirektoratet ut en prioriteringsveileder i psykisk
helsevern for barn og unge. Veilederen skal være be-
slutningsstøtte for de som vurderer eller deltar i vur-
deringen av henvisninger til spesialisthelsetjenesten,
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og er et viktig verktøy for å få en mest mulig lik pri-
oriteringspraksis i hele landet.

Kommunen har ansvar for å yte helse- og sosial-
tjenester til sine innbyggere i henhold til lov om sosi-
al tjenester, barnevernloven og kommunehelsetjenes-
teloven. Kommunene har vært en hjørnestein i iverk-
settingen av opptrappingsplanen, og en sterk kom-
munal tjeneste og et tydelig kommunalt psykisk hel-
searbeid er fortsatt et prioritert område i det psykiske
helsearbeidet framover. Psykisk helsearbeid i kom-
munene omfatter blant annet forbygging, behandling
og oppfølging, herunder bolig med tilstrekkelig bi-
stand og nødvendige og tilpassede helse- og sosialtje-
nester. Barn og unge er en viktig målgruppe for det
psykiske helsearbeidet i kommunene. Pasienter som
vurderes ikke å ha behov for spesialisthelsetjenester,
forutsettes å få sine behov dekket i kommunen. 

Mennesker med psykiske lidelser har behov for
tjenester som er preget av tilgjengelighet, kontinuitet
og godt samarbeid. Intensjonen om god tilgjengelig-
het innebærer at befolkningen skal få nødvendige
helsetjenester når de trenger det og der de trenger det.
Opptrappingsplanen for psykisk helse la opp til en
omorganisering og en styrking av psykisk helsevern
gjennom å etablere desentraliserte tjenester som be-
dre skulle være i stand til å møte befolkningens be-
hov for spesialisthelsetjenester. Etter ti år med opp-
trappingsplan for psykisk helse er det etablert tjenes-
ter over hele landet, men det er fortsatt variasjoner i
tjenestetilbudene ved BUP/DPS mht. kompetanse,
kapasitet og tilgjengelighet. Det er fremdeles behov
for videre omstilling, der DPS oppgraderes faglig og
bemanningsmessig, slik at de blir satt i stand til å iva-
reta sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Henvisninger til spesialisthelsetjenesten skal
vurderes i forhold til prioriteringsforskriftens tre
hovedvilkår: Alvorlighet, forventet nytte og kost-
nadseffektivitet. Pasienter som blir vurdert til at de-
res tilstand gir rett til nødvendig helsehjelp i spesia-
listhelsetjenesten, skal få en medisinsk forsvarlig
frist for når helsehjelpen senest skal starte. Pasienter
som ikke vurderes som rettighetspasienter kan settes
på venteliste og vil kunne gis tilbud ved ledig kapasi-
tet. Avslag på henvisninger skal begrunnes. Barn og
unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmid-
delavhengighet har rett til nødvendig helsehjelp
innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt (ven-
tetidsgarantien for barn og unge). 

I henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 6-3
har spesialisthelsetjenesten veiledningsplikt overfor
kommunene: 

"Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinsti-
tusjoner som omfattes av denne loven, eller som mot-
tar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksom-
het, skal gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og
opplysninger om helsemessige forhold som er påkre-

vet for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine
oppgaver etter lov og forskrift."

Det er et mål at alle DPSer skal tilby akutt- og
krisetjenester som sikrer god tilgjengelighet i krisesi-
tuasjoner både for pasienter og samarbeidspartnere.
Et flertall av landets DPSer har også etablert tjenes-
tetilbud i form av ambulant behandling fra spesialist-
helsetjenesten som samarbeider tett med kommunale
tjenester. Psykisk helsevern for barn og unge er blitt
bygget ut i tråd med intensjonene i opptrappingspla-
nen, men fortsatt er det regionale og lokale variasjo-
ner som bør følges opp og utjevnes. Helsedirektora-
tets veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for
barn og unge (IS-1570) gir føringer for videreutvik-
lingen av poliklinikkenes tilbud til barn og unge,
blant annet om samhandling med kommunale tjenes-
ter og veiledning til kommunene.

Opptrappingsplanens intensjoner skal fortsatt
følges opp, og det arbeides videre med fokus på spe-
sialisthelsetjenestens ansvar for å understøtte kom-
munens arbeid. I statsbudsjettet for 2010 gis det klare
signaler om behovet for å videreutvikle tilbudet til
mennesker med psykiske lidelser. I regjeringserklæ-
ringen slås det fast at det skal bygges ut lavterskeltil-
bud i kommunene, blant annet gjennom flere psyko-
loger og styrking av helsestasjon og skolehelsetje-
nesten. Dette skal bidra til bedre tilgjengelighet på
hjelp. Samtidig understreker vi at omstillingen i psy-
kisk helsevern skal fullføres. Dette er en intensjon i
Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) om samhand-
ling. 

Psykisk helsevern for barn og unge behandler
over 50.000 barn og unge per år. Det innebærer en så-
kalt dekningsgrad på ca 5 %, som også var målet i
opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette er et
svært høyt tall sammenliknet med andre land i Euro-
pa. Dekningsgraden varierer mellom regionene og er
lavest i Helse Vest. De fleste steder i landet er det eta-
blert gode tradisjoner i psykisk helsevern for barn og
unge mht et utstrakt samarbeid med kommunene. Det
betyr ikke at dette samarbeidet kan svikte i enkeltsa-
ker eller i deler av landet hvor kapasiteten fortsatt er
for lav. Jeg tror imidlertid at hovedutfordringen i
Norge først og fremst er å få etablert lett tilgjengelige
tjenester i kommunene og god samhandling, jf. stats-
budsjettet for 2010 og samhandlingsreformen.

Jeg har ikke mulighet til å kommentere den kon-
krete saken som ligger til grunn for representanten
Dåvøys spørsmål, men vil vise til at det er Statens
helsetilsyn som vurderer eventuell manglende for-
svarlighet i behandlingstilbudet. Hendelsen som det
her vises til, tydeliggjør imidlertid behovet for en be-
dre samhandling. Mennesker med psykiske proble-
mer skal få hjelp, og det er ikke akseptabelt med et
system der de ulike nivåene ikke samarbeider for å
møte pasientenes behov.
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SPØRSMÅL NR. 551

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Tord Lien

Besvart 2. februar 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Mener statsråden at håndteringen av mobbesa-

ken Namdalsavisa beskriver i sin nettutgave 26. janu-
ar er akseptabel, og viser ikke denne saken at man fra
statens side bør legge større vekt på å sørge for at
kommunene ivaretar barn som blir utsatt for alvorlig
mobbing, og la deres interesse gå foran mobberens
interesse?»

BEGRUNNELSE:

Namdalsavisas nettutgave bekjentgjør 26. januar
2010 en historie om et barn i Overhalla som har blitt
alvorlig mobbet i en årrekke. Foreldre og barn har
ikke følt at deres uromeldinger har blitt tatt på alvor.
Når barnet i fjor høst til slutt ikke orket mer var re-
sponsen fra skolen, i følge Namdalsavisa, å true med
bøtlegging for manglende oppmøte. Etter noen uker
skal Overhalla kommune ha kommet med et tilbud
om alene undervisning i et ledig kontor i kommunens
administrasjonsbygg, uten kontakt med andre elever
og lærere. Når PP-tjenesten endelig ble koplet inn ble
løsningen at barnet ble flyttet til en skole i en annen
kommune, en løsning som tilsynelatende fungerer
brukbart. Mobbingen har tilsynelatende ikke fått noen
konsekvenser for elevene som står bak mobbingen.

Svar:
Alle elever i grunnskoler og videregående opplæ-

ring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø
som fremmer helse, trivsel og læring. En elev må føle
trygghet og trivsel for å kunne lære og tilegne seg ny
kunnskap. Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø
krever en helhetlig og vedvarende innsats fra hele
skolesamfunnet. Det er nødvendig med et bredt sam-
arbeid for å forebygge og følge opp saker på dette
området.

Mobbing kan ikke på noen som helst måte tolere-
res. Oppfølgning av mobbesaker er derfor satt høyt
opp på den politiske dagsorden. Ulike tiltak må vur-
deres og iverksettes. Elevers psykososiale lærings-
miljø vil bli fulgt opp i de nasjonale tilsynene i 2010
og 2011.

Jeg har vært i kontakt med Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag om den saken som representanten Tord
Lien refererer til. Fylkesmannen har ikke vært invol-
vert i saken, men har nå bedt Overhalla kommune
nærmere redegjøre for alt som er skjedd i denne. Ut-
over dette kan jeg ikke kommentere denne konkrete
saken.

Jeg har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å
utrede hvilke viktige fellestrekk som finnes i alvorli-
ge mobbesaker. Utredningen vil basere seg på hva de
enkelte fylkesmennene finner ved å undersøke en-
keltsaker i sine respektive fylker og resultere i forslag
til ulike tiltak på lokalt og sentralt nivå. Utredningen
skal foreligge innen utgangen av første halvår 2010.

Det er viktig at skolene tar det ansvaret og de for-
pliktelsene som skolelovgivningen gir dem. Skolene
er forpliktet til å arbeide aktivt og systematisk for å
fremme et godt psykososialt miljø der elevene kan
oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Det er i skole-
ne og blant elevene arbeidet mot mobbing må foregå
- hver dag. Det jeg kan bidra med i denne sammen-
heng er å gi skolene tilgang til kunnskapsbaserte ar-
beidsmåter og tiltak. 

Det er plikt til å varsle dersom en ansatt ved sko-
len blir klar over et tilfelle av mobbing. Det følger til
og med en plikt til å gripe aktivt inn dersom det anses
nødvendig. Skolen er videre forpliktet til å følge opp
mobbesaker dersom en elev eller en forelder ber om
dette. Det er straffbart å bryte bestemmelsene i opp-
læringslovens kap. 9A om skolemiljø. Videre er det
en årlig plikt for skoleeier til å utarbeide en rapport
om tilstanden i grunnopplæringen. Rapporteringen
skal også omhandle læringsmiljøet. Dette gjør at sko-
leeiere årlig må drøfte de opplysningene som frem-
kommer om skolemiljøet og treffe nødvendige tiltak
om dette. Det er mulig ” i særlege tilfelle” å flytte en
elev til en annen skole, også en som mobber, dersom
hensynet til de andre elevene tilsier det. Jeg nevner
for oversiktens skyld at foreldre eller andre som har
omsorg for en elev kan straffes dersom eleven blir
holdt hjemme uten å ha rett til det. 

Selv om det i dag langt på vei synes å være et fyl-
lestgjørende regelverk på området, kan visse ting
tyde på at det kan gjøres bedre for å fange opp de al-
vorlige mobbesakene. Jeg har derfor tatt initiativ til å
få opplæringslovens bestemmelser på dette området
vurdert, både dens muligheter og dens eventuelle be-
grensninger. I den sammenheng ønsker jeg også vur-
dert om en elevombudsfunksjon kan være et egnet
virkemiddel, enten som et selvstendig organ eller
som en funksjon lagt inn under et eksisterende organ. 

I den nye satsingen ”Bedre læringsmiljø”, som
ble lansert 4. desember 2009, presenteres kunnskaps-
baserte arbeidsmåter og tiltak for hvordan hele skole-
organisasjonen kan jobbe for å sikre et godt lærings-
miljø. Satsingen synliggjør det ansvaret skoleeiere,
skolens ledelse og ansatte er pålagt og gir veiledning
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om hvordan regelverket skal forstås og etterleves.
Gjennom satsingen er det også delt ut midler til lokalt
utviklingsarbeid, og støtten til skoleomfattende pro-
grammer med dokumentert effekt på læringsmiljøet
videreføres.

Regjeringen har også styrket opplæringen om
mobbing i lærerutdanningen og skolelederutdannin-
gen. Arbeidet mot mobbing skal være en sentral del
av det nye obligatoriske pedagogikkfaget i lærerut-
danningen, Pedagogikk og elevkunnskap. Kunnskap

om læringsmiljø er altså et av hovedområdende i det
nye nasjonale utdanningstilbudet for skoleledere og
rektorer. 

Elevundersøkelser viser at det store flertallet av
elever ved norske skoler opplever et godt læringsmil-
jø. Dette faktum må imidlertid ikke bli noen sovepute
og jeg kan ikke understreke sterkt nok at mobbing må
tas på alvor, og at dette er et område hvor det må være
absolutt nulltoleranse.

SPØRSMÅL NR. 552

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen

Besvart 10. februar 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Gjennom en endring av Folketrygdloven i 2004

ble det åpnet for straffereaksjoner mot arbeidstakere,
arbeidsgivere og leger hvis de ikke følger opp sine
IA-forpliktelser.

I hvor mange tilfeller er sanksjonsadgangen be-
nyttet siden den ble benyttet, for hver av kategorie-
ne?»

BEGRUNNELSE:

I Bergens Tidende, torsdag 21. januar, fremkom-
mer det at Nav ikke vet om sanksjoner er tatt i bruk
mot arbeidsgivere eller leger. Nav har videre heller
ingen statistikk eller oversikt over hvor mange ar-
beidstakere som er fratatt sykepengene i kortere eller
lengre perioder.

Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen siteres i artikkelen
på at det er "ansett som lite hensiktsmessig med om-
fattende bruk av sanksjoner rettet mot arbeidsgiver-
ne" siden Nav ikke klarer "å gjennomføre oppføl-
gingsmøtene som forutsatt".

Det er imidlertid slik at bestemmelsene om sank-
sjoner ble innført før Nav-reformen ble vedtatt og før
de store problemene for alvor begynte å melde seg i
etaten. I artikkelen i Bergens Tidene vises det også til
at spørsmålet om sanksjonsbruk er tatt opp ved flere
anledninger tidligere, og det gjengis også deler av det
svar som tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen har
gitt på disse spørsmålene:

"Arbeids- og velferdsetaten må i alle fall i større
grad ta gjeldande sanksjonar i bruk overfor legar og
arbeidsgjevarar som ikkje følgjer opp som loven gjer
påbod om."

Artikkelen avdekker etter undertegnedes vurde-
ring kommunikasjonssvikt, både mellom politisk og
administrativ ledelse i Arbeidsdepartementet og mel-
lom Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferds-
etaten.

Dette er meget alvorlig, særlig når vi vet at dette
er ett av mange elementer i avtalen om et Inkluderen-
de Arbeidsliv som ikke fungerer eller følges opp.

Svar:
Arbeids- og velferdsetaten har etablert rutiner for

innhenting av oppfølgingsplaner samt purring av ar-
beidsgivere som ikke sender inn planer. Erfaringene
så langt viser at både arbeidsgiver og Arbeids- og
velferdsetatens oppfølging kan bli bedre. Både opp-
følging av sykmeldte og kontroll og sanksjonsrutiner
har vært tatt opp i styringsdialogen mellom departe-
mentet og Arbeids- og velferdsetaten.

Det skal iverksettes aktive arbeidsrettede tiltak så
tidlig som mulig og senest innen 8 uker. Arbeids- og
velferdsetaten skal avgjøre om det fortsatt er grunn-
lag for rett til sykepenger. Det er dialog mot arbeids-
giver og arbeidstaker i denne prosessen. Det finnes
ingen samlet oversikt som viser hvor mange syke-
pengesaker som er stoppet som følge av at arbeidsre-
latert aktivitet ikke er iverksatt.

Arbeids- og velferdsetaten kan ilegge arbeidsgi-
ver tvangsmulkt dersom arbeidsgiver etter purring
ikke utleverer oppfølgingsplan. Arbeids- og velferds-
etatens saksbehandlingssystem generer automatisk
påminnelsesbrev til arbeidsgiver, når sykmeldt ar-
beidstaker har vært sykmeldt i 10 uker. Brev genere-
res for sykepengetilfeller hvor det ikke foreligger
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oppfølgingsplan og hvor det finnes bekreftelse på ar-
beidsforholdet hos arbeidsgiver (for eksempel gjen-
nom refusjonskrav). Det genereres automatisk purre-
brev til arbeidsgiver etter 16 uker dersom oppføl-
gingsplan fortsatt ikke er innsendt. Det genereres om
lag 6000 -7000 slike purrebrev per måned. I purre-
brev gjøres det oppmerksom på at NAV har hjemmel
i folketrygdloven § 25-3 for å kunne ilegge en
tvangsmulkt hvis ikke oppfølgingsplanen sendes inn.

Etatens retningslinjer for håndtering av sanksjo-
ner er ennå ikke ferdigstilt. 

Sykmeldende behandler har plikt til å delta i dia-
logmøter, og behandler kan pålegges fremmøteplikt.
Behandler kan miste retten til å praktisere for tryg-

dens regning og fratas retten til å utstede legeerklæ-
ringer. Sanksjoner mot sykmeldende behandler i for-
bindelse med manglende deltakelse på dialogmøter
har ikke vært tatt i bruk.

Ekspertgruppen som har vurdert tiltak for reduk-
sjon i sykefraværet la fram sin rapport 3. februar.
Denne rapporten, sammen med andre innspill, legges
til grunn for drøftingene med partene i arbeidslivet
om en ny IA-avtale og tiltak for å få ned sykefravæ-
ret. Som det går frem av svaret blir det viktig å vur-
dere om den helhetlige oppfølgingen av dagens sank-
sjonsregime fungerer etter hensikten og om det even-
tuelt bør gjøres endringer både i oppfølgingen og
sanksjonsregimet.

SPØRSMÅL NR. 553

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Besvart 4. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Hvordan vurderer finansministeren mulighete-

ne for å nå målsetningen om utslippsreduksjoner fra
nye personbiler i tråd med klimaforliket, og hvilke
virkemidler vil Regjeringen nå ta i bruk frem mot
2012?»

BEGRUNNELSE:

Det vises til følgende punkt i avtalen fra klima-
forliket: 

"6.13. Krav til personbiler: Partene er enige om at
det skal være et mål at fra 2012 skal det gjennomsnitt-
lige utslippet fra nye personbiler være på under 120 g/
km. For å nå dette målet må omleggingen av bilavgif-
tene i miljøvennlig retning fortsatte fra og med stats-
budsjettet 2009."

Ved utgangen av 2007, da klimaforliket ble inn-
gått, var gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler
på 159 gram CO2 per kilometer. To år senere er ut-
slippene gått ned til 151 gram - altså en nedgang på 8
gram CO2 per kilometer på 2 år. For å nå målsetnin-
gen må utslippene reduseres ytterligere med 31 gram
de to kommende årene.

Svar:
Regjeringen har gjennomført betydelige endrin-

ger i engangsavgiften for å gi sterkere incentiver til å
velge biler med lavere CO2-utslipp. Fra 2007 ble som

hovedregel slagvolumkomponenten erstattet av en
CO2-komponent. Endringen bidro til vesentlige re-
duksjoner i utslippene fra nybilparken. Gjennom-
snittlig CO2-utslipp fra nye personbiler ble redusert
fra 177 g/km i 2006 til 159 g/km i 2007. Fra 2009 ble
det innført et fradrag i CO2-komponenten for biler
med utslipp under 120 g/km, og samtidig ble avgiften
økt for biler med utslipp over 140 g/km. Gjennom-
snittlig CO2-utslipp fra nye personbiler ble redusert
fra 158 g/km i 2008 til 151 g/km i 2009. Til sammen
har gjennomsnittlig CO2-utslipp gått ned med 26 g/
km i løpet av de tre siste årene. 

Fra 1. januar 2010 ble incentivene til å kjøpe biler
med lavt utslipp økt ytterligere ved at alle satsene i
CO2-komponenten økt. Fradraget for biler med ut-
slipp under 120 g/km økte med 100 kroner reelt per
g/km, mens de andre satsene i CO2-komponenten
økte med om lag 190 kroner reelt per g/km. Det for-
ventes at endringen medfører en ytterligere nedgang
i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler.

EU har et mål om å nå et gjennomsnittlig CO2-ut-
slipp fra nye personbiler på 130 g/km innen 2012. De
fleste EU-landene har ikke en like omfattende en-
gangsavgift som Norge. EU-landene har dermed ikke
samme mulighet til å bruke engangsavgiften som vir-
kemiddel til å bidra for å nå målet. EU har valgt å leg-
ge krav på bilprodusentene for å nå målsettingen. Bil-
produsentene har blitt pålagt å ha et gjennomsnittlig
CO2-utslipp fra sine solgte personbiler i EU på 130 g/
km eller lavere. Kravet skal bli faset inn i perioden
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2012 til 2015. Dersom kravene ikke blir overholdt,
kan produsentene bli ilagt bøter. EUs krav til bilpro-
dusentene kan også få betydning for Norge, bl.a. ved
at det kan bli utviklet og produsert bilmodeller med
lavere utslipp. Dette kan bidra til lavere utslipp fra
den norske nybilparken.

Jeg har tidligere uttalte at vi vil fortsette omleg-
gingen i retning av grønne skatter for å få til en øn-
sket miljøatferd. I den forbindelse kan det være aktu-
elt å vurdere ytterligere omlegginger av bilavgiftene.

SPØRSMÅL NR. 554

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Besvart 2. februar 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Nordlandsbanen er sterkt utsatt når det gjelder

påkjørsel av rein og elg.  Over 4000 slike påkjørsler
er registrert det siste tiåret. Lokførere og togpersonell
påføres også betydelige belastninger knyttet til de
mange påkjørslene. Tidligere denne uka ble 12 drek-
tige simler ihjelkjørt. Fordi Saltfjellet er landskaps-
vernområde, ser det ut til vernehensyn hindrer f.eks.
oppsetting av reingjerder. 

Hva vil statsråden gjøre for at vernehensyn og
hensyn til dyr og mennesker ikke settes opp mot
hverandre?»

Svar:
Påkjørsler av rein og elg på Nordlandsbanen er

helt klart et problem. Opplysninger fra Fylkesman-
nen i Nordland viser at de fleste påkjørslene av rein
den siste tiden har skjedd utenfor det aktuelle verne-
området. En oppsetting av gjerde i verneområdet sy-
nes derfor ikke å være det viktigste tiltaket for å redu-

sere reinpåkjørslene. Siden det meste av påkjørslene
skjer utenfor verneområder, er det behov for å finne
løsninger som går ut over det virkemiddelapparatet
fylkesmannen har. Fylkesmannen har derfor, ut fra
sin samordningsinstruks, nylig innkalt til et møte for
å samordne arbeidet for å sette i verk tiltak på kort og
lang sikt med tanke på å få ned antallet reinpåkjørs-
ler. Både reinbeitedistrikt, reindriftsagronom, Jern-
baneverket, Statens vegvesen, Mattilsynet, Direkto-
ratet for naturforvaltning og Saltdal kommune er inn-
kalt til møtet, som vil bli holdt den 4. februar. Jeg hå-
per at dette møtet kan bidra til en best mulig løsning
på problemet. For øvrig er jeg kjent med at fylkes-
mannen 30. oktober 2009 fattet vedtak om dispensa-
sjon fra verneforskriften for oppsetting av et gjerde i
Saltfjellet landskapsvernområde. Vedtaket ble påkla-
get til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet
har ved brev av 26. januar 2010 opphevet fylkesman-
nens vedtak og sendt saken tilbake til fylkesmannen
til ny behandling.

SPØRSMÅL NR. 555

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 5. februar 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Antall brudd på reglene om offentlige anskaf-

felser øker sterkt. Ikke minst synes brudd på reglene
om direkteanskaffelser i kommunene å være en gjen-
ganger jfr. artikkel i DN 27.01.10. 

Hva vil statsråden foreta seg for å snu utviklingen
med økende overtredelser av lov om offentlige an-
skaffelser, og vil hun eventuelt vurdere noen av alle
de konstruktive tiltak som ble foreslått av opposisjo-
nen i Innst. S. nr. 348 (2008-2009)?»
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Svar:
Stortingsmelding nr. 36 (2008-2009), Det gode

innkjøp, ble behandlet av Stortinget den 16. juni
2009. I meldinga ser en nærmere på årsaker til brudd
på regelverket for offentlige anskaffelser. Det er sær-
lig tre områder som vies oppmerksomhet og som gir
grunn til videre oppfølging. Det er lederforankring,
organisering og kompetanse. I tråd med dette lanse-
rer meldinga flere tiltak for å bidra til at ledere tar
større ansvar for anskaffelsesprosessen, innkjøpsak-
tivitetene organiseres bedre og kompetanse om inn-
kjøpsprosessene økes på alle nivå innenfor virksom-
hetene. Regjeringen er allerede i gang med å følge
opp en rekke av tiltakene som er skissert i meldingen. 

Jeg vil blant annet trekke frem at Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) er kommet godt i gang med
informasjons- og opplæringsvirksomheten sin. Difi
har blant annet lansert et omfattende kurs- og opplæ-
ringstilbud rettet mot virksomhetsledere og innkjøpe-
re på alle nivå. Som et eksempel vil jeg trekke frem
at Difi årlig arrangerer en stor anskaffelseskonferan-
se. I fjor høst deltok over 400 virksomhetsledere, inn-
kjøpere og leverandører, og tilbakemeldingene på
konferansen var gjennomgående svært gode. I fjor
høst ble også kunnskapsportalen ”anskaffelser.no”
lansert. Portalen er et godt hjelpemiddel i innkjøpsar-

beidet, og inneholder veiledning til regelverket, prak-
tiske hjelpemidler i ulike faser av anskaffelsesproses-
sen og den gir muligheter for erfaringsutveksling og
deling av beste praksis. 

Jeg vil også minne om at regjeringen i januar
2009 nedsatte et offentlig utvalg som skal se nærme-
re på implementeringen av et EU-direktiv fra 2007.
Direktivet har som formål å gjøre håndhevingen av
anskaffelsesreglene mer effektiv. Utvalget skal fer-
digstille sitt arbeid i løpet av første kvartal 2010. Jeg
vil avvente utvalgets anbefalinger før jeg tar stilling
til hvordan det norske håndhevingssystemet bør or-
ganiseres i framtiden.

Jeg er kjent med at opposisjonen foreslo en rekke
ytterligere tiltak i forbindelse med behandlingen av
Innst. S. nr. 348 (2008-2009), men disse forslagene
fikk ikke tilslutning fra Stortingets flertall. Jeg er nå
i første omgang opptatt av å få gjennomført de tilta-
kene som allerede er varslet, deriblant de som er be-
skrevet foran. I tillegg er det som nevnt satt i gang ut-
valgsarbeid som vil munne ut i flere anbefalinger
som jeg vil ta stilling til. Det er naturlig å konsentrere
seg om å gjennomføre disse tiltakene, og la dem få tid
til å virke, før jeg eventuelt vurderer behov for nye
tiltak for å sikre bedre etterlevelse av regelverket for
offentlige anskaffelser.

SPØRSMÅL NR. 556

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien

Besvart 3. februar 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Lotteritilsynet har i brev henvendt seg til landets

menighetsråd der de stiller spørsmål ved menighets-
rådene som lotteriverdige organisasjoner i henhold til
Forskrift om lotteritilsynet og lotteriforskriften § 5-1.
Å frata menighetsrådene muligheten for å drive enkel
lotterivirksomhet var neppe intensjonen bak lotterilo-
ven.

Hva vil statsråden gjøre for å gi menighetsrådene
mulighet for å fortsette sin enkle lotterivirksomhet?»

BEGRUNNELSE:

Det bevilges penger til kirkelig fellesråd og til
stillinger av kirkelig ansatte, men det frivillige arbei-
det som barne- og ungdomsarbeid og andre felles-
skapsbyggende tiltak må menighetene bekoste selv.
Menighetene er derfor helt avhengige av gaver og
innsamlede midler for å kunne drive et aktivt arbeide.

Svar:
Menighetsråd står fritt til å avholde lotterier etter

reglene for såkalte basarer. Basarer er mindre lotteri-
er som avholdes innenfor et avgrenset område (f.eks.
i forbindelse med en julemesse) og hvor toppgevin-
sten ikke har høyere verdi enn kr 8000. Hvert lodd
kan ikke koste med enn kr 5.

Hovedregelen for andre lotterier er at de bare kan
avholdes til inntekt for samfunnsnyttige og humani-
tære organisasjoner. Etter lang tids praksis faller lot-
terier til inntekt for statlig virksomhet utenfor de for-
mål som kan få lotteritillatelse. Lotterier til inntekt
for aktivitet i Den norske kirke har derfor som hoved-
regel ikke fått lotteritillatelse. 

Begrunnelse for praksisen har vært at Den norske
kirke driver lovpålagte aktiviteter som skal finansier-
es av staten. Slik aktivitet har derfor ikke fått tillatel-
se til å skaffe lotteriinntekter, fordi det vil kunne
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svekke inntektene til lotterier fra frivillige organisa-
sjoner. 

Lotteritilsynet har i brev 16. november 2009 til
departementet anbefalt å myke opp den praksisen
som avskjærer lotterier til inntekt for aktivitet i Den
norske kirke. Endringen som foreslås innebærer at
aktivitet innenfor Den norske kirke får mulighet til å
avholde såkalte meldingslotterier. Dette er lotterier
med omsetning inntil kr 150 000 i året. Slike lotterier
trenger ikke tillatelse (kun en melding til Lotteritilsy-
net), men er likevel forbeholdt frivillige organisasjo-
ner, jf. forskrift 2000/1366 § 5-1. 

Lotteritilsynet foreslår en praksisendring som vil
innebære at organer i statskirken bør få avholde mel-
dingslotterier, forutsatt at inntekten fra lotteriet ikke
skal gå til rene investeringer som bygging av nytt kir-
kebygg, oppussing mv. 

Jeg er enig med Lotteritilsynet i at forvaltnings-
praksis bør endres slik at organisasjoner innenfor
Den norske kirke kan avholde meldingslotterier, så
lenge inntekten ikke går til klare offentlige oppgaver.
En slik endring vil føre til en forenkling av adgangen
til å avholde meldingslotteri og være logisk og natur-
lig i forhold til andre lignende formål som kan avhol-
de slike lotterier, for eksempel private trossamfunn
og private skoler. Jeg tror også at en slik endring vil
berolige de menigheter som har fått brev fra Lotteri-
tilsynet om tilsynets praksis etter lotteriloven. 

Jeg vil med det første gi skriftlig svar til Lotteri-
tilsynet om at tilsynets praksis bør endres i samsvar
med det som er nevnt ovenfor.

SPØRSMÅL NR. 557

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker

Besvart 2. februar 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Bedre samsvar mellom teori og praksis er viktig

for å forberede yrkesfagelevene best mulig på ar-
beidslivet. Tilgang til moderne utstyr er en vesentlig
forutsetning for at yrkesutdanningen skal være så re-
levant som mulig. 

Hva er status når det gjelder kartlegging av ut-
styrssituasjonen i videregående opplæring og har de-
partementet en strategi for utskifting av særlig kost-
bart utstyr?»

Svar:
Nødvendig utstyr i den videregående opplæring

er et fylkeskommunalt ansvar. Regjeringen er derfor
opptatt av å legge til rette for gode rammevilkår for
kommunesektoren. Under denne regjeringen har
kommunesektoren hatt en sterk realvekst i inntekte-
ne. Regjeringen legger opp til en videre realvekst i
kommunesektorens samlede inntekter i 2010 på 8
mrd. kroner, hvorav 4,2 mrd. kroner er vekst i frie
inntekter. Av veksten i de frie inntekter i 2010 forde-
les 1,5 mrd. kroner til fylkeskommunene. 

Landslinjene får tilskudd til utstyr over Kunn-
skapsdepartementets budsjett. En av hovedbegrun-
nelsene for statlig finansiering av landslinjer var nett-
opp at enkelte tilbud innenfor videregående opplæ-
ring er særlig kostbare og utstyrskrevende. Størrelsen
på utstyrstilskuddet varierer noe fra år til år og var i
2009 på om lag 28 mill. kroner. 

Opplæringslovens § 9-3 sier at skolene skal ha
tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel.
Det betyr at skolene enten kan ha alt nødvendig utstyr
på skolen, eller de kan skaffe seg tilgang til utstyr på
annen måte, for eksempel ved å samarbeide med be-
drifter i lokalmiljøet. Økt relevans i yrkesopplærin-
gen er viktig bl.a. for gjennomføringen i videregåen-
de opplæring. Det er viktig at fylkeskommunen og
skolene vurderer hvordan et økt samarbeid regionalt
og lokalt mellom skole og arbeidsliv kan bidra til at
elevene får bedre sammenheng mellom teori og prak-
sis og videre at bedrifter og virksomheter kan være
arenaer for opplæring.
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SPØRSMÅL NR. 558

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker

Besvart 2. februar 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«I debatten om Nasjonal digital læringsarena

(NDLA) er det reist en rekke sentrale spørsmål knyt-
tet til kvalitetssikring og konkurransemessige forhold
når det gjelder innholdet. Før jul sa statsråden seg
enig i at det nye Nasjonale senteret for IKT i utdan-
ningen bør få i oppgave å følge den videre utviklin-
gen av NDLA. 

Kan statsråden redegjøre for om det gitt et slikt
oppdrag til Senter for IKT i utdanningen og ser stats-
råden betydningen av at dette senteret kan bidra til å
kvalitetssikre NDLAs innhold og virksomhet?»

Svar:
I St.meld. nr. 24 (1993-94) Om informasjonstek-

nologi i utdanningen ble det slått fast at den vanlige
styringsmodellen, eller arbeidsdelingen, mellom sta-
ten og opplæringssektoren også skal gjelde for arbei-
det med IT i utdanningen. Denne arbeidsdelingen har
vært fulgt opp i de videre handlingsplanene for IKT i
utdanningen 1996-1999 og 2000-2003 og i Program
for digital kompetanse 2004-2008.

Fylkeskommunene fikk fra 2007 ansvaret for å
holde elevene med nødvendige trykte og digitale læ-
remidler og digitalt utstyr. Dette ble varslet i St. prp.
nr. 1 (2006-2007). For å stimulere til økt bruk av di-
gitale læremidler i videregående opplæring, ble det i
forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett for 2006
bevilget 50 millioner kroner til kjøp og utvikling av
digitale læremidler. Midlene skulle fordeles etter
søknad fra fylkeskommunene. 18 av de 19 fylkes-
kommunene valgte selv å samarbeide om en felles
søknad, en søknad som har resultert i prosjektet ND-
LA.

NDLA er fylkeskommunenes eiendom. Kunn-
skapsdepartementet gir ikke tilskudd til læremiddel-

utvikling gjennom NDLA i dag.
Vi har ikke i dag noen godkjenningsordning for

læremidler fra forlag eller fra andre produsenter. Ar-
beidsdelingen mellom staten og sektoren tilsier vide-
re at Senter for IKT i utdanningen ikke skal gå inn og
kvalitetssikre læremidlene som fylkeskommunene
produserer gjennom NDLA. NDLA er allerede eva-
luert av Rambøll Management Consulting etter initi-
ativ fra Kunnskapsdepartementet.

Senter for IKT i utdanningen har derimot et an-
svar for å bidra til kvalitet i digitale læremidler gene-
relt. I resultatmålene for senteret for 2010 står det
blant annet at senteret skal utarbeide forslag til ret-
ningslinjer for kvalitet i digitale læringsressurser.

Videre vil det være naturlig at Senter for IKT i ut-
danningen følger utviklingen og utnyttelsen av digi-
tale læringsressurser internasjonalt og nasjonalt i tråd
med senterets hovedmål om økt kvalitet, styrket læ-
ringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdannin-
gen. Senteret skal identifisere behov for og undersø-
ke bruk av digitale læringsressurser i grunnopplærin-
gen. Dette skal også omfatte forholdet mellom elev-
ers bruk av IKT, deres valg og utvikling av lærings-
strategier og læringsutbytte.

Et velfungerende læremiddelmarked med både
digitale og trykte læremidler av høy kvalitet er viktig
for en god grunnopplæring. Det er mange tunge aktø-
rer som er opptatt av utviklingen av læremiddelmar-
kedet generelt og av NDLA spesielt. Selv om staten
ikke skal kvalitetssikre innholdet i læremidler, er det
naturlig at både Kunnskapsdepartementet og Senter
for IKT i utdanningen er oppdatert om utviklingen i
markedet og sørger for god dialog både med fylkes-
mennene og andre om disse spørsmålene også i fram-
tiden.
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SPØRSMÅL NR. 559

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Sylvi Graham

Besvart 4. februar 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«I Romerikes Blad 23. januar refereres utesten-

gelse av en person med gyldig ledsagerbevis, fra et
skisenter. Fra virksomhetens side opplyses det om
mange tilfeller med falske ledsagerbevis, og at dette
utgjør et problem.

Hvor mange tilfeller man er kjent med av for-
falskning av ledsagerbevis, og hvilke sanksjoner en
har overfor de som forfalsker?»

BEGRUNNELSE:

I Romerikes blad 23. januar vises det til at en per-
son med funksjonsnedsettelser ble nektet adgang for
ledsager til et skisenter, til tross for fremvisning av
gyldig ledsagerbevis, og til tross for at skisenteret
hadde tiltrådt ordningen med ledsagerbevis. Årsaken
til at beviset ikke ble godkjent var utformingen av
selve dokumentet, som skilte seg fra den utforming
skisenteret ellers var vant med, som fulgte veileden-
de retningslinjer gitt av (Akershus) fylkeskommune.

Ledsagerbeviset er ikke et lovpålagt tilbud som
kommunene må utstede, men en frivillig ordning
kommunene kan tilsluttes. På lik linje er de retnings-
linjer som fylkeskommunene gir, veiledende, og
kommunene kan i teorien utforme beviset på den må-
ten de selv finner fornuftig.

Eksemplet fra Romerikes Blad viser at dette i en-
kelte tilfeller kan medføre usikkerhet for den virksom-
heten som skal innvilge ledsageradgang, og i verste
tilfelle at personen med funksjonsnedsettelser stenges
ute fra aktiviteter den ellers ville hatt adgang til.

Svar:
Departementet har ingen registrering over forfal-

skede ledsagerbevis som er oppdaget. Statens råd for
likestilling av funksjonshemmede, som informerer
og veileder om ledsagerordningen, opplyser at de
ikke har fått noen tilbakemeldinger om forfalskning
av ledsagerbevis. Dette kan selvsagt likevel skje og
vil sannsynligvis da bli rapportert til den hjemkom-
mune hvor beviset er utstedt. 

Misbruk av kort vil kunne medføre inndragning
av kortet. Statens råd for likestilling av funksjons-
hemmede har ikke kjennskap til at noen kommuner
har innført andre sanksjoner. 

Forfalsking av ledsagerbevis eller bruk av falske
ledsagerbevis vil under visse omstendigheter kunne
være straffbart. Det er straffbart å forfalske et doku-
ment eller anskaffe falsk dokument for å benytte det
på en straffbar måte, jf. straffeloven § 185 annet ledd.
Bruk av forfalskede dokumenter er også straffbart, se
straffeloven § 182 og § 183. Bruk av forfalskede do-
kumenter for å skaffe seg eller andre uberettiget vin-
ning, kan straffes som bedrageri, jf. straffeloven §
270, jf. § 183.

Det er også straffbart å bruke andres bevitnelser
eller legitimasjonspapirer for å tilvende seg eller an-
dre en fordel, se straffeloven § 372 annet ledd.  

Falske dokumenter kan beslaglegges inntil retts-
kraftig dom foreligger, jf, straffeprosessloven § 203,
og deretter inndras, jf. straffeloven § 35.

SPØRSMÅL NR. 560

Innlevert 27. januar 2010 av stortingsrepresentant Sylvi Graham

Besvart 5. februar 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Ordningen med ledsagerbevis for mennesker

med funksjonsnedsettelser er en frivillig ordning,
hvor kommunene utsteder bevisdokument for ledsa-
gere. Fra fylkeskommunene gis det veiledende ret-
ningslinjer om utformingen av ledsagerbevisene.

Hvor mange kommuner er det som følger disse
veiledende retningslinjene for ledsagerbevis?»

BEGRUNNELSE:

I Romerikes Blad 23. januar vises det til at en
person med funksjonsnedsettelser ble nektet adgang
for ledsager til et skisenter, til tross for fremvisning
av gyldig ledsagerbevis, og til tross for at skisenteret
hadde tiltrådt ordningen med ledsagerbevis. Årsaken
til at beviset ikke ble godkjent var utformingen av
selve dokumentet, som skilte seg fra den utforming
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skisenteret ellers var vant med, som fulgte veileden-
de retningslinjer gitt av (Akershus) fylkeskommune.

Ledsagerbeviset er ikke et lovpålagt tilbud som
kommunene må utstede, men en frivillig ordning
kommunene kan tilsluttes. På lik linje er de retnings-
linjer som fylkeskommunene gir, veiledende, og
kommunene kan i teorien utforme beviset på den må-
ten de selv finner fornuftig.

Eksemplet fra Romerikes Blad viser at dette i en-
kelte tilfeller kan medføre usikkerhet for den virk-
somheten som skal innvilge ledsageradgang, og i
verste tilfelle at personen med funksjonsnedsettelser
stenges ute fra aktiviteter den ellers ville hatt adgang
til.

Svar:
Ledsagerbevis er en frivillig ordning som skal

kompensere for utgifter mange personer med nedsatt
funksjonsevne får som følge av ledsagerbehov. Led-
sager skal gå gratis og ordningen omfatte bl.a. kino,
teater, konserter, museer, fornøyelsesparker, idretts-
arrangementer og transport. 

Ledsagerbevis kan brukes i hele landet på alle
steder som aksepterer ordningen. Det er den enkelte
kommune som vedtar å innføre ordningen med ledsa-
gerbevis. 

Det er utarbeidet veiledende retningslinjer for
ordningen av Fylkeskommunene (de fylkeskommu-
nale rådene for funksjonshemmede) og Statens råd
for likestiling av funksjonshemmede. Statens råd for
likestilling av funksjonshemmede gir informasjon
om de veiledende retningslinjene og deres inntrykk
er at kommunene følger retningslinjene, men at for-
tolkningen kan variere.

Det foretas ikke noen regelmessig registrering av
hvilke kommuner som har etablert ledsagerordnin-
gen. Etter det jeg kjenner til er det gjort tre undersø-
kelser/evalueringer av ordningen. I Rogaland fylke
(2004), i Akershus fylke (2004) og av Asplan Viak på
oppdrag fra Samferdselsdepartementet (2008). Den
siste ser primært på bruken av ledsagerbevis i trans-
portsektoren.

De to fylkesrapportene konkluderer med at dette
er en god og for samfunnet rimelig ordning som betyr
mye for de få personene som bruker den. Det er en
ordning som gir større frihet og mer glede. 

Asplan Viaks undersøkelse angir at nær 80 % av
kommunene, som dekker ca. 90 % av befolkningen,
har innført ledsagerbevis. De anslår at på landsbasis
er det mellom 21 000 og 27 500 brukere av ordnin-
gen.

SPØRSMÅL NR. 561

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl

Besvart 3. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Kan statsråden forklare nærmere hvorfor man

ikke har tatt initiativ til å bruke EØS finansierings-
mekanisme til å finansiere og etablere fengselsplas-
ser i kriminelle EU borgeres hjemland, all den tid ka-
pasitetsmangel nyttes som argument mot å motta
egne borgere slik at de kan sone i sitt hjemland?»

BEGRUNNELSE:

I brev til Høyres stortingsgruppe datert
14.01.2010 avviser statsråden at det er ønskelig å
kjøpe fengselsplasser i utlandet, hvor fulle fengsler
brukes som et argument mot å innsatte fra norske
fengsel med utenlandsk opprinnelse, herunder land
som er medlem av EU. Innenfor EØS-finansierings-
mekanisme har man utviklet samarbeid med feng-
selsmyndigheter i f.eks. de baltiske land, herunder ut-

viklet benyttet deler av disse midlene til økt kvalitet i
straffegjennomføringen, ifølge statsråden. Når utfor-
dringen knyttet til overføring av EU-borgere er knyt-
tet til fengselskapasiteten i disses hjemland, så reiser
spørsmålet seg hvorfor statsråden til nå har stilt seg
avvisende til å tilby å finansiere fengselsplasser i de
enkelte land som disse hører til. Det er mulig innen-
for rammen av EØS finansieringsmekanisme og bur-
de initieres av Regjeringen.

Svar:
Innledningsvis vil jeg presisere at et av de grunn-

leggende hensynene bak soningsoverføringsinstitut-
tet er muligheten for bedret rehabilitering for den
domfelte.

Det er viktig å påpeke at det er i de færreste tilfel-
lene at andre land ikke godtar å motta egne borgere
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gjennom soningsoverføring. Vi har imidlertid grunn
til å tro at fengselskapasiteten i enkelte land kan ha
betydning for hvor lang tid det tar å få overført en
utenlandsk domfelt.

Når det gjelder bruken av EØS midlene for peri-
oden 2004-09, er formålet å bidra til å utjevne sosiale
og økonomiske forskjeller i EØS-området. Det er
også et mål å styrke forbindelsene mellom giverlan-
dene og mottakerlandene.

Under de eksisterende EØS-ordningene (2004-
2009) er det gitt støtte til mange kriminalomsorgs-
prosjekter. Det er gitt midler både til oppgradering av
infrastruktur, utvikling av friomsorgen, løslatelsesar-
beid og utvikling av innholdet i straffen med det for-
mål å redusere tilbakefall. Norsk kriminalomsorg og
dens samarbeidspartnere er partnere i en rekke av dis-
se prosjektene.

Det er grunn til å anta at EØS-midlene for inne-
værende periode har bidratt til å bedre kriminalom-
sorgen i de landene som har prioritert dette inn-
satsområdet. I en nylig gjennomført evaluering av
prosjekter i justissektoren, konkluderes det bl.a. med
at  

“the development of offender rehabilitation facili-
ties and training curricula in Latvia could make a sig-

nificant contribution to a reduction in recidivism rates
(and thus the overall prison population)”.

EØS/EFTA-landene paraferte den 18.12.2009 en
ny avtale med EU om EØS finansieringsordningen
for perioden 2009-2014. Regjeringen har varslet at
man ønsker å legge økt vekt på justisfeltet i kommen-
de periode. Kriminalomsorg er et av flere satsnings-
områder. Når det gjelder innsatsen i hvert enkelt land,
vil den bli gjenstand for forhandlinger som først kan
starte når avtalen med EU formelt er undertegnet.

Dersom kriminalomsorgen blir et satsningsområ-
de i den nye EØS-ordningen, er det naturlig at det
legges vekt på støtte til å utvikle alternative straffere-
aksjoner.  Vi vet at mange av de aktuelle mottaker-
landene har en stor fangebefolkning og lite utviklet
friomsorg. Økt oppmerksomhet på alternative straf-
fereaksjoner kan gi resultater når det gjelder å redu-
sere fangebefolkningen og dermed bedre fengselska-
pasiteten.

Man bør også være åpen for diskusjoner knyttet
til innhold i straffen med det formål å redusere tilba-
kefall og nødvendig oppgradering av infrastruktur.
Det er imidlertid ikke grunn til å tro at nye fengsels-
plasser i mottakerlandene alene vil bidra til å løse de
kapasitetsproblemer mange av landene har.

SPØRSMÅL NR. 562

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou

Besvart 5. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Den siste tiden har det vært alt for mange tog-

forsinkelser, særlig i østlandsområdet. Jernbanen
trenger en skikkelig forbedring. NHO la nylig frem
en rapport som viser at ved hjelp av statlig regulering
og prosjektorganisering har vi muligheten til å redu-
sere byggetiden for nytt dobbeltspor Oslo-Ski betrak-
telig. Vi har allerede sett at dette er effektivt innenfor
veisektoren.

Vil statsråden vurdere å benytte prosjektorgani-
sering, slik at dobbeltsporet Oslo-Ski, kan ferdigstil-
les inne 2015?»

Svar:
”Nytt dobbeltspor Oslo-Ski er et av de største

jernbaneprosjektene i nyere tid, og mange spørsmål
må utredes før prosjektet er byggeklart. Prosjektet vil
gi store effekter for togtrafikken både lokalt, regio-

nalt og mot utlandet. Det nye dobbeltsporet vil gi sto-
re positive effekter, men i byggeperioden kan et så
stort anlegg potensielt gi negative konsekvenser for
mennesker, natur og miljø. Samferdselsdepartemen-
tet er opptatt av at Jernbaneverket skal sikre en forut-
sigbar byggeperiode med kontroll over kostnader,
fremdrift og konsekvenser for omgivelsene.

Prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski er i Nasjo-
nal transportplan 2010-2019 planlagt gjennomført
med oppstart i 2013/14 og med ferdigstilling i 2018/
19. Prosjektet vil bli finansiert over en egen post
(post 31), adskilt fra de øvrige jernbaneprosjektene
(på post 30) på statsbudsjettets kapittel 1350 Investe-
ringer i linjen. Det er lagt opp til en byggeperiode på
ca. 5-6 år, noe som anses anleggsmessig rasjonelt for
et prosjekt av denne størrelsesorden. For å sikre en
forsvarlig og demokratisk planprosess, er det behov
for ytterligere 3-4 års planlegging før anleggsarbei-
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det kan igangsettes. Blant annet er det svært viktig å
gjennomføre grundige grunnundersøkelser slik at en
ikke støter på unødige overraskelser underveis. Den
nye togstrekningen har høy tunnelandel og det er vik-
tig at riktig drivemetode, profil og trasering velges.
God planlegging er svært sentralt for å lykkes, og det
er nok av eksempler på tunnelprosjekter som har blitt
satt i gang for tidlig. I tillegg vil innføringen mot

Oslo S bli utfordrende både plan- og gjennomfø-
ringsmessig, bl.a. i forhold til kultur- og fornminner.

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski er et svært høyt priori-
tert prosjekt. Ut fra de opplysninger jeg har i dag, kan
jeg ikke se at det er forsvarlig eller grunnlag for å for-
sere prosjektet ut over det som er lagt til grunn i Na-
sjonal transportplan 2010-2019.”

SPØRSMÅL NR. 563

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 4. februar 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf

Lundteigen har startet ett nytt bondeopprør for å
stoppe at den rød-grønne regjeringen feilslåtte land-
brukspolitikk. Lundteigen påpeker at den feilslåtte
politikken kan felle den rød-grønne regjeringen. Mitt
spørsmål til statsråden blir da:

Vil ministeren støtte Lundteigen ved å være med
å støtte opp om ett nytt Hitra-opprør?»

Svar:
Jeg er opptatt av å sikre landbruket, og hele ver-

dikjeden for mat, rammebetingelser som sikrer
grunnlaget for den norske matproduksjonen. På
grunn av landbrukspolitikken har vi et omfattende og
geografisk spredt jordbruk i Norge. Men, jeg deler
Lundteigens bekymring for norske bønders inntekter
og vi deler bekymringen for endringer i fordelingen
av produksjonen. Alt er ikke bra nok.

Regjeringen har endret kursen i landbrukspolitik-
ken de siste årene. Vi har lagt til rette for et inntekts-
løft for perioden 2006-2010. Gjennom jordbruksav-
talene har vi prioritert det grasbaserte husdyrholdet
og distriktsjordbruket. Det er viktig for den geogra-
fiske produksjonsfordelingen og for størrelsen på
kornproduksjonen over tid, og dermed for behovet
for import av råvarer til kraftfôrkrevende produksjo-
ner. Vi har økt tilskuddene til beiting med 400 mill.
kroner for å stimulere til at beiteressursene utnyttes.

Utviklingen i jordbruket påvirkes imidlertid også

sterkt av forhold utenfor landbrukspolitikken. Den
teknologiske utviklingen reduserer behovet for ar-
beidskraft vesentlig og planter og dyr blir mer pro-
duktive. Kostnadsnivået i Norge er meget høyt, løn-
ningene er høye og alternativverdien på arbeidskraf-
ten er derfor også høy. Sammen med de naturgitte
vilkårene vi har for landbruksproduksjon i Norge, gir
dette til sammen store utfordringer som landbrukspo-
litikken må håndtere. 

Selv om mange av oss har vært bekymret over ut-
viklingen i mange norske bygder i lang tid, må vi
også nevne at nedleggingen og sentraliseringen til
dels har vært betydelig sterkere i våre naboland. Den
landbrukspolitikken vi fører er en norsk modell med
aktiv motstrømspolitikk. Mange av de tunge virke-
midlene på jordbruksavtalen har derfor bremsing av
strukturutvikling som uttalt formål eller virkning.

Det er for meg åpenbart at de forslagene til dra-
matiske kutt i overføringer og den liberalisering
Fremskrittspartiet foreslår hvert år, ville gi meget ne-
gative konsekvenser og sette norsk landbruk i en al-
vorlig situasjon. Per Olaf Lundteigen kan derfor slett
ikke tas til inntekt for Fremskrittspartiets politikk.

Regjeringen har startet arbeidet med en melding
til Stortinget om norsk landbruk og matproduksjon. I
det arbeidet vil jeg legge vekt på ha en åpen prosess
og god dialog med berørte grupper for å sikre et bredt
tilfang av synspunkter på hvordan politikken skal vi-
dereutvikles.
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SPØRSMÅL NR. 564

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik

Besvart 8. februar 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«I Norsk Industri sin konjunkturrapport for 2010

fremkommer det at 2009 har vært et dramatisk år for in-
dustrien der blant annet eksporten fra Norge har falt med
20 %. Det er liten tvil om 2010 vil bli et krevende år for
norsk industri og eksportrettet virksomhet spesielt. 

Hvilke forslag vil statsråden nå ta initiativ til for
å møte denne krevende situasjonen for industrien?»

Svar:
Norge har vært skjermet for mange virkninger av

finanskrisen. Vi har kommet bedre gjennom fi-
nanskrisen enn mange av landene rundt oss. Vi har
den laveste ledigheten i Europa, og deler av nærings-
livet er over den verste kneika selv om mange fortsatt
sliter. Mye skyldes at regjeringens tiltakspakke har
virket godt. Målet for tiltakspakken var å skape ar-
beidsplasser og utføre viktige samfunnsoppgaver,
samtidig som vi bidro til å hjelpe utsatt næringsliv.

Vi kan nå oppsummere med at tiltakene virket.
SSB har vurdert tiltakene i etterkant og blant annet
pekt på at prioriteringen av vedlikehold og investe-
ringer har gitt kraftigere effekter enn det vi ville ha
fått om tiltakspakken ble rettet inn mot skattekutt el-
ler økte stønader.

Industrien har også nytt godt av våre tiltak i for-
bindelse med finanskrisen og manglende kreditt i
markedet. Vi rettet inn tiltak direkte mot kredittvilkå-
rene i eksportrettet næringsliv. Tiltakene har blant
annet hatt betydning for offshoreindustrien og de ma-
ritime næringene.

Garantiordningen for eksportkreditt i Garantiin-
stituttet for eksportkreditt (GIEK) ble økt med 50
mrd. kroner til 110 mrd. kroner. I tillegg ble garanti-
ene for skipsbyggelån og U-landsordningen utvidet.
Samtidig ble rammene for statlige lån til Eksportfi-
nans utvidet med 50 mrd. kroner. Disse tiltakene vir-
ker fortsatt.

Tiltak direkte rettet mot finansieringstilbudet i
andre deler av næringslivet ble også iverksatt, først
og fremst via Innovasjon Norge. Dette kom i tillegg
til tiltakene rettet direkte mot finansnæringen for å
stabilisere finansmarkedet.

Vi vet at eksportrettet industri nå står overfor sto-
re utfordringer. Disse næringene ble rammet spesielt
hardt av fjorårets fall i verdenshandelen. Noen nærin-
ger rammes først nå, men like hardt som andre ble
rammet i fjor. Et eksempel er verfts- og offshorein-
dustrien. I lys av denne situasjonen har jeg bedt
GIEK, Eksportfinans og Innovasjon Norge om inn-
spill til mulige endringer i eksisterende virkemidler
og eventuelle nye tiltak som er relevant for de utfor-
dringene disse sektorene står overfor. I tillegg har
NHD mottatt innspill fra et 30-talls organisasjoner,
bedrifter og enkeltpersoner. Innspillene er til behand-
ling i departementet. Det viktigste tiltaket for å opp-
rettholde norsk næringslivs kostnadsmessige konkur-
ranseevne er å føre en stabil økonomisk politikk som
tillater en rente på nivå med våre handelspartnere og
en stabil valutakurs. Dette vil være avgjørende når
neste statsbudsjettet skal lages.

SPØRSMÅL NR. 565

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen

Besvart 4. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Kan statsråden fremskaffe opplysninger om

hvor mange av de som fikk avslag på sin søknad om
opphold, i hhv. 2008 og 2009, som klaget på avslaget
til UDI fordelt på sakstype (asyl, familieinnvandring,
arbeid, visum osv.)?»

BEGRUNNELSE:

For å enkelt kunne identifisere ulike problemstil-
linger og ha oversikt med utlendingsforvaltningens
arbeid utarbeides det jevnlig rapporter med ulik in-
formasjon og statistikk. Imidlertid er det informasjon
spørsmålsstilleren savner.
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Fremskrittspartiet har spurt UDI om informasjon
om antall klager på UDIs første vedtak om avslag,
fordelt på sakstype, ettersom dette ikke fremkommer
i noen offentlige dokumenter. UDI svarer i e-post at
slik informasjon i dag ikke foreligger og at en slik ut-
redning eventuelt kan iversettes dersom henvendel-
sen kommer fra justisdepartementet.

Svar:
Statistikken som etterspørres, lages ikke rutine-

messig av Utlendingsdirektoratet. Jeg ber derfor om
forståelse for at direktoratet trenger litt tid til å utar-
beide den. 

Direktoratet vil oversende tallene til departemen-
tet innen 22. februar. Deretter vil de bli formidlet til
Stortinget så raskt som mulig.

Tilleggssvar 1. mars 2010:

Jeg viser til mitt foreløpige svar av 4.2.2010. Departementet har nå mottatt statistikk med kommentarer fra
UDI. Bildet for 2008 og 2009 er som følger:

Tallene i tabellene over gjelder antall klager på
avslag i første vedtak i søknad om opphold, etter sak-
stype, i 2008 og 2009.  Disse tallene vil avvike noe
fra de tallene som tidligere er offentliggjort. Det skyl-
des at det vanligvis offentliggjøres tall om utfall av
UDIs siste vedtak i de aktuelle sakene. Siste vedtak
omfatter også de tilfeller der UDI på bakgrunn av en
klage eller av eget tiltak velger å omgjøre eget ved-
tak, uten å sende saken videre til UNE. 

Mer presis beregning av klageandel i avslåtte
asylsaker (inkl. Dublin-avslag) enn at det dreier seg
om mer enn 95 prosent, er vanskelig å gi på grunn av
visse svakheter i registreringen av slike klager.

I kategoriene ’familieinnvandring’ og ’utdan-
ning’, inngår både saker fra borgere av ikke-nordiske
EØS-land og borgere av land utenfor EØS. Kategori-
en ’Andre oppholds-/arbeidssaker’ er i all hovedsak
søknader om fornyelse av oppholdstillatelse gitt etter

SAKSTYPE 2008 Antall vedtak UDI Antall avslag
Andel avslag-

prosent
Andel klage på 
avslagprosent

Asyl 9 700 5 963 61 <95
Arbeid 8 573 1 461 17 36
Familieinnvandring 17 059 3 675 22  57
EØS-saker 9 652 2 292 24 16
Utdanning 6 097 395 7 31
Andre oppholds-/arbeidssaker 1 551 376  24 65
Visum 3 756 1 709 46 22
Bosetting 3 367 1 238 37 18
Statsborgerskap 12 650 2 615 21 39
Reisedokument 6 283 2 965 47 16
Visum (utenriksstasjoner) 116 761 10 012  8 21

SAKSTYPE 2009 Antall vedtak UDI Antall avslag
Andel avslag-

prosent
Andel klage på 
avslagprosent

Asyl 15 686 10 251 65 <95
Arbeid 8 542 1 853 22 40
Familieinnvandring 18 699 4 333 23  52
EØS-saker 8 824 1 307 15 11
Utdanning 6 453 272 4 30
Andre oppholds-/arbeidssaker 2 482 525  20 65
Visum 4 296 2 010 47 21
Bosetting 3 106 1 026 33 21
Statsborgerskap 13 435 2 412 18 36
Reisedokument 5 373 1 459 27 18
Visum (utenriksstasjoner) 110 321 8 789  8 23
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søknad om asyl. Kategorien ’EØS-saker’, gjelder i
det alt vesentlige søknader om arbeid fra en borger av
et ikke-nordisk EØS-land. UDI behandler bare søk-
nader fra denne gruppen personer dersom det lokale
politiet ikke har funnet å kunne innvilge søknaden.  

Siden søknad om visum kan avslås ved en uten-
riksstasjon, er det også tatt med tall for avslag ved

utenriksstasjonene og klager på slike avslag.  Klage-
ne på avslag ved en utenriksstasjon inngår ikke i
UDIs tall for visumsaker. Disse omfatter bare vi-
sumsaker der UDI er førsteinstans fordi utenrikssta-
sjonen har vært i tvil om søknaden kan innvilges eller
skal avslås.

SPØRSMÅL NR. 566

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten

Besvart 4. februar 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Ifølge Stavanger Aftenblad 28.1.10 opplyste

sjefen for NATOs Joint Warfare Center, generalløy-
tnant Wolfgang Körte, i et møte på Jåttå 27.1.10, at
en inngått avtale mellom Norge og NATO bygger på
at det på Jåttå skal være to hovedkvarter på ett sted
for å skape synergieffekter. Generalen viste til at
punktet ble brutt da Fellesoperativt hovedkvarter ble
flyttet fra Jåttå. 

Hva er statsrådens syn på uttalelsene fra genera-
len?»

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28.

januar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant
Dagfinn Høybråten om forsvarsministerens syn på en
angivelig uttalelse fra general Korte referert i Stavan-

ger Aftenblad samme dag. 
Artikkelen refererer til et informasjonsmøte med

deltagelse av bl.a. sjefen for NATOs Joint Warfare
Centre (JWC) general Wolfgang Korte. I artikkelen
påstås det at Korte uttalte at avtalen mellom Norge og
NATO ble brutt ved nedlegging av FOHK og etable-
ringen av FOH. JWC har dementert denne påstanden
gjennom et brev til sjefsredaktøren og i en pressemel-
ding.

Norge har forpliktet seg til å yte vertslandsstøtte
til JWC på Jåtta i form av bl.a. avtalte tjenester. Den-
ne støtten er regulert gjennom et Memorandum of
Agreement mellom Norge og NATO og ble inngått i
2006. Forsvarsdepartementet har senest i januar 2010
forsikret JWC at våre forpliktelser ligger fast. Avta-
len gir ingen binding som medfører at FOHK må bli
liggende på Jåtta ved Stavanger.

SPØRSMÅL NR. 567

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 3. februar 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Svenske reindriftssamer som lar reinen beite på

norsk jord, mottar støtte til rovdyrforbyggende tiltak.
Det gis av norske myndigheter tildes store erstat-
ningsbeløp for tap av svensk rein på norsk jord. Det
finnes ingen tilsvarende ordninger for norske rein-
driftsamer som har beiterett i Sverige.

Vil ministeren stoppe erstatningsordningene til
svenske statsborgere på norsk jord?»

Svar:
Jeg viser til spørsmål nr. 567 fra representanten

Torgeir Trældal. Spørsmålet er rettet til landbruks-
og matministeren, men oversendt Miljøverndeparte-
mentet ettersom rovviltforvaltning tilhører miljø- og
utviklingsministerens ansvarsområde.

Svenske reineiere med beiterett på norsk side av
grensen har rett til å søke rovviltnemndene i de aktu-
elle norske rovviltregionene om tilskudd til forebyg-
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gende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader.
Tilskuddsordningen er søknadsbasert og det er rov-
viltnemndene som avgjør prioritering av søknader og
bruken av disse midlene innenfor rammen av Regel-
verk for tilskudd til forebyggende og konfliktdem-
pende tiltak i forhold til rovviltskader (2004).

Den svenske modellen for utbetaling av rovvil-
terstatning for tamrein er en risikobasert forhåndsut-
betaling basert på rovviltforekomsten i de ulike rein-
beiteområdene. Svenske reineiere får i den forbindel-
se også rovvilterstatning på bakgrunn av registrert
rovviltforekomst i de aktuelle beiteområdene på
norsk side, men det er svenske myndigheter som i sin

helhet utbetaler erstatningsbeløpene. Norske myn-
digheter erstatter følgelig ingen tap av svensk tam-
rein selv om tapene oppstår på norsk side av grensen.

Den norske erstatningsmodellen er i motsetning
til den svenske etterskuddsbetalt og basert på påviste
og sannsynliggjorte tap til rovvilt, jf. Forskrift 4. mai
2001 om erstatning for tap og følgekostnader når
tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. For norske
driftsenheter med beiterett i Sverige gjelder samme
erstatningsrettigheter som for tap av tamrein i de nor-
ske delene av reinbeiteområdene. 

Jeg ser ikke at det på denne bakgrunn skal være
behov for endringer i dagens regelverk.

SPØRSMÅL NR. 568

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Robert Eriksson

Besvart 5. februar 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«8. januar sendte Nav Sør-Trøndelag brev til

Vekst Melhus AS, der de ble informert om at 12 mid-
lertidige tiltaksplasser vil bli avviklet innen 31.03.10.
Avviklingen begrunnes med tildelte økonomiske
rammer for 2010.

Vil statsråde sørge for at det ryddes opp i den
usikkerheten som råder når det gjelder antall tiltaks-
plasser for 2010, og kan statsråden garantere for at
Regjeringen vil opprettholde nivået på 78 200 tiltaks-
plasser for 2010, slik at Vekst Melhus AS unngår å
måtte redusere på tiltaksnivået fra 01.04.10?»

BEGRUNNELSE:

Vekstbedriften Vekst Melhus AS mottok brev av
den 8. januar d.å., fra Nav Sør-Trøndelag. I nevnte
brev ble det orientert om at bedriften ville få en re-
duksjon på 12 midlertidige plasser, og at disse ville
bli avsluttet uten nærmere varsel per 31.03.10. Nav
Sør-Trøndelag begrunner reduksjonen av tiltaksplas-
sene med de tildelte økonomiske rammer for 2010. 

Den 6. november 2009 mottok Stortinget brev fra
daværende arbeidsminister, Rigmor Aasrud, der hun
orienterte om feil i Prop. 1 S (2009-2010) Arbeids-
og inkluderingsdepartementet. I brevet fremkommer
det at Regjeringen hadde gjort feil i kap. 634, post 76,
og at kapitlet og posten hadde bitt budsjettert med
320 mill. kroner for lavt for å dekke forpliktelsene
knyttet til tiltaksgjennomføringen i slutten av 2009,
og at dette tilsvarte 3 200 færre plasser enn Regjerin-
gen hadde foreslått i Prop. 1 S (2009-2010). 

Det slås videre fast i nevnte brev fra statsråden at
Regjeringen foreslår at det legges opp til å gjennom-

føre et nivå på 78 200 plasser 1. halvår 2010. Statsrå-
den opplyser videre at Regjeringen vil komme tilba-
ke til Stortinget med en ny vurdering av behovet for
tiltaksplasser og en eventuell bevilgningsendring for
2010 i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett
2010. 

Da Stortinget behandlet Prop. 1 S (2009-2010)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, påpekte
statsråd Aasrud i debatten at feilen i budsjettet ikke
vil få konsekvenser for Regjeringens forslag om et
tiltaksnivå på gjennomsnittlig 78 200 plasser for
2010. 

Med tanke på at Vekst Melhus AS har blitt med-
delt at man får redusert antall tiltaksplasser fra og
med 1. april 2010, er det stor grunn til å anta at det
hersker en del usikkerhet knyttet til bevilgningen for
2010. Det vil derfor være helt avgjørende at statsrå-
den presiserer ovenfor Nav at Regjeringen vil opp-
rettholde nivået på 78 200 tiltaksplasser slik de selv
har sagt i budsjettproposisjonen. 

Undertegnede viser at til at det står om lag 36 000
i kø og venter på en tiltaksplass og at køen vokste
med om lag 10 000 fra 2008 og igjennom 2009. For
å lykkes i arbeidet med å få flere tilbake i arbeid og
færre på trygd, vil det være helt avgjørende at man
opprettholder de tiltaksplassene som ble foreslått i
statsbudsjettet for 2010.

Svar:
De tiltaksplasser som det refereres til i spørsmå-

let knyttet til Vekst Melhus AS har sin spesielle bak-
grunn i de midler NAV Sør-Trøndelag hadde til rå-
dighet i 2009. Det var handlingsrom for å kjøpe flere
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tiltaksplasser i skjermet sektor, og det ble inngått av-
taler for om lag 70 ekstra tiltaksplasser i åtte tiltaks-
bedrifter, hvorav Vekst Melhus AS var en av disse.
Disse ekstraplassene ble tildelt under forutsetning av
at plassene var av midlertidig varighet ut 2009, knyt-
tet til de midler som da var tilgjengelig i fylket. Unn-
taket er Vekst Melhus AS der de midlertidige tiltaks-
plassene videreføres ut 1. halvår 2010.

Fylkesleddene i NAV vurderer kontinuerlig sam-
mensetningen av tiltakene både med hensyn til hvilke
tiltak som skal tilbys og med hensyn til geografisk
fordeling av tiltaksplasser i forhold til brukernes be-
hov. Dette kan gi som resultat at tiltaksplasser må
flyttes på for å dekke NAVs behov for tjenester til
brukerne, både internt i fylker og mellom fylker. Sli-
ke justeringer kan være basert på at det er forskjeller
i fylkene knyttet til utviklingen av så vel ledige som
personer med nedsatt arbeidsevne, sammenliknet
med året før.

Det er NAV fylke som må vurdere de behov bru-
kerne har og hvordan tilbudet av tiltak kan tilpasses

behovene. NAV Sør-Trøndelag vil arbeide for at den
samlede tildelte rammen for arbeidsrettede tiltak ut-
nyttes på en god måte ut fra de behov NAVs brukere
i fylket har. 

I brev av 6.11.2009 til Stortinget redegjør Regje-
ringen for at det legges opp til å gjennomføre et nivå
på 78 200 plasser i 1. halvår 2010. I tråd med dette er
Arbeids- og velferdsetaten i tildelingsbrevet for 2010
tildelt midler som under visse forutsetninger om pri-
ser og tiltakssammensetning vil gi grunnlag for om
lag 78 200 tiltaksplasser i 1. halvår 2010. Det er såle-
des ingen reduksjon i det antall plasser etaten bes
gjennomføre i 1. halvår 2010. I forbindelse med Re-
vidert nasjonalbudsjett 2010 vil Arbeidsdepartemen-
tet komme tilbake med en ny vurdering av behovet
for tiltaksplasser og en eventuell bevilgningsendring
for 2010, jamfør brevet til Stortinget av 6.11.2009. 

Jeg kan derfor ikke se at det nå skulle råde usik-
kerhet knyttet til hvilket tiltaksnivå etaten er bedt om
å gjennomføre i 1. halvår 2010.

SPØRSMÅL NR. 569

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 5. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på spørsmål 475. Det er bra at

pendlere nå kan benytte Flytoget når det er problemer
i togtrafikken. Statsråden sier imidlertid ingenting
om hvilke kriterier som skal gjelde for at folk kan be-
nytte Flytoget bortsett fra ved annonsering. Det er
viktig at kriteriene for bruk av Flytoget blir kommu-
nisert ut på forhånd slik at folk vet hva de har å for-
holde seg til og ikke blir stående og vente i frustra-
sjon.

Vil statsråden bidra til at dette blir kommunisert
ut til befolkningen?»

Svar:
Formålet med tiltaket er å utnytte jernbaneforeta-

kenes ledige kapasitet bedre til beste for kunden ved
driftsavvik. Det er etablert et tett samarbeid mellom

de operative miljøene i NSB, Flytoget og Jernbane-
verket. Gjennom dette samarbeidet blir det løpende
vurdert når det er forsvarlig å henvise pendlere til
Flytoget og til NSBs regiontog. Det kan for eksempel
være situasjoner der Flytogets tog allerede er fulle og
at en vanskelig driftssituasjon bare forverrer seg der-
som flere henvises dit. De tre partene er derfor enige
om at det må gis informasjon over høytalere før det
gis adgang til å benytte Flytoget i tilfeller av driftsav-
vik.

NSB, Flytoget og Jernbaneverket er opptatt av i
fellesskap å finne løsninger som er til det beste for
passasjerene. Jeg har fått opplyst at ordningen vil bli
evaluert etter hvert som man vinner erfaring. Dette
vil gjøre det mulig å se på om det er rom for ytterli-
gere forbedringer.
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SPØRSMÅL NR. 570

Innlevert 28. januar 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 3. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på spørsmål 433. Statsråden

hevder at den økte sakstilgangen til domstolene i ho-
vedsak har kommet etter at budsjettet ble lagt frem og
at det derfor ikke kan gjennomføres økninger i bud-
sjettet nå.

Forstår jeg statsråden således at han har fulgt opp
Domstoladministrasjonens forslag til budsjett, og vil
han komme med økte bevilgninger i revidert nasjo-
nalbudsjett slik at domstolene kan reversere stillings-
stopp, investeringsstopp m.m. mot slutten av året?»

Svar:
Først vil jeg si at Regjeringen i koordineringen og

prioriteringen mellom de ulike offentlige sektorene
til Regjeringens samlede budsjettfremlegg for Stor-
tinget, også skal vurdere Domstoladministrasjonens

budsjettforslag på selvstendig grunnlag, jf. Ot.prp.
nr. 44 (2000-2001) Om lov om endringer i domstoll-
oven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og
dommernes arbeidsrettslige stilling). Det er med an-
dre ord ingen automatikk i at Domstoladministrasjo-
nens forslag til budsjett blir fremmet uendret for
Stortinget.

Jeg er imidlertid oppmerksom på situasjonen i
domstolene med økt sakstilfang fra høsten 2009.
Som jeg gjorde rede for i mitt svar på spørsmål 433,
følger Justisdepartementet utviklingen i domstolenes
sakstilfang nøye og er i dialog med Domstoladmi-
nistrasjonen om situasjonen.

Jeg kan ikke si noe mer på nåværende tidspunkt
om hvorvidt det er aktuelt å foreslå bevilgningsøk-
ninger til domstolene i revidert nasjonalbudsjett for
2010.

SPØRSMÅL NR. 571

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

Besvart 5. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Det er en utbredt oppfatning at inntekter fra ut-

leie av egen bolig er skattefrie så lenge eier benytter
halvparten av arealet til eget bruk. Skattemessig er
det imidlertid halvparten av utleieverdien som gjel-
der og det kan være mange årsaker til at andel av ut-
leieverdi er noe annet enn andel av areal.

Vil statsråden følge opp departementets løfter i
pressemelding fra 29.01.2004 om at det er utleid an-
del av areal og ikke utleieverdi som skal gjelde?»

BEGRUNNELSE:

Overskriften i pressemeldingen fra 2004 er "En-
klere skatteregler ved utleie av egen bolig". I presse-
meldingen argumenterer Finansdepartementet bl.a.
med at

"bruk av areal vil innebære en klar likningsteknisk
forenkling og at det skape bedre forutberegnelighet
for skattyteren og ligningsmyndighetene".

Det er heller ikke en ubetydelig fordel at skatte-
lovens regler på en slik måte enkelt blir samsvarende

med den allmenne oppfatning i befolkningen og hos
de som leier ut deler av sin bolig. I dag kan mange
være i en situasjon der de bryter skatteloven selv om
overholder det som er den allmenne oppfatning og
leier ut under halvparten av arealet i boligen. Slik bør
det ikke være, spesielt når en ser det i lys av presse-
meldingen fra 2004.

Gjennomføringen av Finansdepartementets for-
enkling ble utsatt av ulike grunner. En av dem var at
arealdefinisjonene for bygninger var under revisjon i
2004. Denne revisjonen er avsluttet og kom i ny ut-
gave i 2007 (NS3940). Finansdepartementet har
imidlertid ikke endret skatteloven og fortsatt er det
utleieverdi og ikke areal som gjelder. Dette bør det nå
ryddes opp i.

Svar:
I pressemeldingen den 29. januar 2004 varslet Fi-

nansdepartementet utsending av et høringsnotat med
forslag om å endre vilkårene for prosentligning av
egen bolig. I høringsnotatet foreslo departementet at
grensedragningen mellom prosentligning og direkte
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ligning skulle bygge på areal istedenfor utleieverdi.
Forslaget gjaldt imidlertid ikke såkalte kombinerte
bygg, slik at grensedragningen fortsatt skulle bygge
på utleieverdi for bygninger med både bolig- og næ-
ringslokaler. 

Høringsrunden ble avsluttet uten at forslaget ble
fremmet for Stortinget. Bakgrunnen var blant annet
at saken ble stilt i bero i påvente av utredningen fra
det såkalte Boligtakstutvalget, som var oppnevnt av
Barne- og familiedepartementet. I mellomtiden ble
prosentligningsreglene opphevet, slik at fordelen ved
bruk av egen bolig i dag er skattefri. Lovbestemmel-
sene som ble foreslått gjaldt prosentligning, og kan
dermed ikke innføres uten å gjeninnføre prosentlig-
ningsreglene. 

Arealbegrepene som meglere er pålagt å bruke
ved annonsering av boligsalg er også revidert etter at
høringsnotatet ble sendt ut. I høringsnotatet foreslo

departementet at boligarealet (BOA) skulle avgjøre
grensen mellom prosentligning og direkte ligning, og
forutsatte at BOA ble videreført i de reviderte ret-
ningslinjene. Flere av høringsinstansene forutsatte
også i sine høringsuttalelser at BOA ble videreført.
Fra 1. januar 2008 ble imidlertid BOA erstattet av
arealbegrepet P-ROM. 

Dersom areal skal innføres som skille mellom
skattefri bruk av egen bolig (fritaksligning) og direk-
te ligning, bør det først skje etter en ny vurdering i lys
av endringene som har skjedd de siste årene, samt
merknadene fra høringsinstansene. Skattedirektora-
tet uttalte i sin høringsuttalelse at areal i praksis bru-
kes allerede i dag som en viktig hjelpestørrelse for å
beregne utleieverdi. Dermed vil en eventuell omleg-
ging fra utleieverdi til areal trolig bare ha betydning i
få tilfeller. Jeg ser for tiden ikke noe stort behov for å
prioritere å sette i gang en ny vurdering.

SPØRSMÅL NR. 572

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

Besvart 5. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ordningen

med refusjon for utgifter til pasientreiser blir forval-
tet på en mer smidig og ubyråkratisk måte?»

BEGRUNNELSE:

Flere henvendelser fra pasienter viser at ordnin-
gen med pasientreiser praktiseres ulikt mellom helse-
foretak, og at ordningen er byråkratisk.

Det er opplyst at søknader om refusjon for pasi-
entreiser krever utfylling av et omfattende og kom-
plisert skjema, noe som kan være vanskelig for man-
ge pasienter. Videre har jeg fått opplyst at det er va-
rierende praksis mht krav om godkjenning av utgif-
ten fra sykehus eller lege. Pasienter har også påpekt
at ordningen krever at pasienten må legge ut høye ut-
gifter, og deretter vente lenge på refusjon. Dette kan
skape problemer for pasienter med dårlig økonomi.

Svar:
Ansvaret for pasientreiser er gradvis fra 2004

overtatt av de regionale helseforetakene fra tidligere
trygdeetaten og NAV. Først ble finansieringsansva-
ret overtatt fra 2004, deretter oppgjørsordningen for
reise med rekvisisjon fra 2006, og til slutt er forvalt-

ningsansvaret for refusjon av reisekostnader ved rei-
se uten rekvisisjon gradvis overført fra 1.9.2009.
Overføringen er grundig forberedt i samarbeid med
NAV, og både brukerutvalg og brukerorganisasjoner
har vært involvert i prosessen.

Søknader om refusjon ved utlegg til reise og opp-
hold ved behandling skal sendes til Helseforetakenes
senter for pasientreiser ANS i Skien som registrerer/
skanner søknadene. Etter saksbehandling ved de tolv
nye lokale saksbehandlingsenhetene, utbetaler sente-
ret i Skien penger til de som har krav på det. 

Det er for håndteringen av søknadene om refu-
sjon av reiseutgifter utviklet nye IKT-systemer og
nye løsninger for informasjon og veiledning av publi-
kum. Dette er gjort med sikte på å etablere effektive
løsninger der en skal sikre at saksbehandlingen er
rask, er godt tilgjengelig og at publikum opplever
god service. Informasjonsmateriell er distribuert til
de som kommer i kontakt med pasienten i primær- og
spesialisthelsetjenesten, et eget telefonnummer
05515 er opprettet, og en egen internettside www.pa-
sientreiser.no er etablert. Dersom pasienten ringer te-
lefonnummeret 05515 vil han eller hun kunne få bi-
stand til å planlegge sin reise, stille spørsmål om re-
gelverk og få veiledning til å fylle ut reiseregningen. 

Gjennom den løsningen som er valgt, har de regi-
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onale helseforetakene lagt grunnlaget for å sikre en
høy grad av likebehandling. Det er også lagt vekt på
at informasjonen til pasientene skal være lettfattelig,
og at søknadsskjemaet skal være brukervennlig. Re-
presentanter for brukerne har vært konsultert i dette
arbeidet. 

Skjemaet for refusjon av utgifter til pasientreiser
er et to-siders skjema som innhenter nødvendige opp-
lysninger for å foreta refusjon, som fødselsnummer,
behandlingssted, transportinformasjon, kontonum-
mer m.m. Dette er informasjon som er nødvendig for
forsvarlig forvaltning av rettigheten til refusjon.
Skjemaet er i stor grad likt skjemaet som ble benyttet
da ordningen ble forvaltet av NAV, men tilbakemel-
dinger fra brukerne indikerer at skjemaet ble benyttet
i varierende grad under NAV. Omleggingen blir der-
for for enkelte brukere oppfattet som innføring av et
helt nytt skjema. Erfaringene fra de første månedene
etter 1.9.2009 er at skjemaet må forbedres, og man
har allerede nå bestemt seg for at en ny reiseregning
vil bli lansert kommende vår.

Beklageligvis har søknadsbehandlingen i den

første perioden etter overtakelsen 1.9.2009 vært len-
gre enn planlagt. Det er derfor planlagt iverksatt flere
tiltak på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere
saksbehandlingstiden. Jeg har for øvrig merket meg
at den viktigste årsaken til at man har fått lengre saks-
behandlingstid enn ønskelig, er et adskillig høyere
antall saker enn forutsatt. I desember 2009 lå antallet
94 prosent høyere enn i samme måned i 2008. 

De regionale helseforetakene er også klar over at
det er ulik praksis med hensyn til å utstede rekvisi-
sjon på trafikalt og medisinsk grunnlag (reise på re-
kvisisjon), samt ulik praktisering av regelverket der
pasienter reiser uten rekvisisjon. Det er iverksatt en
rekke tiltak for å følge opp dette: Utstrakt informa-
sjon om regelverk og rutiner til behandlere, nasjonalt
opplæringsprogram for alle saksbehandlere, e-læ-
ringsprogram for saksbehandlerne, støtte til saksbe-
handlere fra Pasientreiser ANS, erfaringsdatabase i
saksbehandlingssystemet, nasjonale nettverk og fag-
samlinger for erfaringsutveksling. Alle tiltak har en
klar målsetting om å sikre lik praksis.

SPØRSMÅL NR. 573

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve

Besvart 10. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Statsråden har ved flere anledninger påpekt at

det er behov for et barnehus i Ålesund og at det er
Ålesund sammen med Stavanger som står for tur i
inneværende periode.

Kan statsråden gi en orientering om hvor langt
planene for et barnehus i Ålesund er kommet, og når
omtrent en kan regne med at Ålesund og Møre og
Romsdal får sitt eget barnehus?»

BEGRUNNELSE:

Flere av de største byene i landet har nå fått eta-
blert Barnehus. Det er positivt. Det er også uomtvis-
tet at tilbudet er langt bedre i barnehus enn det tilbu-
det domstolene har i dag, ettersom barnehusene har et
totaltilbud med ekspertise som domstolene ikke har.
I et møte med Sunnmøre tingrett i Ålesund fikk jeg
opplyst at de alene behandlet 41 dommeravhør i fjor,
og at de av økonomiske grunner ikke ser seg i stand
til å kunne benytte seg av tilbudet som barnehusene i
Trondheim og Bergen tilbyr. Dette fordi det er både

kostbart og tidkrevende å måtte reise så langt for å
gjennomføre dommeravhør. Reiseutgiftene alene for
en dommer til Trondheim, vil fort beløpe seg til mi-
nimum kroner 4000. I tillegg kommer eventuelle ut-
gifter til overnatting. Det svært dårlige flytilbudet
mellom Ålesund og Trondheim vil lett kunne medfø-
re behov for overnatting. I tillegg til store økonomis-
ke kostnader, vil tidsbruken for dommeren være for
arbeidsbelastende, i en situasjon der bemanningssitu-
asjonen allerede er dårlig. Gjennomføring av dom-
meravhør forutsetter også deltagelse frå aktor, bi-
standsadvokat og forsvarer, i tillegg til fornærmede
og verger. De totale reisekostnadene ville dermed
blitt betydelige. Det er også grunn til å stille spørsmål
omkring den belastning fornærmede utsettes for, da
det her dreier seg om avhør av barn som er i en kritisk
og vanskelig situasjon, der en lang reise i tillegg, lett
vil kunne medføre unødig stor ekstrabelastning med
den konsekvens det kan medføre når det gjelder opp-
klaring av saker der barn er utsatt for overgrep.

Jeg er også kjent med at heller ikke de andre
domstolene i Møre og Romsdal benytter tilbudet om
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barnehus i Trondheim av samme årsak som Sunnmø-
re. En kan dermed tillate seg å anta at det dermed fin-
nes et stort behov og et realistisk grunnlag for etable-
ring av barnehus også i Ålesund. Noe jeg med glede
registrerte at også statsråden påpekte behovet for, da
statsråden presenterte satsingsområdene for innevæ-
rende periode for Aftenposten Morgen 13. august
2009. Gledelig var det også at statsråden helt uopp-
fordret understreket behovet om barnehus i Ålesund,
i sitt svar på spørsmål i spørretimen fra Høyres Elisa-
beth Aspaker 20.05.2009. At statsråden der presisert
at det er behov for å "tette noen hull" særlig der vi har
store avstander. Antall overgrepssaker som behand-
les i regionen er mange og krevende. Det samme er
avstandsulempene, ettersom avstanden til barnehuset
i Trondheim er lang, tidkrevende og kostbar. Jeg hå-
per derfor at statsråden kan gi en orientering om hvor
langt arbeidet med planleggingen av et barnehus i
Ålesund er kommet, og når en eventuelt kan forvente
at et slikt tilbud er på plass, til nytte og glede for alle
berørte parter.

Svar:
I Soria Moria-erklæringen lovet regjeringen å

vurdere barnehus. Ikke bare har regjeringen gjort det.
Den har også etablert barnehus, - ikke bare ett barne-
hus slik Stortinget i sin tid ba regjeringen om å opp-
rette, men siden 2007 har regjeringen opprettet seks
barnehus, - i Bergen, Hamar, Kristiansand, Trond-
heim, Tromsø, og nå sist i Oslo i september 2009.
Dette er et betydelig framskritt for barn som utsettes
for overgrep, vold og mishandling eller som er vitne
til slikt. Det er samtidig et betydelig økonomisk løft
og et viktig bidrag til å utvikle det tverrsektorielle
samarbeidet. Jeg er glad for å kunne si at vi nå har et
landsdekkende tilbud med barnehus, og at vi har
overoppfylt Soria Moria-erklæringen på dette områ-
det.

Jeg er også glad for at både flertallet og mindre-
tallet i justiskomiteen så klart understreker behovet
for barnehus og at man er positiv til en videre utvik-

ling av ordningen til beste for barn som trenger et
sted det vil være godt å komme til. Jeg har dessuten
notert meg merknaden fra justiskomiteens flertall
ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 med
hensyn til at arbeidet med å bekjempe vold og over-
grep har blitt styrket under den rød-grønne regjerin-
gen og at flertallet uttrykker tilfredshet med at regje-
ringen har fått på plass minst ett tilbud om barnehus
i hver helseregion.

Barnehusene har opplevd stor pågang av barn og
pårørende som søker hjelp. Det er gjennomført man-
ge dommeravhør og konsultasjoner. Jeg ser likevel at
reiseavstanden kan være en belastning både for bar-
net og de pårørende, og at den kan være en utfordring
for politiet, domsstolene og de andre instansene som
skal hjelpe barna på barnehuset. Dilemmaet er at vi
ikke kan ha barnehus i hver eneste kommune.

Jeg mener at det er viktig å holde fast ved at ord-
ningen med barnehus er etablert til beste for barnet.
Dette må også politiet og domstolene ha for øye når
man vurderer om man skal bruke barnehusene for
dommeravhør og medisinske undersøkelser eller
ikke. Man bør etter min oppfatning strekke seg langt
her, også slik at vi får prøvd ut ordningen.

Regjeringen har i Prop. 1 S (2009-2010) for Jus-
tis- og politidepartementet fremmet forslag om å leg-
ge til rette for å etablere et nytt barnehus i Stavanger
for å dekke behovet som tingrettene i Rogaland har
gitt uttrykk for. Dette vil skje i inneværende år. I sam-
me proposisjon har regjeringen signalisert at det også
vil komme et barnehus i Ålesund. Jeg har merket meg
tilslutningen til dette fra justiskomiteens flertall. Det
er Politidirektoratet som vil få ansvaret for å iverkset-
te etablering av barnehuset i Ålesund. Direktoratet er
gjort kjent med dette i inneværende års tildelings-
brev, slik at man kan påbegynne planleggingen i god
tid. Fremtidige budsjetter i stortingsperioden vil vise
når barnehuset i Ålesund vil komme på plass, men
det stemmer at det er Ålesund som står for tur etter
Stavanger og at det skal på plass denne stortingsperi-
oden.
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SPØRSMÅL NR. 574

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde

Besvart 4. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I 2008 tapte SPU 633 milliarder kroner. I års-

rapporten for samme året ble det opplyst om at SPU
hadde 217 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, London,
Shanghai og New York. I Aftenposten 29. januar står
det å lese at SPU i dag har 257 ansatte. Tidligere er
det opplyst at NBIM i tillegg til de fast ansatte syssel-
setter omlag 400 årsverk på engasjementsbasis.

Hva skyldes denne rekordstore økningen i antall
ansatte fra 2008 til 2009, og hvor mange av NBIMs
257 + 400 driver direkte eller indirekte med aktiv for-
valtning?»

BEGRUNNELSE:

Antall ansatte i NBIM inkludert mennesker an-
satt på engasjementsbasis (oppdrag) har økt vold-
somt de siste årene. Og selv i kriseåret 2008 økte
NBIM antall ansatte med 40 personer. Mens andre
bedrifter som leverer svake resultater ser seg nødt til
å redusere driftskostnadene, valgte altså NBIM mot-
satt strategi. En strategi som finansieres av det norske
folks inntekter fra olje og gassvirksomhet. Eller
nordmenns fremtidige pensjoner for å bruke regjerin-
gens egen terminologi. NBIM sysselsetter i dag 257
mennesker samtidig som NBIM har ca 400 årsverk
på engasjement. NBIM er med andre ord en av Nor-
ges raskest voksende "bedrifter". Denne enorme vek-
sten skjer uten at regjeringen har en bevisst strategi
om å etablere Oslo som et finanssentrum (verken i
Norden eller Europa). Faktisk er det slik at regjerin-
gen har argumentert sterkt i mot en slik strategi. Re-
gjeringen lar uansett antall ansatte i NBIM vokse
uten begrensning. Regjeringens manglende styring
med NBIMs forvaltning av SPU innebærer at mange
av de mest attraktive og ofte best betalte oppgavene
overlates til eksterne tjenesteleverandører (utlendin-
ger som engasjeres på engasjementsbasis), mens
NBIMs ansatte i Oslo i stor grad foretar kontrollfunk-
sjonene, inkludert system- og beslutningsstøtte.

Svar:
Regjeringens mål er at Statens pensjonsfond skal

være verdens best forvaltede fond. I dette målet lig-

ger det også at forvaltningen skal være så kostnads-
effektiv som mulig, innenfor rammene som er gitt for
forvaltningen. 

Generelt bør NBIM som forvalter ha frihet til for-
retningsmessig å vurdere fordelingen av internt og
eksternt produserte tjenester. Det er ikke hensikts-
messig at Finansdepartementet setter opp særskilte
måltall for interne eller eksterne årsverk knyttet til
forvaltningen av SPU. Det vises likevel til Norges
Banks brev til departementet av 12.02. 2009 der ban-
ken bl.a. redegjør for styrkingen av kontrollfunksjo-
nene og at dette har medført oppbemanning. Brevet
er tilgjenglig på Norges Banks nettsider. NBIM vil
rapportere om utviklingen i bemanningen i sin års-
rapport for 2009. 

Departementet legger stor vekt på at kostnadene
i forvaltningen løpende måles og sammenliknes med
kostnadene hos andre store fond. Finansdepartemen-
tet får årlig utarbeidet en undersøkelse av CEM Ben-
chmarking i Canada hvor forvaltningen av SPU sam-
menliknes med 16 sammenliknbare fond (median-
størrelsen på totale midler til forvaltning i gruppen
var 73 mrd. euro for 2008). CEM finner at forvaltnin-
gen av SPU er svært kostnadseffektiv, også når det
korrigeres for ulik aktivasammensetning. Dette skyl-
des i hovedsak at Norges Bank har valgt mer intern
forvaltning enn sammenlikningsgruppen. Intern for-
valtning koster langt mindre enn ekstern forvaltning.
I tillegg har Norges Bank betalt mindre for ekstern
forvaltning enn sammenliknbare fond. CEM-rappor-
ten for 2008 og et sammendrag av de viktigste funne-
ne er lagt ut på departementets nettsider og vil også
bli presentert i årets melding til Stortinget om forvalt-
ningen av Statens pensjonsfond. 

Departementet vil i meldingen til Stortinget om
forvaltningen av fondet i 2009 komme med en bred
gjennomgang av spørsmål knyttet til aktiv forvalt-
ning, herunder kostnadene knyttet til dette. Jeg viser
ellers til at Norges Bank har omtalt dette i brev til de-
partementet av 23. desember 2009. Brevet er tilgjen-
gelig på departementets nettsider.
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SPØRSMÅL NR. 575

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Torkil Åmland

Besvart 4. februar 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Hva er årsaken til at arrangementet av ”Nettverk

for likeverdig samliv” som har en liberal tilnærming
til ekteskaps- og homofilispørsmål fikk 150 000,- i
statsstøtte i 2008, mens et liknende arrangement av
Foreningen for Bibel og Bekjennelse (FBB) i 2009,
som har en konservativ tilnærming til de samme
spørsmål, fikk avslag på sin søknad og vil kirkemi-
nisteren revurdere søknaden fra FBB, slik at det eta-
bleres likeverdige forhold for de ulike syn?»

BEGRUNNELSE:

I et oppslag i Vårt Land 28. januar 2010 frem-
kommer det at et seminar om ekteskap som er av-
holdt av en gruppe konservative kristne organisasjo-
ner 16.-17. oktober 2009 har fått avslag på søknaden
til departementet om støtte til arrangementet. Det er
søkt om kr 85 000. Samtidig vises det til at et liknen-
de arrangement, med samme tema, som ble avholdt
av en gruppe liberale prester i ”Nettverk for et like-
verdig samliv” i 2008, fikk kr 150 000 kroner i stat-
støtte. 

Artikkelen i Vårt Land gir et klart inntrykk av at
tilskuddene til disse arrangementene ikke er gitt etter
objektive og saksmessig nøytrale kriterier, men på en
slik måte at det favoriserer visse etiske eller politiske
synspunkter fremfor andre. Det vil i så fall innebære
at departementet bidrar til å underminere en fri og
åpen debatt om spørsmålet, og diskriminerer noen
standpunkter i forhold til andre. Spørsmålet er om det
foreligger en forskjellsbehandling som er i samsvar
med forvatningsrettslige prinsipper, eller om for-

skjellebehandlingen baserer seg på utenforliggende
hensyn som søkers politisk/etiske syn.

På denne bakgrunn vil undertegnede be statsrå-
den redegjøre for årsakene til denne tilsynelatende
forskjellsbehandlingen, og eventuelt vurdere hvor-
vidt søknaden fra de konservative organisasjonene
bør revurderes. Om det ikke er klare saklige grunner
for forskjellsbehandling, vil det være naturlig at
statsråden imøtekommer søknaden også fra disse.

Svar:
Departementet mottar hvert år søknader om øko-

nomisk støtte til ulike tiltak innenfor kirkelig sektor
som faller utenfor de faste bevilgningene til kirkelige
formål. Søknadene om støtte til denne type tiltak be-
løp seg i 2009 til ca. 3,4 millioner kroner, mens den
aktuelle bevilgningen (kapittel 370 post 79) som var
til disposisjon for mindre tiltak eller prosjekter var på
500.000 kroner. Det måtte derfor foretas en streng
prioritering mellom ulike formål. 

Departementet behandler søknadene fortløpende
gjennom året, etter hvert som de kommer inn. Søkna-
den på kroner 75.000 fra Felleskirkelig nettverk for
ekteskapet til Barne- og likestillingsdepartementet og
Kultur- og kirkedepartementet kom mot slutten av
året og er datert den 3. oktober 2009. Konferansen
skulle holdes to uker senere, den 16. og 17. oktober
2009. Departementet fant, blant annet på bakgrunn
av de tilskudd som allerede var utbetalt dette året,
ikke rom for å prioritere denne søknaden innenfor
budsjettet for 2009. En eventuell ny søknad i 2010 vil
bli vurdert uavhengig av avslaget i 2009.

SPØRSMÅL NR. 576

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 12. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Regjeringens nye forskrift om gebyr til Luftfart-

stilsynet trådde i kraft 1. januar 2010, og fører til be-
tydelige gebyrøkninger for veteranfly. Tunge fly
rammes hardest, og gebyret for et DC-3 Dakota ve-
teranfly økes fra 3.080 kroner til 41.760. Mens vete-

ranbiler har redusert årsavgift, rammes veteranfly-
miljøet og en viktig del av norsk historie hardt. Innser
statsråden at norske veteranfly er viktige kulturmin-
ner, og at de nye forskriftene er en trussel mot disse.

Vil statsråden fjerne avgiftsøkningen for veteran-
fly?»
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BEGRUNNELSE:

Regjeringen bestående av Arbeiderpartiet, Sosia-
listisk Venstreparti og Senterpartiet har på en rekke
områder vist stor verneiver, både når det gjelder ver-
ning av veier, nasjonalparker og ved å gi Venstre-
mannen Jørn Holme fri tøyler som riksantikvar til å
forhindre urbanisering og byutvikling i Oslo og andre
steder. Det er derfor ekstra overraskende at Regjerin-
gen har stikk motsatt politikk når det gjelder vern og
vedlikehold av viktige kulturskatter som veteranfly.
Frivillige organisasjoner som Dakota Norway og
Warbirds of Norway gjør en kjempejobb, og bør slip-
pe unna med redusert avgift på samme måte som ve-
teranbileiere, og andre frivillige som tar vare på og
bevarer viktig historie for kommende generasjoner.

Svar:
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utar-

beider Luftfartstilsynet utkast til gebyrforskrift. Ut-
kast til gebyrforskrift er utarbeidet i tråd med Finans-
departementets Retningslinjer for gebyr- og avgifts-
finansiering av statlige myndighetsbehandlinger, R-
112/2006. Det følger av retningslinjene blant annet at
gebyret normalt fullt ut skal dekke kostnadene ved å
produsere den gebyrbelagte handlingen. Ved bereg-
ningen legges gjennomsnittskostnadene ved å produ-
sere den gebyrbelagte handlingen til grunn. I tillegg
til de variable kostnadene knyttet til dette, skal den
gebyrbelagte handlingens andel av Luftfartstilsynets
faste kostnader inngå i gebyret. Det følger videre at
gebyrene ikke skal settes høyere enn kostnadene.

I forbindelse med at utkast til gebyrforskrift ble
sendt på høring 22. juli 2009, ble det foreslått å slette
særregelen for veteranluftfartøy. Det fremgikk av hø-
ringsbrevet at forslaget ville innebære at enkelte sø-
kere må betale et noe høyere gebyr, da gebyret ikke
lenger vil være fast som tidligere, men avhengig av
vekt som for øvrige luftfartøy. Ut fra hensynet om at
kostnader skal være avgjørende ved fastsettelse av
gebyrene, har Luftfartstilsynet opplyst at de ikke

kunne se at det forelå grunnlag for å behandle ve-
teranluftfartøy annerledes enn øvrige luftfartøy. Et
kunstig lavt gebyr for adgangskontroll og årsgebyr
for veteranluftfartøy, vil innebære at eiere av øvrige
luftfartøy må betale de reelle kostnadene også for
kontroll og tilsyn med veteranluftfartøy. Dette anses
å være i strid med R-112/2006.

I spørsmålet er det vist spesielt til et fartøy eid av
Stiftelsen Dakota Norway, et Douglas DC-3 (C-
53D). Det er opplyst at gebyret for dette fartøyet øker
fra kroner 3080 til kroner 41 760. Jeg har forståelse
for at man synes dette er en kraftig økning i gebyret.
Jeg ønsker å se nærmere på forskriftsendringen. Det
vil ta noe mer tid enn fristen for svar på dette spørs-
målet tillater. Dette er derfor en sak jeg vil komme
tilbake til overfor spørreren.

Tilleggssvar 20. april 2010:

Jeg viser til svar på spørsmål 576 datert 10. febru-
ar 2010. Svaret avsluttes med at jeg vil komme tilba-
ke til saken overfor spørreren da jeg ville trenge litt
mer tid for å se nærmere på forskriftsendringen det
vises til i spørsmålet.

Som jeg har redegjort for i svaret av 10. februar,
har Luftfartstilsynet på oppdrag fra Samferdselsde-
partementet revidert gebyrforskriften i henhold til
nye retningslinjer hvor kostnader skal være avgjøren-
de ved fastsettelse av gebyrene. Når det viser seg at
veteranfly til dels synes å rammes urimelig hardt som
følge om omleggingen, er dette noe jeg vil bidra til å
løse.

I forbindelse med utforming av nytt gebyrregula-
tiv for 2011 vil jeg be Luftfartstilsynet utarbeide nye
kriterier for årsgebyr for veteranfly som tar hensyn til
den kulturhistoriske verdi slike fly potensielt har. For
2010 vil veteranfly bli fakturert etter 2009-kriteriene.
Veteranfly som allerede er blitt fakturert i 2010 etter
de nye 2010-kriteriene, vil få det overskytende beløp
refundert.

SPØRSMÅL NR. 577

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 9. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Sportilgangsavtalen mellom Jernbaneverket og

lisensierte trafikkselskap som NSB, Flytoget, Cargo-
Net, Green Cargo, Ofotbanen AS (og andre) slår fast
at Jernbaneverket og partene har en gjensidig plikt til
å utveksle egne uhellsrapporter. Ifølge Aftenposten

28. januar 2010 vil Jernbaneverket nå endre dette
punktet, og hemmeligholde rapportene.

Mener statsråden at det er riktig at NSB og andre
ikke får vite hvorfor det oppstår store forsinkelser, el-
ler vil statsråden sørge for at disse rapportene blir of-
fentliggjort?»
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BEGRUNNELSE:

Natt til mandag 20. april 2009 skulle det utføres
arbeider på Oslo S, og 317 tog måtte innstilles påføl-
gende morgen. De resterende pådro seg i alt 57 for-
sinkelsestimer. Nå vil Jernbaneverket hemmelighol-
de rapporten av hva som faktisk skjedde, og begrun-
ner dette med at enkeltpersoner vil kunne identifise-
res dersom rapporten blir offentliggjort. Man bør der-
for vurdere om det kan være riktig å anonymisere
navnene i rapporten, men alle fakta må på bordet.
Statens havarikommisjon for transport (SHT) invol-
veres bare ved alvorlige ulykker.  

Hemmeligholdet føyer seg inn i rekken over sa-
ker med hemmelighold med Ap, SV og Sp i regjerin-
gen. Statens Vegvesenets har blant annet hemmelig-
holdt listen over de verste veiene, noe jeg tok opp
med statsråden i skriftelig spørsmål Dokument nr.
15:485 (2008-2009) og Dokument nr. 15:477 (2008-
2009). "Full City"-ulykken viser noen av resultatene
av hemmelighold, for allerede i 2005 advarte en rap-
port mot manglende oljevernberedskap, men Helga
Pedersens valgte å hemmeligholde den.

Svar:
Sportilgangsavtalen er en avtale mellom Jernba-

neverket og jernbaneforetakene som regulerer rettig-
heter og plikter i forbindelse med bruk av infrastruk-
turen. I henhold til sportilgangsavtalen punkt 14 har
Jernbaneverket og jernbaneforetakene per i dag gjen-
sidig plikt til å utveksle egne uhellsrapporter. 

Bakgrunnen for bestemmelsen i avtalen var at før
2002 undersøkte Jernbaneverket ulykker og alvorlige
hendelser på jernbanen. Fra 2002 ble denne oppga-
ven imidlertid formalisert og lagt til Statens havari-
kommisjon for transport. Rapportene fra havarikom-
misjonen er offentlige.  Punktet i sportilgangsavtalen
har derfor ikke den samme betydning som tidligere.

Dette er bakgrunnen for at Jernbaneverket har tatt
initiativ til å endre sportilgangsavtalen på dette punk-
tet. Jernbaneverket opplyser at etaten i den forbindel-
se vil ha en nær dialog med jernbaneforetakene, og
vil forsikre seg om at det også i fremtiden vil være
god tilgang til informasjon om ulykker og hendelser. 

Slik informasjon utveksles også i dag, uavhengig

av disse rapportene. Jernbaneverket opplyser at eta-
ten deler informasjon om hendelser på jernbanen
med jernbaneforetakene hver eneste dag. Ved ulyk-
ker og hendelser skjer det betydelig utveksling av
opplysninger mellom Jernbaneverket og jernbane-
foretakene, og Jernbaneverket gir disse tilgang til de
faktaopplysninger de ber om, de tas med på møter,
ved avspilling av trafikklogger mv. 

Jernbaneverket har for øvrig opplyst at etaten
ikke utarbeider interne rapporter når det skjer forsin-
kelser eller annen irregularitet på jernbanen. 

Når det gjelder hendelsen som skjedde natt til
mandag 20. april 2009 opplyser Jernbaneverket at
etaten i henhold til den gjeldende sportilgangsavtalen
allerede har utlevert uhellsrapporten til NSB AS og
Flytoget AS. Rapporten ble utlevert i september 2009
og på bakgrunn av en vurdering av om det i det tilfel-
let var opplysninger i rapporten som ikke kunne ut-
gis. Det legges til at jernbaneforetakene som ble be-
rørt av hendelsen fikk tilgang til øvrige faktaopplys-
ninger, og at de fikk delta i Jernbaneverkets oriente-
rings- og evalueringsmøter. 

Fra Statens jernbanetilsyn har jeg for øvrig fått
opplyst at det i regelverket ikke er krav som pålegger
Jernbaneverket og jernbaneforetakene en gjensidig
plikt til å utveksle egne uhellsrapporter. Etter tilsy-
nets vurdering foreligger det ikke noen trafikksikker-
hetsmessig risiko knyttet til at jernbaneforetakene
ikke får innsyn i selve rapporten fra Jernbaneverkets
egne undersøkelser, så lenge nødvendig informasjon
deles på annen måte. 

Jeg er svært opptatt av at sikkerheten er god
innen norsk jernbane. Så lenge de sikkerhetsmessige
forhold i nødvendig grad ivaretas gjennom den kom-
munikasjonen som Jernbaneverket og jernbanefore-
takene har etablert, kan jeg imidlertid ikke se at det er
grunnlag for meg å involvere meg i denne omgang i
en dialog mellom Jernbaneverket og jernbaneforeta-
kene om en eventuell endring av sportilgangsavtalen
på dette punkt. Jeg er imidlertid også opptatt av at
også publikum får god informasjon i forbindelse med
driftsavbrudd mv. ved jernbanen, og legger til grunn
at Jernbaneverket bidrar til dette.
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SPØRSMÅL NR. 578

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 10. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Energimerkeordningen ble innført fra nyttår

men er inntil videre en frivillig sak. Innholdet i opp-
legget virker fortsatt å være oppe til vurdering etter at
det viste seg at bioenergi ikke kom like godt ut som
statsråden ønsket seg.

Vil energimerkeordningen bli gjenstand for noen
form for behandling i Stortinget før den iverksettes
som en obligatorisk ordning?»

Svar:
Stortinget vedtok som kjent endringer i energilo-

ven den 13. mars 2009 for å legge til rette for innfø-
ring av energimerking av bygninger, jf. Ot.prp. nr. 24

(2008-2009), Innst. O. nr. 52 (2008-2009) og Besl.
O. nr. 64 (2008-2009).

Ordningen for energimerking av bygninger er
omfattende. Etter en samlet vurdering har jeg kom-
met fram til at det er hensiktsmessig med en gradvis
innfasing av energimerkeordningen. Fra 1. juli 2010
vil det være obligatorisk med energiattest ved salg,
utleie eller oppføring av boliger, yrkesbygg og fri-
tidsboliger.

Utsatt innføring av krav til energiattest for byg-
ninger til juli 2010 gir en mulighet til å kvalitetssikre
energimerkeordningen ytterligere. Det er for tidlig å
si om dette arbeidet vil medføre at saken må foreleg-
ges for Stortinget på nytt.

SPØRSMÅL NR. 579

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 12. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Det er store politiske visjoner om utbygging av

vindkraft til lands og til vanns. En ulempe med vind-
kraft er uforutsigbar produksjon. Regulerbar vann-
kraft er ideelt som sikkerhet for uforutsigbar vind-
kraft for å ha balanse i kraftnettet.

Kan statsråden gi noen anslag for hvor mye vind-
kraft man kan fase inn i det norske vannkraftsystemet
uten at det reduserer forsyningssikkerheten eller ro-
bustheten i systemet?»

Svar:
Regjeringen arbeider for en mer robust kraftfor-

syning med økt produksjon, en mer effektiv energi-
bruk og en fortsatt styrking av overføringsforbindel-
sene.  Forsyningssikkerheten er vesentlig styrket et-
ter at denne Regjeringen tiltrådte. I treårsperioden
2006-2008 ble det satt i drift nye vann- og vindkraft-
verk med en årlig produksjonskapasitet tilsvarende
3,0 TWh. Til sammenligning ble det i treårsperioden
2003-2005 satt i drift nye vann- og vindkraftanlegg
med en årlig produksjonskapasitet tilsvarende rundt
2,1 TWh. I treårsperioden 2006-2008 ble det videre
gitt konsesjoner til vann- og vindkraftanlegg med en

årlig produksjonskapasitet tilsvarende om lag 4,1
TWh, mens det i treårsperioden 2003-2005 ble gitt
konsesjoner til anlegg med en årlig produksjonskapa-
sitet tilsvarende om lag 3,2 TWh. Statnetts investe-
ringer i tiltak i nettet har vært mer enn dobbelt så
høye for årene 2006-2008 som for årene 2003-2005.
Blant annet ble NorNed-kabelen mellom Norge og
Nederland satt i drift i mai 2008.

I dagens situasjon representerer ikke norsk vind-
kraftproduksjon noe problem for forsyningssikkerhe-
ten. Regjeringen vil følge opp den politikken som er
ført gjennom hele forrige stortingsperiode med en
styrking av innsatsen knyttet til innenlands energifor-
syning. Regjeringen legger stor vekt på å øke tilgan-
gen på fornybar energi. Det gjelder både vann- og
vindkraft. I denne forbindelse vil det også være viktig
å legge til rette for økninger i regulerbar vannkraftka-
pasitet. 

Satsingen på økt utbygging av fornybar energi-
produksjon forutsetter at det også investeres i nett.
Det er avgjørende at vi har et sentralnett med tilstrek-
kelig kapasitet. For å lykkes med satsingen på forny-
bar energi er det behov for betydelige investeringer
på alle nettnivå de kommende årene, både innenlands
og i nye kabler til utlandet.
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SPØRSMÅL NR. 580

Innlevert 29. januar 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman

Besvart 8. februar 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Hvorfor behandles Taiwans representasjons -

og regjeringskontor (Taipei Representative Office) i
Norge annerledes, enn det deres representasjons - og
regjeringskontorer blir i våre naboland som f.eks.
Danmark og Sverige, og i forhold til andre nasjoners
konsulater/representasjonskontor som er i Norge, og
vil utenriksministeren ta initiativ til å endre på denne
diskrimineringen?»

BEGRUNNELSE:

Viser til skriftlig spørsmål til finansministeren,
Dokument nr. 15:410 (2009-2010), datert
23.12.2009, besvart 11.01.2010, der jeg spør om om-
trent det samme (med bakgrunn i et spørsmål i toll -
og avgiftsreglene), uten å få et godt svar på hvorfor
Taiwan forskjellesbehandles sett i forhold hvordan
det praktiseres i andre land det er naturlig for Norge
å sammenligne seg med.

Svar:
Utenriksdepartementet kan forholde seg proto-

kollært kun til stater vi har diplomatiske forbindelser
med, eller internasjonale institusjoner og organisa-
sjoner vi har inngått en avtale med. Norge anerkjen-
ner som kjent Folkerepublikken Kina og fører det

som kalles en ett-Kina politikk. Taiwan er folkeretts-
lig sett en del av Folkerepublikken Kina og har ikke
status som eget land. Norge har følgelig heller ikke
diplomatiske forbindelser med Taiwan. 

Med bakgrunn i bestemmelsene i Wienkonven-
sjonen om diplomatisk samkvem, innrømmes land
som Norge har diplomatiske forbindelser med, fulle
diplomatiske immuniteter og privilegier i Norge.
Dette innbefatter disse lands ambassader og konsula-
ter. Tilsvarende gjelder for internasjonale institusjo-
ner eller organisasjoner som har etablert kontor i
Norge, og som er innrømmet begrensede diplomatis-
ke immuniteter og privilegier på grunnlag av en egen
vertskapsavtale.

Siden Taiwan ikke har status som egen stat, inn-
rømmes Taipeis representasjonskontor heller ingen
diplomatiske immuniteter eller privilegier.

Både Sverige og Danmark fører en tilsvarende
politikk som Norge og har ikke diplomatiske forbin-
delser med Taiwan. Av dette følger at Taiwans repre-
sentasjonskontor heller ikke her er innvilget noen
form for diplomatisk status eller diplomatiske privi-
legier. Eventuelle praktiske tillempninger andre na-
sjoner har funnet mulig å gi Taipeis representasjons-
kontor innenfor sine nasjonale regler, er hverken ak-
tuelt eller gjennomførbart i Norge.

SPØRSMÅL NR. 581

Innlevert 1. februar 2010 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl

Besvart 9. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Hvor går grensen for hva statsråden synes er ri-

melig å pådytte bilister i Oslo/Akershus i form av
bompengeavgifter, og vil statsråden klargjøre at Er-
lend Helles (SV) forslag om ytterligere bompenge-
øking ikke vil bli gjennomført?»

BEGRUNNELSE:

Fylkestingsrepresentant for SV i Akershus, Er-
lend Helle, foreslå nå å øke bompengene inn til Oslo,

blant annet fra Asker og Bærum. Forslaget innebærer
at det snart koster over femtilappen med bil inn til
Oslo. På et eller annet tidspunkt må nok være nok i
forhold hva som er rimelig å pådytte bilister i Oslo/
Akershus i form av bompengeavgifter fordi Staten
underfinansierer sentrale østlandsområder. det burde
være en selvfølge at Staten i det minst opprettholder
sin opprinnelige prosentvise andel av utgiftene i Os-
lopakke-3 som jo som ligger til grunn for den opprin-
nelige tverrpolitiske enigheten man har nådd.
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Svar:
Forslaget fra Erlend Helle (SV) er ikke behandlet

politisk i Oslo og Akershus. Det er heller ikke be-

handlet i styringsgruppen for Oslopakke 3. Jeg vil
ikke foregripe en lokal behandling, og er derfor ikke
beredt til å ta stilling til forslaget nå.

SPØRSMÅL NR. 582

Innlevert 1. februar 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 5. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det vises til avisen Vardens oppslag 29. januar

2010, hvor det kommer frem at tilbudet til barn og
unge med psykiske lidelser legges ned, og at disse pa-
sientene overføres voksenpsykiatrisk avdeling. Un-
dertegnede er av den oppfatning at dette ikke står i
samsvar med regjeringens uttalte mål om å satse på
barne- og ungdomspsykiatri.

Er statsråden tilfreds med den aktuelle situasjo-
nen for barn og unge i Skien og Telemark, og hva vil
hun eventuelt foreta seg, for å sikre at disse får et op-
timalt helsetilbud?»

BEGRUNNELSE:

Det vises til avisen Vardens oppslag 29. januar
2010, hvor det kommer frem at tilbudet til barn og
unge med psykiske lidelser legges ned, og at disse pa-
sientene overføres voksenpsykiatrisk avdeling. Un-
dertegnede er av den oppfatning at dette ikke står i
samsvar med regjeringens uttalte mål om å satse på
barne- og ungdomspsykiatri.

Det vises videre til at det i Skien har vært store
problemer knyttet til grove kriminelle handlinger ut-
ført av ungdom med alvorlige psykiatriske proble-
mer. Det er derfor, slik jeg ser det, svært viktig at man
finner en løsning som sikrer opprettholdelse av bar-
ne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Det bes derfor om at statsråden griper inn i denne
situasjonen, og gjør det som er nødvendig for å sikre
at tilbudet til barn og ungdom med psykiatriske pro-
blemer, videreføres og forsterkes, fremfor å måtte
legge ned, slik man nå er vitne til.

Svar:
Jeg har på bakgrunn av dette spørsmålet bedt

Helse Sør-Øst RHF om å redegjøre for tilbudet til
barn og unge med psykiske lidelser i Telemark. Jeg
siterer følgende svar derfra:

”Helse Sør-Øst RHF ønsker innledningsvis å po-
engtere at psykisk helsevern er et prioritert område i
regionen. Dette framgår av flere styresaker bl.a. styre-
sak 108/2008 som omhandler utvikling og organise-
ring av behandlingstilbudet i regionene. Psykisk hel-
severn er særskilt omtalt i denne saken der følgende er
nedfelt:

– Tilbudet innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst
videreutvikles i tråd med prinsippene som ble
lagt til grunn i opptrappingsplanen for psykisk
helsevern 1999-2008.

– Den framtidige organisering og prioritering
innen psykisk helsevern skal sikre et mer likever-
dig tilbud mellom sykehusområdene.

Det er i budsjettet for 2010 planlagt for en vekst i
aktiviteten innen psykisk helsevern som er større enn
aktivitetsveksten i somatikk. Dette er også stadfestet i
oppdraget til helseforetakene i Helse Sør-Øst fra Hel-
se Sør-Øst RHF for 2010.

Når det gjelder tilbudet innen barne- og ungdoms-
psykiatri spesielt, har Helse Sør–Øst RHF tidlig iden-
tifisert utfordringen med å rekruttere og beholde spe-
sialister til dette området.  Det ble derfor i 2006 opp-
rettet et eget regionalt prosjekt som har som mål:

– å rekruttere og beholde barne- og ungdomspsyki-
atere i regionen slik at stillinger til enhver tid er
besatt. 

– det skal utdannes nok barne- og ungdomspsykia-
tere til at overlegestillingene til enhver tid kan be-
settes fra 2011.

Det er i dag 91 deltagere i prosjektet og av disse
har Sykehuset Telemark totalt 7 deltagere. 

Målet for prosjektet har vist seg å være vel opti-
mistisk, men alle helseforetak deltar nå i prosjektet og
deltagerne har gitt tilbakemelding om at prosjektet er
viktig for å fortsette å arbeide innen dette feltet.

Situasjonen i Telemark

Helse Sør–Øst RHF har fått orientering fra Syke-
huset Telemark om den nå oppståtte situasjon innen
barne- og ungdomspsykiatri. Sykehuset melder føl-
gende:

”Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) ved Sykehu-
set Telemark er en døgninstitusjon for barn og unges
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psykiske helse med 8 plasser for ungdommer i alderen
12 til 18 år. Etter at overlege (spesialist i barne- og
ungdomspsykiatri) sluttet i oktober 2009 oppstod en
situasjon hvor sykehuset - tross iherdige rekrutterings-
forsøk - ikke har verken psykologer eller barne- og
ungdomspsykiatere ved enheten.

For å etablere et forsvarlig tilbud med psykologisk
og psykiatrisk kompetanse er inngått et samarbeid
med voksenpsykiatrisk akuttavdeling med midlertidig
overflytting av pasienter og miljøterapeutisk persona-
le dit. Denne avdelingen har mye erfaring med arbeid
med barn og unge. I påvente av å etablere andre løs-
ninger finner sykehuset dette tilbudet forsvarlig.

Det er en høyt prioritert oppgave å videreføre
UPS-tilbudet raskest mulig med utredning av flere al-
ternativer. Disse alternativene er bl.a. fortsatt iherdig
rekrutteringsarbeid, videreutvikle samarbeidet med
psykiatrisk klinikk og drøfte samarbeid om denne in-
stitusjonsformen innen sykehusområdet Telemark –

Vestfold med psykiatrien i Vestfold. Sykehuset vil
presisere at denne situasjonen er betinget i rekrutte-
ringsproblem. De økonomiske og arealmessige res-
surser er til stede.”

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at tilbu-
det ved Ungdomspsykiatrisk senter ved Sykehuset i
Telemark ikke er besluttet nedlagt, og at Helse Sør-
Øst RHF og Sykehuset Telemark HF gjør det som er
mulig for best å kunne ivareta det spesialiserte tilbu-
det innen psykisk helsevern til barn og unge i opp-
taksområdet. Jeg merker meg videre at man arbeider
med en løsning på rekrutteringsproblemene. Jeg leg-
ger til grunn at Helse Sør-Øst RHF fortsatt vil ha fo-
kus på å videreutvikle denne delen av spesialisthelse-
tjenesten i hele regionen.

SPØRSMÅL NR. 583

Innlevert 1. februar 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 12. februar 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«På hvilken måte vil statsråden sikre bedre re-

kruttering av personer med minoritetsbakgrunn til
stillingene som minoritetsrådgivere?»

BEGRUNNELSE:

Etter det undertegnede erfarer er andelen minori-
tetsrådgivere med minoritetsbakgrunn relativt lav. 

Samtidig fremgår det bl.a. av Imdi-rapporten
”Ungdom med innvandrerbakgrunn: verdier, norm-
dannelse og livsvalg - en kunnskapsstatus” (2008) at
ungdom med minoritetsbakgrunn ønsker rådgivere
med liknende bakgrunn som dem selv, noe som etter
undertegnedes mening er avgjørende viktig i skole-
og veiledningssituasjonene disse ressurspersonene
skal fungere i.

Svar:
Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

(IMDi) som har arbeidsgiveransvar for minoritets-

rådgiverne, som er en del av regjeringens innsats mot
tvangsekteskap gjennom Handlingsplan mot tvangs-
ekteskap (2008-2011).

IMDi har som mål at ansatte i direktoratet skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Kvalifika-
sjonsprinsippet følges slik at den best kvalifiserte sø-
ker får stillingen. Andelen ansatte med innvandrer-
bakgrunn i IMDi er på 31 prosent per 31.12.09. Re-
krutteringen av minoritetsrådgivere for arbeidet mot
tvangsekteskap har foregått på ordinær måte i IMDi,
med hovedfokus på å få de best kvalifiserte inn i pro-
sjektet. Det er viktig at minoritetsrådgivere har nød-
vendig kompetanse og evne til oppfølging av den en-
kelte.

Det er derfor bra at av de 31 minoritetsrådgiverne
som er tilsatt har 12 innvandrerbakgrunn. I tillegg har
tre minoritetsrådgivere en forelder med innvandrer-
bakgrunn.  

Andelen minoritetsrådgivere med innvandrer-
bakgrunn er dermed på 39 prosent.
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SPØRSMÅL NR. 584

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Borghild Tenden

Besvart 9. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil statsråden medvirke til at det blir fortgang i

arbeidet med planlegging av ny RV 22 for å løse kø-
og trengselsproblemene på strekningen Fetsund - øst-
siden av Glomma?»

BEGRUNNELSE:

Det er store kø- og trengselsproblemer knyttet til
RV 22 på strekningen Fetsund - østsiden av Glomma.
Trengselsproblemene har vedvart i mange år, og er
preget av sterk pendlertrafikk til Lillestrøm, Garder-
moen, Lørenskog og Oslo. Både pendlere og det lo-
kale næringslivet tar sterkt til orde for en løsning på
køproblemene på strekningen.

Det kommunale planarbeidet skal gå tregt, og fle-
re tar nå til orde for et statlig initiativ eller regulering
av et slikt prosjekt.

Svar:
Utbygging av fire felt på rv 22 Lillestrøm – Gar-

dervegen i Fet er det høyest prioriterte prosjektet

innenfor Oslopakke 3 på Romerike. I Handlingspro-
gram for Oslopakke 3 for perioden 2010-2013 og
Statens vegvesens Handlingsprogram for perioden
2010-2013 er prosjektet prioritert med til sammen
200 mill. kr i 2012 og 2013. Prosjektet er kostnads-
beregnet til 400 mill. kr. Det forventes at prosjektet
vil bli fullfinansiert ved rullering av handlingspro-
grammet, slik at det kan stå ferdig fram til Garderve-
gen i løpet av 2014.

Det forventes at dette prosjektet vil redusere kø-
og trengselsproblemene på strekningen Fetsund –
østsiden av Glomma. 

Ut over bygging av 4 felt mellom Lillestrøm og
Gardervegen i Fet er det ikke satt av midler til rv 22
i planene for Oslopakke 3 fram til 2028. En eventuell
videre utbygging av rv 22 over Glomma må vurderes
i det videre prioriteringsarbeidet i Oslopakke 3. Plan-
leggingsressursene må brukes på de prosjekter som
er vedtatt for gjennomføring i de nærmeste årene.

SPØRSMÅL NR. 585

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Borghild Tenden

Besvart 11. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil statsråden tilrå Miljøverndepartementet å

endre vedtaket om trasévalget for E16 på strekningen
E16 Bjørum-Skaret, og er statsråden positiv til et
spleiselag med Bærum Kommune for å få på plass en
miljøvennlig E16 i bakkene opp mot Sollihøgda?»

BEGRUNNELSE:

I Budstikka lørdag 12. september bekrefter stats-
sekretær Guri Størvold at Samferdselsdepartementet
vil ha en ny vurdering av den omstridte traseen for E
16 fra Bjørum til Skaret. I svar på mitt spørsmål til
miljø- og utviklingsminister Erik Solheim datert

12.01 2010 går det fram at Miljøverndepartementet
fikk en skriftlig henvendelse fra Samferdselsdeparte-
mentet den 29. september 2009 med anmodning om
å se på saken på nytt. Erik Solheim viser til at Miljø-
verndepartementets avgjørelse er endelig, men saken
vil bli vurdert tatt opp igjen dersom Samferdselsde-
partementet tilrår endret vedtak i saken.

Svar:
Sak om trasévalg for strekningen mellom Bjørum

og Skaret på E16 ligger til vurdering i Samferdsels-
departementet. Jeg må få komme tilbake til dette
spørsmålet på et senere tidspunkt.
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SPØRSMÅL NR. 586

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos

Besvart 9. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Tall fra Helsetilsynet viser at det ble inndratt

nær dobbelt så mange autorisasjoner og lisenser fra
helsepersonell i fjor sammenlignet med 2008. Ad-
varsler og saker totalt økte også kraftig i samme pe-
riode.

Kan det derfor bes om statsrådens redegjørelse
knyttet til hva denne utviklingen skyldes, sett i lys av
eventuelt endrede kontrollrutiner eller andre årsaker
til en slik dramatisk utvikling?»

BEGRUNNELSE:

Tall fra Helsetilsynet viser at det ble inndratt nær
dobbelt så mange autorisasjoner og lisenser fra helse-
personell i fjor sammenlignet med 2008. 

Advarsler og saker totalt økte også kraftig i sam-
me periode. 

Det er, slik undertegnede ser det, viktig at man
får en redegjørelse knyttet til årsakssammenheng i
denne saken. Skyldes de dramatiske endringene i an-
tall saker og inndragelser at kontrollrutinene er blitt
bedre, eller er det andre årsaksforhold som ligger til
grunn. 

Imøtekommer statsrådens redegjørelse vedrøren-
de denne problemstillingen.

Svar:
I 2009 mistet 99 helsepersonell autorisasjonen

som helsepersonell, mot 63 i 2008. Som representan-
ten Kjos påpeker er dette en betydelig økning. I til-
legg er det også en økning av andre typer administra-
tive reaksjoner gitt til helsepersonell. 

Innledningsvis er det grunn til å minne om at det
i Norge er mer enn 300 000 autoriserte helseperso-
nell, og at det derfor er påregnelig at antall tilbakekall
av autorisasjoner kan variere med noen titalls saker
fra år til år. Etter Statens helsetilsyns oppfatning er
tallmaterialet uansett for lite til at det er mulig å trek-
ke sikre slutninger med hensyn til hvorfor vi ser en
slik økning i antall reaksjoner. 

Hvis man likevel skal forsøke å tolke tallmateri-
alet, er det nødvendig først å se på hvor mange til-
synssaker som ble opprettet av Helsetilsynet i fylke-

ne i 2009, sammenlignet med foregående år. I 2009
ble det opprettet 2 436 tilsynssaker, mot 2 220 i 2008,
2 193 i 2007 og 2 347 i 2006. Antall opprettede til-
synssaker er med andre ord ganske stabilt, selv om
det har vært en liten økning. Den store økningen i an-
tall reaksjoner kan derfor i liten grad forklares med at
antall tilsynssaker har økt totalt sett.

Antall saker som ble avsluttet i Statens helsetil-
syn steg betydelig fra 2008 til 2009. I 2009 ble det av-
sluttet 301 saker, mot 224 i 2008. I 2007 og 2006 ble
det avsluttet henholdsvis 271 og 252 saker. At antall
saker i 2008 ble noe lavere enn de andre årene, var
som beregnet ut fra interne prioriteringer dette året,
bl.a. økt fokus på arbeid med interne styringssyste-
mer, revidering av saksbehandlingsveiledere for Hel-
setilsynet i fylkene osv. At antall avsluttede saker i
2009 var noe høyere enn de andre årene, må derfor til
dels ses på som et resultat av at antallet avsluttede sa-
ker i 2008 var noe lavt – dvs. at man i 2009 både har
avsluttet saker som kunne vært avsluttet i 2008, og at
frigjort saksbehandlerkapasitet er satt inn i behand-
lingen av slike saker. Trenden er at antall avsluttede
saker i Statens helsetilsyn har vært svakt økende de
siste årene.

Når vi nå ser en stor økning i antall tilbakekall av
autorisasjoner, er dette en indikasjon på at Helsetilsy-
net i fylkene mottar og oversender flere alvorlige til-
synssaker til Statens helsetilsyn. 

Som tidligere år er helsepersonells rusmisbruk
den hyppigste årsak til tilbakekall av autorisasjoner.
I et flertall av disse sakene er det arbeidsgiver som
har varslet tilsynsmyndighetene. Det er derfor grunn
til å tro at Statens helsetilsyns mangeårige fokus på
denne problematikken nå har effekt, bl.a. ved at flere
arbeidsgivere melder fra om helsepersonell som ikke
er i stand til å utøve forsvarlig virksomhet. Det er der-
for ikke usannsynlig at vi vil se en økning av slike sa-
ker i årene som kommer.

Det er ikke grunnlag for å hevde at endrede kon-
trollrutiner har ført til flere saker. Hensikten med å
fokusere på styringssystemer og saksbehandlingsvei-
ledere har imidlertid vært å effektivisere behandlin-
gen av tilsynssaker.
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SPØRSMÅL NR. 587

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Ib Thomsen

Besvart 10. februar 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å sikre videre tilbud

for brukerne av Kongsgård rideskole på Bygdøy?»

BEGRUNNELSE:

På Bygdøy Kongsgård drives det rideskole. Den
arrangerer kurs i sprang- og dressurridning og har
også tilbud om ”knøttekurs” for de yngste rytterne.
Til sammen har rideskolen ca. 270 deltakere på kurs
hver uke. Rideskolen disponerer både innendørs og
utendørs ridebane. I stallen er det plass til 37 hester.
Noen av ponniene brukes også til runderidning i for-
bindelse med arrangementer på Folkemuseet.

Rideskolen har sin historie tilbake til 1912, da
Kong Haakon tillot ridestier på Kongsgårdens områ-
der.  Så sent som i 2001 ble det bygd moderne stall,
som ga hus til hester og ryttere da ridesenteret på
Skøyen ble lagt ned.

Intensjonen til rideskolen er å bidra til en kongs-
gård som er tilgjengelig med aktivitet, tilhørighet og
miljøskapende visksomhet og et sundt tilholdssted
for alle i alle aldre.

Etter at driften av Kongsgården ble overdratt til
Folkemuseet har det vist seg vanskelig å drive Ride-
skolen. Det ser i dag ut som om skolen kan bli lagt
ned.

Svar:
1. januar 2004 fikk Norsk Folkemuseum bruks-

retten og forvalteransvaret over gårdsbruket på Byg-

dø Kongsgård. Museets disposisjonsrett og forplik-
telser er forankret i en avtale mellom Norsk Folke-
museum og Staten ved daværende Arbeids- og admi-
nistrasjonsdepartementet. Avtalen fastsetter blant an-
net at allmennheten skal sikres tilgang til og bruk av
Bygdø Kongsgård og at gården skal utvikles til et
moderne, helhetlig publikumsanlegg med mulighet
for satsing på historisk landbruk.

I tråd med føringene som ligger i avtalen med
Staten arbeider Norsk Folkemuseum for å åpne
kongsgården for et bredest mulig publikum. Dette
innebærer blant annet en omlegging av driften ved
Bygdø Kongsgård slik at den inkluderes bedre i mu-
seets øvrige formidlingsarbeid. Norsk Folkemusuem
ønsker å lage et pedagogisk opplegg knyttet til sam-
spillet mellom mennesker og naturen og skape fortro-
lighet mellom barn og dyr, blant annet gjennom å in-
trodusere barn for hest og ridning.

I styremøte 8. februar besluttet styret for Norsk
Folkemuseum å utsette behandlingen av saken om en
omlegging av driften ved Kongsgården. Jeg skal ha et
møte med styret for å få en nærmere orientering om
saken. Jeg presiserer at det lokale aktivitetstilbudet
primært er et kommunalt og ikke et statlig anliggende
og en varig løsning på denne saken betinges av kom-
munale prioriteringer og er i all hovedsak Oslo kom-
munes ansvar. Jeg vil i denne sammenheng minne
om at ridehallen på Bygdø Kongsgård er oppført med
midlertidig tillatelse som er forlenget til utgangen av
2010.

SPØRSMÅL NR. 588

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen

Besvart 11. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Personer som er 16 år gamle kan ha førerkort på

både traktor/henger og lett motorsykkel, men er av-
skåret fra å kjøre snøscooter, selv ved kjøring i 7-10
km/t ved preparering av skiløyper.

Vil statsråden vurdere å gi dispensasjon fra krav
om førerkort for lag og foreninger som lager skiløy-
per med snøscooter i oppmerket trase?»

BEGRUNNELSE:

Frivilligheten er en grunnleggende drivkraft i
samfunnsutviklingen, og en grunnpilar i det norske
samfunnet. Det er derfor viktig at frivillig sektor har
rammebetingelser som ikke forhindrer rekrutteringen
av engasjerte mennesker som er villige til å påta seg
ulønnet arbeid. Fremskrittspartiet legger blant annet
vekt på å gi frivillig sektor økt uavhengighet og større
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finansielle muskler, blant annet ved å gå imot moms
på idrettsarrangmenter og treningssentere. Gode
rammebetingelser for frivillig sektor må også inne-
bære at krav om blant annet sertifisering og autorise-
ring for ulønnet arbeid begrenses til et minimum,
blant annet når det gjelder krav om førerkort for
scooterkjøring i forbindelse med frivillig arbeid.

Svar:
Førerett i klasse S (snøscooter) kan erverves når

man er fylt 16 år, men føreretten er fram til fylte 18
år begrenset til beltemotorsykkel i klasse 1. Klasse 1
defineres som beltemotorsykkel som har et forhold
mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg.
Forskjellen på scootere i klasse 1 og klasse 2 er ho-
vedsakelig fartspotensialet.

Kravet om opplæring for førerett i klasse S er satt
av hensyn til sikkerhet for føreren, passasjerer og an-
dre som ferdes i naturen, samt natur og miljø. Statis-
tikken viser at uerfarne førere er særlig utsatt for
ulykker. Tilstrekkelig opplæring skal bidra til å redu-
sere risikoen for ulykker. Gjennom opplæringen får
eleven kompetanse som er nødvendig for å kjøre på
en ansvarlig måte.

Preparering av skiløyper foregår ofte i områder
hvor også andre mennesker og dyr ferdes. Skiløpere
eller dyr kan for eksempel komme brått på i samme
løype som snøscooteren kjører i. I slike situasjoner er

det viktig at føreren av snøscooteren handler korrekt
slik at ulykker unngås. Opplæringen for snøscooter
er praktisk rettet og har fokus på nyttekjøring i tillegg
til å vektlegge elevens selvinnsikt og risikoforståelse.
Kjøretreningen foregår i variert terreng, og deler av
opplæringen foregår med slede, slik som ved prepa-
rering av skiløyper.

Å tillate at personer, som ikke har førerett i klasse
S, kan kjøre snøscooter for det formål å preparere ski-
løyper, vil ikke være trafikksikkerhetsmessig for-
svarlig verken av hensyn til føreren eller til andre
som ferdes i samme område. En alternativ fartsbe-
grensning til 7-10 km/t for slik kjøring, vil være til-
nærmet umulig å håndheve og likeledes vanskelig for
scooterføreren å etterleve. Det kan oppstå situasjoner
hvor det vil kunne være nødvendig å kjøre i høyere
hastighet for å komme unna annen ferdsel eller å ma-
nøvrere scooteren utenfor oppkjørt trasé. Håndtering
av snøscooteren i slike situasjoner krever god kom-
petanse hos føreren.

Jeg kan således ikke se at det er grunn til å gjøre
endringer i dagens ordning. Kravet om opplæring for
førerett i klasse S er som nevnt begrunnet ut fra hen-
synet til sikkerhet for føreren, passasjerer og andre
som ferdes i naturen, samt miljøet. Ønsket fra enkelte
lag og foreninger kan ikke gå foran hensynet til sik-
kerheten for føreren av snøscooteren og/eller andre
som ferdes i området.

SPØRSMÅL NR. 589

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen

Besvart 10. februar 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Ved nedleggelse av HV 18 ble det besluttet at

HV 18s innsatsstyrke Delfin fortsatt skulle være en
egen enhet underlagt HV 16, som et prøveprosjekt
frem til august 2011. Uheldigvis ser det ut til at Inn-
satsstyrke Delfin er i ferd med å bli lagt ned da det pr.
dags dato kun er 3 ansatte jf. opprinnelig plan om mi-
nimum 7 faste stillinger. Øvrige stillinger er mobili-
seringspersonell.

Hvor fattes beslutninger om redusering/avvikling
av Delfin som går på tvers av tidligere beslutninger,
i HV eller i FD?»

BEGRUNNELSE:

Øst-Finnmark Heimevernsdistrikt ble lagt ned og
slått sammen med Vest-Finnmark HV distrikt og fun-

gerer i dag som Finnmark HV distrikt. Når HV18 ble
lagt ned ble det besluttet at HV 18s innsatsstyrke Del-
fin fortsatt skulle være en egen enhet, - underlagt HV
16. De signalene som derimot er kommet meg i hen-
de, tilsier at Delfin ikke lenger er en prioritert oppga-
ve for HV og at både bemanningssituasjonen og øko-
nomiske investeringsmidler blir bevisst tilbakeholdt.
Dette går på tvers av tidligere vedtak og det er derfor
interessant å vite hvor, og av hvem denne nedskjæ-
ringen blir gjort i en tid da nær sagt alle politiske par-
tier er enige i at norsk suverenitet og tilstedeværelse
i nord er av den største betydning.

Jeg, og mange med meg frykter for at det allerede
er fattet beslutninger om at innsatsstyrke Delfin skal
legges ned. Både med bakgrunn i bemanningssitua-
sjonen og at det virker som om det er en total inves-
teringsstopp for styrken.
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Svar:
Forsvarsstaben har opplyst at generalinspektøren

for Heimevernet, i forbindelse med nedleggelse av
Heimevernsdistrikt 18, besluttet å videreføre innsats-
styrke Delfin i distriktet. Begrunnelsen var å opprett-
holde styrken i det området hvor den er lokalisert og
rekruttert. Selv om innsatsstyrke Delfin ble videre-
ført, ble den kommandomessig underlagt Heime-
vernsdistrikt 16 i Bjerkvik. Dette er et prøveprosjekt
for å øke kontrollspennet for Heimevernsdistrikt 16,
og for å kunne operere en innsatsstyrke som har sitt
oppsettingssted et stykke unna sitt hovedkvarter. En
evaluering vil gjennomføres i løpet av to år.

Som en følge av omstillingen i Heimevernet be-
sluttet generalinspektøren å redusere antall årsverk
ved innsatsstyrke Delfin fra seks til tre stillinger. Inn-
satsstyrke Delfins personelloppsetning er på 163 be-

fal og mannskaper. Styrken har i dag en bemanning
på 70 befal og mannskaper. Forsvarsstaben har un-
derstreket at generalinspektøren for Heimevernet ar-
beider for å øke bemanningen i styrken.

For 2010 har generalinspektøren for Heimever-
net lagt opp til et høyt aktivitetsnivå for alle innsats-
styrkene. Forsvarsstaben har vektlagt at innsatsstyrke
Delfin er høyt prioritert når det gjelder trening i 2010.
I tillegg til ordinær trening skal innsatsstyrke Delfin
også delta på øvelse Cold Response 2010. 

Heimevernet har vært igjennom en betydelig om-
stilling og kvalitetsforbedring de siste årene. Den
grunnleggende endringen som har funnet sted, spesi-
elt med etableringen av innsatsstyrkene, gjør at Hei-
mevernet i dag er langt bedre tilpasset de aktuelle ut-
fordringer enn situasjonen var for få år siden.

SPØRSMÅL NR. 590

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Kenneth Svendsen

Besvart 10. februar 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Langtidsfraværet og antall som går på uføre-

trygd i Norge er høyt. Ved Valnesfjord Helsesports-
senter (VHSS) har man arbeidet lenge for å få syke
og uføre tilbake til arbeidslivet, noe som har vært vel-
lykket. I 2008 klarte VHSS å få 60 pst. av de som fikk
et tilbud der, tilbake til arbeide. Dessverre har nå Nav
valgt å stanse inntaket av nye brukere. 

Vil statsråden sørge for at VHSS fortsatt kan ar-
beide med å sende flere sykemeldte og uføre tilbake
til arbeide?»

BEGRUNNELSE:

Nav har varslet om at de ikke vil bruke de 22
plassene som tidligere var avtalt. Dette selv om
VHSS kan vise til gode resultater, ved at 60 pst. av
brukerne kommer seg tilbake til arbeidslivet. Det er
et uttalt ønske både fra regjeringen, og opposisjonen
på Stortinget at de ønsker sykefraværet og antall ufø-
re skal reduseres. Det er da uforståelig at Nav velger
å kutte i de beste tiltakene i en institusjon som i til-
legg kan vise til gode resultater. Nav henviser i Sal-
tenposten den 28. januar til at tiltaket blir for dyrt. En
av de virkelig store, og kraftig voksende utgiftsposte-
ne i Statsbudsjettet er kostnadene for langtidssyke-
meldinger, og at antall uføre øker. VHSS har vist at
de er i stand til å få ned begge disse kostnadene.

Svar:
Både Arbeids- og velferdsetaten og Helse Nord

RHF har avtaler med Valnesfjord Helsesportssenter. 
Ifølge opplysninger fra Helse- og omsorgsdepar-

tementet har Helse Nord RHF en avtale med Valnes-
fjord Helsesportssenter på 4 mill. kroner innenfor
ordningen raskere tilbake. Denne avtalen dekker fle-
re tilbud, herunder tilbud om kortvarige opphold for
funksjonsvurdering, og tilbud om opphold på 3-4
uker. Totalt anslått tilbud for året er anslått til ca. 100
pasienter. 

I tillegg til avtalen innenfor raskere tilbake har
Helse Nord RHF avtale med Valnesfjord Helse-
sportssenter om arbeidsrettet rehabilitering innenfor
den ordinære driftsavtalen. Dette dreier seg om et til-
bud tilsvarende 140 pasienter for året.

Avtalene som Helse Nord RHF har inngått med
Valnesfjord Helsesportssenter gjelder for både 2009
og 2010. Både den ordinære driftsavtalen og avtalen
om raskere tilbake går ut 31.desember 2010. Det er
følgelig ikke endringer fra 2009 til 2010.

Når det gjelder Valnesfjord Helsesportssenters
avtale med NAV, har Arbeidsdepartementet innhen-
tet informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Drift og utvik-
ling (NDU) har inngått avtale med Valnesfjord Hel-
sesportsenter om arbeidsrettet rehabilitering - døgn-
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tjenesten, med en kapasitet på inntil 22 plasser. Di-
rektoratet opplyser at tildelt økonomisk ramme til
NAV Nordland under ordningen raskere tilbake for
sykmeldte (kap. 605 post 70), er om lag 10 pst. lavere
i 2010 enn i 2009. Videre opplyses det at Valnesfjord
Helsesportssenter har den høyeste prisen av samtlige
leverandører for arbeidsrettet døgntilbud.  

NAV Nordland har ikke stoppet inntak av bruke-
re til Valnesfjord Helsesportssenter, men følger fø-
ringer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om at ar-
beidsrettet rehabilitering dagtilbud alltid skal vurde-
res først av de to variantene av arbeidsrettet rehabili-
tering, og at døgntilbudet bare skal brukes når det  

a) ikke finnes egnet dagtilbud innen arbeidsrettet
rehabilitering lokalt,  

b) der man vurderer at en miljøforandring er av ve-
sentlig betydning for den enkeltes rehabilitering
og/eller  

c) der deltaker har mer kompliserte eller tyngre hel-
seplager. 

Det er NAV som avgjør om dag- eller døgntilbud
skal benyttes. Dette gjøres i samråd med bruker og
eventuelt etter innspill fra lege. 

Arbeids- og velferdsetaten har gjennom anbuds-
konkurranser inngått avtaler med et stort antall leve-
randører innen arbeidsrettet rehabilitering over hele
landet, inkludert dag- og døgnbaserte tilbud. Etaten
har opplyst at den disponible økonomiske rammen
for ordningen raskere tilbake i NAV var ekstraordi-
nær høy i 2009 med et nivå som var om lag 22 pst.

høyere enn tildelt beløp i statsbudsjettet for 2010 og
79 pst. høyere enn tildelt ramme for 2008. Det høyere
aktivitetsnivået i 2009 har sammenheng med at det
tok tid for NAV å etablere ordningen i 2007, noe som
førte til at betydelige midler ble overført til 2008 og
videre til 2009. I løpet av 2009 trappet NAV opp ak-
tiviteten i tilbudene, slik at midlene ble utnyttet. Det-
te førte til at en måtte tilpasse seg en betydelig lavere
disponibel ramme i 2010 sammenlignet med 2009.
Budsjettet for 2010 (før overførte midler fra tidligere
år) innebærer en økning nominelt i tildelte midler fra
216,5 mill. kroner i 2009 til 220,9 mill. kroner i 2010,
dvs. på om lag samme nivå reelt sett. 

Jeg har forståelse for at denne situasjonen med
mindre midler i 2010 enn i 2009 er utfordrende for
både leverandører, NAV og brukere som har behov
for slike tilbud. Departementet følger opp tiltaksbru-
ken generelt overfor Arbeids- og velferdsdirektora-
tet. I tillegg ser departementet i samarbeid med Hel-
se- og omsorgsdepartementet på hva som kan gjøres
innenfor de eksisterende rammer, inkludert mulighe-
ten for å omfordele midler innenfor ordningen. 

Regjeringen er opptatt av å videreutvikle tilbud
innen arbeidsrettet rehabilitering og styrke kunnska-
pene om hva som virker på dette feltet. I budsjettet
for 2010 er det avsatt midler til metodeutviklingsfor-
søk innen arbeidsrettet rehabilitering som evalueres.
Ordningen raskere tilbake og arbeidsrettet rehabilite-
ring vil vi vurdere i sammenheng med den pågående
gjennomgang av IA-avtalen og effektevaluering fra
Samfunns og næringslivsforskning AS.

SPØRSMÅL NR. 591

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Kenneth Svendsen

Besvart 11. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Et stort antall rein er påkjørt og drept av toget på

Saltfjellet. Jernbaneverket har bevilget penger til et
reingjerde med ingenting har skjedd. I mellomtiden
fortsetter påkjørslene. Det eneste som hjelper er at
farten settes ned frem til reingjerdet er ferdig oppsatt.
En slik nedsettelse av farten vil kunne føre til en for-
sinkelse på 12 min. 

Vil statsråden sørge for at NSB/Jernbaneverket
sørger for at farten blir satt ned i det aktuelle området
til gjerdet eller andre permanente tiltak er på plass?»

BEGRUNNELSE:

Reineier Oluf Anders Kuhmunen og Per Ole Os-
kal har i løpet av 3 måneder mistet 90 rein, og tallet
steg med 6 bare i løpet av siste helg. Dette er intet an-
net enn en stor dyretragedie. Dette fører til store tap
for reineierne, og en stor påkjenning for lokomotiv-
førerne. Det er bevilget ca.5. mill. kroner til oppsett
av et reingjerde, men dette arbeidet er ikke kommet i
gang. I mellomtiden fortsetter påkjørslene i uformin-
sket styrke, dette kan ikke fortsette. Reineierne er for-
tvilet over de lidelsene som reinen utsettes for, og for
de tap de selv får. Reineierne har forsøkt å flytte rei-
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nen inn mot grensen til Sverige, men på grunn av rov-
dyrangrep trekker reinen tilbake til Saltfjellet. 

Dette rammer selvfølgelig også ansatte på toge-
ne, og da spesielt lokførerne. De har gitt klart uttrykk
om at de "gruer" seg til hver dag de skal på arbeide.
Et reingjerde med overganger er det eneste perma-
nente som kan stoppe disse påkjørslene, men dette
ser ut til å ta lang tid for å få etablert. Det beste kort-
siktige tiltaket er å senke farten i det aktuelle områ-
det. Dette kan føre til en forsinkelse på Nordlandsba-
nen på inntil 12 minutter, noe som må være aksepta-
belt i denne situasjonen. Jeg håper Statsråden finner
grunn til å reagere slik at ikke denne dyretragedien
får utvikle seg videre.

Svar:
Reinpåkjørsler er etter hva jeg får opplyst et pro-

blem ikke bare over Saltfjellet men også på andre de-
ler av Nordlandsbanen, for eksempel forbi Majavatn
og i øvre del av Namdalen. Jernbaneverket fremhol-
der at etaten og de kommunene med flest påkjørsler
på Nordlandsbanen har et godt samarbeid om de ut-
fordringene som dette representerer. I 2009 ble det
bevilget 5 mill kr over statsbudsjettet til gjerding på
Nordlandsbanen. Av disse midlene ble 2 mill kr ikke
benyttet, da disse skulle anvendes til gjerde på Salt-
fjellet (mellom Semska og Sørelva). Fylkesmannen i
Nordland sitt vedtak om dispensasjon for oppsetting
av gjerde ble påklaget og midlene er derfor overført
til årets budsjett. Etter det jeg er kjent med, er vedta-
ket nå opphevet av Direktoratet for Naturforvaltning
og er returnert til Fylkesmannen for fornyet behand-
ling.

Jernbaneverket arbeider videre med en konse-
kvensutreding omkring bygging av et gjerde på Salt-
fjellet med tanke på å gjennomføre dette i 2010. Der-
som dette ikke fører fram, vil Jernbaneverket i sam-

arbeid med reindriftsnæringen, vurdere en ompriori-
tering av gjerdestrekningene.

Når det gjelder spørsmålet om reduksjon av has-
tigheten på deler av Nordlandsbanen, skal det først
nevnes at togselskapene følger de anvisninger som
Jernbaneverket til enhver tid gir om saktekjøring når
det er observert dyr langs linjen.

Reinflokkene befinner seg i varierende grad over
hele Saltfjellet fra litt nord for Bolna stasjon i sør til
litt nord for Lønsdal stasjon i nord, til sammen en dis-
tanse på ca. 30 km. Dyrene forflytter seg i tillegg
raskt. En hastighetsreduksjon må derfor gjelde hele
denne strekningen.

Togenes lange bremselengde gjør at hastigheten
må reduseres ned mot sikthastighet for at påkjørsler
skal unngås, det vil si 40 km/t eller lavere. Tidstapet
over denne distansen vil for et persontog bli på 20 -
25 minutter, for et godstog ca. 15 minutter. De forsin-
kelsene som oppstår ved en eventuell innføring av en
slik nedsatt kjørehastighet, vil i tillegg akkumulere
seg. Fordi strekningen er enkeltsporet med begrenset
krysningskapasitet mv, vil forsinkelsen kunne bli 60
- 70 minutter på enkelte tider av døgnet for de mest
utsatte togene. Å kreve at togene skal fast kjøre sak-
tere, vil derfor føre til betydelige brist i punktlighe-
ten, og at mer av togtrafikken dermed blir overført til
lastebil- og biltrafikk på vegene. En slik hastighetsre-
duksjon vil i tillegg øke risikoen for at toget kjører
seg fast når det er mye snø på og ved sporet.

På møte mellom aktørene som ble avholdt i regi
av Fylkesmannen i Nordland 4. februar i år, ble det i
tillegg til eksisterende ordninger innført nye utvidede
rutiner når det gjelder varsling om rein langs toglinja
til lokførere, samt å intensivere arbeidet rettet mot å
fjerne påkjørte dyr fra linjen slik at ordinær trafikk
skal kunne gå som normalt. Jeg ønsker å avvente ef-
fekten av disse tiltakene.

SPØRSMÅL NR. 592

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 10. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på spørsmål 432. Hundekyndi-

ge sier at det er svært vanskelig eller tilnærmet umu-
lig å påvise rase på de fleste hunder da mange er av
blandingsraser. Hverken politiet eller andre offentli-
ge instanser har kompetanse til å påvise hvilken rase

innbrakte hunder har og pålegger gjennom hundelo-
ven eierne å påvise rase, uavhengig av hundens opp-
treden.

Vil statsråden bidra til å fjerne det såkalte rase-
forbudet og heller fokusere på riktig dyrehold og dyrs
konkrete opptreden?»
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Svar:
Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål 432 av 14.

januar d.å., hvor jeg fremhever at det er hundeeierne
som har bevisbyrden for å dokumentere hundens ra-
se, jf. hundeforskriften § 2. Kravet om at det er hun-
deeieren som har bevisbyrden for å dokumentere
hundens rase ble videreført fra kamphundloven til
hundeforskriften i forbindelse med vedtakelsen av
det nye regelverket fra 2003 og 2004. Fra Ot. prp. nr.
48 (2002-2003) pkt. 15.5.5 refereres følgende om
krav til dokumentasjon:

”Departementet mener at loven bør kreve at den
som holder hund som kan forveksles med en ”farlig
hund”, må dokumentere at hunden ikke hører til denne
kategorien og derfor er lovlig. [….] 

Dokumentasjonsplikten bør inntre der det er tvil
om et dyr er en farlig hund. Dette vil først og fremst
forekomme der hunden har ytre kjennetegn som gjør
den sammenliknbar med et forbudt dyr. Imidlertid kan
ulovlige hunder ved krysning med andre hundetyper
gis ytre kjennetegn som avviker klart fra opphavet.

Også slike krysninger vil rammes av forbudet mot be-
stemte hundetyper og blandinger med disse, slik at det
kan oppstå dokumentasjonsbehov også for hunder
som har et avvikende utseende”.

Dette illustrerer at man under behandlingen av
hundeloven i Stortinget var klar over problemstillin-
gene knyttet til blandingsraser, som stortingsrepre-
sentant Asmyhr viser til, uten at dette hindret vedta-
kelsen. Det må også være et klart utgangspunkt at lo-
ven følges, og potensielle hundeeiere må derfor ved
anskaffelse av en hund forvisse seg om at hunden
ikke er av en rase som er i strid med hundeloven. Jeg
minner også om at forbudet ikke fikk virkning for
lovlig holdte hunder før forskriften trådte i kraft 20.
august 2004.

Jeg har på det nåværende tidspunkt ingen planer
om å endre raseforbudet i hundeforskriften, og jeg
kan heller ikke se at riktig dyrehold vil være et like
effektivt og forebyggende virkemiddel for å forebyg-
ge alvorlige hendelser som raseforbud.

SPØRSMÅL NR. 593

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen

Besvart 9. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Mener helse- og omsorgsministeren at disse re-

duksjonene i tilbudet til rusavhengige og psykisk
syke er i samsvar med styringssignalene fra storting
og regjering?»

BEGRUNNELSE:

Vi opplever at et stigende antall personer får psy-
kiske problemer. Gjerne som en følge av, eller i kom-
binasjon med rusproblemer. Fra kommunene og regi-
onene har det de siste årene kommet mange og ille-
varslende signaler om kapasitetsproblemer og man-
gel på fagfolk. Samtidig ser vi at mange kommuner
har satset store ressurser på å legge til rette for gode
tilbud lokalt. I lys av dette bekymrer det meg å regis-
trere at Helse Finnmark i 2010 legger ned 14 behand-
lingsplasser. Det mangler ikke varselrop fra berørte
kommuner og fylkeskommunen. Disse opplever
dessverre ikke å bli hørt.

Svar:
Som representanten Jensen er også jeg opptatt av

at mennesker med psykiske lidelser og/eller med av-

hengighet av rusmidler skal få den hjelp, behandling
og oppfølging som de har behov for og rett til, uav-
hengig av hvor man bor i Norge.

Erfaringer fra arbeidet med pasienter med psy-
kiske lidelser og pasienter med rusmiddel-avhengig-
het viser at en betydelig andel av disse pasientene har
både psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet.
Kartlegginger av pasienter som er innlagt ved akut-
tenheter i det psykiske helsevernet, tyder på at opptil
70 pst. hadde rusmiddelproblemer. Det er derfor
svært viktig at det psykiske helsevernet og tverrfaglig
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
(TSB) ivaretar pasientenes behov for sammensatte
tjenester.

De regionale helseforetakene er i årets oppdrags-
dokument bedt om at pasienter som henvises til psy-
kisk helsevern skal undersøkes med tanke på avhen-
gighet av rusmidler, og at det skal iverksettes tiltak
for å sikre at disse pasientene får et helhetlig behand-
lingstilbud, også for sin rusmiddelavhengighet. I til-
legg til dette er de regionale helseforetakene også
bedt om en bedret samhandling mellom det psykiske
helsevernet og TSB. Videre er de regionale helsefor-
etakene i oppdragsdokumentet blitt bedt om å iverk-
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sette behandlingsforberedende tiltak overfor rusmid-
delavhengige som er gitt rett til nødvendig helsehjelp
innen TSB i påvente av oppstart av behandling.

Jeg er orientert av Helse Nord RHF om den situ-
asjonen representanten Jensen tar opp i sitt spørsmål.
Styret i Helse Finnmark HF vedtok i møte 14. desem-
ber 2009 å redusere antall senger ved døgninstitusjo-
nene for voksne i psykisk helsevern fra 59 til 45 sen-
ger fordelt på tre DPSer. I de 45 sengene er 4 øremer-
kede senger tilknyttet Samisk nasjonalt kompetanse-
senter for psykisk helse.

Helse Nord RHF opplyser videre at etter reduk-
sjonen med 14 plasser, vil det være 8,2 senger pr 10
000 innbyggere over 18 år. Dette er fortsatt høyere
enn det antatte behovet for antall plasser ved DPSer i
opptrappingsplanen. Det vises i denne sammenheng
til at begrunnelsen for å ha et noe høyere plasstall i
Finnmark enn i resten av landet er lav befolknings-
tetthet, lange avstander med mange små kommuner,
og det faktum at Finnmark ikke har psykiatrisk syke-
hus.  

Videre er jeg orientert om at det ikke er lange
ventetider på døgnbehandling i Finnmark. Beleggs-
prosenten i Helse Finnmark HF har over flere år i
snitt vært på rundt 71 pst. Vedtaket om reduksjon i
antall senger tilknyttet psykisk helsetjeneste for
voksne, vil bringe kapasiteten på nivå med faktisk
bruk. Det vises for øvrig til oppdragsdokumentene til
de regionale helseforetakene for 2010 hvor det påpe-
kes fortsatt behov for omstilling i psykisk helsevern
med mer fokus på utadrettet og ambulant tjeneste og
oppfølging.  

Helse Nord RHF har i sin orientering understre-
ket at tilbudet til barn og unge skal prioriteres, og at
vedtaket i Helse Finnmark ikke berører tilbudet til
barn og unge. Tilbudet til ungdom under 18 år ble i
september 2009 styrket ved at Ungdomspsykiatrisk
avdeling i Karasjok åpnet med 6 plasser. 

Når det gjelder tilbudet i Finnmark, er jeg orien-
tert om at Helse Finnmark HF har en døgninstitusjon
for rusbehandling - Finnmarksklinikken - med 12
plasser. Klinikken har hatt et belegg i 2009 på 98,1
pst. Det er iverksatt en gjennomgang av tilbud og
vurdering av behov for økt kapasitet på rusområdet. 

Helse Nord RHF viser også i sin orientering til at
styret i Helse Finnmark HF har bedt om at det frem-
tidige tilbudet til pasienter med rusproblemer og pa-
sienter med dobbeltdiagnose psykiatri/rus skal utre-
des. Denne utredningen skal legges frem for styret i
september 2010 og vil danne grunnlag for Helse
Finnmark HF sine innspill og behov i forbindelse
med Helse Nord RHF sin rullering av Opptrappings-
planen for rus. I saken vil både behov for økt kapasi-
tet innenfor rusomsorgen og behov for økt kapasitet
til pasienter med dobbeltdiagnose psykiatri/rus føl-
ges opp.

Avslutningsvis har jeg fått forsikringer fra Helse
Nord RHF om at ingen pasienter vil bli utskrevet fra
psykisk helsevern som følge av omleggingen, uten at
det foreligger et tilfredsstillende tilbud i regi av kom-
mune eller annet tilbud i spesialisthelsetjenesten. I
tillegg vil UNN Åsgård i Tromsø også bistå Finn-
mark innen det psykiske helsevernet, dersom det
skulle være behov for dette.

SPØRSMÅL NR. 594

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Solveig Horne

Besvart 12. februar 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å påse at en har til-

strekkelig lovverk og tiltak som kan hjelpe de barna
som faller utenfor og trenger hjelp fra flere etater?»

BEGRUNNELSE:

I Haugesundsavis den 28.januar 2010 kan en lese
at Tortursaken har avslørt barnevernsbarn som søker
rus. Tenåringer som begår grov vold. Barneverns-
barn som stadig vekk er på rømmen fra institusjoner,
egne hjem og politiet. Ulike barnevern i regionen har

hatt ansvar for de tiltalte i tortursaken og flere av bar-
na rammes av ulike lovverk for sosial, helse, psykia-
tri, kriminalitet og barnevern. Barnevernet sier de
savner lover/rammer som kan ta vare på de aller van-
skeligste barna, og de mener at barna blir rammet av
for mange lover som slår hverandre i hjel.

Svar:
La meg først få si at jeg er enig med representant

Horne i at et godt og funksjonelt samarbeid mellom 
offentlige tjenester som barnevern, politi, skolen,
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helsetjenesten og sosialtjenesten er en nødvendig for-
utsetning for at utsatte barn og unge skal få nødven-
dig hjelp og oppfølgning.

Jeg vil i den forbindelse nevne at Regjeringen i
september 2008 nedsatte et eget utvalg for å se på
samordningen av tjenester for utsatte barn og unge.
Flatø-utvalget ble gitt et vidt mandat som blant annet
omfattet en gjennomgang av mulighetene og krav til
samarbeid mellom tjenestene. Utvalget ble også bedt
om å vurdere organiseringen av det offentlige hjelpe-
apparatet og om å identifisere og vurdere eventuelle
økonomiske eller lovmessige hindre for samarbeid. 

Utvalgets utredning Det du gjør, gjør det helt –
bedre samordning av tjenester for utsatte barn og
unge (NOU 2009:22), ble overlevert Barne- likestil-

lings- og inkluderingsdepartementet i desember
2009. I samarbeid med andre aktuelle departementer
forbereder nå Barne- likestillings- og inkluderingsde-
partementet en bred høring av forslagene i Flatø-ut-
valget.

Jeg vil for øvrig nevne at ett av tiltakene i regje-
ringens strategi for forebygging Felleskap – trygghet
– utjevning, er å gjennomgå regelverket for formid-
ling av opplysninger mellom tjenestene i det offentli-
ge tjenesteapparatet. Hensikten med dette arbeidet er
å sikre mer effektiv informasjonsutveksling mellom
tjenestene i tilfeller som berører liv, helse og livsvil-
kår. Arbeidet omfatter en kartlegging av praksis og
rettsoppfatninger i ulike fagmiljøer.

SPØRSMÅL NR. 595

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen

Besvart 11. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:445 (2009-

2010) tok jeg opp problemstillingen knyttet til den
3350 meter lange strekningen uten midtdeler på E18
øst for Grimstad, der det er mange ulykker. Jeg er
glad for at statsråden i sitt svar fra 19. januar 2010 nå
sier det skal tas tak i saken, og at byggingen kan starte
i 2011.

Vil statsråden også vurdere å iverksette strakstil-
tak med midlertidig midtdelere for å forhindre enda
flere trafikkulykker frem til ny permanent midtdeler
er på plass?»

BEGRUNNELSE:

Det er nesten sammenhengende midtdeler på E18
fra Kristiansand i Vest-Agder til Harebakken i Aren-
dal i Aust-Agder, men det gjenstår en strekning på
3350 meter øst for Grimstad. Det har vært en rekke
ulykker på strekningen.  Den siste måneden har det
ifølge Agderposten 30. januar 2010 vært flere alvor-
lige ulykker, også etter mitt spørsmål om faste midt-
delere dokument nr 15:445.

– 17. desember frontkolliderte to biler ved Bietun-
nelen.  En person alvorlig skadet.

– Tidligere samme dag kolliderte en personbil og
en lastebil.  Lettere personskader.

– 25. desember fikk en bilist sleng på bilen, og skar
over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta.

– 25. januar kolliderte en bil med enden av midtde-
leren ved Frivoll. Mindre personskade.

– Ifølge Paal Sodefjed (fylkessekretær Trygg Tra-
fikk) var det en ulykke til i forrige uke mellom
Bie og Vik.

– 29. januar fikk en bilist skrens ved Bietunnelen,
og skled over i motsatt kjørefelt.

– 29. januar frontkolliderte to biler i bakken ved
MC-klubben, rett ved Vik.

– I tillegg til disse datofestede ulykker, har jeg fått
telefon om andre som har skrenset over i motgå-
ende kjørefelt og endt i grøfta på andre siden,
hvor det bare har vært materielle skader.

Midlertidige midtdelere har vist seg å være et
godt tiltak andre steder i landet, og bør også vurderes
på E18 øst for Grimstad. Jeg er veldig bekymret for
denne strekningen, og håper noe kan gjøres før liv går
tapt.

Svar:
Jeg er kjent med at det har vært en rekke ulykker

i vinter, derav fem med person- skader. E18 driftes
etter en såkalt barvegstrategi, men det har vært kraf-
tige snøfall flere ganger i vinter og flere av ulykkene
har skjedd på dager med vanskelige kjøreforhold.

Det har nylig vært avholdt et møte mellom Sta-
tens vegvesen og politiet om de ulykkene som har
vært. Statens vegvesen gjør for tiden en vurdering av
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hvilke midlertidige tiltak som bør iverksettes i påven-
te av breddeutvidelse og midtrekkverk. Statens veg-
vesen meddeler at det som strakstiltak bl.a. vil satt
opp et fareskilt (skilt 148) med underskilt (817.4) for
det aktuelle stedet hvor det har vært flere ulykker.
Dette er med bakgrunn i en analyse av adferdsmøn-
steret forut for noen av de alvorlige ulykkene. Andre
tiltak kan bli vurdert senere.

Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at det
dessverre ikke er plass til midlertidig betongmidtde-
ler på flere av delstrekningene uten å gjøre vegen bre-
dere. Betongdeler kan i teorien settes på de streknin-
gene som har tilstrekkelig bredde, men dette vil ikke

løse problemet i forhold til alle de ulykkene som har
vært. Det er også vanskelig å finne en god ende-
avslutning på en betongdeler i det aktuelle området.
Det er uheldig med mange oppstykkede strekninger
med midtdrekkverk. Det er ofte standardsprang som
gir uheldig kjøremønster og som medfører ulykker.

Det er fremdeles min ambisjon å forsere arbeidet
med et permanent midtrekkverk på den aktuelle
strekningen så langt det er praktisk mulig. Samferd-
selsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget
med denne saken i forbindelse med statsbudsjettet for
2011.

SPØRSMÅL NR. 596

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 12. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Sentralbanksjefen advarer mot høy lånefinan-

siert boliginvestering og har gitt uttrykk for at folk
bør gå over til fastrentelån for minsket risiko. De aller
fleste har flytende rente på sine boliglån og en over-
gang vil bli kostbar bl.a. på grunn av reglene om
overkursberegning ved skifte.

Deler finansministeren sentralbanksjefens be-
kymring, og i så fall hva mener han myndighetene
kan bidra med for å lette overgangen til fastrentelån
og lavere risiko ved boliglån?»

Svar:
Om lag 80 pst. av norske husholdninger eier egen

bolig. Dette er høyt i internasjonal sammenheng. Den
høye andelen selveide boliger bidrar til tilsvarende
høy gjeldsbelastning i norske husholdninger, og til at
renteutgiftene utgjør en forholdsvis stor andel av hus-
holdningenes inntekter. Husholdninger kan sikre seg
mot kortsiktige rentesvingninger ved å binde renten.
Selv om det er tilbud om fastrentelån i lånemarkedet,
foretrekker norske lånekunder i stor grad flytende
rente. Mer enn 90 pst. av utlånene til husholdningene
er lån med flytende rente, og mindre enn én pst. av ut-
lånene har rentebinding lengre enn fem år. Rente- og
boligpris-utviklingen er derfor av stor betydning for
norske husholdningers samlede finansielle risiko. 

Husholdningenes valg mellom flytende og fast
rente kan være motivert ut fra ulike hensyn. Fastren-
telån kan redusere husholdningenes samlede risiko

knyttet til rentesvingninger, og gi mer forutsigbare
utgifter. Men selv om det nok vil kunne være tilfellet
for mange husholdninger, kan vi ikke generelt si at
det for den enkelte husholdning er forbundet med
mindre risiko å ha fast rente framfor flytende rente på
boliglånet. For husholdninger som ønsker eller tren-
ger fleksibilitet, vil derimot rentebinding kunne øke
risikoen for overkurs ved tidlig innløsning dersom
man skal flytte eller av andre grunner ønsker å selge
boligen. Denne risikoen øker med rentebindingsperi-
odens lengde, og særlig når markedsrentene faller.
For ordens skyld viser jeg til at overkurs bare vil kun-
ne bli beregnet ved førtidig innløsning av fastrente-
lån.

For økonomien som helhet kan større utbredelse
av boliglån med fast rente tenkes å bidra positivt til
finansiell stabilitet. Større innslag av fastrentelån vil
gjøre husholdningenes finansielle situasjon mindre
avhengig av renteendringer, og bidra til en mer stabil
utvikling i boligetterspørselen og i boligprisene. Det
vil imidlertid alltid være svingninger, og vi ser store
boligprissvingninger også i land hvor det er mer van-
lig med fastrentelån. Styringsrenten vil typisk være
lav (eller på vei ned) i nedgangskonjunkturer, noe
som vil redusere renteutgiftene til de husholdninger
som har boliglån med flytende rente, når sannsynlig-
heten for inntektsbortfall i husholdningene (som føl-
ge av økt ledighet mv.) er høyere. Dette gir opphav til
en naturlig demping av husholdningenes risiko der-
som de har lån med flytende rente.

Av hensyn til finansiell stabilitet er det altså for-
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hold som taler både for og imot økt innslag av boli-
glån med fast rente, og forutsetter vi at banker og lån-
takere forstår og tar høyde for rente-risikoen ved opp-
tak av lån med flytende rente, kan vi ikke konkludere
med at flere fastrentelån vil være gunstig samlet sett.
Av hensyn til den enkelte husholdnings mulighet til å
tilpasse seg hensiktsmessig etter egen risikotoleran-
se, inntektssituasjon mv., bør imidlertid fastrentelån
være et godt og tilgjengelig alternativ til lån med fly-
tende rente. Herunder er det viktig at lånebetingelse-
ne for fastrentelån er – og oppleves som – balanserte,
og at fastrentelån som produkt utvikles og synliggjø-
res fra bankenes side. Generelt vil lånene bli tillagt en
margin ved fastrentelån (betaling for det å kjøpe en
fastrente). Denne marginen vil variere med rente-for-
ventningene framover.

Vi må anta at når så mange husholdninger velger
lån med flytende rente er det fordi de foretrekker den-
ne rentebetalingstypen, men det er viktig at hushold-
ningene er klar over at de har valgmuligheter og at
fastrentelån i en del situasjoner kan være mer egnet
for den enkelte. Når det gjelder betingelser og priser
på lån generelt, er dette i stor grad knyttet til hvordan
bankene finansierer sine utlån. Bankenes finansie-
ringssituasjon vil derfor være av stor betydning. 

Boligmarkedet og husholdningenes boliggjeld
spiller en sentral rolle i økonomien. Mange perioder

med finansiell og økonomisk ustabilitet har hatt ut-
spring i forhold i boligmarkedene, senest finanskri-
sen som begynte med tap i det amerikanske bolig-
markedet. Boligprisnivået i Norge er nå høyt, både i
historisk sammenheng og sammenliknet med nivået i
andre land, samtidig som rentene er lave. Boligpris-
fall kan dermed skape utfordringer for husholdninge-
ne, og ha store konsekvenser for økonomien som hel-
het. Høy boligprisvekst og økende sårbarhet i hus-
holdningene er vesentlige risikomomenter for finan-
siell stabilitet. 

Jeg deler derfor sentralbanksjefens bekymring
for utviklingen i boligmarkedet, og jeg er enig med
finanstilsynsdirektøren i at vi bør se på om det er be-
hov for tiltak rettet mot bankenes utlånspraksis. Fi-
nanstilsynet varslet i brev 1. februar 2010 til Finans-
departementet, jf. tilsynets pressemelding samme
dag, at det nå arbeider med å utarbeide retningslinjer
for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.
Retningslinjene skal etter planen legges fram tidlig i
mars 2010. Nytt og strengere regelverk for hvordan
bankene skal finansiere sine utlån, som er varslet i
samme brev, vil også kunne bidra til at tilbudet på
fastrentelån blir bedre. Men som nevnt har fastrente-
lån både fordeler og ulemper, og generelt er det van-
skelig å ha generelle oppfatninger om hva som lønner
seg for den enkelte.

SPØRSMÅL NR. 597

Innlevert 2. februar 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 10. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på spm. 515 om hvordan fylke-

ne bruker penger på veivedlikehold fra 1.1.2010. Jeg
går ut fra at statsråden er opptatt av å følge godt med
på hvordan de nye fylkesveiene spesielt og alle fyl-
kesveiene generelt blir vedlikeholdt. Derfor bør det
gjennomføres en sammenligning mellom de enkelte
fylkers budsjett for veivedlikehold i 2009 og budsjett
for 2010 sammenholdt budsjett 2009 tillagt midler
fra Forvaltningsreformen inkl. 1 mrd. i økt rammeo-
verføring.

Vil statsråden legge frem en slik oversikt?»

BEGRUNNELSE:

I svar på spm. 515 oppgis at det i 2009 ble bud-
sjettert med 1,9 mrd.kr. til drift og vedlikehold av fyl-
kesveinettet. 

I Prp. 1S (2009-2010) er det oppgitt både fylkes-
vis og samlet fordeling av midler til drift og vedlike-
hold - samlet med 2542 mrd. kr. 

I tillegg kommer samlet 1 mrd.kr. til ekstra inn-
sats gjennom økt rammetilskudd.

Samlet skulle dette gi ca. 5,5 mrd. kr.
Når SD oppgir at det i fylkeskommunenes bud-

sjetter for 2010 samlet er satt av 4639 mrd.kr. til drift
og vedlikehold kan det se ut som om det fra fylkene
brukes mindre penger til dette formålet enn de belø-
pene som følger med Forvaltningsreformen.

Svar:
Bevilgningen til fylkeskommunenes nye sam-

ferdselsoppgaver som følge av forvaltningsreformen
ble i budsjettet for 2010 foreslått fordelt med i under-
kant av 5,7 mrd. kr over kap. 572, post 60 Rammetil-
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skudd til fylkeskommuner. Det ble i tillegg lagt inn 1
mrd. kr til en styrking av fylkeskommunenes frie inn-
tekter i 2010 begrunnet med det økte vegansvaret.
Den samlede overføringen til fylkeskommunenes
nye samferdselsoppgaver over kap. 572, post 60 ble
således 6,7 mrd. kr.

Som omtalt i svar på spørsmål 515, har fylkes-
kommunene meldt tilbake at de vil bruke 4,6 mrd. kr
til drift og vedlikehold i 2010. Det er usikkerhet i dis-
se tallene. Til sammenlikning utgjør summen av de
fylkesvise budsjettene for 2009 (det gamle fylkes-
veg- nettet) og de beregnede midlene til drift og ved-
likehold som følge av forvaltningreformen i 2010
(det nye fylkesvegnettet) i underkant av 4,5 mrd. kr.

Det ble ikke lagt eksplisitte statlige føringer om
fylkeskommunene skulle bruke tilleggsbevilgningen
på 1 mrd. kr til drift, vedlikehold, investeringer eller
på andre områder. Fylkesfordelingen av midlene er
imidlertid gjort på bakgrunn av den fordelingsmodel-
len som er benyttet til fordeling av midler til investe-
ringer. Bakgrunnen for dette er erkjennelsen av at det
også på fylkesvegnettet er et betydelig vedlikeholds-
etterslep, og at det kun er økte rammer til investerin-
ger i vegnettet som på sikt kan bidra til reduksjon i et-
terslepet. Styrkingen av de frie inntektene fordeler
seg slik: 

Mill 2010-kr

Selv om en betydelig del av riksvegnettet er over-
ført til fylkeskommunene, har Samferdselsdeparte-
mentet et overordnet ansvar for å følge med på og
vurdere utviklingen i vegnettet. Derfor vil departe-
mentet i samarbeid med Statens vegvesen utvikle et
opplegg for rapportering om fylkeskommunenes be-
vilgninger til fylkesveger. Slik rapportering er viktig
blant annet for å bidra til å synliggjøre erfaringer med
forvaltningsreformen og for å kunne vurdere utvik-
ling i tilstanden på fylkesvegnettet.

SPØRSMÅL NR. 598

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 12. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Gjennom NRK er det i dag blitt kjent at NSB

forskjellsbehandler eldre arbeidstakere som har fylt
67 år utenfor Oslo-regionen gjennom ikke å innrøm-
me honnørrabatt på månedskort. Som eier av NSB er

det naturlig at Staten griper inn og får på plass felles
rabattordninger for alle eldre arbeidstakere når de
bruker NSB uavhengig av hvor de bor.

Vil statsråden rydde opp i rabattordningene hos
NSB slik at eldre arbeidstakere over hele landet inn-
rømmes honnørrabatt når de bruker NSB?»

Styrking frie 
inntekter

01 Østfold 38
02 Akershus 66
03 Oslo 51
04 Hedmark 45
05 Oppland 41
06 Buskerud 48
07 Vestfold 31
08 Telemark 38
09 Aust-Agder 21
10 Vest-Agder 30
11 Rogaland 67
12 Hordaland 89
14 Sogn og Fjordane 106
15 Møre og Romsdal 68
16 Sør-Trøndelag 56
17 Nord-Trøndelag 42
18 Nordland 92
19 Troms 45
20 Finnmark 26

1 000
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BEGRUNNELSE:

Det synes å være full politisk enighet om at det er
viktig at eldre arbeidstakere oppmuntres til å stå i
jobb også etter fylte 67 år. Da er det viktig at forhold
legges til rette slik at det ikke oppfattes som en ulem-
pe at man fortsetter i jobb. Det er også bred enighet
om at togtilbudet bør forbedres. Jeg håper derfor
statsråden som eier av NSN snarest vil få på plass en
rabattordning som likebehandler arbeidstakere over
67 år.

Svar:
De sosialt begrunnede rabattene, herunder hon-

nørrabatt med 50 % rabatt på full pris, er innført etter
ønske fra staten som element i avtalen om offentlig
kjøp av persontransport med tog, på lik linje med alt

annet offentlig kjøp med andre transportmidler. Noen
fylkeskommuner ønsker å ha sosiale rabatter som går
lenger enn minstekravet og må i så tilfelle betale for
det. Det medfører at man i Oslo og Akershus også får
honnørrabatt på månedskort og at Oslos og Akers-
hus’ kostnader forbundet dette er innbakt i avtalen
om takstsamarbeidet med Ruter AS.

Månedskort gir en vesentlig rabatt for brukerne,
normalt over 50 % rabatt i forhold til enkeltbillett. En
endring av bestemmelsene for honnørbillett på NSB
til også å omfatte månedskort i resten av landet vil
med stor sannsynlighet medføre at all offentlig kjøpt
transport må få samme vilkår. Jeg tror ikke det er
hensiktsmessig sosialpolitikk å benytte offentlige
midler til dette formålet og har ingen planer om å ta
initiativ til å endre dagens ordning.

SPØRSMÅL NR. 599

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou

Besvart 9. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Kan statsråden gi en fullstendig oversikt over

Norske statsbaners rabattordninger?»

BEGRUNNELSE:

I nyhetsbilde 3.2.2010 fremkommer det at NSB
forskjellsbehandler pensjonister avhengig av hvor
man bor i landet slik at det ikke er like forhold mht å
få rabattordninger for månedskort for honnør-reisen-
de. Forskjellsbehandlingen bygger ikke oppunder
målet om å stimulere pensjonister til å stå lengre i ar-
beid.  I andre sammenhenger fremkommer det at
statsansatte har fordeler ved å reise med NSB. Stu-
denter er en annen gruppe som krever rabattordnin-
ger for å reise med tog slik at dette motiverer unge
mennesker til å reise kollektivt. I tillegg er det redu-
serte priser på togreiser for barn. Det er derfor svært
interessant å få en fullstendig oversikt over alle de
ordninger som gjelder i hele eller deler av landet og

begrunnelsen for disse, samt de økonomiske kostna-
der disse har for den enkelte og samfunnet!

Svar:
NSB gir på sine internettsider en oversikt over ra-

battordningene: http://www.nsb.no/togbilletter/
De fleste av rabattordningene er kommersielt be-

grunnet og kan fritt fastsettes av NSB. De sosialt be-
grunnede rabattene er innført etter ønske fra staten
som element i avtalen om offentlig kjøp av person-
transport med tog, på lik linje alt annet offentlig kjøp
med andre transportmidler.

For honnørrabatt gjelder 50 % rabatt på full pris.
Noen fylkeskommuner ønsker å ha sosiale rabatter
som går lenger enn minstekravet. Det medfører at
man i Oslo og Akershus også får honnørrabatt på må-
nedskort og dette er innbakt i avtalen om takstsamar-
beidet med Ruter AS.
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SPØRSMÅL NR. 600

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Besvart 10. februar 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Aftenposten har 3. februar en artikkel om situa-

sjonen i hæren beskrevet slik den oppleves av flere
offiserer. Gjenomgående er det trist lesning og viser
en hær som ikke er på det nivå den bør være. Bl.a.
sier en offiser "Økonomien tillater bare halvparten av
øvelsesdøgn beskrevet i reglementet for utdanning av
soldater".

Kan statsråden bekrefte at dette er tilfelle eller
bedriver flere offiserer her en direkte feilinformasjon
av fakta?»

BEGRUNNELSE:

Bildet som tegnes av det norske forsvaret er dys-
tert og brigaden i nord omtales som et benløst skje-
lett. Det som likevel er et pluss, slik jeg ser det, er at
det finnes ansvarlige offiserer som tør å si fra om
hvordan hverdagen oppleves og hvordan den påvir-
ker vår forsvarsevne. Jeg håper statsråden også ser
dette poenget.

Svar:
La meg innledningsvis understreke at regjeringen

har lagt betydelig vekt på å styrke Hæren. I tråd med
denne politikken er bemanningen økt med rundt 50
prosent over de fire siste år. Det høye nivået ved ut-

gangen av 2009 videreføres i 2010. Hærens budsjett
er fra og med 2006 til og med 2010 reelt styrket med
745 mill. kroner. 

Under utarbeidelse av inneværende langtidsplan
2009-2012 ble det lagt til grunn at øvingsnivået i Hæ-
ren var for lavt. Det har derfor vært forutsatt en grad-
vis opptrapping fremover mot 2012. Øvingsaktivite-
ten i Hæren i 2009 var i gjennomsnitt ca. 17 øvings-
døgn. Den er planlagt til i gjennomsnitt ca. 20
øvingsdøgn i 2010. Vinterøvelsen Cold Response
kommer i tillegg med ca. 7 øvingsdøgn. Øving er pri-
oritert til avdelinger som bidrar til pågående opera-
sjoner. For eksempel har Telemark bataljon gjen-
nomført 28 øvingsdøgn i 2009.

Forsvarsdepartementet vil i tillegg nevne at også
operasjonsspesifikk trening og deltagelse i operasjo-
ner gir en meget betydelig oppbygging av kompetan-
se. Like fullt er det helt nødvendig å øke treningsni-
vået til de deler av Hæren som fortsatt ligger under
ønsket nivå. Et hovedmål de siste årene av langtids-
perioden er å få til en slik økning. 

Forsvarets struktur på overordnet nivå frem mot
2012 vurderes som tilfredsstillende og utviklingen i
Hæren er i hovedsak i rute. Det må likevel understre-
kes at det er krevende å gjennomføre både omstilling,
styrkeproduksjon og operasjoner samtidig.

SPØRSMÅL NR. 601

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide

Besvart 9. februar 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«I svar på skriftlig spørsmål nr. 542 skriver uten-

riksministeren at økningen av det totale sivile bidra-
get til Afghanistan fra 2008 fra 500 til 750 mill. kr.
muliggjør nye prioriteringer og innsatsområder.

Kan det bes om en detaljert oversikt over bruken
av de 250 mill. kr. årlig fra budsjettåret 2008 fram til
i dag?»

Svar:
Økningen på 250 millioner kroner i den samlede

sivile innsatsen til Afghanistan i 2008 innebar et årlig

samlet bistandsengasjement på 750 millioner kroner.
Den sivile innsatsen fordeles på ulike programmer i
nær kontakt med afghanske myndigheter, FN, Ver-
densbanken, andre givere og frivillige organisasjo-
ner. 

Økningen i sivil bistand til Afghanistan har gjort
at vi nå er bedre i stand til å møte afghanske behov og
at vi har større tyngde og gjennomslagskraft i dialo-
gen med andre givere, FN og Verdensbanken. 

De 250 millioner kronene som har kommet i til-
legg siden 2008 har ikke blitt brukt på siden av den
allerede eksisterende bistandsporteføljen, men den
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satte oss i stand til å besvare afghaniske myndighe-
ters anmodning om økt innsats på sivil sikkerhetssek-
tor. Videre ble økningen benyttet til å styrke de øvri-
ge finansielle rammene for våre tre hovedinnsatsom-
råder: i) styresett, ii) landsbygdutvikling og iii) ut-
danning, - i tillegg til mer kortsiktig og humanitær
innsats. Bruken av de ekstra 250 millioner kronene
går da inn i totalforbruket på 750 millioner kroner.
Den oversikten jeg gir her er derfor på dette totalfor-
bruket.

For å sikre best mulig bruk av norske ressurser, i
henhold til afghanske prioriteringer, ser vi nå på inn-
retningen av bistanden. Jeg vil i dag 9. februar gi en
redegjørelse for Stortinget om Norges sivile og mili-
tære innsats i Afghanistan. Jeg vil der forklare ram-
mebetingelsene i Afghanistan og veien videre for den
norske innsatsen.

Vedlagt følger NORADs offisielle statistikk over
Norges totale bistand til Afghanistan for 2008 fordelt
på DAC-sektor, avtalepartner og tittel. Tilsvarende
statistikk for 2009 vil først foreligge i mars/april.
Nedenfor gis derfor en foreløpig oversikt over forde-
lingen i 2009, fordelt på hovedinnsatsområder og
mottaker. 

1. Styresett: ca. 51 % 

Styresett ”generelt” (35 %, eller NOK 261,4 mill)
består av kjernestøtten til Verdensbankfondet Afgha-
nistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) på NOK
120 millioner, samt NOK 15 millioner til det nasjo-
nale justisprogrammet, som også inngår i ARTF. I
tillegg bidro Norge med NOK 40 millioner til gjen-
nomføring av president- og provinsvalget, NOK 20
millioner til kvinners rettigheter, 8 millioner til Olje
for Utvikling og 18,4 millioner til kapasitetsbygging
av offentlig sektor. De resterende NOK 40 millioner
ble fordelt på mindre tiltak for menneskerettigheter
og ytringsfrihet, sivilt samfunn/advocacy, anti-kor-
rupsjon, forsoning, kultur og forskning. 

Sikkerhetssektor-andelen (16 %, eller NOK 115
millioner) består av NOK 60,6 millioner til Law and
Order Trust Fund Afghanistan (LOTFA), NOK 38
millioner til norske politi/fengselsrådgivere, NOK
10,5 millioner til oppløsning av ulovlige væpnede
grupper gjennom DIAG-programmet og NOK 6 mil-
lioner til fengselsprosjektet i Meymaneh som imple-
menteres av den frivillige organisasjonen ACTED. 

2. Landsbygdutviking: ca. 23 %

NOK 174,6 millioner ble totalt benyttet til lands-
bygdutvikling i 2009. Midlene ble fordelt via følgen-
de kanaler: National Solidarity program (NSP) mot-
tok NOK 30 millioner gjennom ARTF og det nasjo-
nale programmet National Area Based Development
Programme mottok NOK 15 millioner. NOK 40,7
millioner ble kanalisert til ACTED for tiltak i Faryab,
mens resten ble fordelt til Kirkens Nødhjelps pro-
grammer (NOK 30,4 millioner), Aga Khan Founda-
tion (NOK 21 millioner), DACAAR (NOK 14,6 mil-
lioner i Faryab), FAO (NOK 11 millioner), Afghanis-
tankomiteen (NOK 8,6 millioner) og UNODC (NOK
3,2 millioner). 

3. Utdanning: ca. 11 %

Norge ga i 2009 totalt NOK 81 millioner til ut-
danningssektoren i Afghanistan. Hovedandelen, som
utgjør NOK 53 millioner, ble benyttet til grunnutdan-
ning gjennom det nasjonale utdanningsprogrammet
EQUIP og NOK 3 millioner ble benyttet til pensum-
utvikling i UNESCOs regi. Norsk innsats for høyere
utdanning bestod i 2009 av NOK 25 millioner, tilsva-
rende 4 % av total sivil innsats, i form av støtte til Na-
tional Institute for Management and Administration
(NIMA).

4. Humanitær bistand: ca. 15 %

Norge brukte i 2009 totalt NOK 127 millioner på
tradisjonelle humanitære tiltak til prioriteringsområ-
dene flyktninger, humanitær nedrustning, helse (lo-
kal nødhjelpsrespons gjennom Røde Kors). FNs hu-
manitære appell var styringsdokumentet for støtten.
NOK 40 millioner av midlene ble kanalisert til Nor-
ges Røde Kors’ arbeid for å styrke afghansk nasjonal
og lokal organisasjonsutvikling, førstehjelp/nød-
hjelpsrespons og støtte til mineofre. På anbefaling av
OCHA, støttet Norge vinterforberedelser og forebyg-
ging av H1N1.

Vedlegg til svar:

NORADs offisielle statistikk over Norges totale
bistand til Afghanistan for 2008 fordelt på DAC-sek-
tor, avtalepartner og tittel.

Lenke:
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/
Hum/noradtatistikk.pdf
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SPØRSMÅL NR. 602

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Besvart 10. februar 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Stavanger Aftenblad har lørdag 30. januar en ar-

tikkel om besøk fra NATO general Wolfgang Kørte,
hvor det hevdes at NATO kan komme til å forlate
Stavanger på grunn av endrede forutsetninger.

Mitt spørsmål blir derfor om statsråden er kjent
med om det foreligger slike vurderinger hos NATO i
dag og om det har vært diskusjon mellom statsråden
eller noen fra hennes personell om en slik mulighet?»

BEGRUNNELSE:

I artikkelen hevdes det også at NATO mener at
Norge ikke har forholdt seg til gjensidige forutsetnin-
ger, noe som kan komme til å ramme vår troverdighet
på sikt.

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

bruar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant
Jan Arild Ellingsen om vurderinger rundt fremtidig
lokalisering av Joint Warfare Centre (JWC) i Stavan-
ger, som følge av at det operative hovedkvarteret er
flyttet til Bodø.

Norge har forpliktet seg til å yte vertslandsstøtte
til JWC på Jåtta i form av bl.a. avtalte tjenester. Den-
ne støtten er regulert gjennom en avtale mellom Nor-
ge og NATO som ble inngått i 2006. Forsvarsdepar-
tementet har, senest i januar 2010, forsikret JWC om
at våre forpliktelser ligger fast. Avtalen gir ingen bin-
ding om at det operative hovedkvarteret må ligge på
Jåtta ved Stavanger. JWC har bekreftet dette gjen-
nom et brev til sjefsredaktøren i Stavanger Aftenblad
og i en pressemelding.

Forsvarsdepartementet er ikke kjent med at det
foreligger noen vurderinger i NATOs organer om at
JWC kan komme til å forlate Stavanger som følge av
flyttingen av det nasjonale operative hovedkvarteret
til Bodø. Derimot er departementet kjent med JWCs
behov for rimelig innkvartering. Selv om innkvarte-
ring ikke er en forpliktelse i inngåtte avtaler, har de-
partementet lovet JWC at behovet for slik innkvarte-
ring vil bli vurdert i forbindelse med en pågående
helhetsplanlegging for Forsvaret i Stavanger-områ-
det.

SPØRSMÅL NR. 603

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Svein Roald Hansen

Besvart 9. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil statsråden starte innhentingen av anbud for

kvalitetssikring av KVUen veiutbyggingen i Nedre
Glomma-regionen, slik at arbeidet kan starte opp
uten for forsinkelser når høringen er over?»

BEGRUNNELSE:

Fredrikstad bystyre har for flere år siden vedtatt en
utbyggingsplan for nye veiløsninger i og rundt Fred-
rikstad sentrum, den såkalte Fredrikstad-pakka. Kon-
septutvalgsutredningen (KVU) for Nedre Glomma vil
være ferdig 1. mars. Deretter skal den på høring og så
skal det foretas en kvalitetssikring. Hele planprosessen

er så tidkrevende at det faktisk kan gå flere valgperio-
der fra de første vedtak om å løse trafikkproblemene
gjøres, til den konkrete utbyggingen kan starte.

Derfor er det viktig at alt som kan gjøres for å
korte ned denne tiden blir gjort.

Svar:
Ansvaret for den statlige ordningen med ekstern

kvalitetssikring (KS1, KS2) er lagt til Finansdeparte-
mentet. Rammene for ordningen blir styrt av en ram-
meavtale som Finansdepartementet har inngått med
et utvalg konsulentmiljøer. Konsulentmiljøene er
valgt gjennom en offentlig anbudsutlysning.
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Konsulent til konkret kvalitetssikringssoppdrag
vil bli hentet fra de miljøene som har rammeavtale
med Finansdepartementet. Valg av konsulent blir
gjort av Finansdepartementet i samråd med det/de
aktuelle fagdepartement(ene).

Samferdselsdepartementet vil motta KVUen for
transportsystemet i Nedre Glommaregionen med sik-
te på ekstern kvalitetssikring KS1 så snart den lokale

høringen av dokumentet er gjennomført. Dersom
Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet
mener at KVUen tilfredsstiller kravene for å kunne
sendes til ekstern kvalitetssikring (KS1), vil oppdra-
get kunne startes raskt. Som det framgår over er det
ikke behov for utlysning av anbud på det konkrete
oppdraget.

SPØRSMÅL NR. 604

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Besvart 12. februar 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«1. juli 2009 ble det innført et forbud mot depo-

nering av organisk nedbrytbart avfall i Norge. I tiden
som har gått etter at forbudet ble innført er det blitt
klart at praksisen i forhold til å gi dispensasjon fra
forbudet varierer betydelig mellom fylkene.

Kan undertegnede be om å få oversendt en fyl-
kesfordelt oversikt over dispensasjoner som er gitt
fra deponiforbudet etter innføringen 1. juli 2009?»

Svar:
Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall

ble innført for å redusere utslippene av metan fra av-
fallsdeponier og for å øke gjenvinningen. Da forbu-
det ble fastsatt, ble det forventet at det ville ta om-
kring fem år før tilstrekkelig alternativ behandlings-
kapasitet var etablert. Det ble derfor vurdert som
nødvendig å åpne for midlertidige dispensasjoner fra
forbudet.

Fylkesmennene skal rapportere til Klima- og for-
urensningsdirektoratet om status for deponiarbeidet
innen 1. mars 2010. Dette vil gi et godt grunnlag for
en samlet oversikt over dispensasjoner. Vedlagte ta-
bell fra Klima- og forurensningsdirektoratet viser
imidlertid en foreløpig oversikt over de dispensasjo-
ner fylkesmennene har gitt. Det understrekes at dette
ikke er en fullstendig og endelig oversikt og at det
trolig forekommer feil og mangler i datagrunnlaget.
Blant annet mangler tall for enkelte fylker.

Om lag 70 % av alle deponier for ordinært avfall
har søkt om dispensasjon. Få søknader er blitt avslått,

men en del dispensasjoner er blitt gitt med relativt
kort varighet. En dispensasjon omfatter ikke nødven-
digvis hele den avfallsmengden deponiet mottok før
deponiforbudet trådte i kraft. Samme deponi kan
også ha flere dispensasjoner for ulike avfallsfraksjo-
ner eller avfall fra ulike avfallsbesittere. Det er stor
variasjon i hvilke avfallmengder som omfattes av
hver enkelt dispensasjon. Den foreløpige oversikten
omfatter totalt 44 dispensasjoner av ulik varighet.
Disse dispensasjonene utgjør til sammen om lag
360 000 tonn avfall i 2009, 290 000 tonn i 2010 og
120 000 tonn i 2011. Klima- og forurensningsdirek-
toratet har tidligere anslått at forbudet vil føre til at
omtrent 650 000 tonn avfall årlig, som ellers ville gått
til deponi, må behandles på annen måte.

Det er tilstrebet størst mulig likebehandling ved
fylkesmennenes behandling av dispensasjonssøkna-
der gjennom relativt detaljerte retningslinjer fra Kli-
ma- og forurensningsdirektoratet. I retningslinjene
blir det lagt vekt på at dispensasjon bare bør innvilges
i tilfeller hvor det ikke foreligger hensiktsmessige al-
ternativ til deponering og hvor det er konkrete planer
om levering av avfallet til annen behandling fra et
fastsatt tidspunkt. Markedssituasjonen for forbren-
ning av avfall har nå for øvrig endret seg slik at det
ikke lenger er samme mangel på forbrenningskapasi-
tet, og mye av grunnlaget for å gi dispensasjoner har
dermed falt bort. Jeg er kjent med at Klima- og foru-
rensningsdirektoratet har bedt fylkesmennene om å
være svært restriktive med å innvilge søknader om
forlengelse av de dispensasjoner som er gitt.
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Vedlegg til svar:

Vedlegg: Foreløpig oversikt over dispensasjoner

*   Mengder i tonn
** Mengder i 2009 gjelder for 6 måneder (1/7-31-12)

SPØRSMÅL NR. 605

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Laila Gustavsen

Besvart 11. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Hvert år påkjøres over 7000 vilt i Norge av tog

eller bil. Nesten daglig er det elgpåkjørsler gjennom
Hallingdal. Jernbanen er også berørt og som et ek-
sempel er det på 10 år, kjørt i hel 2876 elg på Nord-
landsbanen. Mye kan gjøres for å begrense antall vilt-
påkjørsler. Alt fra økt jakt, vinterforing, merking,
skilting og viltgjerder er eksempler på tiltak.

Hvordan ser ministeren på utfordringen med vilt-
påkjørsler og hva gjøres for å begrense antall påkjørs-
ler?»

BEGRUNNELSE:

Fra 2007-2008 økte antall innmeldte skader fra
dyrepåkjørsler med 16 % i følge forsikringsselskapet

TrygVesta. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser
at antall omkomne hjort, elg, rådyr og rein har økt
med ca 1800 dyr fra 199899 til 2008/09. Viltpåkjørs-
ler gir store skader og kan være en svært dramatisk
opplevelse. Antall drepte og skadde i slike ulykker
var 277 i 2008.

Det er viktig at ulike instanser arbeider sammen
for å begrense antall påkjørsler av vilt langs vei og
bane. I Hallingdølen kunne vi den 28.12.09 lese om
at Statens vegvesen ville hente inspirasjon i Finland
å merke rein med refleks. Andre eksempler vi har sett
er at statens vegvesen, på spesielt ulykkesbelastede
strekninger, har merket med blod og i enkelte tilfeller
også latt viltet ligge igjen, for å få bilistene til å bli
mer oppmerksomme.

Fylke Antall *Mengder i 2009**  *Mengder i 2010 *Mengder i 2011 *Sum

Hordaland 5 77500 70834 - 148334
Rogaland 3 33983 37417 - 71400
Vest-Agder 4 40000 80000 - 120000
Vestfold 1 500 - - 500
Hedmark 2 6000 12000 12000  30000
Oppland 3 42940 32880 18940  94760
Aust-Agder 4 29000 - - 29000
Telemark 7 32450 36500 20250  89200
Finnmark 2 - - - -
Troms 2 4500 4500 - 9000
Østfold 2 16250 16250 - 32500
Oslo & Akershus 2 35000 - - 35000
Buskerud 7 45225 71450 71450  188125
Sogn og fjordane - - - - -
Møre og romsdal - - - - -
Sør Trøndelag - - - - -
Nord Trøndelag - - - - -
Nordland - - - - -

Sum  363348 290997 122640 847819
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Svar:
Påkjørsel av dyr er en svært beklagelig konse-

kvens av transportaktivitet enten det er på veg eller
på jernbane. I likhet med representanten Gustavsen
er jeg ikke tilfreds med at det blir kjørt i hjel et bety-
delig antall dyr i Norge. Tallet på dyrepåkjørsler med
tog varierer riktignok fra år til år og gjennom året,
blant annet som følge av mengde snø, dyrenes aktivi-
teter og tilgangen på fòr. Men dette er uansett et pro-
blem jeg tar på stort alvor, og jeg er opptatt av at det
både iverksettes tiltak som reduserer antallet påkjørs-
ler, samtidig som det er nødvendig å sikre at påkjørte
dyr tas hånd om på en best mulig måte.

Ansvaret for hindre at dyrene kommer inn på
sporet ligger hos Jernbaneverket som forvalter av in-
frastrukturen. Når det gjelder husdyr, tamrein mv,
har også eier av dyrene en plikt til å føre tilsyn med
disse, jf. dyrevernloven § 2.

Det forebyggende arbeidet med å hindre dyrepå-
kjørsler i form av vegetasjonsrydding, gjerding og
øvrige tiltak gjennomføres på steder der man antar ef-
fekten blir størst. En del av Jernbaneverkets ordinære
drift innehar elementer som bl.a. skogrydding, brøy-
ting, vegetasjonsfjerning og lignende langs jernbane-
linjene for å gi lokførerne bedre oversikt og gi dyrene

bedre retrettmuligheter når tog kommer. I tillegg har
Jernbaneverket gjennomført tiltak som saktekjøring,
foring, viltspeil, sprøyting og utlegging av ulveurin
osv. Gjennomføringen av tiltak skjer normalt i tett
samarbeid med blant annet lokale viltnemnder i be-
rørte kommuner. Det ble for 2009 bevilget 5 millio-
ner kroner ekstraordinært over Jernbaneverkets bud-
sjett til tiltak for å hindre dyrepåkjørsler. Dette har re-
sultert i en ekstraordinær innsats på dette området.

Jernbaneverket har også, i godt samarbeid med
NSB, gjennomført kurs og opplæring av kommune-
nes fallviltgrupper (og lokalt politi), slik at disse ikke
trenger å vente på sikkerhetsmann fra Jernbaneverket
ved ferdsel i og ved sporet ved ettersøk og avliving av
skadde påkjørte dyr. Dette har fungert svært bra og
tilbakemeldingene fra de involverte partene tilsier at
responstiden ved påkjørsel har gått ned.

Dyrepåkjørsler vil dessverre være et problem
også i tiden framover, men det er viktig for meg at det
settes inn hensiktsmessige tiltak som kan redusere
antall drepte dyr og redusere påkjørte dyrs lidelser.
Jeg er derfor opptatt av at Jernbaneverket, sammen
med transportutøverne, jobber målrettet på dette fel-
tet.

SPØRSMÅL NR. 606

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll

Besvart 10. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Samfunnet og enkeltmenneskene er i dag helt

avhengig av en sikker strømframføring. I forbindelse
med det store snøfallet rundt nyttår, i vestre del av
Vest Agder var enkelte abonnenter uten støm opp til
5 døgn. Utstyr som vannpumper, nødvendig utstyr til
gårdsdrift etc. kunne da ikke benyttes. Trær som had-
de falt over linjen var hovedårsaken til strømbrudde-
ne.

Vil statsråden sørge for at regelverket for linje-
rydding blir revidert og skjerpet for å gi sikrere
strømforsyning til abonnentene i framtiden?»

BEGRUNNELSE:

Dagens samfunn er så teknologisk, og elektrisk
strøm er en livsnødvendighet for at samfunnet ikke
skal stoppe opp. Offentlige myndigheter, bedrifter og
private får store vansker når det oppstår strømbrudd.

Boliger utenfor regulerte strøk får som regel vann fra
egen brønn. Dagens teknikk med dype brønner gjør
at ved strømbrudd blir vannforsyningen kuttet.
Gårdsdrift i særdeleshet er avhengig av sikker strøm-
tilførsel.

Undersøkelser etter strømbruddene i vestre del
av Vest Agder ved årsskiftet viste at de fleste proble-
mene oppstod på grunn av trær som hadde falt over
linjene. Det er neppe realistisk å rydde så brede tre-
frie gater at trær som knekker under dårlig vær ikke
når linjene. Likevel finner jeg det nødvendig å foku-
sere på behovet for øket linjerydding. I dag er reglene
klare, men neppe tilfredsstillende i lys av at tilvek-
sten på all type skog er meget stor. Nettmyndigheter
bør kunne felle utsatte trær uten først å kontakte
grunneierne dersom situasjonen tilsier at felling er
nødvendig. Det opplyses fra nettselskapene at dette
ikke er tilfellet. Økonomisk kompensasjon kan følge
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deretter. Samfunnssikkerhet med tilfredsstillende
framføring av elektrisk strøm er en nødvendighet i
dagens og morgendagens samfunn.

Svar:
Jeg er enig med representanten i at stabil og sik-

ker strømforsyning er en viktig del av samfunnssik-
kerheten. Strømutfall kan gi den enkelte som rammes
betydelige problemer. Strømutfall utgjør et meget be-
tydelig samfunnsproblem dersom de varer lenge og
rammer mange.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) gjennomfører hvert år tilsyn med nettselska-
pene i landet, hvor kontroll av linjerydding av
høyspenningslinjer er en obligatorisk del av tilsyne-
ne. Man kontroller blant annet hvordan nettselskape-
nes rutiner for linjerydding er nedfelt i selskapets in-
ternkontrollsystem og direktoratet tar stikkprøver ute
langs linjene.

I henhold til forskriften er minstekravet til av-
stand mellom trær og vegetasjon og høyspentlinjer
tre meter. Formålet med forskriften er at elektriske
anlegg skal planlegges, bygges, drives og vedlikehol-
des uten å være til fare for liv, helse og materielle ver-
dier.

Minstekravene i forskriften er imidlertid ikke til-
strekkelig til å sikre stabil forsyning i enhver situa-
sjon. I spesielle værsituasjoner, for eksempel ved
sterk vind eller ved store snøfall med våt og tung snø,
kan det likevel forekomme strømbrudd. Det selska-
pet som eier nettet må derfor på grunnlag av egne ri-
sikovurderinger bestemme om det er behov for større
avstander til trær og vegetasjon i det enkelte geogra-
fiske området. Et generelt krav om velteavstand for
trær vil på den annen siden medføre store kostnader
og er ikke blitt vurdert som samfunnsøkonomisk for-
svarlig.

Fra og med 2002 la DSB om sin praksis og inn-
skjerpet og prioriterte tilsynet med selskapenes linje-
rydding. Tilstanden i det norske distribusjonsnettet er
nå blitt vesentlig bedre. Arbeidet med å holde linje-
traseene frie for trær og vegetasjon er en vedvarende

oppgave for nettselskapene og DSB vil derfor også i
fremtiden føre tilsyn med at selskapene holder linje-
ne i forskriftsmessig stand.

I et land som Norge må likevel den enkelte kunde
av nettselskapene ta høyde for at avbrudd i strømfor-
syningen kan forekomme. Avhengig av behovet må
kunden selv vurdere om det er behov for reservekraft
eller andre energikilder. Det fremgår av forskriftene
for lavspenningsanlegg, (lokal strømforsyning) for at
strømkunden skal vurdere om uavhengig strømtilfør-
sel er nødvendig, dersom avbrudd kan forårsake fare
for mennesker, husdyr eller omgivelsene.

For øvrig er nettselskapene også underlagt regu-
lering fra Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE)/Olje- og energidepartementet (energiloven
med forskrifter) som har betydning for forsynings-
sikkerheten. Blant annet er nettselskapene gjennom
dette regelverket forpliktet til å holde nettet i forsvar-
lig stand og å rette feil uten ugrunnet opphold etter
avbrudd.

Regelverket inneholder for øvrig også en ordning
som gjør at nettselskapenes inntekter er avhengig av
leveringspåliteligheten i egen elektrisitetsforsyning.
Ordningen omfatter avbrudd med varighet lengre enn
3 minutter. Ordningen fungerer slik at dersom leve-
ringspåliteligheten synker over tid, så synker også
nettleien.

Ved svært langvarige avbrudd (over 12 timer) har
NVE innført en ordning med direkte utbetaling fra
nettselskapet til sluttbrukerne. Eksempelvis vil et
sammenhengende avbrudd på fem døgn kunne gi en
direkte utbetaling på 5300 kroner. Sluttbrukerne må
fremme et krav innen rimelig tid etter at normal for-
syning ble gjenopprettet.

Som nevnt ville det være en umulig oppgave å si-
kre full strømforsyning til alle abonnenter i Norge til
enhver tid. Samlet sett mener jeg at regelverket slik
det nå er utformet og slik det blir fulgt opp av både
DSB og NVE gir forbrukere og næringsdrivende ri-
melig grad av sikkerhet og jeg legger derfor ikke opp
til en skjerping av regelverket for linjerydding nå.
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SPØRSMÅL NR. 607

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Peter N. Myhre

Besvart 9. februar 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Regjeringen har gitt 200 millioner kroner i nød-

hjelp til Haiti, blant annet gjennom diverse FN-orga-
nisasjoner. I følge den danske avisen Politiken adva-
rer fire haitianske professorer mot at FN får en sentral
rolle i gjenoppbyggingen av landet, og viser til at or-
ganisasjonens virke i Haiti gjennom mange år har
vært preget av treghet, korrupsjon og inkompetanse. 

Tar utenriksministeren disse bekymringsmeldin-
gene på alvor, og vil Regjeringen fremdeles bruke
FN som en av viktigste kanalene for nødhjelp til Hai-
ti?»

BEGRUNNELSE:

Professorene Michele Oriol, Daniel Supplice,
Michel Soukar og Erick Balthazar ved Statsuniversi-
tetet i Haiti fraråder i følge Politiken på det sterkeste
at FN alene står for gjenoppbyggingen av landet, og
at dette vil være en garanti for at arbeidet mislykkes.
Professorenes advarsel kommer spesielt som følge av
FNs innsats etter orkanene i 2004 og 2008, hvor det
etter deres mening var utstrakt korrupsjon, inkompe-
tanse og treghet i organisasjonen. Professorene får
også støtte fra den danske Haiti-eksperten Gerard
Lehmann på Syddansk Universitet som slår fast at 15
års massiv hjelp fra FN har vært en fiasko.

Svar:
Jordskjelvet på Haiti er en enorm humanitær ka-

tastrofe og en svært krevende logistisk utfordring.
Jordskjelvet rammet hovedstaden og det sentrale
myndighetsapparatet hardt. Effektiv nødhjelp og
gjenoppbygging forutsetter koordinert internasjonal
innsats. Bare FN kan fylle denne koordineringsrol-
len, til tross for at organisasjonen også selv ble hardt
rammet. Det er kun FN som er anerkjent av alle par-

ter og har den nødvendige legitimitet. Også Haitis re-
gjering, samt store aktører som USA, framholder at
det er FN som må foreta den koordinering av nød-
hjelp og gjenoppbygging på Haiti som er helt nød-
vendig. Videre er FNs operative nødhjelpsinnsats
som Unicefs tiltak for beskyttelse av barn og Verdens
matvareprograms (WFP) distribusjon av vann og mat
helt nødvendig i det som antas å forbli en humanitær
katastrofe i mange måneder framover. 

Vi følger hjelpearbeidet tett og er i løpende kon-
takt med FN-systemet. Noe av hensikten med denne
dialogen er også å hjelpe FN til å bli bedre. Vi har vi-
dere tett dialog med de norske organisasjonene som
jobber på Haiti. Disse koordinerer også sin innsats
med FN. Innspillene fra hjelpeorganisasjonene på
bakken er viktige for vår dialog med FN. Utenriksde-
partementet har i tillegg en medarbeider på plass i
Port au Prince som følger hjelpearbeidet og rapporte-
rer om FN og andre sentrale aktørers innsats. 

Gjenoppbygging av Haiti må finne sted i nært
samarbeid med haitianske myndigheter. Fra norsk
side tar vi sikte på å bidra til at den samlede innsatsen
blir best mulig koordinert og i tråd med nasjonale pri-
oriteringer. Vi vurderer kanalisering av støtte gjen-
nom flergiverfond i samarbeid med FN, myndigheter
og internasjonale finansieringsinstitusjoner, forutsatt
at disse kan bidra til en effektiv samordning og god
økonomiforvaltning. 

Samarbeidsformene for gjenoppbyggingen er
ennå ikke klart definert. Imidlertid er en giverkonfe-
ranse planlagt i New York i mars. Det blir avgjørende
at haitianske myndigheter, FN, Verdensbanken og
det øvrige internasjonale samfunn sammen klarer å
mobilisere ressurser til gjenoppbygging av Haiti som
også tar høyde for å redusere landets og befolknin-
gens sårbarhet.
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SPØRSMÅL NR. 608

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 10. februar 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Reineiere får ikke solgt slakterein til slakterie-

ne. Reinslakteriene får ikke solgt kjøttet videre og de
melder om at det er liten interesse for reinkjøtt. Prisen
er nærmere 2/3 høyere enn i vårt naboland Sverige.

Hva mener ministeren om problemet og hva vil
ministeren gjøre for å løse denne situasjonen?»

BEGRUNNELSE:

I en rekke artikler i media den siste tiden er det
satt fokus på dyrt reinkjøtt som er nesten umulig å få
kjøpt for eksempel i Oslo. Formannskapsmedlemme-
ne i Kautokeino som var i Oslo for å diskutere slak-
tesituasjonen i Finnmark, prøvde å finne noen butik-
ker som solgte reinkjøtt. De fant ikke noe reinkjøtt i
hyllene, men konstaterte at de solgte blant annet kro-
kodillekjøtt.

Regionleder i butikkjeden Coop Mega, Sigmund
Lindgård uttaler til NRK 081209:

"Næringa har seg selv å takke for at ikke reinkjøt-
tet selger bedre. Årsak: et svært høyt prisnivå på pro-
duktene. Folk ser seg om etter et alternativ flere gan-
ger, når de ser at en steik eller en filet koster 600 kro-
ner kiloen. Det gjør at reinkjøttet blir valgt bort til
fordel for et annet alternativ."

Svar:
Det er riktig som representanten Trældal påpeker

at det gjennom de siste månedene har vært problemer
med å få levert slakterein til slakteriene, og at disse
igjen opplever liten interesse for levering av reinkjøtt
i resten av verdikjeden. Høyt prisnivå har vært frem-
satt som én forklaringsfaktor.

Som ansvarlig departement for reindriftspolitik-
ken, involveres også Landbruks- og matdepartemen-
tet i problemene knyttet til omsetningen av reinkjøtt.
Jeg må likevel presisere at prisen på reinsdyrkjøtt
ikke reguleres av offentlige myndigheter. Det fastset-
tes ikke målpris for reinkjøtt under de årlige rein-
driftsforhandlingene. Prisen bestemmes i markedet,

og både slakting og omsetning av reinkjøtt er nærin-
gens eget ansvar. Jeg har derfor ingen muligheter til,
og ser det heller ikke som aktuelt, å gripe inn i de me-
kanismene som gjør seg gjeldende for prissettingen.

Når myndighetene likevel involverer seg i pro-
blemene knyttet til omsetningen av reinkjøtt, skyldes
det at store lager med reinkjøtt i neste omgang vil
kunne få uheldige innvirkninger på gjennomføringen
av reindriftspolitikken for øvrig, blant annet arbeidet
med å få redusert reintallet i enkelte deler av Finn-
mark.

Det er flere faktorer som påvirker omsetningen
av reinkjøtt, og dermed mulighetene for slakting. En
sentral faktor er prisen på reinkjøtt til forbruker. Pri-
sen til forbruker avhenger igjen av blant annet prisen
til reineier og avansen i produksjons- og distribu-
sjonskjeden. Det er riktig at reineiere i Norge får en
høyere pris pr kg enn i Sverige og Finland. For drifts-
året 2008/2009 utgjorde bruttoprisen i Norge ca 70
kroner pr. kg til reineieren (slaktekostnader inklu-
dert), mens den er lavere for svenske og finske rein-
eiere. Imidlertid er det viktig å være bevisst på at det
videre er meget stor forskjell mellom den pris reinei-
er får fra slakteriet og den pris som forbruker må be-
tale for reinkjøttet.

I kvantum utgjør reinkjøttomsetningen en svært
liten andel av det totale kjøttforbruket i Norge. Det
produseres årlig reinkjøtt tilsvarende ca. et halvt kilo
pr. innbygger. Når reinkjøttet av forbrukerne anses
for å være et svært sunt og eksklusivt produkt, danner
det et godt utgangspunkt for å få solgt kjøttet.

På bakgrunn av de økte problemene knyttet til
reinkjøttmarkedet, har Landbruks- og matdeparte-
mentet (LMD) en tett dialog med Norske Reindrift-
samers Landsforbund (NRL) der mulige tiltak for økt
salg av reinkjøtt vurderes. Markedsføring av reinkjøtt
og involvering av aktørene i verdikjeden, prioriteres
nå høyt. Som et resultat av dette arbeidet vil det i nær
fremtid bli satt i gang flere tiltak, blant annet en TV-
kampanje i regi av Opplysningskontoret for kjøtt.
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SPØRSMÅL NR. 609

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 10. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Ved mange anmeldelser for vold gir Politiet in-

gen informasjon til offeret om det offentliges tilbud
til voldsofre som f.eks. fri rettshjelp og voldsofferer-
statning. I andre land får offeret denne informasjonen
automatisk ved anmeldelsen. 

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Politiet har
rutiner som gjør at voldsofre får den informasjon og
bistand som de har krav på og slik at de raskt kan få
hjelp til å komme videre i livet i en vanskelig tid?»

Svar:
Kriminalitetsofrenes stilling er betraktelig styr-

ket de senere år og ofre for ulike former for vold, har
blitt gjenstand for økt oppmerksomhet innad i politi-
et.

Med virkning fra 1. juli 2008 ble det blant annet
foretatt endringer i straffeprosessloven hvor fornær-
medes rettigheter ble styrket. I forlengelsen av denne
lovendringen er påtaleinstruksen endret med virk-
ning fra 1. november 2009. Endringene i påtalein-
struksen medfører at fornærmede og etterlatte har fått
presisert sine rettigheter med hensyn til krav på infor-
masjon underveis i saken. Dersom vedkommende er
utsatt for en straffbar handling hvor det oppnevnes
bistandsadvokat, skal politiet i tillegg oppnevne en
egen kontaktperson for vedkommende. Dette vil gjel-
de ofre for seksualforbrytelser, gjentatt eller grov
vold i nære relasjoner, menneskehandel, overtredelse
av kontaktforbud/besøksforbud, kjønnslemlestelse, i

saker hvor det er grunn til å tro at vedkommende får
betydelig skade på legeme eller helbred eller dersom
det foreligger særlige forhold. 

Høsten 2009 utarbeidet Politidirektoratet og
Riksadvokaten en brosjyre kalt ”Fornærmedes og et-
terlattes rettigheter”. Denne brosjyren er tilgjengelig
for publikum i alle landets politidistrikt og gir en
oversikt over de viktigste rettigheter kriminalitetsof-
re har krav på. Brosjyren gir også grunnleggende in-
formasjon og kontaktnummer for øvrige aktører som
ivaretar rettigheter til et kriminalitetsoffer, slik som
støttetelefonen for kriminalitetsofre, Kontoret for
voldsoffererstatning, politiet hjemmeside, domstole-
ne og Justisdepartementet.

På politiets hjemmeside vil man også kunne finne
en mer omfattende oversikt over ulike rettigheter til
kriminalitetsofre, med linker til øvrige aktører. I til-
legg har Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og
Krisesentersekretariatet utarbeidet en brosjyre med
navnet ”Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er
blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge”. Denne
brosjyren er oversatt til en rekke språk og kan lastes
ned fra blant annet politiets hjemmeside.

Jeg er av den oppfatning at både det skriftlige
materialet som er utarbeidet, og den oppmerksomhet
politiet nå har på ivaretakelse av voldsofre, vil sikre
at den enkelte får den informasjon som er nødvendig.
Jeg vil imidlertid følge utviklingen nøye, for å sikre
at voldsofre ivaretas på en god måte.

SPØRSMÅL NR. 610

Innlevert 3. februar 2010 av stortingsrepresentant Jenny Klinge

Besvart 9. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Behov for bedre tilbud til kroniske smertepa-

sienter er omtalt i flere oppdragsbrev til regionale
helseforetak. Fortsatt mangler deler av denne grup-
pen et behandlingstilbud tilpasset sin situasjon. Et
mindre antall har behov for lengre opphold ved avde-
ling med særlig kompetanse for å få fastlagt et be-
handlingsopplegg. Uten en slik mulighet blir de sendt
fra sted til sted der ingen kan gi god nok hjelp.

Vil statsråden ta initiativ til å opprette en post el-
ler avdeling med nasjonalt ansvar for å følge opp de
hardest rammede?»

BEGRUNNELSE:

Et eksempel på en kronisk smertepasient med
store problemer er en mann på 32 år som har hatt kro-
niske smerter i over 10 år utløst av en ortopedisk ope-
rasjon. Han har hatt flere postoperative operasjoner
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og innleggelser på flere sykehus med god kompetan-
se, blant annet Smerteklinikken på Aker sykehus, St
Olavs Hospital, Smerteklinikken på Rikshospitalet.
Han får nå god oppfølging lokalt. I 2009 har han fått
vedtatt en individuell plan. Men han har ikke en
medisinering som kan hjelpe på smertene og som han
tåler å bruke. Pårørende mener at det som nå kan gi
håp om varig hjelp, er en langvarig innleggelse ved
en spesialisert avdeling for observasjon og vurdering
av behandlingsopplegg. De mener det ikke finnes en
slik avdeling i dag som tar det ansvar som trengs. De
har også etterlyst en døgntelefon for smertepasienter,
og bedre mulighet for å søke behandlingshjelp i ut-
landet.

Svar:
Om lag 30 prosent av voksne nordmenn opplever

å ha langvarige smerter. I de fleste tilfeller vil pri-
mærhelsetjenesten håndtere disse på en tilfredsstil-
lende måte. Bare en liten del vil ha behov for spesia-
listhelsetjenester. Utredningen av pasienter med kro-
niske smerter er omfattende og retter seg mot å finne
en årsak som kan behandles. Dessverre er det slik at
smerten ikke alltid kan helbredes for en del pasienter,
disse vil imidlertid få tilbud om å lære og mestre
smerteplagene. 

Helsedirektoratet er i ferd med å utvikle veiledere
for rettighetstildeling og fristfastsettelse for 30 fag-
områder i spesialisthelsetjenesten, såkalte priorite-
ringsveiledere. Disse veilederne skal bidra til en mer
enhetlig praksis og bidra til riktigere prioritering av
pasienter med kroniske smerter. Prioriteringsveilede-
ren for smertetilstander som ble utgitt i 2009 gir kro-
niske smertepasienter rett til nødvendig helsehjelp
med maksimumsfrist 16 uker. For barn og unge un-
der 20 år gis høyere prioritet og kortere frist til utred-
ning og behandling av kronisk smerte.

Det etterlyses en døgntelefon for smertepasien-
ter. En bemannet døgntelefon spesielt for smertepa-
sienter vil ikke nødvendigvis gi bedre hjelp til disse
pasientene. Kroniske smerter følges best opp ved jus-
tering av behandling over tid av et fast personell som
kjenner pasienten. Dette bør skje i samarbeid mellom
fastlegen og smerteklinikkene. 

En pasient som har rett til nødvendig helsehjelp i
henhold til pasientrettighetslovens § 2-3, men som

ikke kan få helsehjelp fordi behandling ikke kan ut-
føres forsvarlig i Norge etter akseptert metode, har i
henhold til pasientrettighetsloven § 2-1 femte ledd,
rett til helsehjelp i utlandet. Det er en forutsetning at
helsehjelpen kan utføres forsvarlig av tjenesteyter i
utlandet etter akseptert metode, og at pasientens til-
stand og den aktuelle behandlingen tilfredsstiller føl-
gende krav:

1. pasienten har et visst prognosetap med hensyn til
livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvali-
tet dersom helsehjelpen utsettes, og

2. pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen,
og

3. de forventede kostnadene står i et rimelig forhold
til tiltakets effekt. 

Det er det regionale helseforetaket som har an-
svar for å vurdere om en pasient har rett til nødvendig
helsehjelp i utlandet, og i så fall dekke utgiftene. Der-
som en pasient er uenig i den vurdering spesialisthel-
setjenesten foretar når det gjelder rett til behandling i
utlandet, kan pasienten klage til Dispensasjons- og
klagenemnden for behandling i utlandet. 

Vi har i dag 17 smerteklinikker i Norge. Nasjo-
nalt kompetansesenter for sammensatte lidelser ved
St. Olavs Hospital har tilbud om utredning og be-
handling av kroniske smerter. Som kjent har departe-
mentet tidligere stilt et eksplisitt krav gjennom opp-
dragsdokumentet til de regionale helseforetakene om
at det skal bygges opp tilstrekkelig kompetanse på
området og at behandlingskapasiteten skal styrkes,
spesielt ved smerteklinikkene. I henhold til spesia-
listhelsetjenesteloven § 2-1a er de regionale helsefor-
etakene tillagt et ”sørge for”-ansvar for å sikre pasi-
entene i sin region nødvendige helsetjenester. Det er
også de regionale helseforetakene som må plassere
kroniske smertepasienter riktig i en prioriteringsmes-
sig sammenheng. Jeg legger til grunn at de regionale
helseforetakene videreutvikler tilbudet til mennesker
med kroniske smerter i tråd med statlige føringer.

Det pågår nå et arbeid med gjennomgang av
lands- og flerregionale funksjoner samt nasjonale
kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten. Jeg vil ta
med meg spørsmålet du reiser inn i dette arbeidet.



116 Dokument nr. 15:4 – 2009–2010

SPØRSMÅL NR. 611

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Bjørn Lødemel

Besvart 17. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Det er oppretta ei arbeidsgruppe for båtruter på

Sognefjorden som har som målsetting å få gjenopp-
retta riksvegferjer på Fjærlandsfjorden og Nærøy-
fjorden. Dei nasjonale turistvegane på Aurlandsfjel-
let og Gaularfjellet gjev dei reisande eineståande na-
turopplevingar. Ei gjenoppretting av offentlege ferje-
ruter på Fjærlandsfjorden og Nærøyfjorden vil gjere
desse strekningane til ei rundreise med opplevingar i
verdsklasse.

Kan statsråden sjå på denne saka og legg til rette
for ei slik løysing?»

GRUNNGJEVING:

Arbeidsgruppa som er oppretta for å gjenopprette
ferjestrekningane på Fjærlandsfjorden og Nærøyfjor-
den som riksvegferjer, og gjere dei til ein del av dei
nasjonale turistvegane, er breitt samansett. Sogn og
Fjordane fylkeskommune, alle kommunane i regio-
nen, Sogn regionråd, lokale reisemålselskap og Visit
Sognefjorden står bak denne satsinga.

Transportøren, Fjord 1, ønskjer ikkje å drive
Fjærlandsferja på kommersiell basis lenger, og dei
kan berre drive ferje på Nærøyfjorden i 3 månader i
året.  Dette er svært skadeleg for reiselivet i regionen,
og for Norge som reisemål.  Nærøyfjorden er på
UNESCO si liste over verdsarvområde, og fjordane
på Vestlandet er fleire gongar kåra til verdas fremste
reisemål.

Det er svært uheldig for reiselivsbedriftene i regi-
onen å ha så stor usikkerheit om ferjetransporten på
desse fjordane, og det er øydeleggjande for det store
potensiale for næringsutvikling i regionen.

Det kunne vere naturleg å handsame ei slik sak i
Samferdsledepartementet, men på grunn av at dette
er ei sak som nesten utelukkande handlar om næ-
ringsutvikling ønskjer eg at næringsministeren ser på
saka frå eit næringsperspektiv.

Det hastar med å få avklart kva tilbod som skal
presenterast for turistane komande sesong og i åra
som kjem, og det hastar ikkje minst for mange reise-
livsbedrifter som ønskjer å satse på ei framtidsretta
næring i regionen.

Eg vil be næringsministeren i samråd med sam-
ferdsleministeren kome med ei tilbakemelding til
denne arbeidsgruppa med gode råd for korleis denne
saka best kan løysast, og ber om at dette blir gjort
snarast råd.

Svar:
Reetablering av riksvegferjesamband

Ferjesambanda sin funksjon frå ein samferdsels-
politisk ståstad er å vera sjøkryssande transportruter.
Der nye vegar kjem som erstatning for – og forbe-
tring av – ei transportrute med ferjesamband, vert
sambandet nedlagt. I prioriteringa mellom talrike og
gode samferdselsprosjekt er det vanskeleg å forsvara
investeringar i nye veganlegg til erstatning for ferje,
for så å halda fram ferjedrifta parallelt med dei nye
veganlegga.

Dei siste 20-30 åra har det vore store statlege in-
vesteringar i vegnettet i indre Sogn. Målet for desse
satsingane har vore å betra framkomst, trafikktrygg-
leik og transportøkonomi i regionen, og det var ein
føresetnad for satsinga at ferjestrekningane Bales-
trand – Fjærland og Gudvangen – Lærdal vart ned-
lagt som offentlege ferjestrekningar.

Etter forvaltningsreforma som vart sett i verk 1.
januar 2010, er det lagt til grunn at vegar og ferjesam-
band skal vera riksveg og riksvegferjesamband der-
som dei har ein funksjon som koplingar til nasjonale
knutepunkt, koplingar til større byområde, er viktige
interregionale vegar og/eller er viktige vegar mot na-
bolanda. Eg kan ikkje gå inn for ei reetablering av
Balestrand – Fjærland og Gudvangen – Lærdal som
riksvegferjesamband då desse ikkje oppfyller krava
til riksvegferjesamband.

I denne samanheng vil eg minna om at fylkes-
kommunen er ansvarleg for lokal rutetrafikk, og at
ein førespurnad om lokal ferjedrift difor må rettast til
Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Nasjonale turistvegar

Strekningane i satsinga Nasjonale turistvegar
vart utvalde etter ein grundig prosess i perioden
1999-2004. Grunnlaget var 52 forslag frå reiselivsor-
ganisasjonar, kommunar og fylke med ei samla lengd
på om lag 8 500 km. I tillegg vart ei rekkje andre mo-
gelege kandidatar undersøkt. Av omsyn til attraksjo-
nen sin styrke vart talet på strekningar som bør inngå
i attraksjonen vurderte til ein stad mellom 15 og 25.
Med ambisjonen om å utvikla ein ny turistattraksjon
som skal vekka nasjonal og internasjonal interesse,
vart det parallelt med synfaringar og vurderingar av
strekningane utvikla kriterium for utveljing og plan-
legging av Nasjonale turistvegar.

Resultatet er 18 strekningar som inngår i ei heil-
skapleg satsing samtidig som dei skal ha sin eigen
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identitet. Kravet om særpreg og høg kvalitet på køy-
returen resulterte i at den samla lengda på dei føre-
slegne strekningane vart redusert til 1 650 km og ei
gjennomsnittleg lengd på om lag 90 km. Streknings-
avgrensinga gjer det mogeleg å kunna konsentrera tu-
ristveginvesteringane i arbeidet med å laga ein tyde-
leg attraksjon med høg kvalitet.

Satsinga på Nasjonale turistvegar er eit investe-
ringsprosjekt med ei eiga løyving på Samferdselsde-
partementet sitt budsjett til utvikling av attraksjonen.
Det er trong for ei statleg løyving på totalt vel 1 800
mill. kr. i heile prosjektperioden frå 1993 til 2016 for
å utvikla 18 fullverdige turistvegstrekningar, og den
finansielle utfordringa er såleis betydeleg i åra fram-

over for å gjennomføra den vedtekne satsinga. Å sup-
plera eller forlenga med nye strekningar er såleis
ikkje aktuelt i prosjektperioden. Det ligg heller ikkje
midlar til ferjedrift i Nasjonal turistvegprosjektet.

Frå staten si side vil ferjedrift på dei nemnde
strekningane vera å sjå på som sjølvstendige opple-
vingar og ikkje som forlenging av Nasjonale turistve-
gar, som alt har føreteke ei streng prioritering av
strekningar.

Eg kan på denne bakgrunn ikkje sjå at det er
grunnlag for at dei nemnde ferjerutene skal etablerast
som riksvegferjesamband med statlege løyvingar til
drifta.

SPØRSMÅL NR. 612

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Åse Michaelsen

Besvart 10. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Mener statsråden at det er riktig å gi utenlandske

kriminelle strafferabatt i Norge fordi soning i Norge
må regnes som en ekstra belastning for den dømte
samt at deres mangel på norskkunnskaper er en for-
mildende grunn til å gi kortere soningstid?»

BEGRUNNELSE:

I en nylig avsagt dom i Aust-Agder tingrett ble to
polakker dømt til ett år og tre måneder for tyveri av
35 båtmotorer. I dommen ble det vektlagt at de krimi-
nelle vil få en ekstra belastning under soning da de
sannsynligvis ikke ville få besøk av sin familie og
også vil ha språkproblemer. Straffen ble derfor kortet
ned med 3 måneder. Nå viser det seg at dette har vært
en rettspraksis over flere år, begrunnet i likhetsprin-
sippet. Jeg mener at statsråden bør se på dette når det
nå legges frem en ikrafttredelseproposisjon for ny
straffelov for Stortinget.

Svar:
Utmåling av straff i den enkelte sak tilligger

domstolene og ikke de politiske eller administrative
myndigheter. Mitt syn på det spørsmålet som er reist,
knytter seg derfor ikke til dommen det er vist til i be-
grunnelsen eller til noen annen konkret straffesak.
Etter min mening bør omfattende vinningskriminali-

tet begått av utlendinger uten fast tilknytning til Nor-
ge straffes strengt.

Om det bør være en formildende omstendighet at
den domfelte er utenlandsk og derfor vil oppleve so-
ningen som ekstra belastende, må vurderes konkret i
den enkelte sak. Det er mitt inntrykk at Høyesterett i
meget begrenset grad lar forventede soningsforhold
få betydning ved straffutmålingen, og denne praksis
er retningsgivende for underinstansene.

Etter mitt syn vil dessuten kriminalomsorgen
normalt ha betydelig bedre grunnlag enn domstolene
for å avgjøre om utlendinger påføres ekstraordinære
belastninger under straffgjennomføringen. Straffe-
gjennomføringsloven § 42 tredje ledd gir da også
hjemmel for løslatelse på prøve etter soning av halv-
delen av fengselsstraffen når særlige grunner tilsier
det. Fengselsmyndighetene har lang tradisjon for å
vurdere noe tidligere løslatelse på prøve når innsatte
som følge av språkproblemer, isolasjon og manglen-
de familiekontakt har hatt en særlig tung soningssitu-
asjon. Jeg vil imidlertid understreke at det ikke er gitt
at soning i Norge vil være vesentlig mer belastende
for utenlandske statsborgere enn for norske borgere
og personer bosatt her. Dette beror blant annet på om
det i det aktuelle fengselet er flere innsatte som snak-
ker samme språk, om domfelte har et nettverk i Nor-
ge til tross for sin utenlandske bakgrunn, og på den
domfeltes familiesituasjon i hjemlandet.
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SPØRSMÅL NR. 613

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke

Besvart 12. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Mange barn er berørt av foreldrenes samlivs-

brudd. Samlivsbruddet blir ekstra vanskelig for barna
når konfliktnivået er høyt, foreldrene bor i hvert sitt
land, og barna mister muligheten til jevnlig kontakt
med den ene. NUPI-forsker Iver Neumann mener det
bør opprettes en egen internasjonal domstol for de
mest konfliktfylte barnefordelingssakene.

Mener statsråden at en nøytral internasjonal bar-
nefordelingsdomstol vil styrke barns rettigheter, og
vil statsråden ta initiativ til at en slik domstol blir
opprettet?»

BEGRUNNELSE:

Årlig fører konfliktfylkte barnefordelingssaker
til store diplomatiske problemer verden over. Bare i
Norge er 300 barn blitt ført ut av landet de siste ti åre-
ne, mens 150 er tatt inn i landet. 

Kompliserte barnebortføringssaker kjennetegnes
over hele verden ved at begge land underkjenner
rettsavgjørelser i det andre landet og utelukkende
kjemper for egne borgeres rett til barna.

Svar:
Jeg er alltid glad for innspill og konstruktive for-

slag vedrørende forebygging og håndtering av barne-
bortføringssaker. Dette er et meget komplisert saks-
felt, som er særdeles vanskelig for de berørte parter.

Det viktigste virkemiddelet for å løse barnebort-
føringssaker er Haag-konvensjonen (Haag-konven-
sjonen av 25. oktober 1980 om de sivile sidene ved
internasjonal barnebortføring). Konvensjonen søker
å forhindre barnebortføringer og løse de problemene
som oppstår hvis et barn likevel er blitt bortført fra et
land til et annet.

Målet med Haag-konvensjonen er at barnets fak-
tiske situasjon før bortføringen eller tilbakeholdelsen
skal gjenopprettes. Det internasjonale samfunn har
gjennom Haagkonferansen kommet fram til at det
beste er at avgjørelser om barnets framtid skal treffes
i det landet barnet har sitt bosted (domsilprinsippet).

Det er min erfaring at de fleste sakene løser seg
etter Haag-konvensjonens hensikt, noe som tilsier at
barnebortføringssaker bør løses etter Haag-sporet så
langt det er mulig.

Haag-konvensjonen er åpen for tiltredelse fra sta-
ter i hele verden, og den er ratifisert av 81 stater, her-
under Norge. Norsk politikk er at flest mulig land bør
tilslutte seg Haag-konvensjonen om barnebortføring.

Et forslag om en internasjonal domstol til be-
handling av ”de mest konfliktfylte barnefordelings-
sakene” vil ikke sikre formålet bak Haag-konvensjo-
nen; at avgjørelser om barnets framtid skal treffes i
det landet barnet har sitt bosted. Videre er det slik at
de mest kompliserte barnefordelingssakene erfa-
ringsmessig vil oppstå i forhold til stater som ikke er
part til Haag-konvensjonen. Det er vanskelig å se for
seg at en stat som ikke ønsker å anerkjenne prinsippet
om gjensidig anerkjennelse av nasjonale avgjørelser,
vil oppgi suverenitet til en internasjonal domstol i
alle barnefordelingssaker. Det er også grunn til å tro
at saksbehandlingen for en slik domstol vil kunne ta
lengre tid enn saksbehandlingen i de nasjonale dom-
stolene.

Jeg vil bemerke at en avgjørelse avsagt av en in-
ternasjonal barnefordelingsdomstol reiser særlige ut-
fordringer i forhold til tvangsgjennomføring der en
av partene ikke samarbeider. Da denne domstolen er
foreslått å skulle behandle de mest konfliktfylte sake-
ne, vil dette kunne være en meget aktuell problem-
stilling. Man vil dessuten være helt avhengig av at de
respektive landene iverksetter domstolens avgjørel-
ser.

Mange barnebortføringssaker har et høyt kon-
fliktnivå. Dette og at det er barn involvert, gjør det
helt essensielt at sakene får en rask løsning. Norske
myndigheter prioriterer arbeidet med barnebortfø-
ringssaker høyt. Mye er blitt gjort de siste årene for å
bidra til en raskere løsning av disse sakene, og det på-
går et fortløpende arbeid med vurdering av nye tiltak.
Av tiltak som er blitt iverksatt, og som det jobbes
med pt. kan nevnes: Økt kompetanse i domstolene,
ved oppnevnelse av to kontaktdommere (2007) som
skal bidra med kunnskap om håndteringen av barne-
bortføringssaker ved norske domstoler. Økt kompe-
tanse hos politi og påtalemyndighet, ved oppnevnelse
av en kontaktperson i påtalemyndigheten (2007). Et
bedre tilbud til de berørte ved at det er etablert en liste
over advokater med særlig kompetanse på, og kjenn-
skap til barnebortføringssaker. Disse advokatene har
fått god opplæring gjennom deltakelse på Justisde-
partementets seminar om barnebortføring i november
2009. Det er fremmet en ny stortingsmelding om of-
fentlig rettshjelp, St.meld nr. 26 (2008 – 2009), hvor
det bl.a. foreslås at saker om barnebortføring dekkes
av rettshjelpsordningen i større grad enn i dag. Det er
satt i gang et arbeid med å vurdere om straffansvaret
bør utvides ved internasjonale barnebortføringssaker.
Dette vil bli gjenstand for en særskilt høring. Barne-
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og likestillingsdepartementet sendte høsten 2009 et
forslag om stans av økonomiske ytelser og overførin-
ger til barnebortfører på høring, for å hindre at de

som bortfører og kidnapper barn får offentlige ytelser
og økonomiske overføringer som kan bidra til å opp-
rettholde en barnebortføring.

SPØRSMÅL NR. 614

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 18. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«FrP har tidligere fremmet forslag om å utarbeide

en nasjonal vindkraftplan. Forslaget har blitt avvist i
Stortinget med henvisning til at fylkene skal gjøre
den jobben. Rogaland er et av svært få fylker som har
laget en slik plan, og de opplever at nær sagt alle av
NVEs tildeling av vindkraftkonsesjoner i desember
2009 brøt med fylkets "nei" områder. 

Hvilken hensikt har en fylkesvis vindkraftplan
når NVE ikke trenger å respektere den, og vil statsrå-
den ta initiativ til å utarbeide en nasjonal vindkraft-
plan?»

Svar:
Som representanten er kjent med har Miljøvern-

departementet og Olje- og energidepartementet gjen-
nom retningslinjer for planlegging og lokalisering av
vindkraftanlegg oppfordret fylkene til å utarbeide re-
gionale planer for vindkraft og også gitt anbefalinger
om hvordan slike planer bør innrettes. Formålet med
regionale vindkraftplaner er å styrke grunnlaget for
en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for
vindkraftanlegg. Fylkesdelplan for vindkraft i Roga-
land - ytre del ble med enkelte merknader godkjent
av MD i samråd med OED i januar 2009. Dette var
den første regionale planen for vindkraft, og senere er
ytterligere to planer vedtatt i fylkestingene hhv Nord-
land og Sør-Trøndelag. Sistnevnte ble godkjent av
MD i samråd med OED tidligere denne uken. I tillegg
arbeider flere andre fylker med slike planer. 

NVE har nylig fattet vedtak i flere konsesjonssa-
ker i Rogaland. Disse sakene er påklaget og vil bli
oversendt departementet, etter saksforberedelse hos
NVE.  Av hensyn til etterfølgende klagebehandling
vil jeg derfor i mitt svar kun omtale forholdet mellom
regionale vindkraftplaner og konsesjonsbehandlin-
gen på generelt grunnlag. 

I henhold til retningslinjer for planlegging og lo-
kalisering av vindkraftanlegg, bør søknader som er
lokalisert i områder som i planen er vurdert å være

spesielt konfliktfylte, normalt ikke imøtekommes.
Søknader lokalisert til områder som ut fra foreliggen-
de kunnskap og regionale prioriteringer vurderes å ha
akseptabelt konfliktpotensial, har et godt utgangs-
punkt for å bli i møtekommet. I konsesjonsbehand-
lingen av konkrete prosjekter må det imidlertid alltid
foretas ytterligere avklaringer, og en konkret vurde-
ring av fordeler og ulemper knyttet til det enkelte
prosjekt, herunder mulighetene for avbøtende tiltak.
Konsesjonssystemet er et sentralt virkemiddel for å
oppnå nasjonale energipolitiske mål. Dette innebærer
at konsesjons-myndigheten også må vektlegge andre
forhold enn de hensyn som i planene er vektlagt ut fra
regionale vurderinger og prioriteringer. Videre er
konsesjonsbehandlingen basert på mer detaljert og
utfyllende kunnskap innhentet gjennom konsekvens-
utredninger og høringer av konkrete prosjekter, her-
under konsekvensene av eventuell nett-forsterkning
og hensynet til lokale synspunkter. I konsesjonsbe-
handlingen blir søknader om vindkraft- og nettutbyg-
ging vurdert samlet. Disse forholdene innebærer at
konsesjonssøknader for prosjekter som ligger innen-
for et område som i den regionale planen er vurdert
til å ha akseptabelt konfliktpotensial kan bli avslått,
og at det kan bli gitt konsesjon til prosjekter som lig-
ger i områder som i planen er kategorisert som kon-
fliktfylte. 

Godkjent regional plan med merknader skal leg-
ges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og er
retningsgivende for kommunal og statlig planlegging
i fylket. Planen og godkjenningsbrevet har inngått i
beslutningsgrunnlaget til Norges vassdrags- og ener-
gidirektorat i deres konsesjonsbehandling av enkelt-
prosjekter lokalisert innenfor planområdet. Jeg ber
imidlertid om forståelse for at jeg på nåværende tids-
punkt ikke kan gå nærmere inn på forholdet mellom
de enkelte prosjektene og vindkraftplanen i Roga-
land. 

Når det gjelder representantens spørsmål om en
nasjonal vindkraftplan viser jeg til mine tidligere re-
degjørelser om dette temaet og den begrunnelse som
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ble gitt for at verken jeg eller Stortingsflertallet støt-
tet dette. Jeg mener at kombinasjonen av regionale
planer, tematiske konfliktvurderinger og regionvis
koordinert konsesjons-behandling gir et godt beslut-

ningsgrunnlag for konsesjonsmyndighetene og øn-
sker ikke å ta initiativ til i tillegg å utarbeide en na-
sjonal vindkraftplan.

SPØRSMÅL NR. 615

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker

Besvart 11. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Kan statsråden bidra til at saken om Nikkino AS

og fjellboringsriggen som forsvant etter at Mesta ble
skilt ut fra Statens vegvesen, blir løst og firmaet får
sitt rettmessige produkt tilbake?»

BEGRUNNELSE:

Mesta ble skilt ut fra Statens vegvesen i 2003.
Denne prosessen gikk med få unntak veldig bra. I dag
opplever vi en vellykket og konkurransedyktig orga-
nisasjon, og mer vei for pengene som resultat. Imid-
lertid kan det se ut til at selskapet Nikkino as har falt
mellom to stoler i prosessen. Dette private firmaet fra
Gaular i Sogn og Fjordane skal ha leid ut en nyutvi-
klet fjellboringsrigg til Statens vegvesen i forkant av
utskillelsen, som ingen kan vedkjenne seg senere.
Riggen er et patentert produkt, beregnet på anvendel-
se festet på en gravemaskinbom. Denne er særlig ef-
fektiv for utviding av veier og fjellsprengning av
mindre anlegg. Statens vegvesen og Mesta oppgis å
legge skylden på hverandre, og resultatet har i 7 år
vært at Nikkino AS ikke har tilgang på sin egen opp-
finnelse og patenterte produkt. Siden det åpenbart var
Statens Vegvesens sin utbyggingsavdeling som had-
de riggen til utprøving, og at det statlige selskapet
Mesta nå har overtatt deres virksomhet, er det rimelig
at statsråden rydder opp i dette forholdet.

Svar:
På bakgrunn av henvendelser fra Nikkino As ved

Ingvar og Einar Osen i 2008 og 2009 har Samferd-
selsdepartementet vært i kontakt med Statens vegve-
sen Vegdirektoratet om den nevnte boreriggen. Etter
det jeg er kjent med ble Statens vegvesen ved årtu-
senskiftet tilbudt å prøve fjellboreriggen fra Nikkino
AS på noen veganlegg. Riggen ble brukt på noen en-
kle utbedringsanlegg i 2001 og 2002. Statens vegve-
sen har oppgitt at riggen ble tilbakelevert til eieren i
2002. Etter Statens vegvesens kjennskap ble den par-
kert på Nemek AS sitt verksted i Åmodt, Vinje kom-
mune i Telemark. Dette var altså før Mesta AS ble
skilt ut som et eget statlig eid aksjeselskap for veg-
produksjon.

Statens vegvesen har dermed overfor departe-
mentet avkreftet at etaten er i besittelse av borerig-
gen. Når det gjelder omstendighetene vedrørende rig-
gens faktiske lokalisering, har Samferdselsdeparte-
mentet overfor Ingvar og Einar Osen avvist saken
som et anliggende for departementet og bedt om at
konflikten løses direkte mellom de involverte parte-
ne. Dersom eier av riggen mener at den fortsatt er i
Statens vegvesens besittelse, har departementet an-
sett det mest hensiktsmessig at eierne går til rettslige
skritt for en endelig avklaring av ansvarsforholdet.
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SPØRSMÅL NR. 616

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve

Besvart 11. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hvordan skulle bevilgningene vært fordelt mel-

lom helseforetakene i Helse Midt, dersom Magnus-
sen-utvalgets kriterier for inntektsfordeling ble lagt
til grunn?»

BEGRUNNELSE:

I NOU 2008:2 foreslo Magnussenutvalget krite-
rier for fordeling av inntekter mellom regionale hel-
seforetak. Stortinget har i hovedsak sluttet seg til an-
befalingen gjennom Innst. S. nr. 11 (2008-2009).
Selv om denne fordelingsnøkkelen gjelder fordeling
av bevilgninger fra staten til de regionale helseforeta-
kene, er det interessant å vite hvordan inntektsforde-
lingen internt i de regionale helseforetakene ville
vært dersom samme fordelingsnøkkel ble lagt til
grunn. Dette gjelder særlig for Helse Midt Norge, der
den vanskelige økonomiske situasjonen ved St.
Olavs hospital over tid har hatt negative konsekven-
ser for de øvrige helseforetakene. 

Det bes om en oversikt fordeling av inntekter
mellom helseforetakene i Helse Midt, sammen med
en oversikt over hvordan fordelingen ville vært utfra
Magnussen-utvalgets kriterier for inntektsfordeling.

Svar:
Staten overfører inntekter til de regionale helse-

foretakene, som på sin side har ansvar for å tildele
inntekter til egne helseforetak og private virksomhe-
ter i samsvar med sitt ”sørge for”-ansvar.

Regjeringen har innført Magnussenutvalgets for-
slag til fordeling av basisbevilgningen mellom de re-
gionale helseforetakene gjennom vekst i inntekts-
rammene i 2009 og 2010, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)
og Prop. 1 S (2009-2010). Magnussenutvalgets man-
dat var å vurdere inntekter fra staten til de regionale
helseforetakene. Også de fire regionale helseforeta-
kene baserer seg i stor grad på ulike inntektsmodeller
ved fordeling av inntekter innenfor sin region, men
dette var ikke en del av utvalgets mandat.

Magnussenutvalgets forslag til modell gir en inn-
tektsfordeling mellom de fire regionale helseforeta-
kene basert på såkalte behovs- og kostnadsindekser,
men ingen informasjon om fordeling videre ned på
helseforetaksnivå. Jeg kan derfor ikke si hva forde-
lingen mellom helseforetakene i de fire helseregione-
ne ville vært dersom en brukte Magnussenutvalgets
modell. Dette skyldes blant annet at Magnussenut-
valgets modell i hovedsak baserte seg på et tallgrunn-
lag på regionalt helseforetaksnivå. Det er ikke sikkert
at dette settet med indekser er velegnet til å fange opp
lokale variasjoner innad i for eksempel Helse Midt-
Norge. 

Det er blant annet derfor de regionale helsefore-
takene utarbeider og utvikler egne inntektsmodeller.
I dette arbeidet ser de regionale helseforetakene hen
til den nasjonale inntektsmodellen og utvikling av
inntektsmodellene i de andre regionene. Innføring av
nye inntektsmodeller kan imidlertid være krevende
nasjonalt og regionalt pga. omfordelingseffekter. 

Fra Helse Midt-Norge RHF får jeg opplyst at de
fra budsjettåret 2008 tok i bruk en ny inntektsmodell
for den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten i
sin region. Når det gjelder finansieringen av de øvri-
ge oppgavene, skjedde det ingen endring i modellen.
Den samme modellen er planlagt innført for psykisk
helsevern fra 2011. Helse Midt-Norge RHF har utvi-
klet deler av Magnussenutvalgets forslag til inntekts-
modell for sin region. Dette kriteriesettet (behovsnø-
kler for somatiske helsetjenester) brukes imidlertid
ikke direkte til fordeling, men benyttes i en analyse-
sammenheng ved vurdering av fordeling av inntekter
til somatikk i regionen. Helse Midt-Norge RHF opp-
lyser at de analysene de har fått utført på behovs- og
kostnadssiden til nå, ikke tyder på at basisrammene
til St. Olavs Hospital har vært for høye sammenlignet
med andre helseforetak. 

Jeg har tillit til det arbeidet Helse Midt-Norge
RHF gjør når de fordeler inntektene i sin region og til
det utviklingsarbeidet de gjennomfører med sin inn-
tektsmodell.
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SPØRSMÅL NR. 617

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Anders Anundsen

Besvart 11. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva er årsaken til at statsråden ikke vil bidra til

å sikre videre drift av sykehjemsavdelingen ved Sjø-
mannshjemmet i Stavern gjennom å sikre en investe-
ringsbevilgning, ev. særlig driftstilskudd for finansi-
ering av låneopptak, over statsbudsjettet?»

BEGRUNNELSE:

Sjømannshjemmet i Stavern har lang historie
som velferdstilbud for sjøfolk fra Norge. Det er en
ideell stiftelse og driver både omsorgsboliger og sy-
kehjem for tidligere sjøfolk. Sjøfarten har vært en ve-
sentlig del av norsk næringsliv og har betydd mye for
det norske velferdssamfunnet. Sjøfolk som lever mye
av livet på sjøen mister i mange tilfeller tilhørigheten
til egen formelle bokommune og blir rotløse. På Sjø-
mannshjemmet i Stavern kan de møte folk med sam-
me bakgrunn og erfaring som dem selv og tilbringe
alderdommen i et trygt og godt miljø, fra omsorgsbo-
lig via sykehjem og over i livets slutt. 

Sjømannshjemmet er i en særstilling i norsk sam-
menheng. Det er det siste særlige velferdstilbudet til
tidligere sjøfolk av denne typen og rekrutteringen til
Sjømannshjemmet er nasjonal. Omlag 70 % av bebo-
erne på Sjømannshjemmet kommer fra andre kom-
muner enn Larvik. 

Et samlet Storting har konstatert at Sjømanns-
hjemmet må sees på som et tilbud som har nasjonale
funksjoner. Et enstemmig Storting har også konsta-
tert viktigheten av videre drift av Sjømannshjemmets
sykehjemsavdeling.

Til tross for disse merknadene fra et enstemmig
Storting, har departementet ikke villet bidra til å sikre
nødvendige midler for videre drift av sykehjemsav-
delingen. Ansvaret er skjøvet over på Sjømanns-
hjemmet selv og Larvik kommune som vertskommu-
ne.

Sjømannshjemmets sykehjemsavdeling er i svært
dårlig stand og det er helt nødvendig med vesentlig
forbedringer for å tilfredsstille Arbeidsmiljøloven og

de krav en i dag må stille til bokomfort for personer
med behov for sykehjemsplass.

Sjømannshjemmet har Hans Majestet Kongen
som beskytter og har fra stiftelsen av hatt vedtekter
ved Kgl. res.

Svar:
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å yte hel-

se- og omsorgstjenester til befolkningen. I dette an-
svaret ligger et ansvar for utbygging, utforming og
organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til
den enkelte som har behov for omsorgstjenester. 

Som en del av Omsorgsplan 2015 har Regjerin-
gen fra 2008 innført et investeringstilskudd som går
til oppføring, kjøp, ombygging og utbedring av syke-
hjem og omsorgsboliger, forvaltet av Husbanken.
Regjeringen har som målsetting å gi tilskudd til 12
000 omsorgsplasser i perioden 2008-2015. Gjennom
investeringstilskuddet er det for 2008 og 2009 lagt til
rette for 3500 nye plasser. For 2010 har Stortinget,
gjennom budsjettbehandlingen, vedtatt å bevilge
midler til ytterligere 2500 plasser. Søknadsinngan-
gen følges nøye, og regjeringen vil løpende gjøre en
vurdering av rammen som er gitt for ordningen og
innfasingen av denne. 

Jeg viser samtidig til at Stortinget i Budsjettinnst.
11 S (2009- 2010) omtaler Sjømanns-hjemmet i Sta-
vern. Komiteens flertall viser her til det tilbudet og
den spesielle funksjonen Sjømannshjemmet i Stavern
har. Videre påpekes Sjømannshjemmets lange tradi-
sjoner, og at hjemmet må ses på som et tilbud som
også har nasjonale funksjoner. 

Kommunene kan gjennom investeringsordnin-
gen nevnt over søke om midler. Det vil da være Hus-
banken som forestår den konkrete saksbehandlingen
og fatter de endelig vedtak og tildeling av midler.
Helse- og omsorgsdepartementet har ut over dette in-
gen ytterligere tilskudd til det formål det her spørres
om.
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SPØRSMÅL NR. 618

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold

Besvart 12. februar 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«I Bondebladet av 4. februar 2010 kan vi lese om

en mann som får 3000 kroner i bot for hver dag han
lafter sitt eget tømmer på låven. Undertegnede er av
den oppfatning at landbruket trenger flere bein å stå
på. Dette må da være en fornuftig måte å kombinere
vanlig gårdsdrift med en annen type næring, slik at
det blir et årsverk ut av det.

Hva vil statsråden bidra med for at et stivbent re-
gelverk blir fjernet slik at landbruket får utvikle seg
på en positiv og naturlig måte?»

BEGRUNNELSE:

Artikkelen i Bondebladet av 4. februar 2010, side
9.

Svar:
I de områdene som er angitt som landbruks-, na-

tur- og friluftsområder i kommuneplanens arealdel,
er tiltak i landbruket tillatt. Tiltak som ikke er å anse

som landbruk kan ikke gjennomføres uten dispensa-
sjon eller ny plan.

Miljøverndepartementet og Landbruks- og mat-
departementet samarbeidet for noen år siden om pro-
sjektet Landbruk Pluss. Det ble da gitt ut en veileder
om hvordan plan- og bygningsloven kan brukes for å
tilrettelegge for landbrukstilknyttet næringsvirksom-
het. Den nye plan- og bygningsloven viderefører
landbruksbegrepet i denne veilederen. Etter min me-
ning gir loven et godt grunnlag for å ivareta behovet
for utvikling i landbruket, og hensynet til andre inter-
esser.

Den konkrete saken har vært behandlet både av
Modum kommune og Fylkesmannen i Buskerud fle-
re ganger. Spørsmålet om dispensasjon for tiltaket,
og spørsmålet om oppfølgingen av den pågående
virksomheten, behandles nå av kommunen. Det er
fylkesmannen som skal avgjøre eventuelle klager på
vedtaket. Saken er ikke behandlet av Miljøvernde-
partementet, og jeg finner det ikke riktig å kommen-
tere en sak som nå er under lokal behandling.

SPØRSMÅL NR. 619

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Åse Michaelsen

Besvart 12. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil statsråden snarest og i langt større grad få på

plass avtaler om soning i hjemlandet for kriminelle
utlendinger som sitter i norske fengsler?»

BEGRUNNELSE:

I ulike sammenhenger ser vi at statsråden uttaler
et ønske å intensivere bruken av soning i hjemlandet
for kriminelle utlendinger som har fått sin dom i Nor-
ge. Statrådens svar til undertegnede i replikkrunden i
spørretimen den 6. januar 2010, ga heller ikke et kon-
kret svar på hvordan denne soningen skal utføres. Vi
vet at våre fengsler er fulle, herav utgjør kriminelle
utlendinger ca en tredjedel av de innsatte. Videre vil
jeg påstå at det løslates dømte kriminelle tidligere
enn straffen tilsier med det formålet å frigi fengsel-

skapasitet. Jeg forventer at Statsråden snarest, og i
langt større grad får på plass avtaler som sikrer hjem-
sending av kriminelle til soning i sine hjemland.

Svar:
Som det framgår av regjeringsplattformen ønsker

regjeringen å intensivere arbeidet med å overføre
utenlandske straffedømte til soning i sitt hjemland. 

Et av virkemidlene er å framforhandle nye bilate-
rale avtaler om soningsoverføring.  Inngåelse av bila-
terale avtaler krever imidlertid enighet mellom state-
ne. Jeg er i første rekke interessert i å få en ny avtale
om soningsoverføring med Romania, og har tatt dette
opp med min rumenske kollega justisminister Pre-
doiu i forbindelse med mitt besøk til Romania i høst
og i forbindelse med det uformelle europeiske justis-
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ministermøtet i Toledo i januar. Det synes å være in-
teresse for en slik utvidet avtale i Romania. Fra norsk
side er det oversendt et forslag til avtale. 

Jeg vil også be om nye avtaler med andre stater
som har mange borgere i norske fengsler. 

Regjeringen ønsker å inngå en tilslutningsavtale
til EUs rammebeslutning om soningsoverføring. Det-
te er allerede tatt opp i en rekke møter med represen-
tanter fra EU-land. I og med at Lisboa-traktaten med-
fører en del institusjonelle endringer når det gjelder
kompetansen til å fremforhandle avtaler på vegne av
EU på dette området, er imidlertid tidspunktet for når
en slik tilslutningsavtale kan inngås uviss.

Jeg vil understreke at arbeidet med å få flere
utenlandske straffedømte til å sone i utlandet, ikke
alene er avhengig av inngåelse av nye avtaler om so-
ningsoverføring. De fleste stater det er aktuelt å over-

føre straffedømte til er part til Europarådets konven-
sjon om overføring av straffedømte. Denne konven-
sjonen er basert på at den domfelte samtykker til
overføringen. En tilleggsprotokoll til konvensjonen
gir imidlertid mulighet for å overføre til soning uten
samtykke dersom det foreligger et endelig utvis-
ningsvedtak. Overføring til videre soning i hjemlan-
det forutsetter at det gjenstår minst 6 måneder so-
ningstid og at hjemlandet samtykker i overføringen.

Justisdepartementet har nedlagt mye arbeid i å få
fortgang i prosessene som bl.a. leder frem til endelig
utvisningsvedtak og etterfølgende soningsoverfø-
ring. Det er utarbeidet regelverk om hurtigbehand-
ling av disse sakene og en særskilt innsatsgruppe er
nå opprettet i departementet med sikte på effektivise-
ring og bedre oppfølging av overføringssakene.

SPØRSMÅL NR. 620

Innlevert 5. februar 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

Besvart 12. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Kritikken mot innføringen av kildeskatten er

hard. Mye tyder på at forberedelsene har vært for sva-
ke og at man har manglet innsikt i hvilke konsekven-
ser innføringen har for den enkelte skattyter.

Har statsråden og departementet god oversikt
over utslagene kildeskatten gir, og kan man anslå
hvor mange det er av de som nå trekkes kildeskatt
som normalt ikke ville ha betalt inntektsskatt i Nor-
ge?»

BEGRUNNELSE:

Det kan være mange årsaker til at norske pensjo-
nister velger å flytte til utlandet. Sykdom, levekost-
nader og klima er noen av dem. Kildeskatten har ram-
met mange av dem hardt, fordi de ikke har klart å
framskaffe nødvendig dokumentasjon i tide. For en
del med lave trygder og utbetalinger kan dette være
så alvorlig at det er et spørsmål om utbetalingene når
kildeskatten er trukket, er store nok til et forsvarlig
livsopphold for skattyter og hans familie. 

Mange pensjonister i viktige land som Spania og
Thailand levde inntil rett før nyttår i den tro at kilde-
skatten ikke var noe som ville vedkomme dem. De
har derfor hatt liten tid til å forberede seg. For mange
med små utbetalinger kan kildeskatten dermed få sto-
re konsekvenser for livskvaliteten.

Det har kommet fram eksempler på personer som
har så lav trygd at de ikke ville ha betalt skatt i Norge.
De trekkes allikevel kildeskatt. Det er også eksem-
pler på at kildeskatten medfører at utbetalingen blir
så lavt at en kan sette spørsmålstegn ved om mottager
har nok til forsvarlig livsopphold.

Skal en si noe sikkert om det, må en ha kunnskap
om forholdene i mottagerlandet. Spørsmålet er om
departementet har den nødvendige oversikt over de
utslag kildeskatten kan gi for den enkelte.

Svar:
Både skatteavtalen mellom Norge og Spania og

skatteavtalen mellom Norge og Thailand legger ret-
ten til å skattlegge pensjoner (herunder folketrygdy-
telser) til bostedsstaten. Disse skatteavtalene innebæ-
rer at personer som skal anses skattemessig bosatt i
disse landene etter skatteavtale vil ha krav på fritak
fra norsk kildeskatt på pensjoner i 2010. I avtalen
med Spania gjelder dette utbetinget, mens det i avta-
len med Thailand gjelder ett unntak. Dersom en inn-
tekt er skattepliktig i Thailand bare for det beløpet
som overføres til Thailand eller mottas der, skal bare
den inntekten som er beskattet i Thailand fritas for
skatt i Norge.

De nevnte fritakene kan ikke innvilges bare på
grunnlag av at den enkelte pensjonist selv mener seg
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å bo i Spania eller Thailand og opplyser dette til skat-
temyndighetene. Det må stilles visse krav til doku-
mentasjon av den bostedsmessige tilknytningen, og
for Thailands vedkommende av at inntekten er un-
dergitt beskatning der. Den enkelte pensjonist i Spa-
nia og Thailand som i tide framlegger den nødvendi-
ge dokumentasjon, vil få et trekkfritak. På bakgrunn
av all informasjon som er gitt fra Finansdepartemen-
tet, Skattedirektoratet og Skatteetaten i forbindelse
med innføringen av kildeskatt på pensjoner, er det
vanskelig å forstå at behovet for å dokumentere de
nevnte forholdene skal komme overraskende på no-
en.

For dem som er berettiget til fritak fra kildeskatt
på grunnlag av skatteavtale, vil forskuddstrekk i de
løpende pensjonsutbetalingene være et midlertidig
problem, som løses når trekkfritak er innvilget på
grunnlag av den nødvendige dokumentasjonen.
Trukket skatt vil i slike tilfeller etter søknad kunne
tilbakebetales. Om skattyter ikke søker om tilbakebe-
taling, vil for mye trukket skatt bli utbetalt på ordinær
måte i forbindelse med skatteoppgjøret. Det aktivi-
tetskrav som følger av dokumentasjonsbehovet mv.
kan ikke anses som noen urimelig byrde på utflyttede
pensjonister fra Norge.

For de landene der Norge etter skatteavtale har
adgang til å ilegge kildeskatt, må det skilles mellom

EØS-land og landene utenfor EØS. Pensjonister som
er bosatt innenfor EØS, og som blir skattlagt til Nor-
ge for det vesentlige av sin inntekt, har rett til å be-
nytte skattebegrensningsregelen. Det er nettopp den-
ne som gjør at minstepensjonister med mindre for-
muer ikke betaler inntektsskatt til Norge. Disse pen-
sjonistene innenfor EØS får derfor ingen kildeskatt.

Utenfor EØS var det i 2006 om lag 2 400 perso-
ner som bodde i et land der skatteavtalen med Norge
gir Norge rett til å skattlegge pensjon fullt ut ved kil-
den. Departementet har ikke tilgjengelig inntekts-
opplysninger om disse og således heller ikke statis-
tikk som viser hvor mange av disse som risikerer å
måtte betale mer i kildeskatt enn de ville ha betalt
med ordinære norske skatteregler. Beregninger ba-
sert på statistikk for bosatte i Norge viser imidlertid
at om lag 20 pst. av alle AFP-, alders- og uførepen-
sjonister bosatt i Norge ikke betaler inntektsskatt i
dag. Dersom inntektsfordelingen blant pensjonister
bosatt i utlandet er om lag lik den blant pensjonister
bosatt i Norge, så betyr dette at om lag 480 personer
risikerer norsk kildeskatt til tross for at de ikke ville
ha betalt skatt om bopelen fortsatt hadde vært i Nor-
ge. Et nytt generelt kildeskattsystem kan ikke ha som
mål at ingen av de utenlandsbosatte skal få høyere
skatt enn om de hadde fortsatt å bo i Norge i stedet.

SPØRSMÅL NR. 621

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen

Besvart 12. februar 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«På pressekonferansen 8. februar om "Marokko-

saken," uttalte forsvarsministeren at det eksisterte et
uformelt privat nettverk med henvisning til Forsva-
ret, som underforstått opererer utenfor Forsvarets
kontroll eller ordre. 

Sitter statsråden med håndfaste bevis på at et slik
nettverk eksisterer og tilsvarende eksempler på at
personell tilknyttet Forsvaret har opptråd slik som
statsråden beskrev?»

BEGRUNNELSE:

Under pressekonferansen som Forsvarsministe-
ren avholdt sammen med Utenriksministeren ble det
gitt uttrykk for at statsråden vil ta initiativ til å rydde
opp i ukultur og subkultur i Forsvaret. Slike uttalelser

som Forsvarsministeren avga rammer selvfølgelig
hele Forsvaret som institusjon. Derfor haster det na-
turlig nok med å få avdekket eventuelle slike ukultu-
rer, dersom Forsvarsministeren kan belegge sine på-
stander med eksempler og dokumentasjon. Det er na-
turligvis svært skadelig for Forsvarets omdømme og
tillit og ha hengende slike påstander på seg.

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. fe-

bruar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant
Ivar Kristiansen i forbindelse med mine uttalelser på
pressekonferansen i ”Marokko-saken” 1. februar.

Forsvaret har gitt Forsvarsdepartementet en gra-
dert orientering om sitt situasjonsbilde og vurderin-
ger i saken. Denne redegjørelsen indikerer at den pri-



126 Dokument nr. 15:4 – 2009–2010

vate aksjonen i denne saken berørte flere personer
med felles fortid i Politiet og Forsvaret. Min vurde-
ring av denne informasjonen er at dette kan gi inn-
trykk av et uformelt kolleganettverk.

Det har ikke fremkommet opplysninger som in-
dikerer at denne aksjonen var klarert av noen myn-
dighetsinstans. I forsvarssjefens redegjørelse fremgår
det at ingen i Forsvarets ledelse var kjent med plan-
legging eller gjennomføring av den private aksjonen
før den ble kjent i media sommeren 2009. Det er vik-
tig å understreke at det er grunnleggende i en militær
organisasjon at alle oppdrag gis gjennom den militæ-
re kommandolinjen, og at ingen andre myndigheter
eller virksomheter kan gi noen form for oppdrag til
militært ansatte. Departementet er informert om at
tidligere forsvarssjef 13. august 2009 sendte ut et
brev til Forsvarets spesialavdelinger hvor han på ge-
nerelt grunnlag presiserte hvilke holdninger og hvil-
ken etikk som forventes av ansatte i spesialstyrkene
og etterretningstjenesten.

Alle arbeidstakere har en generell forpliktelse til
lojalt å ivareta arbeidsgivers interesser, både på jobb
og i fritiden. Sammenhengen mellom soldatenes pro-
fesjonalitet og samfunnets tillit til Forsvaret gjør at

det stilles strenge krav til lojalitetsplikt hos forsvars-
personell. De kan derfor ikke ta bierverv eller opp-
drag som gjør at de kan komme i lojalitetskonflikt
med Forsvaret eller at dette skader Forsvarets anseel-
se. Det er derfor uakseptabelt at personell med anset-
telsesforhold til Forsvaret deltar i slike aksjoner.

For å klargjøre reglene ytterligere mener jeg at
det er behov for å utrede behovet for å lovfeste loja-
litetsplikten for forsvarsansatte nærmere. Vi vil se
nærmere på reglene om å ta oppdrag og bierverv på
utsiden av Forsvaret. Både lønnet og ulønnet. På kor-
tere sikt vil det også bli klargjort i Forsvarets regel-
verk hvilke regler som gjelder på dette området.

På mer generelt grunnlag er det grunn til å vurde-
re å forby nordmenn å delta i leiesoldatlignende virk-
somhet i utlandet, som også vil gjelde personer som
har sluttet i Forsvaret. Forsvarsdepartementet vil ta
initiativ til at dette utredes nærmere.

Dette handler imidlertid ikke bare om regelverk.
Det handler også om profesjonalitet, rolleforståelse
og holdninger. Forsvarsdepartementet har i lengre tid
hatt fokus på holdninger, etikk og ledelse. Denne sa-
ken viser viktigheten av at dette fokuset oppretthol-
des.

SPØRSMÅL NR. 622

Innlevert 4. februar 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy

Besvart 12. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«1.mars stenges bassenget ved Kristiansund sy-

kehus. Dette er en konsekvens av at regjeringen fore-
slo en omlegging av finansieringsordningen av poli-
klinisk fysioterapitjeneste i forbindelse med behand-
lingen av statsbudsjettet for 2010. Det var dette vi
fryktet ville skje, men som regjeringspartiene sa at
statsråden skulle sørge for ble videreført gjennom
oppdragsdokumentene til de regionale helseforetake-
ne. 

Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde bas-
sengdriften ved dette sykehuset og andre?»

BEGRUNNELSE:

Også på andre sykehus varsles reduksjoner i til-
budet til pasientgrupper som er helt avhengig av opp-
trening og etterbehandling i basseng. I budsjettdebat-
ten svarte Tore Hagebakken fra Ap på min bekym-
ring om at dette kunne skje. Han sa at han "rett og

slett forventet at helseregionene sørger for å videre-
føre nødvendige og riktige behandlingstilbud", og at
disse signalene fra Stortinget var et signal til helsere-
gionene. Han sa videre at endringen i finansierings-
ordningen ikke var et innsparingstiltak. Han var enig
med meg i at bassengtiltakene er viktig, og han hadde
videre tillit til at dette fortsatt ville bli videreført, selv
om midlene nå var innlemmet i rammen til de regio-
nale helseforetakene.

Jeg har mottatt et brev fra ledere av fysioterapi-
tjenesten ved til sammen 11 sykehus i østlandsområ-
det, både offentlige og private. Her skriver de om det
omfattende arbeidet de har drevet mht. poliklinisk ut-
redning og oppfølging av pasienter, i tett samarbeid
med andre spesialiteter i sykehuset. Eksempler er
oppfølging etter brannskader, større traumer, nerve-
skader, kreftbehandling mm, også treningstilbud i
basseng, som helt klart kan defineres som spesialist-
helsetjeneste. Videre skriver de at fra 1. januar 2010
får sykehusene ikke lenger refusjon for fysioterapi
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som har vært utført poliklinisk, og at retten til å ta
egenandel fra pasientene også er tatt bort.  Andre hel-
sepersonellgrupper på poliklinikkene omfattes av
ISF-ordningen, mens fysioterapeutene nå står uten en
tilsvarende ordning. Dessverre stemte også regje-
ringspartiene i Stortinget nei til et forslag fra opposi-
sjonspartier om å vurdere å gi poliklinisk fysioterapi-
tjeneste samme ordning som andre personellgrupper. 

Det er pasienter med stort behov for polikliniske
fysioterapitjenester som rammes.

Svar:
De regionale helseforetakene har det samlede an-

svaret for at innbyggerne i de respektive helseregio-
nene får tilgang til likeverdige og gode spesialisthel-
setjenester. Ved den endringen som nå skjer fra 2010
vil midlene til fysioterapi bli lagt inn i basisrammen
til de regionale helseforetakene. Bakgrunnen er at
midlene skal fordeles mer likt mellom landets helse-
regioner og sykehus, slik at pasientene uansett bosted
skal få et mest mulig likeverdig tilbud av spesialist-
helsetjenester. Jeg forutsetter og forventer at helsere-
gionene sørger for å videreføre de behandlingstilbud
som er nødvendige og riktige slik at deres ”sørge
for”-ansvar ivaretas på en best mulig måte.

Til og med 2009 var det leger og i enkelte tilfeller

jordmødre som hadde forskriftsmessig hjemmel til å
kreve egenandel ved poliklinisk konsultasjon ved sy-
kehus. Fra 2009 er ISF-regelverket endret, slik at en-
kelte prosedyrer utført av andre helsepersonellgrup-
per enn leger inngår i utbetalingsgrunnlaget. Det har
vært behov for å samordne ISF-regelverket og for-
skrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp hva gjelder
muligheten til å kreve egenandel. Fra 2010 kan det
kreves egenandel for helsehjelp utført av helseperso-
nell som omfattes av dagens ISF-ordning. Dette vil
gjelde sykepleiere, jordmødre, psykologer, audiogra-
fer og tannleger. Det er imidlertid viktig å understre-
ke at det ikke er helsepersonellet i seg selv som utlø-
ser ISF-refusjon, men den helsehjelpen som gis.

Tverrfaglig arbeid innenfor rehabilitering utløser
ISF-refusjon. Poliklinisk rehabilitering karakterise-
res av sammensatte tilbud som gis i løpet av samme
dag. Eksempler på disse er kombinasjoner av organi-
sert gruppeundervisning (pasientopplæring el.), fy-
sioterapi, andre rehabiliterende tiltak mv. 

Dersom poliklinisk fysioterapi også skal inklude-
res i den innsatsstyrte finansieringen må denne akti-
viteten i poliklinikkene registreres og kostnadsbereg-
nes. En slik endring i ISF-regelverket må vurderes i
forbindelse med det videre arbeidet med samhand-
lingsreformen.

SPØRSMÅL NR. 623

Innlevert 5. februar 2010 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde

Besvart 12. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Viser til mitt spørsmål til Finansdepartementet

(spørsmål nr. 574) vedrørende økningen i antall an-
satte i NBIM og hvor mange av disse som direkte el-
ler indirekte arbeider med aktiv forvaltning. Til tross
for mottatt svar fra FIN, så står fremdeles spørsmålet
ubesvart. Av den grunn ser jeg meg nødt til å stille
spørsmålet på nytt. Spørsmålet lyder:

Hvor mange av NBIMs 259 ansatte + 400 ekster-
ne årsverk arbeider direkte eller indirekte med aktiv
forvaltning og hvor mye koster den aktive forvaltnin-
gen?»

BEGRUNNELSE:

Antall ansatte har økt enormt de senere årene, og
selv etter de enorme tapene i kriseåret 2008, valgte
NBIM å øke sin stab betydelig. Dette er stikk i strid
med hva private virksomheter i en markedsøkonomi

foretar seg dersom resultatene svikter. Det er bekym-
ringsfullt, og sier mye om offentlig forvaltning i Nor-
ge. Da både antall ansatte knyttet til aktiv forvaltning
samt kostnadene knyttet til aktiv forvaltning bør være
enkelt å identifisere, ber jeg om konkrete tall, både
hva gjelder antall ansatte og kostnader. (Jeg ber altså
ikke om et totalt ansatte, ei heller de totale forvalt-
ningskostnadene, men kun de som knyttes til den ak-
tive forvaltningen). Jeg ber samtidig om at det ikke
igjen vises til ulike rapporter, men at tallene trekkes
ut, og at disse identifiseres og kvalitetssikres av Fi-
nansdepartementet.

Svar:
Det stortingsoppnevnte representantskapet er

bankens øverste kontrollmyndighet og fastsetter ban-
kens budsjett og godkjenner bankens regnskap. Det
er således representantskapet, og ikke Finansdeparte-
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mentet, som vedtar bemanningsrammene for kapital-
forvaltningsvirksomheten i banken (NBIM). Forvalt-
ningsavtalen som er inngått mellom Finansdeparte-
mentet og Norges Bank regulerer bankens godtgjø-
relse knyttet til forvaltningen av Statens pensjons-
fond utland (SPU). For 2010 er det fastsatt en øvre
grense for bankens godtgjørelse på 0,10 pst. av fon-
dets gjennomsnittlige kapital. I tillegg til kostnads-
dekning innenfor den øvre grensen godtgjøres Nor-
ges Bank for den del av honoraret til eksterne forval-
tere som følger av oppnådd meravkastning.

I oppfølgingen av Norges Banks forvaltning leg-
ger Finansdepartementet vekt på at kostnadene knyttet
til forvaltningen av SPU holdes på et lavt nivå, og at
forvaltningen for øvrig skjer innenfor de fastsatte ret-
ningslinjene. Sammenlikninger med andre store fond
internasjonalt viser at bankens samlede forvaltnings-
kostnader er relativt lave. Konsulentselskapet CEM
Benchmarking, som årlig utarbeider en rapport for Fi-
nansdepartementet om kostnadene knyttet til forvalt-
ningen av SPU, anslår at de direkte forvaltningsrela-
terte kostnadene er lavest i gruppen av sammenliknba-
re fond. Sammenlikningsanalysen viser samtidig at
banken har relativt høye kostnader knyttet til styring
og kontroll sammenliknet med andre fond.

Det er vanskelig å spesifisere antall ansatte i
NBIM og hos de eksterne tjenesteleverandørene som
utelukkende driver aktiv forvaltning. Eksempelvis er
det svært vanskelig å anslå hvor stor andel av beman-
ningen innen risikostyringsfunksjonen som uteluk-
kende kan henføres til aktiv forvaltning. Dette må ses
i sammenheng med at de retningslinjene for forvalt-
ningen av SPU som Finansdepartementet har fastsatt
ikke er basert på at en bestemt andel av fondets mid-
ler skal forvaltes passivt og en bestemt andel aktivt.
Retningslinjene innebærer at det er fastsatt en risi-
koramme for avvik fra fondets referanseindeks – så-
kalt aktiv forvaltning. Risikorammen gjelder hele
fondet, og det er opp til Norges Bank å vurdere utnyt-
telsen av denne risikorammen på ulike aktivaklasser,
geografiske regioner, sektorer, osv. De fleste av
NBIMs ansatte utfører derfor oppgaver som i større
eller mindre grad berører den aktive forvaltningen.

Forvaltningsmodellen for SPU tar i prinsippet ut-
gangspunkt i et klart skille mellom aktiv og passiv
forvaltning. Finansdepartementet har ansvaret for
fondets referanseindeks, mens Norges Bank driver
aktiv forvaltning. I praksis er ikke skillet mellom ak-
tiv og passiv like klart. Selv en passiv forvaltning
krever en kompetent forvalter som løpende kan fore-
ta aktive valg knyttet til gjennomføring av forvaltnin-
gen, og skillet mellom hva som er en god tilpasning
til referanseindeksen og hva som er aktive valg kan
være flytende.

Norges Bank opplyser at det for tiden er om lag
40 ansatte i de tre gruppene som hovedsakelig driver

med aktiv forvaltning (allokeringsstrategier, sektor-
strategier og eksterne strategier). Disse gruppene har
også ansvar for andre oppgaver utover ren aktiv for-
valtning. Antallet vil variere over tid i takt med bl.a.
endringer i organisering, innretningen av den aktive
forvaltningen, den overordnede investeringsstrategi-
en mv.

Norges Banks kapitalforvaltning hadde ved ut-
gangen av 2001 109 medarbeidere. Ved utgangen av
2009 var antall ansatte 249, noe som innebærer en
mer enn dobling av antall ansatte i løpet av åtte år. I
samme periode har fondskapitalen vokst fra 613 mrd.
kroner til mer enn 2 500 mrd. kroner, dvs. mer enn en
firedobling. Det er naturlig at antall ansatte ikke øker
like sterkt som fondskapitalen over tid pga. stor-
driftsfordeler. Samtidig har investeringsstrategien i
løpet av denne perioden gradvis blitt utvidet, og kom-
pleksiteten i forvaltningen har økt. I de senere årene
har strategien blitt utvidet til å omfatte flere framvok-
sende aksjemarkeder, og segmentet for små og mel-
lomstore selskaper er blitt inkludert i fondets referan-
seindeks. Dette er forhold som isolert sett bidrar til å
øke bemanningsbehovet i NBIM. I tillegg kommer at
NBIM i det siste har styrket kontroll- og risikosty-
ringsfunksjonen betydelig. Det planlegges nå gjen-
nomføring av eiendomsinvesteringer i SPU. Dette er
en type investeringer der bemanningsbehovet er høy-
ere per investert krone enn det er i de markedene fon-
det i dag er investert i.

NBIM har anslått at det i tillegg til den interne be-
manningen går med om lag 400 årsverk gjennom ek-
sterne tjenesteleverandører. Disse leverer tjenester
innenfor blant annet kommunikasjon, analyse, opp-
gjør, depot, regnskap, IT og forvaltning.

Finansdepartementet mener at bemanningen i
NBIM samlet sett framstår som relativt moderat sett
i lys av forvaltningsoppgavene, og vil også peke på at
styrkingen av funksjonene for risikostyring og kon-
troll er en ønsket utvikling i lys av erfaringene fra fi-
nanskrisen. Det er etter departementets syn ikke hen-
siktsmessig at bemanningen i NBIM svinger fra år til
år i takt med verdens verdipapirmarkeder og forvalt-
ningsresultatene.

Norges Bank har i sitt brev til Finansdepartemen-
tet 23. desember 2009 om aktiv forvaltning gjort nær-
mere rede for sammensetningen av forvaltningskost-
nadene. Banken anslår at om lag 85 pst. av kostnade-
ne kan henføres til den mer indeksnære forvaltnin-
gen. Følgelig vil besparelsen ved å gå over til passiv
forvaltning utgjøre 15 pst., regnet utenom eksterne
forvaltningshonorar, tilsvarende 0,01-0,02 pst. av
fondskapitalen. Personalkostnader er anslått å utgjø-
re i underkant av 25 pst. av fondets samlede kostna-
der, utenom eksterne forvaltningshonorarer. Ekster-
ne forvaltningskostnader anslås av banken å variere
mellom 0,02 og 0,10 pst. avhengig av resultatene.
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SPØRSMÅL NR. 624

Innlevert 5. februar 2010 av stortingsrepresentant Tord Lien

Besvart 12. februar 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«I en artikkel i Aftenposten den 5.2.2010 og sam-

menhengen mellom fravær og frafall uttaler statsrå-
den blant annet: "Det er innlysende at dette henger
sammen. Vi vet at hvis man har mye fravær, så er
man i faresonen for ikke å fullføre. Og fullfører man
ikke, så er det et risikomoment når det gjelder syke-
fravær og tidlig uføretrygd." 

Betyr dette at statsråden er villig til å vurdere å
gjeninnføre krav om nærvær for å få karakter i fagene
i videregående skole?»

BEGRUNNELSE:

I en artikkel i Aftenposten den 5.2.2010 frem-
kommer det at forskning viser en klar sammenheng
mellom fravær i videregående og senere frafall i sko-
len og dermed økt sjans for å havne utenfor arbeids-
livet. I samme artikkel uttaler rektor Anne Skalle-
berg:

"Det er nok en mindre følelse av plikt i dag og
elevene har mindre frykt for autoriteter. Men det at
fraværet gir såpass små konsekvenser, tror jeg er av-
gjørende."

Arnstein Mykletun, leder for regjeringens ek-
spertgruppe i arbeidet med redusert sykefravær peker
på at

"et effektivt virkemiddel mot sykefravær i ar-
beidslivet kan være å stramme inn fraværsregimet i vi-
deregående skoler."

Svar:
Jeg sa 13. januar i år i Stortinget at jeg sammen

med Utdanningsdirektoratet vil se nærmere på regle-
ne knyttet til fravær i den videregående skolen. Dette
arbeidet er vi nå i gang med.  Som jeg har gitt uttrykk
for overfor media, er en slik gjennomgang av regel-
verket for fravær viktig blant annet fordi den som har
mye fravær også er i faresonen for ikke å fullføre sin
videregående opplæring. I tillegg til dette, får perso-

ner som ikke fullfører videregående opplæring oftere
enn andre sykefravær og uføretrygding seinere i li-
vet. 

Jeg er kjent med at det, av ulike grunner, har vært
mange forskjellige oppfatninger ute i skoleverket om
hvordan nåværende regelverk skal forstås og prakti-
seres. Slik skal det ikke være. Jeg tar sikte på at den
gjennomgangen av fraværsreglene vi nå holder på
med, skal resultere i en klargjøring for alle parter fra
og med skolestart høsten 2010.

Fordi vi nå vurderer ulike sider og hensyn i denne
saken, finner jeg det ikke riktig å forskuttere hvilke
løsninger som vil bli valgt. Det jeg imidlertid kan si,
er at endringer i nåværende forskriftsbestemmelser
om fravær ikke vil bli iverksatt uten at saken har vært
på høring i sektoren på forhånd. 

Til spørsmålet om jeg er villig til å gjeninnføre
krav om nærvær for å få karakter i fag, kan jeg imid-
lertid si at det også i dag er regler knyttet til nærvær i
den videregående skolen. I opplæringsloven § 3 -4
står det at: ”Elevane, lærlingane og lærekandidatane
skal vere aktivt med i opplæringa” og i forskrift til
opplæringsloven § 3 – 3 står det at ”Eleven, lærlingen
og lærekandidaten skal møte til og delta aktivt i opp-
læringa slik at læraren eller instruktøren får grunnlag
for å vurdere eleven, lærlingen eller lærekandidaten
sin kompetanse i faget”. I forskriften står det også at
stort fravær kan føre til at grunnlaget for å sette ka-
rakter mangler.  Dersom en karakter mangler har det
den alvorlige følgen for eleven at vedkommende ikke
kan få vitnemål for fullført og bestått videregående
opplæring. Bestemmelser om at en kan risikere å ikke
få fagkarakter ved høyt fravær har eksistert i mange
år i den videregående skolen. 

For øvrig viser jeg til at etter opplæringsloven §
3 – 7 er det fylkeskommunen som i egne forskrifter
fastsetter ordensreglement for den enkelte videregå-
ende skolen. I dette reglementet skal det gis regler
både om elevenes rettigheter og plikter så langt slike
regler ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.
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SPØRSMÅL NR. 625

Innlevert 5. februar 2010 av stortingsrepresentant Bent Høie

Besvart 12. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Fra 1. januar ble det forbudt med oppstilling av

tobakksvarer og røykeutstyr på utsalgssteder, med
unntak av spesialforretninger for tobakk. Forskriften
som definerer spesialforetning har imidlertid blitt så
streng at de tradisjonelle spesialforetningene ikke har
mulighet til å bevare sin egenart. 

Vil statsråden endre forskriften slik at spesialfo-
retninger for tobakk også kan være kommisjonærer
for Norsk Tipping og ha frukt og lignede, samt beva-
re sine historiske vindu utstillinger?»

BEGRUNNELSE:

Det er noen få spesialbutikker for frukt og tobakk
igjen i Norge. Disse har ofte en lang historie og er
viktige faktorer i en bys identitet. Eksempler på dette
er Havana Magasinet AS i Stavanger og Dvergsdal
Frukt og Tobakk i Sandnes. 

Disse butikkene er også kommisjonærer for
Norsk Tipping og selger litt frukt og sjokolade. Dess-
uten har butikken i sine utstillinger røykeutstyr som
lightere, humidorer, piper og askebeger. Som følge
av forskriften til forbudet mot utstilling av tobakkva-
rer får disse butikkene ikke ha tobakksvarer fremme
i butikken, fordi de også har omsetning av pengespill
og frukt. De må også male sine historiske vinduer
svarte for å ikke ha røykeutstyr utstilt. 

Alle forstår at de få spesialbutikkene for tobakk
som eksisterer og som eventuelt vil dukke opp ikke
vil ha noen effekt på folkehelsen når det gjelder økt
forbruk av tobakk. Dette er en lovgivning som frem-
står som provoserende og dermed undergraver den
positive utviklingen som har vært de siste årene med
tanke på en økt oppslutning om en mer generell
streng politikk mot tobakk.

Svar:
Forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer

og røykeutstyr er inntatt i tobakks-skadeloven § 5.
Bestemmelsen gjør unntak for spesialforretninger for
tobakksvarer. Begrunnelsen for dette er at for slike
forretninger er salg av tobakksvarer og røykeutstyr
kjerneområdet for virksomheten, og kundene oppsø-
ker slike forretninger nettopp for å kjøpe tobakksva-
rer eller for å få informasjon om slike varer. Avgjø-
relsen om dette vil dermed som regel være tatt forut
for besøket, og kjøpsoppfordringen som ligger i syn-
lig oppstilling, vil således være av mindre betydning
i slike tilfeller.

Spesialforretninger er definert som utsalgssteder
”som hovedsakelig selger tobakksvarer eller røykeut-
styr”, jf. § 2 tredje ledd. Definisjonen av spesialfor-
retninger gir ikke en helt klar grense for hva som kre-
ves for at et utsalgssted er å anse som en spesialfor-
retning i lovens forstand. Begrepet «hovedsakelig»
åpner for at spesialforretninger i begrenset grad også
kan selge andre varer og tjenester enn tobakksvarer
og røykeutstyr, uten at dette er til hinder for at ut-
salgsstedet anses å være en spesialforretning. Etter
min vurdering gir kriteriet «hovedsakelig» en til-
strekkelig klar avgrensning av unntakets rekkevidde,
samtidig som det gir tilsynsmyndigheten en viss flek-
sibilitet når det gjelder i hvilken utstrekning det skal
aksepteres at spesialforretninger selger andre varer
og tjenester. 

Kriteriet om at utsalgsstedet «hovedsakelig» må
selge slike varer, må likevel tolkes strengt. Både for-
målet med forbudet og begrunnelsen for unntaket for
spesialforretninger vil undergraves, dersom en går
langt i å tillate andre varer og tjenester solgt i spesi-
alforretninger. Hvorvidt et utsalgssted er en spesial-
forretning, må avgjøres ved en konkret helhetsvurde-
ring av utsalgsstedets karakter. I denne vurderingen
må utsalgsstedets vareutvalg og hvilken kundemasse
dette med rimelighet kan forventes å tiltrekke, være
sentralt. Hvor stor andel av omsetningen som er rela-
tert til salg av tobakksvarer og røykeutstyr og hvilke
kunder som faktisk oppsøker utsalgsstedet, vil også
være relevante momenter.

Sentralt i begrunnelsen for unntaket for spesial-
forretninger er at slike utsalgssteder først og fremst
benyttes av kunder som har til hensikt å kjøpe to-
bakksvarer eller røykeutstyr. Dersom utsalgsstedet
har et vareutvalg som medfører at det oppfattes som
et sted hvor man kan kjøpe andre varer enn tobakks-
varer, vil også andre kunder enn tobakkskunder opp-
søke utsalgsstedet. For disse vil synlige tobakksvarer
virke som en kjøpsoppfordring. Dette er problema-
tisk i forhold til begrunnelsen for unntaket. Dersom
utsalgsstedet på grunn av sitt varesortiment i mer enn
ubetydelig utstrekning må forventes benyttet av an-
dre enn kunder som har til hensikt å kjøpe tobakksva-
rer eller røykeutstyr, er ikke utsalgsstedet å betrakte
som en spesialforretning i lovens forstand. 

Når det gjelder vindusutstillinger av tobakksva-
rer eller røykeutstyr er dette ikke tillatt, heller ikke i
spesialforretninger, dersom utstillingen kan sees fra
butikkens utside. Begrunnelsen er at spesialforretnin-
gers unntak fra synlighetsforbudet kun gjelder over-
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for egne kunder, ikke i forhold til tilfeldig forbipas-
serende. En vindusutstilling vil være å anse som
ulovlig reklame og kjøpsoppfordring av tobakksvarer
til befolkningen generelt. Jeg understreker for øvrig
at utsalgsstedene står fritt til å avgjøre på hvilken
måte de vil skjule tobakksvarene - ved skapdører,
forheng, rullgardiner e.l. 

Det er i dag ikke gitt noen særskilte forskriftsbe-
stemmelser for spesialforretninger. Det er ønskelig å
avvente implementeringen av forbudet for å se om
det er behov for noen slike forskrifter.

SPØRSMÅL NR. 626

Innlevert 5. februar 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy

Besvart 10. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I en stadig mer globalisert verden vil det være

behov for å avklare sjeldne infeksjonssykdommer,
som Chagas disease. Det er en sykdom som forårsa-
kes av parasitter som smitter gjennom insektsbitt. For
å gi riktig diagnose må det blant annet tas blodprøver.
Disse blodprøvene dekkes for pasienter innlagt i sy-
kehus, men ikke når de tas i poliklinikk. Pasienter
kan risikere å legge ut 2-3000 kroner for dette. 

Vil statsråden ta initiativ til at sjeldne infeksjons-
sykdommer kan avklares poliklinisk uten at pasien-
ten får regningen?»

Svar:
Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan ta stilling

til hva som er riktig behandling for denne pasient-
gruppen, dvs. om den enkelte pasient skal legges inn
eller gis et poliklinisk tilbud. Det er et faglig spørs-
mål.

Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke se at

denne pasientgruppen skal håndteres ulikt andre pa-
sientgrupper/sykdommer når det gjelder anledning til
å kreve egenandel dersom pasienten får nødvendige
helsetjenester på sykehusenes poliklinikker eller hos
fastlegen. Chagas disease kan ikke anses som en all-
mennfarlig smittsom sykdom. Jeg viser her til at syk-
dommen ikke er å finne under opplistingen i polikli-
nikkforskriftens § 4 nr. 7 i, eller i § 3 nr. 7 i refusjons-
forskriften som omhandler sykdommer hvor god-
kjente egenandeler skal dekkes av staten.

Oppsøker pasienten lege på poliklinikk i den of-
fentlige helsetjenesten, må det i dag betales en egen-
andel på 295 kroner. Her er blodprøve inkludert i
egenandelen. Oppsøker pasienten fastlege, må det i
dag betales en egenandel på 132 kroner (172 kroner
dersom legen er spesialist i allmennmedisin). For
blodprøven må det i tillegg betales en egenandel på
47 kroner. Denne egenandelen omfattes av tak 1-ord-
ningen. For 2010 er egenandelstaket fastsatt til 1 840
kroner.

SPØRSMÅL NR. 627

Innlevert 5. februar 2010 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen

Besvart 10. februar 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Gjennom en endring av Folketrygdloven i 2004

ble det åpnet for straffereaksjoner mot arbeidstakere,
arbeidsgivere og leger hvis de ikke følger opp sine
IA-forpliktelser. 

I hvor mange tilfeller er sanksjonsadgangen be-

nyttet siden den ble benyttet, for hver av kategorie-
ne?»

BEGRUNNELSE:

I Bergens Tidende, torsdag 21. januar, fremkom-
mer det at Nav ikke vet om sanksjoner er tatt i bruk
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mot arbeidsgivere eller leger. Nav har videre heller
ingen statistikk eller oversikt over hvor mange ar-
beidstakere som er fratatt sykepengene i kortere eller
lengre perioder.

Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen siteres i artikkelen
på at det er "ansett som lite hensiktsmessig med om-
fattende bruk av sanksjoner rettet mot arbeidsgiver-
ne" siden Nav ikke klarer "å gjennomføre oppføl-
gingsmøtene som forutsatt".

Det er imidlertid slik at bestemmelsene om sank-
sjoner ble innført før Nav-reformen ble vedtatt og før
de store problemene for alvor begynte å melde seg i
etaten. I artikkelen i Bergens Tidene vises det også til
at spørsmålet om sanksjonsbruk er tatt opp ved flere
anledninger tidligere, og det gjengis også deler av det
svar som tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen har
gitt på disse spørsmålene:

"Arbeids- og velferdsetaten må i alle fall i større
grad ta gjeldande sanksjonar i bruk overfor legar og
arbeidsgjevarar som ikkje følgjer opp som loven gjer
påbod om."

Artikkelen avdekker etter undertegnedes vurde-
ring kommunikasjonssvikt, både mellom politisk og
administrativ ledelse i Arbeidsdepartementet og mel-
lom Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferdse-
taten.

Dette er meget alvorlig, særlig når vi vet at dette
er ett av mange elementer i avtalen om et Inkluderen-
de Arbeidsliv som ikke fungerer eller følges opp.

Svar:
Arbeids- og velferdsetaten har etablert rutiner for

innhenting av oppfølgingsplaner samt purring av ar-
beidsgivere som ikke sender inn planer. Erfaringene
så langt viser at både arbeidsgiver og Arbeids- og
velferdsetatens oppfølging kan bli bedre. Både opp-
følging av sykmeldte og kontroll og sanksjonsrutiner
har vært tatt opp i styringsdialogen mellom departe-
mentet og Arbeids- og velferdsetaten.

Det skal iverksettes aktive arbeidsrettede tiltak så
tidlig som mulig og senest innen 8 uker. Arbeids- og

velferdsetaten skal avgjøre om det fortsatt er grunn-
lag for rett til sykepenger. Det er dialog mot arbeids-
giver og arbeidstaker i denne prosessen. Det finnes
ingen samlet oversikt som viser hvor mange syke-
pengesaker som er stoppet som følge av at arbeidsre-
latert aktivitet ikke er iverksatt.

Arbeids- og velferdsetaten kan ilegge arbeidsgi-
ver tvangsmulkt dersom arbeidsgiver etter purring
ikke utleverer oppfølgingsplan. Arbeids- og velferds-
etatens saksbehandlingssystem generer automatisk
påminnelsesbrev til arbeidsgiver, når sykmeldt ar-
beidstaker har vært sykmeldt i 10 uker. Brev genere-
res for sykepengetilfeller hvor det ikke foreligger
oppfølgingsplan og hvor det finnes bekreftelse på ar-
beidsforholdet hos arbeidsgiver (for eksempel gjen-
nom refusjonskrav). Det genereres automatisk purre-
brev til arbeidsgiver etter 16 uker dersom oppføl-
gingsplan fortsatt ikke er innsendt. Det genereres om
lag 6000 -7000 slike purrebrev per måned. I purre-
brev gjøres det oppmerksom på at NAV har hjemmel
i folketrygdloven § 25-3 for å kunne ilegge en
tvangsmulkt hvis ikke oppfølgingsplanen sendes inn.

Etatens retningslinjer for håndtering av sanksjo-
ner er ennå ikke ferdigstilt. 

Sykmeldende behandler har plikt til å delta i dia-
logmøter, og behandler kan pålegges fremmøteplikt.
Behandler kan miste retten til å praktisere for tryg-
dens regning og fratas retten til å utstede legeerklæ-
ringer. Sanksjoner mot sykmeldende behandler i for-
bindelse med manglende deltakelse på dialogmøter
har ikke vært tatt i bruk.

Ekspertgruppen som har vurdert tiltak for reduk-
sjon i sykefraværet la fram sin rapport 3. februar.
Denne rapporten, sammen med andre innspill, legges
til grunn for drøftingene med partene i arbeidslivet
om en ny IA-avtale og tiltak for å få ned sykefravæ-
ret. Som det går frem av svaret blir det viktig å vur-
dere om den helhetlige oppfølgingen av dagens sank-
sjonsregime fungerer etter hensikten og om det even-
tuelt bør gjøres endringer både i oppfølgingen og
sanksjonsregimet.
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SPØRSMÅL NR. 628

Innlevert 5. februar 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman

Besvart 16. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Hvor mange års praktisk erfaring fra kapitalfor-

valtning har medlemmene i Norges Banks Hovedsty-
re til sammen, og mener statsråden at hovedstyret har
tilstrekkelig kompetanse til å forvalte et av verdens
største fond?»

Svar:
Norges Bank er det utøvende organ for pengepo-

litikken, og Norges Bank forvalter, på vegne av Fi-
nansdepartementet, formuen i Statens pensjonsfond
utland. Hovedstyret har den utøvende og rådgivende
myndighet i banken. Hovedstyret består av syv med-
lemmer, oppnevnt av Kongen i statsråd. Foruten sen-
tralbanksjef Svein Gjedrem og visesentralbanksjef
Jan Fredrik Qvigstad, som hhv. leder og nestleder,
består hovedstyret av følgende medlemmer:

– Brit K. Rugland
– Liselott Kilaas
– Asbjørn Rødseth
– Ida Helliesen
– Eirik Wærness
– Gøril Bjerkan (varamedlem)
– Egil Matsen (varamedlem)

Utover dette har de ansatte i Norges Bank to
medlemmer som deltar ved behandlingen av admi-
nistrative saker.

Det gjelder ikke særskilte formelle kvalifika-
sjonskrav til hovedstyrets medlemmer. Det er imid-
lertid i forarbeidene til sentralbanklovens gjeldende
regler om oppnevning av medlemmer og varamed-
lemmer (Ot.prp. nr. 81 (2002-2003) pkt. 3.5.1) lagt til
grunn at medlemmene skal ”reflektere en bred bak-
grunn og kompetanse, med særlig vekt på økonomi
og finans samt betydelig innsikt i samfunnsøkono-
miske problemstillinger”. Utover dette er det i sen-
tralbankloven og tilhørende forskrift fastsatt særskil-
te habilitetskrav til hovedstyrets medlemmer.

Etter min vurdering er det viktig at hovedstyret
har bred faglig bakgrunn og betydelig innsikt i sam-
funnsøkonomiske problemstillinger. Medlemmene i
hovedstyret bør særskilt reflektere pengepolitisk/
samfunnsøkonomisk kompetanse, kapitalforvalt-
ningskompetanse og kompetanse på finansiell stabi-
litet. Jeg mener at de ulike hensyn er godt ivaretatt
med sammensetningen av det nye hovedstyret.

Hva angår det enkelte medlems (og varamed-
lems) bakgrunn og konkrete yrkeserfaring, vises til
vedlagte (relevante) utdrag fra den enkeltes cv.

Vedlegg til svar:

Sentralbanksjef Svein Gjedrem (f. 1950)

Utdannelse: 

Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad (f. 1949)

Utdannelse:

1975 Cand.oecon., Universitetet i Oslo
Yrkeserfaring:
2005 Gjenoppnevnt som sentralbanksjef 

i Norges Bank i ytterligere 6 år
1999 Beskikket som sentralbanksjef i 

Norges Bank i 6 år
1996-1998 Finansråd i Finans- og tolldeparte-

mentet
1994-1995 Opphold i EU-kommisjonen 

(permisjon fra Finans- og tolldepar-
tementet)

1979-1995 Byråsjef, underdirektør, avdelings-
direktør og ekspedisjonssjef i 
Finans- og tolldepartementet

1975-1979 Konsulent i kredittpolitisk avdeling 
og i utredningsavdelingen, Norges 
Bank

1975 Sosialøkonomisk embetseksamen 
fra Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:
2008 Oppnevnt som visesentralbanksjef 

for 6 år
1997-2008 Direktør og medlem av ledergrup-

pen (konsernledelsen) i Norges 
Bank. Leder for Norges Bank 
Pengepolitikk med ansvar for 
Økonomisk avdeling, Pengepolitisk 
avdeling, Markedsoperasjons- og 
analyseavdelingen, Forsknings-
avdeling og Statistikkavdelingen

2000-2008 Engasjement Professor II i sam-
funnsøkonomi, Handelshøyskolen 
BI

1998-1999 Engasjement studierektor II i sam-
funnsøkonomi, Handelshøyskolen 
BI

1992-1996 Direktør i Økonomisk avdeling i 
Norges Bank 
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Brit K. Rugland (f. 1958)

Utdannelse:

Liselott Kilaas (f. 1959)

Utdannelse:

Asbjørn Rødseth (f. 1951)

Utdannelse:

Ida Helliesen (f. 1947)

Utdannelse:

1990-1992 Senior Officer i EFTA med 
koordineringsansvar for finansielle 
tjenester og kapitalbevegelser i 
EØS-forhandlingene

1984-1990 Assisterende direktør i Økonomisk 
avdeling, Norges Bank

1982 Visiting Scholar ved University of 
Cambridge, England

1978-1984 Byråsjef, senere underdirektør i 
Økønomiavdelingen, 
Finansdepartementet

1974-1978 Vitenskapelig assistent ved Sosial-
økonomisk Institutt, Universitetet i 
Oslo

1982 Bachelor of Business Administra-
tion, Eastern Michigan University

2000-2004 Master of Management Program, 
Handelshøyskolen BI

Arbeidserfaring:
2000- Daglig leder Rugland Investering 

AS
1997-1999 Administrerende direktør Navion 

ASA
1995-1997 Direktør Statoil Shipping og Mar-

itim Teknologi
1984-1995 Statoil

Økonomidirektør (konsern) 
(1992-1995)
Konserncontroller (1989-1992)
Budsjettsjef (1988-1989)
Senior økonomikonsulent 
(1985-1988)
Partnerrevisor (1984-1985)

1978-1979 Kontorfullmektig Oljedirektoratet

1987: Master of Business Administration, 
IMD Lausanne, Sveits

1983: Magistergrad, Universitetet i Oslo
Arbeidserfaring:
2006- Aleris AS (administrerende 

direktør)
1997-2006 Stento ASA 

SAIT-STENTO-ZENITEL 
(viseadministrerende direktør)

1987-1997 PA Consulting Group (partner, 
ansvarlig for olje, gass og enerig-
sektoren)

1984-1986 Norwegian Petroleum Consultants
1982-1983 Shell Internationale Petroleum 

Maatschappij bv., Nederland

1976: Cand. oecon, Universitetet i Oslo
Arbeidserfaring:
1989- Professor (økonomi), Universitetet 

i Oslo
2002-2007: Dekan ved samfunnsvitenskapelig 

fakultet, Universitetet i Oslo
1982-1989 Førsteamanuensis, Universitetet i 

Oslo
1981 Finansdepartementet
1978-1981 Stipendiat, Universitetet i Oslo
1976-1977 Sivilarbeidstjeneste, Universitetet i 

Bergen
1974-1975 Vitenskapelig assistent, Universite-

tet i Oslo

1971: Silivøkonom NHH
1972-1973:  Økonometristudier Paris
1993: Advanced Management Program 

(Harvard) (3 måneder)
Arbeidserfaring:
2008-2009 Konsulent for Norsk Hydro ifbm 

fusjonen med Statoil mv.
1980-2007: Norsk Hydro 

Finansdirektør (2000-2007)
Kommersiell direktør Hydros 
Kraftdivisjon (1994-2000) 
Direktør med ansvar for finans, it 
og personal (1992-1994) Økonomi-
avdelingen Gjødseldivisjonen 
(senere Yara) (1982 -1992), 
Økonomistab (1980-1982)

1973-1980 Finansdepartementet, 
Finansavdelingen
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Eirik Wærness (f. 1962)

Utdannelse:

Gøril Bjerkan (1. varamedlem) (f. 1967)

Utdanning:

Egil Matsen (2. varamedlem) (f. 1968)

Utdannelse:

1987 Cand.polit., Universitetet i Bergen. 
Hovedfag i sosialøkonomi. 

1986 Ph.D.-kurs i anvendt økonometri, 
Norges Handelshøyskole

1985 Cand.mag., Universitetet i Bergen
Arbeidserfaring:
2009- Econ Pöyry (Pöyry AS) Admini-

strerende direktør
2008-2009 Stavanger Aftenblad ASA

Strategi- og økonomidirektør 
(2008-2009)
Direktør for strategi og forretnings-
utvikling (2008)

2003-2008 Statoil ASA
Direktør for økonomisk analyse i 
Utvikling og Produksjon 
(2007-2008)
Direktør konsernplan og ledelse 
(2005-2007)
Sjeføkonom (2003-2005)

2001-2003 Total E&P Norge AS Tax Manager
1994-2001 ECON Senter for økonomisk 

analyse 
Partner (1997-2001)
Seniorøkonom (1996-1997) 

1992-1993 Department of Economics, Univer-
sity of California, San Diego, USA 
Gjesteforsker

1989-1994 Finansdepartementet. Førstekonsu-
lent/rådgiver/underdirektør i Skat-
teøkonomisk avdeling

1986-1989 Senter for anvendt forskning (SAF, 
nå SNF) Forskningsassistent

1990 Siviløkonom, Norges Handels-
høyskole

1991 Master i internasjonal økonomi og 
politikk, Institut für 
Weltwirtschaft, Kiel

2001 Cand. oecon./Høyere avdelings 
studier i samfunnsøkonomi, 
Norges Handelshøyskole

2007 Cand. jur. Universitetet i Oslo
Arbeidsforhold:
2007- Stipendiat Universitetet i Oslo, 

Juridisk fakultet      
2002-2005 Seniorrådgiver Norges Bank, 

sentralbanksjefens stab
1996-2002 Rådgiver Norges Bank, markeds-

operasjonsavdelingen
1995-1996 Soussjef DnB, likviditetssek-

sjonen
1991-1995 Konsulent/rådgiver Norges Bank, 

herunder sekretær i Statens Bank-
sikringsfond 1991-1994.

2001 Dr. oecon, NHH
Arbeidserfaring:
2005 Førsteamanuensis, NTNU
2002-2009 Vitenskapelig rådgiver, Norges 

Bank
2001-2004 Postdoktor, NTNU
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SPØRSMÅL NR. 629

Innlevert 5. februar 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman

Besvart 16. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Hvis Statens pensjonsfond utland hadde blitt

passivt indeksforvaltet i perioden 1998 - 2009 (Q3),
og hvis en forutsetter kostnader for slik forvaltning
som Finansdepartementet mener er realistisk, og inn-
tekter fra utlån av verdipapirer på linje med det Nor-
ges Bank faktisk har oppnådd, hva ville tidsvektet og
pengevektet avkastning vært, og ville den vært høye-
re eller lavere enn det Norges Bank faktisk har opp-
nådd med aktiv forvaltning i samme periode?»

Svar:
Norges Bank har flere oppgaver som operativ

forvalter av Statens pensjonsfond utland, utover opp-
gaven med å drive aktiv forvaltning. Sentrale oppga-
ver er å sørge for løpende innfasing av nye midler, ef-
fektiv markedseksponering av porteføljen og tilpas-
ning av forvaltningen til endringer i fondets investe-
ringsstrategi. Videre skal banken utøve aktivt eier-
skap og gi råd til Finansdepartementet om den lang-
siktige investeringsstrategien for fondet med basis i
sin rolle som operativ forvalter. Alle disse oppgaver
henger sammen, også med bankens aktive forvalt-
ning, hvor formålet er å oppnå høyest mulig langsik-
tig avkastning innenfor rammene av forvaltnings-
mandatet. Det er derfor svært vanskelig å henføre
kostnader og inntekter til hver av oppgavene.

I tråd med internasjonale rapporteringsstandarder
tar departementets evaluering av oppnådde forvalt-
ningsresultater utgangspunkt i oppnådd meravkast-
ning beregnet etter tidsvektet metode, og målt i pro-
sent. Etter mitt syn gir dette målet det beste bildet av
resultatene i aktiv forvaltning over tid. Dersom mer-
avkastningen alternativt måles i kroner, vil det være
svært vanskelig å sammenlikne resultatene over tid.
Meravkastning målt som et kronebeløp vil, for et
fond i vekst, være svært følsom for når i vekstfasen
det er gode og dårlige resultater. Fondskapitalen i
SPU har økt kraftig de siste årene. Dermed gir den
samme prosentvise avkastningen en langt større virk-
ning målt i kroner nå enn for noen år tilbake.

Norges Bank opplyser at den akkumulerte mer-
avkastningen målt i kroner i perioden fra januar 1998
til september 2009 utgjør i størrelsesorden 9 mrd.
kroner, regnet før justeringene nedenfor.

Når en skal sammenlikne avkastningen ved da-
gens forvaltning med en tenkt alternativ forvaltnings-
form (passiv forvaltning), må en justere avkastnings-
tallene for ulike inntekts- og kostnadskomponenter.
En slik justering vil nødvendigvis måtte være preget

av et betydelig element av skjønn, og de avledete av-
kastningstallene vil derfor være beheftet med betyde-
lig usikkerhet. Følgende kostnads- og inntektsele-
menter er særlig relevante i en slik justering av av-
kastningstallene (fortegnet på justeringen av merav-
kastningstallene er vist i parentes):

– Merkostnader som følge av aktiv forvaltning (-):
I perioden fra januar 1998 til september 2009 har
Norges Bank beregnet gjennomsnittlig årlig total
forvaltningskostnad til 0,10 pst. av fondskapita-
len. Av dette kan interne forvaltningskostnader
ifølge Norges Bank grovt anslås til 0,05 pst.,
hvorav forvaltningskostnader knyttet til den in-
terne aktive forvaltningen i dag utgjør i størrel-
sesorden 0,01-0,02 pst. Norges Bank opplyser vi-
dere at gjennomsnittlig årlig honorar til eksterne
forvaltere i samme periode utgjorde 0,05 pst. Ek-
stern forvaltning knytter seg i dag hovedsakelig
til aktiv forvaltning.

– Inntekter fra utlån av verdipapirer (-): Norges
Bank kan låne ut verdipapirer i porteføljen mot
en kompensasjon. På samme måte som øvrige
strategier som tar sikte på å skape verdier for fon-
det, baserer også denne aktiviteten seg på kompe-
tanse hos forvalter. Utlånsaktiviteten krever gode
kunnskaper om motparter og markedet, gode tek-
nologiske løsninger og et solid juridisk ramme-
verk. Hvilke inntekter som kan oppnås ved utlån
av verdipapirer varierer over tid, avhengig av
markedssituasjonen og risikoen øker i perioder
med ustabilitet i det finansielle systemet. Norges
Bank opplyser at faktiske inntekter fra utlån av
verdipapirer i perioden utgjør anslagsvis 0,04 pst.
p.a. i perioden.

– Transaksjonskostnader (+): Ved sammenlikning
med passiv forvaltning må en ta hensyn til trans-
aksjonskostnader knyttet til innfasing av nye
midler og strategiske endringer i fondets investe-
ringer, så som økt aksjeandel, inkludering av nye
fremvoksende markeder, mindre selskaper og
ikke-statsgaranterte obligasjoner. Disse kostna-
dene variert fra år til år i den aktuelle perioden,
og er av Norges Bank anslått til 0,05-0,15 pst.
p.a.. I tillegg påløper det transaksjonskostnader i
forbindelse med tilpasning til løpende indeksend-
ringer, som Norges Bank tidligere har anslått til
0,04 pst. p.a. Siden den gang har investeringsuni-
verset og likviditeten i rentemarkedet endret seg
slik at dette tallet trolig er høyere i dag. 
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Den gjennomsnittlige årlige nominelle avkast-
ningen på fondets plasseringer i perioden fra januar
1998 til utgangen av tredje kvartal 2009 er beregnet
til 4,49 pst. etter tidsvektet metode, målt i internasjo-
nal valuta. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen
på fondets referanseindeks er i samme periode 4,28
pst., slik at Norges Bank har oppnådd en gjennom-
snittlig årlig meravkastning på 0,21 prosentpoeng,
før justeringene omtalt ovenfor. For å komme fram til

et uttrykk for netto verdiskaping ved aktiv forvalt-
ning må en justere dette avkastningstallet for de ulike
kostnads- og inntektselementene nevnt overfor. Ba-
sert på Norges Banks anslag for de ulike kostnads- og
inntektselementene viser en slik sammenstilling at
oppnådd meravkastning i perioden fra januar 1998 til
september 2009 er noe høyere enn 0,21 prosentpo-
eng.

SPØRSMÅL NR. 630

Innlevert 8. februar 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman

Besvart 12. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I sitt arbeide for Finansdepartementet, fikk Ang,

Goetzmann og Schaefer tilgang på alle dataene de
spurte om, og hvis ikke, hvilken data var det de ba om
men ikke fikk, og hva var begrunnelsen for å ikke gi
dem det?»

Svar:
Spørsmålet har vært forelagt de tre professorene

Ang, Goetzmann og Schaefer, som har gitt følgende
uttalelse:

“We found NBIM to be responsive to our data re-
quests and prompt in answering both technical ques-
tions and more general questions relating to strategy,
risk, reporting, and the use of external and internal
managers.  In some sections of the report we chose not
to include analysis of more detailed data to which we
were provided access.  These decisions are high-
lighted in the report and have no effect on our analysis
or conclusions.

We believe that the data we analyzed from NBIM
was more than sufficient for our mandate.  In particu-
lar, in the “Evaluation of NBIM’s Historical Track
Record” we analyzed Fund-level returns; distinguis-
hed between the asset classes fixed income and equi-
ties; included a breakdown of performance by main
active strategies; and analyzed internally versus exter-
nally managed funds. NBIM supplied the data suffici-
ent for us to address our requests in a complete and ti-
mely manner. In our more general assessment of the
strategic plans, the risk budgeting process, analysis of
external and external active reporting, and specific

strategies used by NBIM, we had productive, direct
conversations with senior NBIM management neces-
sary for us to support the opinions expressed in the re-
port. Given the sensitive nature of the data, we did not
detail all of this strategic, internal information and re-
ported some of it only on a generalized or aggregated
basis.  In the report we detail where the limitations of
the data impact our analysis, but in no case do these li-
mitations change our conclusions.

We did not analyze any trade-level or micro-level
data in the report.  In any empirical analysis, more data
are always better, but more detailed data in this case
does not mean that the conclusions would be any dif-
ferent. For example, the finding that the Fund’s active
returns have large exposure to systematic factors and
exposure to these factors is responsible for most of the
active losses at the portfolio, asset-class, and internal
and external fund levels would be the same if factor
exposures were first estimated from more granular in-
formation and then aggregated to the portfolio level.
Certain questions could have been addressed with
more granular data, such as a more thorough investi-
gation of the high correlation of the fixed income re-
turns, which are most likely due to the smoothed valu-
ations of certain fixed income instruments for which
there was little information on market values during
the financial crisis.  These issues are tangential to the
overall, aggregate performance and understanding the
key, salient factors affecting the active returns of the
Fund.”

Finansdepartementet mener på denne bakgrunn
at det ikke er grunnlag for å hevde at forskerne ikke
har fått tilgang til data som de har bedt om.
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SPØRSMÅL NR. 631

Innlevert 8. februar 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman

Besvart 12. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Norges Bank har de siste årene hatt et mål om å

skape en årlig meravkastning i den aktive forvaltnin-
gen på 0,25 prosentpoeng.

Er dette målet før eller etter kostnader?»

Svar:
Norges Banks målsetting er å oppnå en årlig netto

verdiskaping på 0,25 prosent over rullerende treårs-
perioder. Dette er blant annet omtalt i Norges Banks
årsrapport om SPU for 2006 og i Norges Bank brev
av 23. desember 2009.

Bankens målsetting er knyttet til begrepet netto
verdiskaping, dvs. oppnådd meravkastning etter fra-
drag for kostnader. I bankens rapportering av kostna-
der vises ikke bare de rapporterte driftskostnadene,
men også andre kostnader som knytter seg til det å
være en internasjonal forvalter med store endringer i
sammensetningen av porteføljen. Begrepet netto ver-
diskaping er omtalt i flere av bankens rapporter, se-
nest i årsrapporten for 2007 side 18:

”Brutto meravkastning er sammenlignbar med
meravkastningen andre forvaltere rapporterer. Den gir
imidlertid ikke uttrykk for Norges Banks netto bidrag
til forvaltningsresultatet. Fondet kunne ha vært forval-
tet passivt, med en portefølje som hele tiden var svært
lik referanseporteføljen. Norges Bank har i stedet
valgt å drive aktiv forvaltning. Det gir høyere kostna-
der, men også høyere forventet avkastning.

Verdiskapingen ved aktiv forvaltning er et estimat
for hvilket netto bidrag dette valget har gitt til fondets
avkastning i 2007. Estimert netto verdiskaping ved
aktiv forvaltning er vist i tabell 3-7. […]Utgangspunk-
tet er fondets brutto meravkastning.” 

Netto verdiskaping kan defineres som differan-
sen mellom kostnadene ved den faktiske forvaltnin-

gen av fondet og kostnadene ved en tenkt indeksnær
eller passiv forvaltning. I tabell 3-7 i bankens årsrap-
port for 2007 er det gjort fire justeringer som angir
forskjellen mellom de to begrepene:

– Ved passiv indeksering påløper transaksjons-
kostnader når innholdet av verdipapirer i referan-
seporteføljen endres.

– Finansdepartementet tilfører årlig store midler.
Samtidig er fondets investeringer vesentlig en-
dret de siste årene, gjennom økt aksjeandel, in-
kludering av småselskaper og fremvoksende
markeder i referanseporteføljen, flere uttrekk av
selskaper, etc. Dette medfører også løpende
transaksjonskostnader.

– Ved passiv indeksering av porteføljen ville
driftskostnader i forvaltningen vært noe lavere. 

– Ved en mer passiv indeksering av porteføljen vil-
le fondet trolig hatt noen utlånsinntekter fra ver-
dipapirene i porteføljen. 

Banken viste i årsrapporten for 2007 at disse fire
elementene nær utliknet hverandre, slik at brutto
meravkastning og netto verdiskaping dette året var
tilnærmet identiske. Flere av disse kostnadsstørrelse-
ne vil, foruten å variere over tid, også være preget av
anslag. Endringene som har vært gjennomført i stra-
tegien de senere årene vil kunne påvirke disse størrel-
sene, og dermed også forskjellen mellom brutto og
netto verdiskaping. Blant annet har fondets referan-
seindeks blitt mer omfattende siden 2007, aksjeande-
len er høyere (aksjeforvaltning koster mer enn obli-
gasjonsforvaltning), og obligasjonsmarkedene har
vist seg langt mindre likvide enn antatt for noen år si-
den, noe som innebærer at passiv obligasjonsforvalt-
ning koster mer enn tidligere anslått.
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SPØRSMÅL NR. 632

Innlevert 8. februar 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 12. februar 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Viser til svar fra ministeren på spørsmål nr. 563.

Mitt spørsmål er ikke slik jeg ser det besvart. Jeg har
ikke bedt ministeren å svare på hans mening om hva
som vil skje hvis Fremskrittspartiets politikk ble
gjennomført. Jeg vil anmode ministeren om å svare
på spørsmål nr. 563 på nytt som lyder:

Vil ministeren støtte Lundteigen ved å være med
å støtte opp om et nytt Hitra-opprør?»

Svar:
I svaret på spørsmål nr. 563 sier at jeg deler

Lundteigens bekymring for norske bønders inntekter
og endringer i fordelingen av produksjonen. Det er
også grunnlaget for at denne regjeringen har funnet
det nødvendig å gjennomføre en klar kursendring i
landbrukspolitikken.

Jeg viser i denne sammenheng særlig til at det

ved de siste års jordbruksoppgjør er lagt til rette for
et inntektsløft i næringen, noe som er det mest sentra-
le i denne saken. Jeg konstaterer at Fremskrittspartiet
ved enhver anledning har gått mot endringer som
innebærer en forbedret inntektssituasjon for bønder,
og selv har fremmet forslag som uomtvistelig ville
innebære en rask og dramatisk inntektsreduksjon.

Som statsråd er jeg svært opptatt av å lytte til per-
soner som målbærer de utfordringer som de ser både
for egen virksomhet og for den næringen og verdikje-
den som de er en del av. Vi tar den situasjonen vi ob-
serverer på alvor og vi tar de meningene som fram-
bæres som en viktig del av beslutningsgrunnlaget i
politikkutformingen. 

Likevel burde det være innlysende, også for FrP,
at jeg ikke stiller meg bak en aksjon mot den land-
brukspolitikken jeg selv er ansvarlig for.

SPØRSMÅL NR. 633

Innlevert 8. februar 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 19. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Enova har kartlagt et betydelig potensial for

produksjon av biogass i Norge. Hå Biopark AS gjør
en unik satsing ved at de både skal produsere biogass
og gjødselspellets. En slik bred satsing mer utfor-
drende i forhold til marked og investeringsbehov.
Ved at produktene dekker flere sektorer fanger ikke
Enovas ordninger opp bredden i bioparkens satsing.

Vil statsråden ta et initiativ til at myndighetene
bedre kan følge opp mer avanserte grønne nærings-
prosjekter som går på tvers av sektorer?»

Svar:
Enova er et viktig virkemiddel for å nå regjerin-

gens energipolitiske målsetninger. Enova har en mål-
rettet satsing rettet mot en langsiktig utvikling av
markedet for fornybar energi og energieffektivise-

ring. Enova gir tilskudd til teknologiutvikling og in-
vesteringer i energieffektivisering i bygg, anlegg, in-
dustri og fornybar kraft- og varmeproduksjon. 

Enova har flere programmer for å fremme opp-
varmingsløsningen basert på fornybar energi, her-
under biogass. Enova har også en satsing på produk-
sjonen av biogass i Norge. Denne satsingen retter seg
mot aktører som ønsker å satse på industriell produk-
sjon av biogass. Støtten gis som investeringstøtte til
bygging av anlegg for biogassproduksjon, samt dis-
tribusjon i sammenheng med produksjon. 

Regjeringen har videre en næringspolitisk satsing
gjennom Innovasjon Norge. Satsingen gjennom Inn-
ovasjon Norge favner et bredt spekter av næringer og
de kan tilby en rekke virkemidler for å fremme dis-
trikters og regioners næringsmessige muligheter.
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SPØRSMÅL NR. 634

Innlevert 8. februar 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Korsberg

Besvart 15. februar 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«I løpet av de 7 første serierundene i eliteserie vil

ikke Tromsø IL eller Kongsvinger IL bli vist en enes-
te gang på riksdekkende TV, (hele kampen) mens
f.eks. Vålerenga blir vist 7 ganger. NRK og TV2 har
enerett på sending av kamper og har således stor be-
tydning for publikum og sponsorer og dermed inn-
tekter til lagene som blir vis på riks TV. 

Vil statsråden ta initiativ overfor NRK og TV2
slik at samtlige lag i eliteserien blir vis på riksdek-
kende TV og at kampene blir jevnere fordelt mellom
lagene?»

Svar:
Jeg synes det er viktig at kringkasternes dekning

av toppfotballen er balansert og at alle lagene i Tip-
peligaen blir eksponert på fjernsyn. I NRK-plakaten
er det nedfelt at NRK skal dekke bredden i norsk
idrettsliv og jeg føler meg sikker på at også TV 2 er
opptatt av dette. 

For øvrig innebærer prinsippet om medienes re-
daksjonelle selvstendighet at det ikke vil være riktig
av meg å kommentere nærmere de konkrete redak-
sjonelle prioriteringer kringkasterne har gjort i for-
bindelse med dekningen av årets fotballsesong.

SPØRSMÅL NR. 635

Innlevert 8. februar 2010 av stortingsrepresentant Håkon Haugli

Besvart 12. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hva gjøres for å styrke kompetansen om hatkri-

minalitet i politidistriktene og unngå at grove volds-
saker med hatmotiv ikke gis etterforskningsmessig
prioritet og henlegges på grunn av bevisets stilling?»

BEGRUNNELSE:

Flere medier har de siste dagene omtalt en 22-
åring som på en fest natt til påskeaften ble dynket i et-
terbarberingsvann og satt fyr på. Han fikk store
brannskader og mener han ble angrepet fordi han er
homofil. Noen av de andre deltakerne på festen skal
ha uttalt seg svært negativt om hans seksuelle orien-
tering.

Til tross for at det kun var femten personer til ste-
de, er saken nå henlagt av statsadvokaten pga. bevi-
sets stilling. Politiet uttalte i april til Tønsbergs Blad
at saken ville få prioritet, men de kom først i gang
med etterforskningen etter påskeferien. Offerets mor
måtte selv hente sønnens forbrente klær og levere
dem til politiet som bevis.

Når ofre for hatkriminalitet tar belastningen med
å anmelde, er det avgjørende at saken tas på alvor, et-
terforskes og gis prioritet. Undersøkelser viser at en
vesentlig større andel unge homofile opplever hets og

vold enn jevnaldrende heterofile. Samtidig er det få
saker som anmeldes, noe som gjør at vi i dag ikke har
noen reell oversikt over omfanget av hatmotivert
vold i Norge. Det er grunn til å tro at mørketallene er
store.

Svar:
La meg først få understreke at regjeringen tar hat-

kriminalitet svært alvorlig og har foreslått å skjerpe
straffene for denne type kriminalitet. Det er vedtatt
(men ikke trådt i kraft) en ny lovbestemmelse i ny
straffelov (§ 77 i), hvor handlinger som har sin bak-
grunn i andres trosbekjennelse, hudfarge, seksuelle
legning, nasjonale eller etniske opprinnelse mv. skal
vektlegges i skjerpende retning. I styringsdokumenter
og i Politidirektoratets styringsdialog med politidis-
triktene gis det føringer om å prioritere alvorlig krimi-
nalitet generelt, herunder kriminalitet med hatmotiv.

Jeg vil peke på flere tiltak som er iverksatt for å
bekjempe denne form for kriminalitet. Politiets saks-
behandlingsverktøy (BL) er fra 2006 utstyrt med en
registreringsfunksjon som gjør det mulig elektronisk
å skille ut saker der motivet for handlingen vurderes
å være hatrelatert, og gi disse nødvendig prioritet, no-
toritet og fremdrift.
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For 2007 foretok Politidirektoratet en gjennom-
gang av samtlige registrerte saker. Tilsvarende gjen-
nomgang foretas nå for saker fra 2008 og 2009. Sik-
temålet er å få bedre oversikt over sakene som regis-
treres, kvaliteten på registreringen og oppfølgingen
av sakene. Det arbeides med å sikre at rutinene for re-
gistrering er så gode som mulig.

Det er grunn til å tro at det er store mørketall på
dette kriminalitetsområdet.   

Politidirektoratet publiserte nå i januar politiets
nasjonale innbyggerundersøkelse for 2009. Denne
viste at to prosent av befolkningen rapporterte at de
har blitt utsatt for hatkriminalitet. Videre viste den at
hatkriminalitet er en av de typer kriminalitet som i
minst utstrekning blir anmeldt. 45 % av de som rap-
porterte at de har blitt utsatt for denne type krimina-
litet har anmeldt forholdet. Samme undersøkelse for
2008 viste enda lavere tall, da bare 28 % av de som
rapporterte at de var blitt utsatt for hatkriminalitet
hadde anmeldt dette.

Jeg vil også nevne at Politihøgskolen har et eget
program, ”Kulturforståelse og mangfold”, som har
som formål å styrke studentenes kompetanse om
blant annet hatrelatert kriminalitet. Problemstillingen
er også et sentralt tema i Politihøgskolens grunnut-
danning i forebyggende polititjeneste. Politidirekto-
ratet har, i samarbeid med Politihøgskolen, gjennom-
ført dialogmøter med politidistriktenes ledergrupper
om mangfold. Det er hittil gjennomført møter i 21 av
27 politidistrikter. Møtene vil bli videreført. Det
planlegges også å utarbeide opplysningsmateriell.

Det holdes jevnlig dialogmøter med innvandrer-
og minoritetsorganisasjoner, både på departements-
og direktoratsnivå, og i de fleste politidistriktene. Po-
litiet ønsker å styrke dialogen og samhandlingen med
relevante grupper i minoritetsmiljøene, øke rekrutte-
ring av ansatte med minoritetsbakgrunn og styrke
mangfoldsopplæring blant tjenestemenn/-kvinner og
ledere i etaten.

Når det gjelder denne enkeltsaken, slik det fram-
går av begrunnelsen for spørsmålet fra stortingsre-
presentant Haugli, vil jeg understreke at jeg som jus-
tisminister ikke har anledning til å gå inn i enkeltsa-
ker. Behandlingen av konkrete straffesaker hører
som kjent under påtalemyndigheten. Jeg har imidler-
tid fått opplyst fra Riksadvokaten at denne saken er
avsluttet og henlagt pga bevisets stilling. Jeg uttaler
meg derfor på generelt grunnlag.

Hatkriminalitet omfatter en rekke typer straffbare
handlinger – vold, trusler, tvang skadeverk mv. –
som har det til felles at de har et hat- eller diskrimi-
neringsmotiv, og som gjør forholdet ekstra straffver-
dig. Straffeloven § 232 er et eksempel på at slik hat-
motivasjon (rasistisk) øker strafferammen og normalt
fører til strengere straff. Tilsvarende straffskjerpelse
finnes i straffeloven § 292 annet ledd om skadeverk.

Også der det ikke er uttrykkelig nevnt i det aktuelle
straffebudet vil et slikt motiv være straffskjerpende.
Det finnes en rekke eksempler på dette i rettspraksis. 

Straffeloven § 135 a og § 349s rammer ytringer
og handlinger som i seg selv er diskriminerende eller
har diskriminerende virkning.

Riksadvokaten opplyser meg om at han i en år-
rekke har presisert at de saker som fremstår som ra-
sistiske eller diskriminert motivert skal prioriteres.
Det innebærer at de skal gis en effektiv og grundig
behandling med streng og konsekvent strafforfølg-
ning, og gis forrang dersom det er knapphet på res-
surser. Unødige forsinkelser og liggetid skal unngås
både hos etterforsker og jurist. Direktivet er gjentatt
flere ganger i riksadvokatens årlige mål – og priorite-
ringsrundskriv til politiet, sist i 2009 hvor det bl.a. ut-
tales:

”Vold og overgrep som rammer personer med ut-
gangspunkt i deres trosbekjennelse, hudfarge, nasjo-
nale eller etniske opprinnelse, homofile legning, leve-
form eller orientering, såkalt hatkriminalitet, skal vies
særskilt oppmerksomhet. Vold som retter seg mot per-
soner eller grupper med utgangspunkt i hvem de er el-
ler hvordan de ser ut, rammer ikke bare det enkelte of-
fer, men skaper redsel og utrygghet hos alle med sam-
me bakgrunn, og skal derfor håndteres med stort alvor
i politiet.” 

Prioriteringen av saker om hatmotivert vold
kommer i tillegg til prioriteringen av alvorlige volds-
saker som sådan, og gjør at disse sakene står i en sær-
stilling. Ovennevnte prioritering vil bli videreført i
mål- og prioriteringsrundskrivet for 2010 som er un-
der utarbeiding.

En arbeidsgruppe, nedsatt av riksadvokaten i
2002, utredet politiet og påtalemyndighetens behand-
ling av saker som anmeldes etter straffelovens regler
om diskriminering, §§ 135 og 349a (Riksadvokatens
publikasjoner nr. 4/2002). Med basis i den utrednin-
gen har riksadvokaten innført målrettede tiltak for å
styrke kvaliteten både under etterforskningen og ved
påtalebehandlingen av denne type saker. Høsten
2002 ble det utpekt en statsadvokat ved hvert statsad-
vokatembete som fikk fagansvar for rasistisk moti-
vert kriminalitet. Videre er det også utpekt politiju-
rister med tilsvarende ansvar i politidistriktene.

I tillegg har riksadvokaten opplyst meg om at for
å øke kompetansen innen fagfeltet, har de fagansvar-
lige statsadvokatene og politijuristene deltatt på fags-
eminar ved Riksadvokatembetet. Et nytt slikt semi-
nar planlegges gjennomført i løpet av 2010. Videre
utarbeidet riksadvokaten i 2004 et kompendium om
straffeloven § 135 a som sammenstiller det til dels
kompliserte rettskildebildet i slike saker (Riksadvo-
katens publikasjoner nr. 2/2004).

Det kan også nevnes at Riksadvokaten tidligere
har besluttet at Kripos har et særansvar for rasistiske
ytringer på internett.
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Jeg vil i tilegg opplyse at Justisdepartementet er
ett av syv departement som står bak Regjeringens
handlingsplan for Bedre livskvalitet for lesbiske, ho-
mofile, bifile og transpersoner (2009-2012). Hand-
lingsplanen omfatter 60 tiltak ble lagt frem i juni
2008.

Til slutt kan jeg nevne at departementet er i dia-
log med Landsforeningen for lesbisk og homofil fri-
gjøring (LLH) angående støtte til et mulig prosjekt
vedrørende hatkriminalitet. Dette prosjektet er en
oppfølging av et tidligere voldsprosjekt som LLH har
utført med støtte fra Justisdepartementet.

SPØRSMÅL NR. 636

Innlevert 9. februar 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Besvart 16. februar 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Når noen går bort er man avhengig av å få en

skifteattest fra skifteretten for å få ordnet opp etter
den som er gått bort. I de fleste tilfeller er dette kurant
men i noen tilfeller, hvor man er avhengig av infor-
masjon fra statsarkivet, kan dette ta alt for langt tid.

Mitt spørsmål til stastråden er om hun synes det
er rimelig at skifteretten må vente i flere uker før nød-
vendig informasjon fremskaffes fra statsarkivet?»

BEGRUNNELSE:

Jeg ønsker å bruke mine egne erfaringer som bak-
grunn for denne henvendelsen. Min mor gikk bort
tidlig i januar i år. Etter hennes bortgang dro jeg til
skifteretten i Bodø og ba om en skifteattest noe de
lovte å fremskaffe innen rimelig tid. Min mors mann,
min far, gikk bort i 1970 og skifteretten i Bodø måtte
derfor henvende seg dit for å få den informasjon de
trengte for å utstede skifteattesten. Jeg ringte til skif-
teretten etter en uke og de sa at de ventet på statsarki-
vet. Jeg ringte etter to uker, da hadde de fått tilsendt
papirer men noe var feil. Jeg ringte igjen i dag, snart
5 uker etter at min mor gikk bort men attesten var
fortsatt ikke ferdig på grunn av statsarkivet.

Jeg forutsetter at statsråden er klar over hvor viktig
en slik skifteattest er. Jeg får ikke betalt regninger som
er mottatt i min mors navn, jeg får ikke stoppet posten
hennes, jeg får ikke gjort opp selvangivelsen; jeg får
med andre ord ikke gjort noe som helst. Dette fører
igjen til at min mor, etter sin bortgang, i verste fall vil
ende opp med anmerkning som dårlig betaler, pga
statsarkivene. Jeg ser derfor frem til å høre hva statsrå-
den mener er rimelig responstid fra denne etaten.

Svar:
Det statlige arkivverket prioriterer saker som

gjelder dokumenter til bruk i juridiske saker. Normal
saksbehandlingstid er inntil 15 virkedager fra saken
er ankommet det aktuelle arkivet. Jeg anser dette for

å være en helt akseptabel saksbehandlingstid. Det er
generelt stor etterspørsel etter denne typen dokumen-
ter, på noen tider av året mer enn andre, og siden ma-
terialet også tar noe tid å finne frem må det også på-
regnes noe saksbehandlingstid.

Jeg viser for øvrig til vedlagte kopi av e-postkor-
respondanse med arkivverket.

Vedlegg til svar:

201000640-003

Fra: Ivar Fonnes [mailto:ivfo@arkiwerket.no]

Sendt: 9. februar 2 010 15:44

Til: Aronsen Karen Haug

Kopi: Elin Jacobsen; Tor Breivik

Emne: FW: Spørsmål til skriftlig besvarelse

Nedenfor vil du finne svaret fra Statsarkivet i
Trondheim, hvor saken er til behandling.

Det framgår av dette at brevet fra tingsretten tidligst
har kommet til statsarkivet ca. 20. januar, sannsynlig-
vis litt senere. (Pga. oppdatering av vårt elektroniske
arkiv- og journalføringssystem har journalføringen
vært litt forsinket, så vi har ikke helt nøyaktig dato).
Behandlingstiden hittil er dermed maksimalt 16 vir-
kedager, sannsynligvis litt mindre, og dette er om-
trent på grensen av vår egen norm som er 15 virkeda-
ger. Som det framgår er saken nå klar for behandling.

Saker av denne typen er høyt prioritert hos oss,
men saksmengden er stor, og det forekommer derfor
topper som gjør at den normerte tiden iblant kan være
vanskelig å holde til punkt og prikke. Jeg kan imid-
lertid forsikre om at alle institusjonslederne i Arkiv-
verket tillegger saksbehandlingstiden på slike saker
stor vekt, og de rapporter jeg får, tilsier at man i all
hovedsak holder de frister som er satt.

Vennlig hilsen Ivar Fonnes
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Fra: Elin Jacobsen

Sendt: 9. februar 2 010 14:52

Til: Ivar Fonnes

Emne: RE: Spørsmål til skriftlig besvarelse

Som en hovedregel behandler vi slike saker innen
15 virkedager.  Dette ser ut til å være vår sak 2010/
2169.  Av saken fremgår det at dødsfallet var
07.01.2010.  Brevet fra Salten tingrett er datert
18.01.2010.  Det er journalført hos oss 01.02.2010.
Jeg vet ikke nøyaktig når det kom inn til oss, men vi
har hatt en del forsinkelser i journalføringen på grunn
av Ephorte-oppdateringen. Saken er fordelt til saks-
behandler og den står for tur til behandling nå. Jeg
skal be henne se på den i dag. Salten tingrett har ikke
sendt noen purring til oss.

Som en bemerkning vil jeg si at den aktuelle
saksbehandler for tiden har 20 slike saker for behand-
ling.

Mvh Elin Jacobsen

Fra: Ivar Fonnes

Sendt: 9. februar 2010 14:37

Til: Astrid Lovlien; Elin Jacobsen

Emne: FW: Spørsmål til skriftlig besvarelse

Hei,

Her er et spørsmål fra departementet som haster
(gjelder altså et spørsmål i Stortinget). Kan dere gi
meg et raskt svar på dette, helst i dag?

Hilsen Ivar

Fra: Aronsen Karen Haug 
[mailto:Karen-Haug.Aronsen@kud.dep.no]

Sendt: 9. februar 2 010 14:24

Til: Ivar Fonnes

Emne: Spørsmål til skriftlig besvarelse

Vi har i dag mottatt spørsmål til skriftlig besva-
relse (nr. 636) som gjelder saksbehandlingstid for
skifteattester til skifteretten. Spørsmålet lyder:

Når man går bort er man avhengig av å få en skif-
teattest fra skifteretten for å få ordnet opp etter den
som er gått bort. I de fleste tilfeller er dette kurant
men i noen tilfeller, hvor man er avhengig av infor-
masjon fra statsarkivet, kan dette ta alt for lang tid.
Mitt spørsmål til statsråden er om hun syns det er ri-
melig at skifteretten må vente i flere uker før nødven-
dig informasjon fremskaffes fra statsarkivet?

Begrunnelsen for spørsmålet er at spørsmålsstil-
ler, Jan Aril Ellingsen, fem uker etter sin mors bort-
gang fortsatt ikke har mottatt skifteattest fra tingret-
ten i Bodø. Begrunnelsen til tingretten er at de ikke
har mottatt nødvendige dokumenter fra statsarkivet.
Det står ikke noe om hvilket statsarkiv dette gjelder.

Vi trenger informasjon om saksbehandlingsruti-
ner for slike saker, samt begrunnelse for hvorfor dette
tar tid. Så vidt jeg har skjønt så er dette saker som pri-
oriteres i arkivsektoren.

Med vennlig hilsen,

Karen Haug Aronsen

Rådgiver

Kulturvernavdelingen

Kulturdepartementet

Tlf: 22 24 80 43

SPØRSMÅL NR. 637

Innlevert 9. februar 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe

Besvart 17. februar 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Norwegian Drilling Academy AS er Norges

største privateide utdanningsinstitusjon for personell
til boreindustrien. Skolen har tidligere fått mva-refu-
sjon, men for et par år siden stoppet tilbakebetalinge-
ne fra Skatt Vest. Det blir opplyst at praksisen er ulik
i ulike deler av landet. I tillegg påstås det at Skatt
Vest ikke gir elever fradragsrett fordi skolen ikke er
videreutdanning etter vdg. skole, mens skolen ikke
får mva-refusjon fordi den er det. 

Vil finansministeren bidra til en snarlig avkla-
ring?»

BEGRUNNELSE:

Norwegian Drilling Academy AS (Nortrain) er
Norges største privateide utdanningsinstitusjon for
personell til boreindustrien, og som også driver
grunnleggende opplæring av borepersonell i India og
Ghana. 

Her i Norge drives bl.a. en NOKUT-godkjent
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fagskole innenfor boreteknologi. Skolen er lagt opp
slik at borepersonell som er i fullt arbeid offshore går
på skole i to av de fire friukene, og blir undervist i ett
fag de to ukene med påfølgende eksamen, såkalt mo-
dulbasert undervisning. Elevene betaler semesterav-
gift. Fagskolen er en myndighetspålagt utdanning for
mange stillinger innen boring og brønnservice som
oljenæringen er avhengig av.

Utdanningsinstitusjonen har alltid fått refundert
momsen, men for et par år siden stoppet plutselig til-
bakebetalingene fra Skatt Vest. De fikk da etter hvert
vite at Skatt Vest hadde tatt retten til momsrefusjon
opp til ny vurdering, og i mellomtiden hadde de bare
stoppet tilbakebetalingen uten å opplyse skolen om
det. 

Etter enda ett års saksbehandling, kom endelig
svaret: Fagskolen er videreutdanning etter videregå-
ende skole, og derfor ikke berettiget til momsrefu-
sjon, i følge Skatt Vest. 

Samtidig sier Skatt Vest at skolens elever ikke
kan få trekke fra utgiftene til utdanningen på skatten,
fordi fagskolen ikke er videreutdanning etter videre-
gående skole, men grunnutdanning. 

Dette virker jo selvmotsigende.
Samtidig opplyser Norwegian Drilling Academy

AS at Bergen Maritime Skole, som driver akkurat
den samme utdanningen, med akkurat samme opp-
legg, er berettiget til full momsrefusjon.

I mellomtiden har skolen måttet heve semester-
avgiften for å kunne dekke inn momsen. 

Dette er et privat tilbud som oljeindustrien tren-
ger og offentlige tilbud kan ikke dekke dette.

Svar:
Saken gjelder private virksomheters rett til kom-

pensasjon av merverdiavgift i henhold til den gene-
relle kompensasjonsordningen for kommunesekto-
ren. Skatt vest har ved vedtak 8. juli 2009 avslått
kompensasjon for Norwegian Drilling Academy AS
for perioden 4. termin 2008 til 2. termin 2009 med til
sammen kr 2 419 949.

Den generelle merverdiavgiftskompensasjons-
ordningen er hjemlet i lov 12. desember 2003 nr. 108
om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner,
fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven). Kom-
pensasjonsordningen gjelder i første rekke for kom-
muner og fylkeskommuner. For i noen grad å motvir-
ke nye konkurransevridninger som kan oppstå mel-
lom kommunale og private og ideelle virksomheter
som yter tjenester som ikke er merverdiavgiftsplikti-
ge, er også private og ideelle virksomheter som pro-
duserer helsetjenester, undervisningstjenester eller
sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommu-
nen er pålagt ved lov å utføre, omfattet av kompensa-
sjonsordningen.

Med ”tjenester som kommunen eller fylkeskom-

munen ved lov er pålagt å utføre” menes oppgaver
som kommunal sektor er pålagt å utøve eller tilby,
enten i medhold av formell lov eller forskrift med
hjemmel i formell lov. Av forarbeidene til kompen-
sasjonsloven, Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og
avgiftsopplegget 2004 – lovendringer) kap. 20, fram-
går det at en generell kompensasjonsordning som
omfattet alle private virksomheter som utfører lovpå-
lagte oppgaver, ville bli meget omfattende. Departe-
mentet anså det derfor nødvendig, ut fra hensynet til
finansiering og administrasjon av ordningen samt
usikkerhet knyttet til omfanget av de nye konkurran-
sevridningene, å begrense hvilke private virksomhe-
ter som skulle gis kompensasjon.

De lovpålagte oppgavene for kommunene på un-
dervisningsområdet følger av lov 17. juli 1998 nr. 61
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova). Det følger av dette regelverket at
den private virksomheten må tilby enten grunnskole-
opplæring, spesialpedagogisk hjelp eller videregåen-
de opplæring for å være berettiget til kompensasjon.

Skatt Vests begrunnelse for avslag på kompensa-
sjon for Norwegian Drilling Academy er at undervis-
ningsvirksomheten ikke er å regne som grunnskole-
eller videregående opplæring, men derimot som fag-
skole som reguleres av lov om fagskoleutdanning av
20. juni 2003 nr. 56 (fagskoleloven). Vedtaket fra
Skatt Vest er påklaget til Skattedirektoratet.

Når det gjelder Bergen Maritime skole, gjelder de
samme vilkårene for retten til kompensasjon. Skatt
Vest har opplyst at de per d.d. ikke har foretatt noen
vurdering eller kontroll av om denne skolen er kom-
pensasjonsberettiget i henhold til kompensasjonslo-
ven.

Den skattemessige behandling av utgifter til ut-
danning er regulert flere steder i skattelovgivningen.
For det første er det de alminnelige reglene om fra-
drag for utgifter som er pådratt for å erverve, vedlike-
holde eller sikre skattepliktig inntekt, jf. skatteloven
§ 6-1. I tillegg er det noen mer spesielle regler om be-
skatning av arbeidsgivers tilskudd til ansattes utdan-
ning, som jeg ikke kommer nærmere inn på her.

Når det gjelder fradragsrett, skilles det mellom
grunnutdanning, som leder fram til en bestemt grad/
kompetanse (grunnutdanning), og vedlikehold av en
grad/kompetanse som man allerede har. Det er i ut-
gangspunktet bare vedlikehold av en eksisterende
grad/kompetanse som utnyttes i nåværende stilling,
som gir fradragsrett. Dette skyldes at grunnutdanning
ikke anses å ha tilstrekkelig nær tilknytning til en ak-
tuell inntekt.

Spørsmålet om en utdanning vil kunne være fra-
dragsberettiget eller ikke vil ofte være klart allerede
ut fra hvilken utdanning det gjelder. Eksempelvis vil
langvarig og omfattende utdanning til veterinær, le-
ge, ingeniør mv. i utgangspunktet anses som grunn-
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utdanning, og derved ikke være fradragsberettiget. I
andre tilfeller vil det være mer usikkert om utdannin-
gen er grunnutdanning som gir helt ny kompetanse,
eller om det er (fradragsberettiget) vedlikehold av en
allerede oppnådd grad/kompetanse som utnyttes i
den stillingen man har. Dette vil også i noen grad
kunne avhenge av de faktiske omstendigheter i sa-
ken.

Jeg kan derfor ikke på generelt grunnlag si noe

om utgifter til utdanning ved Norwegian Drilling
Company AS er fradragsberettiget eller ikke. Grense-
dragningen mellom fradragsberettiget vedlikehold
mv. av utdanning og ikke-fradragsberettiget grunnut-
danning er imidlertid utførlig omtalt i Lignings-
ABC. Jeg legger derfor til grunn at både skattyter og
skattemyndighetene ved hjelp av disse retningslinje-
ne i konkrete tilfeller normalt vil kunne finne svar på
om en utdanning er fradragsberettiget eller ikke.

SPØRSMÅL NR. 638

Innlevert 9. februar 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 16. februar 2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Tora Aasland

Spørsmål:
«Hvilke initiativ vil statsråden fremme for sikre til-

strekkelig mange tegnspråktolker i Norge, og vil stats-
råden i denne forbindelse bidra til at det ikke blir inn-
taksstopp ved tolkestudiet ved Universitetet i Oslo?»

BEGRUNNELSE:

Undertegnede er kjent med det fra 2010 ikke skal
tas opp studenter til tolkestudiet ved Institutt for spe-
sialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Dette be-
grunnes i trange økonomiske rammer. 

Døves rett til deltakelse i samfunnet krever at det
er mange og dyktige tegnspråktolker. Tall fra Tolke-
utredningen 2008 viser at det er ca 50.000 oppdrag
som bestilles via NAV hvert år, mens ca 7.500 av
dem ikke dekkes. Etter det undertegnede har fått opp-
lyst er det også mange døve som lar være å bestille
tolker fordi de ”vet” at de ikke får. 

Undertegnede var saksordfører for St. meld. nr.
35 (2007-2008) Mål og meining. Både i meldingen
og Innst. S. nr. 184 (2008–2009) er døves interesser
særlig understreket, og i nevnte innstilling slås bl.a.
følgende fast:

"Komiteen vil i denne samanhengen streke under
kor viktig det er å sikre døve sine interesser i samfun-
net, og at det særleg er viktig når det gjeld språk og
kommunikasjon."

Svar:
Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra

stortingsrepresentant Trine Skei Grande der pro-
blemstillinger knyttet til opptakskapasiteten til ut-
danningen i tegnspråk og tolking ved Universitetet i
Oslo.

Jeg vil først understreke som et utgangspunkt at
døve og sterkt tunghørte skal være sikret samfunns-
messig deltakelse. En god tilgang på godt kvalifiserte
og kompetente tegnspråktolker er i så måte en forut-
setning for å få dette til. I denne forbindelse vil jeg
vise til Tolkeutredningen 2008, som representantene
Skei Grande viser til i sitt spørsmål. Denne utrednin-
gen, som er overlevert Arbeidsdepartementet, inne-
holder en samlet oversikt over tolkeområdet og med
forslag til en plan om videreutvikling av tilbudet
innenfor tolketjenesten.  Det fremgår at noen av disse
forslagene kan anses å ligge i grenseflaten mellom ut-
danningssektoren og det regelverket som forvaltes i
Arbeidsdepartementet.

Jeg vil også i denne sammenheng peke på at de-
partementet juli 2009 fikk overlevert utredningen
NOU 2009:18 Rett til læring som omhandler en hel-
hetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med be-
hov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen. Utval-
get peker på tiltak som tettere oppfølging, mer fleksi-
ble opplæringsløp, målrettet bruk av spesialpedago-
gisk kompetanse, en forsterket PP-tjeneste og regio-
nale Statped-sentre for å bedre barns og unges rett til
læring.

Når det gjelder situasjonen innenfor høyere ut-
danning vil jeg vise til at det ved Universitet i Oslo,
Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag
gis et bachelortilbud i tegnspråk og tolking. I tillegg
gis det ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Sør-
Trøndelag et undervisningstilbud en årsenhet i tegn-
språk.

Ved bachelorstudiet i tegnspråk og tolking ved
Universitetet i Oslo er det 15 studieplasser. Jeg for-
står det slik at universitetet nå vurderer spørsmålet
om det skal gjennomføres begrensninger i opptaket
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til dette studiet høsten 2010. Jeg vil vise til den fagli-
ge autonomien universitetet har i slike saker, og jeg
ser det derfor ikke som naturlig for meg å gå inn i
denne saken som fortsatt er under behandling internt
ved universitetet. Så vidt jeg forstår er universitet

godt kjent med de argumenter som blant annet i den-
ne forbindelse er kommet fra Norges Døveforbund.
Jeg er derfor trygg på at universitetet vil behandle
denne saken på en grundig og god måte.

SPØRSMÅL NR. 639

Innlevert 9. februar 2010 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen

Besvart 16. februar 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Regjeringens ekspertutvalg i IA-prosessen le-

verte i begynnelsen av februar sine innspill til IA-for-
handlingene, hvor det annet ble foreslått en ny mo-
dell for arbeidsgiverfinansiering av langtids sykefra-
vær. 

Hva er de økonomiske og praktiske konsekven-
sene av ekspertutvalgets forslag for små og mellom-
store bedrifter?»

BEGRUNNELSE:

Det er to hovedelementer i forslagene fra ekspert-
utvalget, som begge vil kunne ha en positiv effekt i
forhold til å redusere sykefraværet, men som også
kan ha forholdsvis store konsekvenser for små og
mellomstore bedrifter:

1) Økt bruk av graderte sykmeldinger og skjerpede
krav til å iverksette omfattende tilretteleggings-
tiltak kan være vanskelig å gjennomføre i mindre
bedrifter, blant annet fordi enkeltbedrifter kan
mangle bredden i arbeidsoppgaver og den nød-
vendige fleksibiliteten i organiseringen som gjør
tilrettelegging praktisk mulig. Forholdet mellom
manglende kapasitet for tilrettelegging fra ar-
beidsgiverens side og krav til arbeid fra arbeid-
stagerens side, kan potensielt medføre ekstra
kostnader for bedriften.

2) Økt arbeidsgiveransvar for langtidsfravær, gjen-
nom 20 prosents medfinansiering i et helt år for
100 prosents sykmeldte, kan ha en stor belastning
for små bedrifter. Dette både fordi man alt kan ha
en avtale om toppfinansiering utover folketryg-
dens tak på 6 G, relativt produktivitetstap under
fravær og kostnader knyttet til innhenting av vi-
karer.

I verste fall kan dette påføre bedriften en byrde
som kan utgjøre forskjellen mellom pluss og minus i
regnskapene for de minste bedriftene.

Innenfor de begrensede rammene regjeringen og
partene i arbeidslivet har valgt å gjøre endringer for å
redusere sykefraværet, er det viktig at man velger en
modell som også kan ha positiv effekt overfor små og
mellomstore bedrifter.

Svar:
1. februar mottok jeg rapporten fra ekspertgrup-

pen som har vurdert ulike tiltak for å redusere syke-
fraværet. Ekspertgruppen har foreslått at tiltak for ak-
tivisering, nærvær og gradering av sykefravær bør
være en hovedstrategi framover, samtidig som gra-
dert sykmelding skal være hovedregelen ved sykefra-
vær, og sykmeldte skal følges opp tettere og tidligere.
Dette synes jeg er interessante forslag.

På generelt grunnlag kan jeg si at forslaget om et
utvidet medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne i
seg selv ikke kan forventes å gi større utslag for små
bedrifter sett som gruppe enn for større bedrifter.
Imidlertid vil forslaget kunne medføre et problem for
små bedrifter med ett eller flere langtidsfravær siden
dette kan gi virksomheten relativt store merkostnader
i forhold til deres samlede kostnader. Dette er derfor
ikke et spørsmål om at små bedrifter generelt vil
komme dårlig ut, men at enkelte små bedrifter som
rammes av tilfeldige langtidsfravær vil få en urimelig
stor belastning i forhold til større bedrifter i tilsvaren-
de situasjon.

Problemstillingen er dermed primært av forsi-
kringsmessig karakter. Av den grunn er det også i dag
en forsikringsordning for småbedrifter knyttet til da-
gens arbeidsgiverperiode(definert med lønnsmasse
opp til 40G). Ved en eventuell utvidelse av medfi-
nansieringsansvaret er det naturlig å vurdere en utvi-
delse av forsikringsordningen, alternativt erstatte
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denne med andre ordninger som bidrar til å skjerme
mindre bedrifter for store tilfeldige utslag.

Også ekspertgruppens forslag om iverksetting av
tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen kan nok gi en-
kelte små og mellomstore bedrifter utfordringer. I
denne forbindelse viser jeg til ordningen med tilrette-
leggingstilskudd.

Jeg har nå startet forhandlinger med partene i ar-
beidslivet om videreføringen av IA-avtalen, herunder
drøftelser om hvilke tiltak som bør iverksettes for å
få ned sykefraværet. Forslag til tiltak fra ekspertgrup-
pa vil bli vurdert og drøftet med partene.

SPØRSMÅL NR. 640

Innlevert 9. februar 2010 av stortingsrepresentant Tord Lien

Besvart 15. februar 2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Tora Aasland

Spørsmål:
«I Stortingsmeldingene 8 og 30 (2008-2009) ble

det lagt til grunn at Norges forskningsråd, Siva og
Innovasjon Norge skulle gjennomgå en evaluering.
Evalueringen av Siva og Innovasjon Norge er nå i
gang, men Stortinget er ikke orientert om at en lig-
nende evaluering er igangsatt for Norges forsknings-
råds del.

Når og hvordan vil denne evalueringen bli igang-
satt, og hvordan vil Stortinget bli informert om pro-
sessen videre?»

Svar:
Evalueringene av SIVA og Innovasjon Norge

som det refereres til i spørsmålet, ble varslet i St.

meld. nr. 7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bære-
kraftig Norge”. Evalueringen av Norges forsknings-
råd (Forskningsrådet) ble varslet i St. meld. nr. 30
(2008-2009) ”Klima for forskning” (forskningsmel-
dingen).

I forskningsmeldingen angis det at regjeringen
vil iverksette evalueringen av Forskningsrådet i løpet
av inneværende stortingsperiode. Jeg vil følge denne
tidsplanen, og tar sikte på å gjennomføre en interna-
sjonal utlysning av evalueringsoppdraget.

Evalueringen skal gi en samlet vurdering av
Forskningsråd ut fra de overordnede mål som er satt
for rådets virksomhet.

Stortinget vil bli informert om framdriften i pro-
sessen i aktuelle budsjettdokumenter.

SPØRSMÅL NR. 641

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold

Besvart 19. februar 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Etter at staten la ned sin egen gruvedrift på Søve

i Telemark, etterlot den seg en mengde radioaktivt
slagg som må fjernes, ikke minst av hensyn til folks
helserisiko. NGI har pekt på ulike løsninger med uli-
ke kostnadsoverslag. Fra faglig hold har det nå kom-
met innspill på hvordan dette slagget kan fjernes til
en betydelig lavere kostnad en først antatt.

Med utgangspunkt i prinsippet om at forurenser
betaler, syntes statsråden at f.eks. 20 mill. kroner er
høy pris å betale for folks helsesikkerhet?»

Svar:
Søve Gruver i Telemark ble eid av statsaksjesel-

skapet A/S Norsk Bergverk. Driften ble lagt ned i
1965, og selskapet avviklet i 1975. Anlegg og eien-
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dommer ble ved en avtale i 1970 solgt til Telemark
fylkeskommune. Eiendommene ble overdratt i den
stand de befant seg, med rettigheter og forpliktelser
slik som de hadde tilhørt selger. Slagget som lå igjen
etter virksomheten ble dekket til med kalkslam etter
pålegg fra det daværende Statens institutt for stråle-
hygiene. Det er altså kjent at det finnes slagg og mas-
ser etter virksomheten til A/S Norsk Bergverk som
har høyere innhold av naturlig forekommende radio-
aktive stoffer enn berggrunnen rundt.

Statens strålevern tok høsten 2004 opp behovet
for at det gjennomføres nye undersøkelser med sikte
på å vurdere eventuelle tiltak. Strålevernet ba i denne
sammenheng om at Nærings- og handelsdepartemen-
tet bidro til avklaring av ansvarsforholdene, slik at
man kunne komme videre med undersøkelser og
eventuelle tiltak for varig sikring av avfallet. Staten
v/Nærings- og handelsdepartementet har fastholdt at
staten ikke er ansvarlig for å forestå undersøkelser og
eventuelle tiltak for å sikre disse avfallshaugene.

Regjeringen fremsatte imidlertid ved brev av
6.10.2008, med forbehold om Stortingets samtykke,
tilbud til fylkeskommunen om å dekke inntil 50 pst.
av opprydningskostnadene, nettopp fordi vi er opp-
tatt av at lokalbefolkningen ikke skal utsettes for
unødig helserisiko. Forutsetningen var at Telemark
fylkeskommune aksepterer ansvaret for opprydnin-
gen. Fylkeskommunen har avslått tilbudet.

På vårparten 2009 startet Nærings- og handelsde-
partementet forberedelsene til å utlyse et kartleg-
gingsoppdrag som skulle gi oversikt over mulige til-
taksløsninger. Rapporten fra Norges Geotekniske In-
stitutt forelå før jul 2009. Nærings- og handelsdepar-
tementet har etter at rapporten ble fremlagt hatt dia-
log med Statens strålevern om hvilke tiltak som kan
være aktuelle.

Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å kommen-
tere detaljer knyttet til konkrete forslag til løsninger
og mulige kostnader nå. Jeg er opptatt av å få til en
minnelig løsning med Telemark fylkeskommune.

SPØRSMÅL NR. 642

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy

Besvart 19. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I Strategi 2020 i Helse Midt-Norge RHF er et

sentralt tema om akuttkirurgi og fødeavdeling på
Volda Sykehus skal bestå. I dette området bidrar to
store vei/tunnelprosjekter, Eiksundsambandet og
Kvivsvegen, til store endringer i infrastruktur. Syke-
huset i Volda vil om kort tid ha ca. 60 000 innbyggere
med maksimalt 1 time reiseavstand.

Mener statsråden at også etablert infrastruktur
skal tas med i vurderingen når fremtidig organisering
av sykehusene skal utformes?»

BEGRUNNELSE:

I tilgjengelige dokumenter om Strategi 2020
fremkommer det at det nå diskuteres fremtidig insti-
tusjonsstruktur i Helse Midt-Norge RHF. Samtidig
pågår store statlige investeringer i nye veier og tun-
neler i deler av denne helseregionen, delvis i tilgren-
sende helseregion, Helse Vest. Dette gir nye mulig-
heter, på tvers av helseregionsgrenser. Blant annet
kan det gi mulighet for en desentralisert sykehus-
struktur. Dette er etter hva jeg kan se ikke tatt med i
bakgrunnsdokumenter om Strategi 2020, der man
utelukkende ser på Helse Midt-Norge RHF.

Svar:
Tidligere tiders infrastruktur og samferdselstil-

bud har vært en viktig premiss for dagens sykehus-
struktur. En struktur som jeg mener ikke er optimal i
forhold til de krav og utfordringer vi nå står overfor.
Da tenker jeg både på den fysiske plassering av de
enkelte sykehus og oppgave- og funksjonsfordelin-
gen mellom sykehusene. De siste ti-årene har det
skjedd store endringer innenfor kommunikasjons- og
samferdselsområdet, og nye endringer vil komme. 

Gjennom samhandlingsreformen vil kommunene
få et større ansvar for å yte helsetjenester til befolk-
ningen.  Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en
enda tydeligere spesialisert retning.  Regjeringen vil
videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mel-
lom sykehus.  I dette arbeidet legges det til grunn at
dagens desentraliserte sykehustilbud skal oppretthol-
des.

Derfor – uten verken å forskuttere eller ta stilling
til strategiprosessen som pågår i Helse Midt-Norge –
er jeg av den klare oppfatning at etablert og planlagt
framtidig infrastruktur er en viktig faktor som skal
hensyntas når framtidig organisering av sykehusene
skal utformes.
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SPØRSMÅL NR. 643

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug

Besvart 15. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Norge står i dag overfor betydelige utfordringer

knyttet til kriminalomsorgen, og Region Vest har en
underdekning på rundt 100 soningsplasser. Hustad
fengsel i Møre og Romsdal har en lukket avdeling
med 12 ledige plasser som med relativt enkle grep
kan tas i bruk og frigjøre varetektsplasser. 

Er statsråden villig til å legge til rette for at de
nødvendige ressursene for å ta disse i bruk kommer
på plass snarest?»

BEGRUNNELSE:

Norge står overfor betydelige utfordringer i kri-
minalomsorgen. Varetektsfengslingen har økt bety-
delig, og har ført til en situasjon hvor flere fengsler
opplever at det nesten utelukkende er varetektsfengs-
lede som sitter på cellene – ikke domfelte. En direkte
konsekvens av dette er en situasjon hvor mennesker
siktet for grove overtredelser går fritt i gatene. En har
eksempler på at mennesker siktet/dømt for alvorlige
vold- og sedelighetsforbrytelser kan gå fritt i over et
år på gaten på grunn av sprengt soningskapasitet. 

Kriminalomsorgen Region Vest har en underdek-
ning på rundt 100 soningsplasser. Hustad fengsel har
12 ledige plasser for lukket avdeling som per i dag
ikke er i bruk. De store investeringene, som i bygg,
infrastruktur og liknende, knyttet til denne ledige ka-
pasiteten er allerede blitt gjennomført. Det som gjen-
står er kun en ferdigstillelse og åpning av disse plas-
sene for lukket soning. Hustad betaler per i dag hus-
leie for hele arealet, selv om flere rom står ubrukte,
og en eventuell ombyggingskostnad for ferdigstillel-
se av disse vil være betydelig mindre enn å opprette
nye et annet sted.

En utnyttelse av denne kapasiteten vil frigjøre va-
retektsplasser og slik forbedre situasjonen i hele Re-
gion Vest.

Dette må også sees i sammenheng med rusmest-
ringsenheten som allerede er besluttet å legges til Hu-
stad fengsel, som vil medføre en økning på ytterlige-
re 8 nye soningsplasser. Da vil den samlede kapasite-
ten på Hustad være 32 lukkede og 32 åpne plasser.
Slik blir fengselet et mellomstort fengsel med stor-
driftsfordeler på økonomisiden og smådriftsfordeler
på innholdssiden.

Svar:
Jeg vil innledningsvis knytte noen kommentarer

til representantens påstand om at kriminalomsorgen

står overfor betydelige utfordringer. Kapasiteten i
kriminalomsorgen er økt betydelig i perioden 2006-
2009 etter at flertallsregjeringen tiltrådte. Regjerin-
gens mål var å avvikle soningskøen, og jeg er glad for
å konstatere at planen vi utarbeidet har hatt den øn-
skede effekt. Køen anses nå som avviklet i tråd med
løftene i Soria Moria-erklæringen. Tiltakene som har
hatt størst effekt er etablering av nær 400 nye feng-
selsplasser og innføring av prøveordning med elek-
tronisk kontroll tilsvarende 150 plasser. 

Kriminalomsorgen region vest er blant de regio-
ner hvor det er satt i verk flest tiltak for å øke kapasi-
teten. Det er etablert 127 nye fengselsplasser i perio-
den og innført elektronisk kontroll i Sogn og Fjorda-
ne. Tiltakene har bidratt til at soningskøen i regionen
er nærmere null.  Antall soningsdøgn i kø i Region
vest de siste 6 månedene tilsvarer om lag 5 fengsels-
plasser i drift i ett år. Jeg deler derfor ikke represen-
tantens oppfatning om at det er en underdekning på
rundt 100 fengselsplasser i regionen. 

Det er riktig som stortingsrepresentanten hevder
at bruken av varetekt har økt betydelig. Hittil i år har
det i snitt vært over 900 varetektsinnsatte fengslene,
mot 799 i 2009 og 730 i 2008. Økningen skyldes
blant annet økt politikraft og mer effektive etterfors-
kningsmetoder. Dette har resultert i en presset vare-
tektssituasjon og tidvis mangel på varetektsplasser.
Jeg er imidlertid uenig i det virkelighetsbildet repre-
sentanten tegner om at personer som er siktet/dømt
for alvorlige lovbrudd kan gå fritt på gaten i over 1 år.
Kriminalomsorgen prioriterer å stille plasser til rå-
dighet for varetekt, deretter lange dommer, og så kor-
te volds- eller voldsrelaterte dommer. I tillegg skal
unge under 21 år, aktive gjengmedlemmer og tungt
belastede kriminelle med organisasjonstilhørighet
prioriteres høyt. De aller fleste domfelte blir innkalt
til soning innen 2 måneder etter mottak av dom. 

Justisdepartementet følger varetektssituasjonen
nøye. Det er satt av 20 millioner kroner for bedre va-
retektssituasjonen og unngå soningskø frem til Hal-
den fengsel er i drift. Tiltakene består blant annet av
midlertidige kapasitetsutvidelser og økt varetektsan-
del i enkelte fengsler, utvidelse av elektronisk kon-
troll og fremskyndet oppstart av 56 plasser til vare-
tekt ved Halden fengsel fra mars 2010. Tiltakene føl-
ges opp med økt bemanning. I tillegg opprettholdes
høy kapasitetsutnyttelse i fengslene. Varetektssitua-
sjonen forventes å være krevende frem til Halden
fengsel åpner. Halden fengsel med 251 plasser vil
dempe presset på varetektsplasser over hele landet.
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Regjeringen ønsker å øke bruken av alternative
straffereaksjoner og gjennomføringsformer. Dette bi-
drar til å frigjøre plasser til varetekt og øke kvaliteten
i straffegjennomføringen. Fengsler med lavere sik-
kerhet kan i enkelte tilfeller også benyttes til varetekt.

Gjennom mine besøk ved Hustad fengsel har jeg
latt meg imponere over den innsats de ansatte legger
ned for å gi de innsatte et godt innhold i straffegjen-
nomføringen. Det er derfor Regjeringen satser på
Hustad fengsel og sørger for at det etableres en ny
rusmestringsenhet og 8 nye plasser ved fengslet. De-
partementet er kjent med at det foreligger ytterligere
muligheter for å utvide kapasiteten ved fengslet.

Eventuelle ytterligere kapasitetsutvidelser ved Hu-
stad fengsel vil jeg komme tilbake til i den ordinære
budsjettprosessen. Jeg viser også til at Kriminalom-
sorgens sentrale forvaltning skal utarbeide en samlet
kapasitetsplan for fengselskapasiteten. Strukturen i
Region vest, herunder Hustad fengsel, vil bli vurdert
i forbindelse med planen.

For øvrig har jeg registrert at verken Fremskritts-
partiet eller de andre partiene på Stortinget foreslo å
bevilge midler til økt fengselskapasitet ved Hustad
fengsel eller i landet for øvrig i sine forslag til alter-
nativt statsbudsjett for 2010.

SPØRSMÅL NR. 644

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Olemic Thommessen

Besvart 19. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å bidra til videre

drift på N.K.S. Kløverhagen i Ringebu?»

BEGRUNNELSE:

N.K.S Kløverhagen er en godt innarbeidet insti-
tusjon innenfor alderspsykiatri. Sykehuset Innlandet
har ikke fornyet sine avtaler med Institusjonen fordi
man der ønsker å sentralisere tilbudet til sykehusets
egen avdeling på Sanderud ved Hamar. For så vidt
som N.K.S Kløverhagen gir et tilbud det også er be-
hov for i Gudbrandsdalsregionen arbeides det med å
finne en ordning med Distriktsmedisinsk senter på
Otta, og gjennom dette legge grunnlaget for et tilbud
basert på et interkommunalt samarbeid med basis i
samhandlingsreformen. Departementet antas for øv-
rig å være kjent med institusjonen, og situasjonen, et-
ter flere møter og henvendelser gjennom de siste må-
nedene, senest i brev av 18. januar d.å.

Ledelsen ved Kløverhagen hadde et møte med
daværende statsråd Bjarne Håkon Hansen den 24.
september 2009. Under dette møtet ble det signalisert
at departementet her ville stille opp med et pilotpro-
sjekt der en kunne høste viktige erfaringer, og der in-
stitusjonen ville bli hjulpet over "kneika" i forhold til
det vakuum som nå ligger i forkant av samhandlings-
reformen. Dette var et godt signal og en treffsikker
beskrivelse av hva som er de lokale utfordringene
med innføringen av samhandlingsreformen. Det ville
være meget synd dersom en institusjon som Kløver-
hagen forsvant, ikke fordi det ikke var behov for til-

budet, men fordi omlegginger av organiseringen i
helsevesenet ikke gav tilbudet plass under en omleg-
gingsprosess. Jeg antar at departementet også er kjent
med at det er sendt inn en prosjektsøknad til Helsedi-
rektoratet uten at dette ennå har gitt resultater.

Det er store forventinger til at de signalene tidli-
gere helseminister Hansen gav i september skal lede
frem til konstruktive løsninger i en svært krevende si-
tuasjon.

Svar:
Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med si-

tuasjonen til N.K.S Kløverhagen. I møter med depar-
tementet er virksomheten oppfordret til å finne en
løsning forankret i kommunen, som er ansvarlig nivå
for tjenestene. 

Regjeringen er opptatt av å styrke tilbudet for el-
dre mennesker med psykiske problemer og demens-
problematikk. Både gjennom opptrappingsplanen for
psykisk helse og Demensplan 2015 er virkemidlene
innrettet mot å styrke tilbudet i kommunene, under-
støttet av DPS og øvrig spesialisthelsetjeneste. St.
meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen er
nå til behandling i Stortinget. Reformens siktemål er
mer koordinerte helse- og omsorgstjenester og en be-
dre samhandling både internt i de ulike tjenestene og
mellom tjenestenivåene. Det videre arbeidet med re-
formen vil følge de vedtak Stortinget fatter i saken.
Departementet legger imidlertid meldingens visjoner
og fem hovedgrep til grunn for arbeidet fremover.

Det er understreket i meldingen at en større andel
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av forventet vekst i helse- og omsorgstjenesten skal
komme i form av frie inntekter til kommunene. Når
det gjelder konkretiseringer og økt satsing på de
kommunale oppgavene, vil disse bli avklart i de årli-
ge budsjettproposisjoner. For å understøtte det lokale
utviklingsarbeidet for å forberede reformen, er det er
videreført 33 mill. kroner over statsbudsjettets kap.
761 post 21 til utvikling av lokalmedisinske sentra og
samarbeid om andre kompetansekrevende oppgaver i

kommunal sektor, for eksempel ambulante team eller
lærings- og mestringsoppgaver. Helsedirektoratet vil
forvalte tilskuddsmidlene. Det vil snart bli foretatt en
utlysning av tilskuddsordningen på Helsedirektora-
tets nettsider hvor også søknadsprosedyrer vil frem-
gå.

Jeg håper at kommunene og spesialisthelsetje-
nesten i regionen vil bygge videre på den kompetanse
og erfaring som virksomheten besitter.

SPØRSMÅL NR. 645

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen

Besvart 17. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Pasienten NN fikk påvist kreft i halsen i februar

2009. NN fikk da tilbud om å være med på en fors-
kningsbehandling med høydose cellegiftkur i aug.
2009. NN ble da så syk at det var medisinsk nødven-
dig at NNs kone, måtte komme til UNN. Dette er be-
kreftet av overlege ved UNN. Hun ble værende i
Tromsø i 39 dager og bodde privat. Nå nekter UNN
å betale for kostutgifter for oppholdet til kona.

Mener statsråden at dette følger prinsippet om at
helsetjenester skal være likt tilgjengelig for alle, -
uavhengig av bostedsadresse?»

BEGRUNNELSE:

Det var etter at pasienten NN ble med på en fors-
kningsbehandling som endte opp med en høydose
cellegiftkur i august 2009 at NN ble så syk at UNN
ved overlege mente den medisinske tilstand var så
dårlig at det var nødvendig at pasientens kone skulle
komme til Tromsø og UNN.

I forbindelse med oppholdet, hvor hun bodde pri-
vat, fikk hun ikke dekt kostutgifter hun hadde i peri-
oden. Hvis hun hadde valgt å bo på sykehotell, ville
hun fått dekt 285 kr i 10 døgn jf. NAVs satser. Alle
utgifter utover dette måtte hun ha dekt selv i følge in-
formasjon fra UNN.

Etter min mening så må et slikt vedtak gjort av
UNN eller Helse Nord være i strid med eksisterende
politikk og Soria Moria-erklæringen. Hvor nettopp
poenget med at helsetjenester skal være tilgjengelig
for alle, uavhengig av bostedsadresse blir understre-
ket. Det vil derfor være interessant å høre på Statsrå-
dens og Departementets tolking av reglene og om

UNNs vedtak i denne type saker er i samsvar med øn-
sket politikk.

Svar:
Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kom-

mentere denne enkeltsaken.  Jeg vil imidlertid gi en
redegjørelse for dagens regelverk mht. dekning av
reiseutgifter ved behandling i helsetjenesten.

Etter pasientrettighetsloven § 2-6 har pasienten
og eventuell nødvendig ledsager på nærmere angitte
vilkår rett til dekning av nødvendige utgifter ved rei-
se i forbindelse med en helsetjeneste. Dette er nær-
mere regulert i forskrift av 4. juli 2008 nr. 788 om rett
til dekning av utgifter ved pasienters reise for under-
søkelse eller behandling (syketransportforskriften).

Ledsager har rett til å få dekket nødvendige utgif-
ter forbundet med å følge pasienten dersom pasienten
av medisinske eller behandlingsmessige grunner har
behov for ledsager. Med ledsager menes person som
følger pasient til og fra behandler eller til og fra be-
handlingssted. Vilkåret for å få dekning er knyttet
opp mot hensynet til pasientens medisinske og be-
handlingsmessige behov, og pasienten har ikke rett
til dekning av utgifter for ledsagelse utover dette.
Ved gjentatte behandlinger er det åpning for at pasi-
ent og eventuell nødvendig ledsager kan få dekket ut-
gifter ved overnatting ved behandlingsstedet, dersom
dette er billigere enn å reise hjem mellom hver be-
handling.

Av dette følger at pårørende av pasient som ikke
opptrer som ledsager normalt sett ikke har rett til dek-
ning av reiseutgifter etter pasientrettighetsloven § 2-
6. Forskriften gir rett til dekning av reiseutgifter for å
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sikre at alle pasienter skal kunne motta helsehjelp
uavhengig av avstand til tjenesteyter og kostnader
med å komme dit. Det skal ikke være slik at et tilbud
om helsehjelp avvises fordi vedkommende ikke har
økonomi til å foreta reisen. Ut fra formålet gir for-
skriften kun rett til dekning av utgifter som er helt
nødvendige for at pasienten skal kunne motta helse-
hjelp, og ikke utgifter som er begrunnet i andre vel-
ferdsbehov.

Forskriften om barns opphold i helseinstitusjon
har bestemmelser om dekning av oppholds- og kost-
utgifter for foreldre som har barn innlagt ved helsein-
stitusjoner. Utover dette finnes det ikke et formelt re-
gelverk som dekker pårørendes oppholds- og kostut-
gifter.

SPØRSMÅL NR. 646

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Tord Lien

Besvart 16. februar 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Ifølge KS gis det i fag ikke kompensasjon for

ekstraundervisning og nødvendig spesialundervis-
ning til asylsøkerbarn, til tross for at undervisning av
denne gruppen er et statlig ansvar. Tilskuddsatsen er,
igjen ifølge KS, lavere enn gjennomsnittlig sats for
barn i grunnskolen. 

Mener statsråden at dette er rimelig og hva vil
hun eventuelt foreta seg for å bedre finansieringen til
kommunene?»

Svar:
Det gis i dag tilskudd til opplæring av barn og

unge asylsøkere over Kunnskapsdepartementets bud-
sjett – Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsø-
kere (Kap. 225 post 64). Tilskuddsordningen er to-
delt. Det er én ordning for opplæring av barn og unge
asylsøkere i asylmottak, og én ordning for opplæring
av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre.
For begge ordningene utbetales det tilskudd ut fra en
fastsatt sats per barn per skoleår. Tilskuddet utbetales
i henhold til faktisk aktivitet, dvs. antall barn og unge
som får opplæring.

I budsjettet for 2009 ble satsen for opplæring av
enslige mindreårige bosatt i omsorgssentre økt til
mer enn det dobbelte, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12
(2008 -2009). Økningen er videreført i budsjettet for
2010, og satsen er fastsatt til 149 958 kroner per barn
per skoleår. Når det gjelder opplæring av barn og
unge bosatt i asylmottak, er jeg kjent med problem-
stillingen om at satsen ikke dekker kommunenes ut-

gifter til opplæring fullt ut. En styrking også av denne
satsen er et budsjettmessig spørsmål som vil måtte
håndteres i den årlige budsjettprosessen.

Jeg mener dette er viktige problemstillinger, og
regjeringen har da også et betydelig fokus på opplæ-
ringstilbudet til minoritetsspråklige. Blant annet opp-
nevnte regjeringen høsten 2008 et offentlig utvalg
som ser på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige
barn, unge og voksne, inkludert asylsøkere (”Østber-
gutvalget”). En gjennomgang av organiseringen og
innholdet i opplæringen, samt juridiske og økono-
miske rammebetingelser for opplæring til disse grup-
pene, er en sentral del av mandatet.

Utvalget har nylig levert en delinnstilling om bar-
nehage og grunnskole. Denne er tilgjengelig på
Kunnskapsdepartementets nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyhe-
ter/2010/delrapport-om-opplaringstilbudet-til-
min.html?id=590248 

Delinnstillingen inkluderer et eget kapittel om
barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere
som bl.a. drøfter utfordringene knyttet til finansier-
ing av opplæring for asylsøkerbarn og enslig mindre-
årige asylsøkere. Disse problemstillingene vil med
andre ord komme til å være en viktig del av departe-
mentets oppfølging av utvalgets arbeid. Utvalget har
frist med å levere sin endelige innstilling innen 1. juni
2010.
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SPØRSMÅL NR. 647

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 22. februar 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Forbrukerne skal ha tillit til at matvarer fra hus-

dyr ikke inneholder helseskadelige medisinrester,
smittestoffer eller resistente bakterier. 

Ser statsråden at når bonden får en mer aktiv og
selvstendig rolle i medisineringen av dyrene, øker ri-
sikoen for at medisiner, smittestoffer og resistente
bakterier ender i maten til norske forbrukere, og hva
vil statsråden foreta seg for å unngå dette?»

BEGRUNNELSE:

Kvalitetsbevisste forbrukere skal kunne ha tillit
til at norskprodusert mat holder høy kvalitet og pro-
duseres på en måte som tar hensyn til både dyr, men-
nesker og naturen for øvrig. Her har KSL (Kvalitets-
system i landbruket) en rolle.

KSL- medisinstandard er husdyrnæringens mini-
mumskrav til kontroll med medisinbruken. Formålet
er gjengitt slik:

"Forbrukerne skal ha tillit til at matvarer fra hus-
dyr ikke inneholder helseskadelige medisinrester,
smittestoffer eller resistente bakterier.

Ut fra et samfunnsperspektiv og i et resistensper-
spektiv, er det et mål å ha lavest mulig bruk av medi-
siner generelt og antibiotika spesielt.

Sjuke dyr skal få riktig behandling og all medisin-
bruk skal dokumenteres.

Det skal nyttes relevant diagnostikk/relevante tes-
ter og effektive medisiner til rett tid, i riktig mengde
og med rett informasjon. Unødvendig behandling skal
ikke forekomme.

Dyrs velferd skal være ivaretatt."

KSLs nye medisinstandard for 2009 legger opp
til et system der bonden selv i større grad enn tidlige-
re skal kunne behandle egne dyr. 

I tillegg til hensynet til forbrukers rettigheter, må
KSLs nye medisinstandard ses i lys av at Dyrehelse-
personelloven, som veterinærer er bundet av, har
strenge regler for bruk av medhjelper. Medisinstan-
darden må også ses i lys av at lovverket et utformet for
å ivareta dyrevelferden; og at unødig eller feil bruk av
medisiner til husdyr vel vil undergrave denne.

Svar:
Innledningsvis vil jeg understreke at jeg er meget

opptatt av mattrygghet og at forbrukerne skal kunne
ha tillit til at matvarer fra husdyr er fri for helseska-
delige stoffer. Jeg vil i denne forbindelse også presi-
sere at lovverket for medisinering av dyr ikke er en-
dret. 

KSL Matmerk vedtok i 2009 en ny medisinstan-
dard. Standarden er et krav til veterinærene og de
husdyrprodusenter som forplikter seg til å følge de
krav som ligger til grunn for de merkeordningene
KSL Matmerk har ansvar for; Nyt Norge, Spesialitet
og beskyttede betegnelser. Medisinstandarden er la-
get for å tydeliggjøre hvilke krav KSL Matmerk stil-
ler til tolkningen av dyrehelsepersonelloven, for å
forhindre at enkelte personer tolker loven i en for li-
beral retning.

Som statsråd er jeg i denne sammenheng opptatt
av tre forhold.

1) Sjuke dyr skal behandles effektivt og raskt
for å forhindre unødvendig lidelse og med
minst mulig bruk av medikamenter

2) En autorisert veterinær skal stå ansvarlig for
sjukdomsbehandlingen

3) All bruk av medikamenter skal registreres og
følges opp på en måte som sikrer at det ikke
finnes medisinrester i kjøtt og melk som
omsettes til forbruker

I dyrehelsepersonelloven er det rom for skjønn
for hvordan veterinæren kan bruke medhjelper i be-
handling av dyr. Mattilsynet ser nå nærmere på dyre-
eiers egenbehandling og bruk av medhjelper. Beho-
vet for nærmere forskriftsregulering vil bli vurdert.
Jeg vil avvente Mattilsynets utredning og eventuelle
forslag til forskrifter for å regulere dette området
nærmere. De problemstillinger som representanten
Flåtten reiser, vil selvfølgelig tas med i en slik vurde-
ring.

Jeg vil benytte anledningen til å nevne prosjektet
eSporing som regjeringen etablerte i 2007 for å styr-
ke sporbarheten på mat. Her skal det utvikles registre
og rutiner for å sikre dokumentasjon på hvordan le-
gemidler er brukt i matproduksjonen. 

Jeg vil også nevne forskrift om melding av opp-
lysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr
som vil tre i kraft 1. juli 2010. Forskriften vil føre til
bedre oversikt over utlevering og bruk av legemidler
til dyr, både i matproduksjonen og i samfunnet for
øvrig. 

God oversikt er viktig i arbeidet for å sikre trygg
mat, fremme folkehelse, dyrehelse og dyrevelferd og
forbrukerhensyn samt ivareta miljøvennlig produk-
sjon.
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SPØRSMÅL NR. 648

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl

Besvart 19. februar 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Er statsråden åpen for å vurdere en plikt til å

sende inn alle endringer av et selskaps styre og adres-
se elektronisk til Brønnøysundregistrene, etter møn-
ster fra England, for å hindre såkalt selskapstyveri?»

BEGRUNNELSE:

I Dagens Næringsliv 28.12 og 29.12.2009 beskri-
ves en situasjon vedrørende mulighetene for tyveri av
selskap i Norge. Det mangler i dag system for å hin-
dre at uvedkommende ved hjelp av fiktive general-
forsamlingsprotokoller kan overta et norsk aksjesel-
skap. I England  har man praksis for at alle endringer
av et selskaps styre og adresse må sendes inn elektro-
nisk til selskapsregisteret. Dermed sikrer man seg at
den som sender inn meldingen, ev. også andre som
skal godkjenne meldingen, har de nødvendige auten-
tifikasjonskoder for tilgang til registeret (Altinn).
Dermed blir det vanskeligere for uvedkommende å
sende inn meldinger.

Det er lite betryggende at næringsdrivende står i
fare for at uvedkommende stjeler deres selskap og
undertegnede kjenner til eksempler på dette.

Svar:
Selskapstyveri er en svært sjelden foreteelse i

Norge, og det har vært registrert få tilfeller av dette i
Foretaksregisteret. Det kan imidlertid være alvorlig
og få betydelige negative konsekvenser for selskaper
og eierne av selskaper som utsettes for slike tyverier.
Det tas derfor på alvor fra myndighetenes side, og
Brønnøysundregistrene har iverksatt tiltak mot såkal-
te selskapstyverier. Det ble innført nye rutiner for
varsling i fjor høst. Det registrerte styret i et selskap
blir varslet dersom det meldes om omfattende endrin-
ger i selskapet, eksempelvis at hele styret er endret i
tillegg til at forretningsadresse eller postadresse en-

dres. Dette vil gjøre det vanskelig å få registrert en
ulovlig overtakelse av et selskap.

I praksis er det imidlertid bortimot umulig å ha et
kontrollsystem som kan avsløre og utelukke absolutt
enhver innsendelse av opplysninger på grunnlag av
straffbare handlinger. Registersystemene hos Brønn-
øysundregistrene er bygget opp rundt balansegangen
mellom registerførers kontroll av selskapsopplysnin-
ger og effektive registersystemer med rimelige saks-
behandlingstider for næringslivet. Denne balanse-
gangen må vurderes løpende opp mot de utfordringer
som til enhver tid måtte oppstå.

Elektronisk innsendelse av meldinger til Fore-
taksregisteret vil vanskeliggjøre selskapstyverier for-
di innmelding krever bruk av en elektronisk identifi-
kasjon, som utenforstående ikke har tilgang til. Tiltak
for å få selskapene til å benytte innrapportering av
opplysninger via elektroniske meldinger vil derfor
kunne være effektivt for å vanskeliggjøre selskapsty-
verier, og selskapene bør derfor benytte seg av mu-
ligheten de faktisk har til å sende inn meldinger elek-
tronisk.

Den elektroniske innmeldingen har økt de senere
årene, og det arbeides kontinuerlig med å utvikle
elektroniske tjenester som skal erstatte papirbasert
kommunikasjon mellom næringslivet og offentlig
sektor. I dag kommer 45 % av meldingene til Fore-
taksregisteret inn elektronisk fra selskapene. Det har
vært på høring et forslag om forenkling av under-
skriftskrav ved innsendelse av elektroniske meldin-
ger.

Om det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt å
kreve at innmelding av opplysninger til Foretaksre-
gisteret kun skal skje elektronisk, vil jeg ikke uteluk-
ke. Utviklingen går raskt, og satsingen på Altinn som
kanal for elektronisk kommunikasjon mellom næ-
ringslivet og det offentlige åpner på sikt for slike mu-
ligheter.
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SPØRSMÅL NR. 649

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 17. februar 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«I Stortingets spørretime 10.02.10 gav statsråden

inntrykk av at det var viktig å høre på "skeptikere" i
klimadebatten, og i Dagbladet 04.02.10 hevdet stats-
råden at han "lytter hele dagen til klimaskeptikere". I
andre sammenhenger har statsråden derimot latterlig-
gjort og stigmatisert kritiske forskere. 

Kan statsråden gi en oversikt over noen av de
"skeptikere" han har "lyttet" til eller hatt møter med i
sin tid som miljøvernminister?»

BEGRUNNELSE:

Statsrådens rørende omtanke for kritiske røster i
klimadebatten er velkommen. Dette er et betydelig
linjeskift i forhold til Sosialistisk Venstrepartis mar-
ginalisering, stigmatisering og latterliggjøring av
skeptikere.

– I sin tale til SVs landsmøte 2007 harselerte Kris-
tin Halvorsen med forskere som er kritisk til FNs
klimapanel, og avviste deres arbeid med begrun-
nelsen at ”de fikk støtte fra ExxonMobil eller an-
dre selskap som SV ikke hadde fått kjennskap til
ennå.”

– I BT 20.04.09 artikkel om kritikernes plass i de-
batten sammenlignet Miljøvernministeren klima-
skeptikere med ”en og annen forsker som benek-
ter at Hitler startet annen verdenskrig eller avvi-
ser at «The Big Bang» var opprinnelsen til
universet”.

– I Dagsnytt18 debatt mot Nikolai Astrup 2/2-10
antydet miljøvernministeren ganske klart at skep-
tikere hadde blod på hendene.

Dette er utsagn som på ingen måte kan tolkes
som en invitasjon til forskningsmiljøene i å utfordre
FNs klimapanel på noen som helst måte.

Skal det dog vært troverdighet i Statsrådens ut-

sagn i dagens spørretime bør han derfor sannsynlig-
gjøre at han faktisk har hatt seriøse samtaler med sli-
ke personer/miljøer, derav dette spørsmålet.

Svar:
Som miljøvernminister ønsker jeg klimadebatt

velkommen, og har gleden av bred og utstrakt kon-
takt med forskningsmiljøer, organisasjoner, politike-
re og andre om dette viktige temaet.

Jeg vil gjerne framheve at hovedspørsmålet om
hvorvidt vi har menneskeskapte klimaendringer eller
ikke, må anses som så sikkert avklart som vitenska-
pen kan få det. Når en overveldende mengde fors-
kning og observasjoner sier at det er meget sannsyn-
lig at mesteparten av den globale oppvarmingen de
siste 50 årene er menneskeskapt, da må vi som an-
svarlige politikere forholde oss til dette. Skulle jeg
som miljøvernminister unnlatt å lytte til vitenskapens
anbefalinger, ville jeg vært ille ute.

Det betyr ikke at forskningen kan legges ned. Po-
enget er at det må stå i forhold til hva vi er mest usikre
på. Og usikkerheten er altså ikke stor når det gjelder
om vi har menneskeskapte klimaendringer – usikker-
heten gjelder særlig hvor store endringer vi vil få og
hvor raskt de kommer. Det er dette perspektivet vi
trenger i klimadebatten, også fra klimaskeptikere.

Det overveldende fokuset på feil eller påståtte
feil i rapportene til FNs klimapanel bidrar nok til å
skjerpe vurderingen av resultatene, og sikkert til å be-
dre kvalitetssikringen av neste rapport fra FNs klima-
panel. Det vil komme alle til gode.

Men det gir også en helt uproposjonal og uberet-
tiget ødeleggelse av tilliten til klimapanelet og en
svært overdreven forestilling, både blant folk flest og
politikere, om graden av tvil og usikkerhet når det
gjelder kunnskapen om menneskeskapte klimaend-
ringer.
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SPØRSMÅL NR. 650

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 18. februar 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på spørsmål 592. 
Kan statsråden redegjøre for hvilken kompetanse

en vanlig politibetjent har til å avgjøre om en hund er
av lovlig rase eller ikke og hvilke retningslinjer må
vedkommende følge ved et slikt beslag?»

Svar:
Opplæring og kunnskap om hunders utseende,

herunder særlig hunder omfattet av hundeforskriften
av 20. august 2004, inngår ikke i grunnutdanningen
ved Politihøgskolen. Til tross for dette, vil polititje-
nestemenn gjennom utførelse av polititjeneste få tre-
ning og erfaring som gjør dem i stand til å vurdere om
en hund omfattes av raseforbudet som er angitt i for-
skriften § 1.1 ethvert politidistrikt vil det dessuten
være personer som gjennom bl.a. hundetjeneste har
mer kunnskap om hunder og deres utseende og ge-
mytt enn hva som er vanlig i etaten. Det legges imid-
lertid til grunn at ikke alle tjenestemenn har behov for
slik kunnskap, men at det vil være tilstrekkelig at den
kan konsentreres om et lite utvalg.

Før hundeeieren blir pålagt å dokumentere hun-
dens avstamning vil derfor spørsmålet om den omfat-
tes av forbudet normalt vurderes av flere i politidis-

triktet. I tillegg til dette, har hundeeieren en mulighet
til å påklage et eventuelt vedtak til Politidirektoratet,
som da vil foreta en ny vurdering av hvorvidt hunden
er en farlig hund.

Jeg understreker for øvrig at det ikke er brakt inn
saker for domstolene hvor domstolen har lagt til
grunn at politiet har foretatt en uriktig vurdering av
om dreier seg om en farlig hund.

Avslutningsvis viser jeg til tidligere spørsmål fra
stortingsrepresentant Asmyhr om det samme temaet.
Jeg vil i den forbindelse fremheve at jeg ser proble-
matikken med forbud av enkelte hunderaser, slik re-
presentantene fra Fremskrittspartiet understreket i
sine merknader under stortingsbehandlingen av hun-
deloven. Som Arbeiderpartiet presiserte i innstillin-
gen, mener jeg hjemmelen til å forby hunderaser må
brukes med varsomhet og kun i tilfeller hvor dette er
strengt nødvendig.

Jeg mener likevel at påviste genetiske eller sosi-
ologiske forhold kan nødvendiggjøre og begrunne et
raseforbud for et begrenset antall. Jeg ser imidlertid
ikke på det nåværende tidspunkt noe behov for å ut-
vide dette forbudet til flere raser, slik det er foreslått
i Danmark.

SPØRSMÅL NR. 651

Innlevert 10. februar 2010 av stortingsrepresentant Åse Michaelsen

Besvart 18. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ser statsråden at staten i mye større grad bør inn

som reguleringsmyndighet når traseer på Europavei-
nettet skal velges, for å unngå at arbeidet med ny vei
stopper opp fordi kommunene ikke blir enige seg
imellom?»

BEGRUNNELSE:

En av de store utfordringene vedrørende regule-
ring og plassering av fremtidige traseer for Europa-
veinettet i Norge, er at de enkelte kommunene i sitt
planverk har forskjellig syn på hvor veien bør gå.

Dette medfører til at striden kan foregå i mange år og
fører til at igangsetting og vedtak blir forsinket og si-
tuasjonen på eksisterende veinett blir problematisk.
Da en Europavei har en helt annen overordnet funk-
sjon enn en kommunalvei/fylkesvei, så bør kommu-
nene i langt større grad kun være høringsinnstans
men med staten som reguleringsmyndighet.

Svar:
Plan- og bygningsloven hører inn under Miljø-

verndepartementets ansvarsområde. I ny plandel i
plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 01.07.09,
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er det forutsatt en videre- føring av gjeldende regler
på flere områder, blant annet § 6-4 (tidligere § 18) om
statlig arealplan.

Statlig plan er et virkemiddel som kan brukes når
viktige statlige eller regionale tiltak gjør det nødven-
dig. Dette kan for eksempel være når kommunen
vedtar alternativer som er i konflikt med nasjonale
hensyn.

En arbeidsgruppe nedsatt av Miljøverndeparte-
mentet og Samferdselsdepartementet utarbeidet i
1996 kriterier for bruk av statlig plan for veg- og jern-
banetiltak. Hensikten var å sikre mer forutsigbar bruk
og ensartet praksis.

Hjemmelen for statlig plan etter plan- og byg-
ningsloven har siden tidligere lov ble vedtatt i 1985,
blitt svært lite brukt for å sikre gjennomføring av
vegprosjekter. Grunnene til dette har vært:

– et godt plansamarbeid mellom Statens vegvesen
som tiltakshaver og kommunene som planmyn-
dighet, 

– at konflikter har blitt avklart gjennom lovens inn-
sigelsesinstitutt, (videreført i §§ 5-4, 5-5 og 5-6 i
den nye loven), 

– at Statens vegvesen gjennom tidligere lovs § 9-4
(§ 3-7 i gjeldende lov) selv har kunnet utarbeide
og fremme vegplaner,  

– at det i lovforarbeidene er klargjort at statlig plan
bare skal brukes i unntaks- tilfeller. 

Ut fra den kjennskap jeg har til vegplanlegging,
kan jeg ikke se at det er grunnlag for å øke bruken av
statlig plan.

SPØRSMÅL NR. 652

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Tor Sigbjørn Utsogn

Besvart 18. februar 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«I Dokument nr. 15:380 (2009-2010) vedrørende

utsettelse av innføring av energimerkeordningen spør
representanten Henning Skumsvoll hva det er depar-
tementet har behov for nærmere avklaringer om, si-
den innføringen av ordningen ble utsatt med et halvt
år, med den begrunnelse at man ønsket muligheten til
å se nærmere på ordningen.

Hva er det departementet har behov for nærmere
avklaringer om?»

Svar:
NVE vedtok energimerkeforskriften 18. desem-

ber 2009. Energimerkeforskriften og lovbestemmel-
sene om energimerkeordningen trådte i kraft 1. janu-
ar 2010, med unntak av energilovens §§8-2 og 8-3.
Disse trer i kraft 1. juli 2010 med bestemmelser der
salg, utleie eller oppføring av bygninger utløser plikt
til å legge fram energiattest.

For øvrig viser jeg til spørsmål til skriftlig besva-
relse nr. 380 og nr. 578, og mine svar av 13. januar og
10. februar d.å.

SPØRSMÅL NR. 653

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad

Besvart 18. februar 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Statsbygg har fått i oppdrag av regjeringen og

bygge regjeringsbygg nr 6, det såkalte R6. Byggin-
gen skjer samtidig som regjeringen har et uttalt ønske
om såkalt energinøytrale bygg som standard i Norge.

Hva er energimålet for bygget R6, og hvordan

samsvarer dette med regjeringens ambisjon om ener-
ginøytrale bygg?»

Svar:
Byggeprosjektet R6 ble vedtatt i 2007 i forbin-

delse med Stortingets behandling av statsbudsjettet
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for 2008. R6 består av tre bygg: Teatergata 9, som vil
være et nybygg; Keysers gate 6, som i dag er et rå-
bygg samt Keysers gate 8, som tidligere huset Statens
enkekasse, oppført i 1899 i nyrenessansestil over tre
etasjer. I 1955 ble det bygd på med tre etasjer. Bygget
skal behandles som fredet, og fredningen omfatter ut-
vendig fasade i alle etasjer og interiør i deler av byg-
get. Bygget skal oppgraderes til høyverdig kontor-
standard i samråd med Riksantikvaren. Dette påvir-
ker mulighetene for å redusere energibehovet i byg-
get. 

I klimaforliket heter det blant annet at: ”Partene
er enig i at offentlige nybygg så langt det er praktisk
mulig må overgå de til enhver tid gjeldende energi-
krav.”

I prosjekteringen av byggene ble det i 2006/07
satt krav om 140 kwh/m2 netto energibehov for Tea-
tergata 9 og Keysers gate 6. Kravet i gjeldende Tek-
nisk forskrift (2007) er 165 kwh/m2 netto energibe-

hov for kontorbygg. Disse byggene har følgelig hele
tida blitt stilt overfor strengere energimål enn gjel-
dende krav i Teknisk forskrift. Når det gjelder Key-
sers gate 8 er vilkårene for prosjektet og mulighetene
for energi-effektivitet andre enn for nybygg. Likevel
ligger den prosjekterte løsningen også her under de
opprinnelige energimålene fra 2006/07. 

Energimålene som ble satt i planfasen for R6, må
ses på som en øvre grense. Statsbygg har under pro-
sjekteringen arbeidet med ulike løsninger for å redu-
sere energibehovet i byggene innenfor vedtatt sty-
ringsramme for prosjektet. Det har resultert i at det
prosjekterte netto energibehovet i dag er 127 kwh/m2

for Teatergata 9 og 129,6 for Keysers gate 6.
De nye byggene i R6- prosjektet ivaretar således

godt de energikravene vi sammen med et flertall av
partiene på Stortinget ble enige om i klimaavtalen og
de forutsetningene som lå til grunn ved Stortingets
behandling av saken i 2007.

SPØRSMÅL NR. 654

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad

Besvart 17. februar 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«I rovdyrforliket fra 2004 er bestandsmål for

Norges rovdyr nedfelt. Rovviltstammene har opp-
levd en kraftig vekst de siste årene, og dermed har de
lokale rovviltnemdene økt jaktkvotene. Midt i årets
gaupejakt endret statsråden kvotene for hunngaupe,
og jakt ble i flere områder stanset da det er vanskelig
å se forskjell på hun- og handyr.

Har statsråden mistet sin tillit til de regionale rov-
viltnemdene og deres evne til å nå bestandsmålene,
eller mener statsråden bestandsmålene må endres?»

Svar:
Regjeringen har bestemt at hovedtrekkene fra

rovviltforliket i 2004 skal videreføres. Gjennom rov-
viltforliket ble det fastsatt bestandsmål for jerv, gau-
pe, bjørn og ulv fordelt på åtte rovviltregioner. Rov-
viltbestandene skal forvaltes slik at antall ynglinger
ligger så nær det nasjonalt fastsatte bestandsmålet
som mulig. Det nasjonale bestandsmålet for jerv og
gaupe er per i dag nådd, mens bestandsmålet for
bjørn og ulv ikke er nådd.

Regjeringen vil innen utgangen av 2010 invitere
Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv
og bjørn, mens det ikke er lagt opp til noen ny vurde-
ring av bestandsmål for jerv og gaupe.

Jeg har full tillit til at rovviltnemndene, når de na-
sjonalt fastsatte bestandsmålene for den respektive
region er nådd, bestreber seg på å regulere bestande-
ne slik at de ligger så nær bestandsmålene for regio-
nen som mulig. Rovviltnemndene innehar kunnskap
om bestandsforhold og tapssituasjon i sin region som
de blant annet legger til grunn for sine kvotevedtak.
For gaupe ligger bestanden nær bestandsmålet for
alle regioner med unntak av region 6 og region 2.

Miljøverndepartementet mottar årlig flere klager
på fellingskvoter, og jeg vil understreke at departe-
mentet i alle disse må gjøre en konkret vurdering. I de
aller fleste tilfeller blir rovviltnemndas vedtak ståen-
de. Når det gjelder Rovviltnemnda i region 6 sitt ved-
tak om gaupekvote for 2010, mener departementet i
dette tilfelle at hunndyrkvoten som var satt ville med-
føre en betydelig sannsynlighet for at bestandsmålet
i regionen ikke oppfylles etter årets yngling. Depar-
tementet fant det derfor nødvendig, forut for jaktstart
1. februar, å omgjøre nemndas vedtak ved å redusere
hunndyrkvoten. Totalkvoten ble imidlertid opprett-
holdt. Det er opp til nemnda selv å foreta den geogra-
fiske fordelingen av totalkvoten og hunndyrkvoten.

Jeg vil til slutt understreke at rovviltnemndene
har en sentral plass i rovviltforvaltningen, og at jeg
har full tillit til det arbeidet de gjør.



Dokument nr. 15:4 – 2009–2010 159

SPØRSMÅL NR. 655

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Per Arne Olsen

Besvart 19. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Undertegnede viser til oppslag i Verdens Gang,

som kan tyde på at samhandlingsreformen blir utsatt,
vesentlig endret, eller forkastet. Både kommuner og
helseforetak er allerede godt i gang med samhand-
lingsreformen, noe som har resultert i et betydelig
byråkrati og ressursbruk.

Er statsråden av den oppfatning at det er fornuftig
at kommuner og helseforetak bruker store ressurser
på å forberede seg på en reform som "ingen" vet inn-
holdet av på nåværende tidspunkt?»

BEGRUNNELSE:

Undertegnede viser til oppslag i Verdens Gang,
som kan tyde på at samhandlingsreformen blir utsatt,
vesentlig endret, eller forkastet. Både kommuner og
helseforetak er allerede godt i gang med samhand-
lingsreformen, noe som har resultert i et betydelig
byråkrati og ressursbruk.

Det er opprettet egne stillinger for samhandling
på flere nivåer i kommunene og helseforetakene, noe
som kan tyde på en stor ressursbruk på et tidspunkt
hvor reformens innhold er høyst usikkert.

Undertegnede er bekymret for hvorvidt disse res-
sursene er fornuftig bruk av helsekronene, dersom de
signaler som er gjengitt i Verdens Gang medfører rik-
tighet.

Svar:
Samhandlingsreformen er ett av de aller viktigste

grep for å sikre et bærekraftig helsevesen.  Regjerin-
gen er svært opptatt av at den gjennomføres og ser
fram til en positiv sluttbehandling i Stortinget.

Regjeringen har i Statsbudsjettet for 2009 tildelt
til sammen 90 millioner kroner til ulike prosjekter i
kommuner og helseforetak, som skal bidra til å gi oss
kunnskap om ulike måter å etablere permanente sam-
handlingsmodeller på. Disse prosjektene vil berede
grunnen for de tiltak og grep som skisseres i stor-
tingsmeldingen. Utviklingsmidlene er videreført i
Statsbudsjettet for 2010 med til sammen 96 millioner
kroner. Dette fordeler seg med 33 mill. kr til utvik-
ling av lokalmedisinske sentra, 8 mill kr til sykestue-
prosjektet, 50 mill kr til samhandlingsprosjekter mel-
lom kommuner og distriktspsykiatriske sentre og 5
mill kr. til samhandlingsprosjekter under opptrap-
pingsplanen for rusfeltet.

Jeg ser det som svært positivt at kommuner og
helseforetak er i gang med lokalt utviklingsarbeid.
Jeg vil også understreke viktigheten av å videreutvi-
kle tjenestene i tråd med de styringssignalene som al-
lerede er gitt i Oppdragsdokumentet til de regionale
helseforetakene for 2010. Dette gjelder bl.a. gjen-
nomgang av samarbeidsavtaler mellom forvaltnings-
nivåene, samt generell tjenesteutvikling på ulike fag-
områder. Jeg vil påpeke at modernisering og omstil-
ling av helsetjenesten i tråd med endringer i behov og
nye behandlingsmuligheter er et kontinuerlig utvi-
klingsarbeid, uavhengig av Samhandlingsreformen.

SPØRSMÅL NR. 656

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Per Arne Olsen

Besvart 19. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Undertegnede er gjort kjent med innførelse av

totalforbud knyttet til bruk av alkohol for personer
som deltar på behandlingsreiser til utlandet. Det skal
selvsagt ikke være tillatt med en kultur hvor bruk av
alkohol går ut over behandlingsopplegget på slike tu-

rer, men et totalforbud for voksne mennesker er, slik
jeg ser det, en unødvendig umyndiggjøring av voks-
ne mennesker.

Vil statsråden vurdere å gripe inn slik at totalfor-
budet bli opphevet for bruk av alkohol for pasienter
som deltar på slike behandlingsreiser?»
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BEGRUNNELSE:

Undertegnede er gjort kjent med innførelse av to-
talforbud knyttet til bruk av alkohol for personer som
deltar på behandlingsreiser til utlandet. Det skal selv-
sagt ikke være tillatt med en kultur hvor bruk av al-
kohol går ut over behandlingsopplegget på slike tu-
rer, men et totalforbud for voksne mennesker er, slik
jeg ser det, en unødvendig umyndiggjøring av voks-
ne mennesker.

Undertegnede har respekt for at behandlingsrei-
ser finansiert av det offentlige medfører et regelverk
som ivaretar pasientenes helsebehov. Det er, slik un-
dertegnede ser det, imidlertid ikke nødvendig med et
totalforbud. Selv om jeg personlig aldri har forstått
den store gleden rødvin, så har jeg samtidig den dy-
peste respekt for personer som finner denne drikken
verdt å nyte til et bedre måltid.

Slik undertegnede forstår situasjonen, har det
ikke vært noen økning eller omfattende episoder som
har ført til hjemsendelse av pasienter som har deltatt
på slike reiser, derimot kan det se ut som dette er
kommet som en konsekvens av en ny policy fra en ny
ledelse.

Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyt-
tet til hvorvidt det er mulig og endre regelverket slik
at man både ivaretar pasientenes behov for gode hel-
segevinster knyttet til behandlingsreisene, men som
samtidig ikke forbyr voksne mennesker et for noen,
godt glass vin til maten på kveldstid.

Svar:
Formålet med behandlingsreiser til utlandet er å

gi behandlingstiltak i et varmt og solrikt klima. Ord-
ningen er et supplement til tilbud i Norge, og omfat-
ter tilbud til pasienter med revmatiske lidelser, pasi-
enter med psoriasis, pasienter med senskader etter
poliomyelitt, barn og unge med astma og lungesyk-
dommer, samt barn med atopisk eksem. Staten dek-
ker utgiftene til behandling. Egenandeler betales av

voksne pasienter og barns ledsagere. Egenandelene
er omfattet av egenandelstak 2.

Daglig administrasjon og faglig ansvar for ord-
ningen tilligger Helse Sør-Øst RHF v/Oslo universi-
tetssykehus HF, Rikshospitalet.

Som grunnlag for opphold på et av behandlings-
stedene, blir den som blir tilbudt slikt opphold bedt
om å underskrive en kontrakt med tjenesteansvarlig,
der et av punktene bl.a. sier at det ikke er tillatt å drik-
ke alkohol i ukedagene under behandlingsoppholdet
(dvs. fra mandag til fredag ettermiddag). Bestemmel-
sen om alkoholforbud er ny fra 2010.  Helse Sør-Øst
RHF opplyser følgende:

”Oslo universitetssykehus bekrefter herved at det
i 2010 er innført alkoholforbud i den aktive behand-
lingstiden (mandag morgen til fredag ettermiddag)
under behandlingsreiser til utlandet. Det dreier seg om
aktiv behandling som er krevende for brukerne og
ikke er forenlig med alkoholbruk.

Tidligere er flere brukere hjemsendt p.g.a. brudd
på ordensreglene i forbindelse med alkoholbruk. Bare
50 % av søkerne innvilges behandlingsreiser og det er
meget viktig at ressursene brukes optimalt. Det er øn-
skelig at alle kan gjennomføre oppholdet og få opti-
malt utbytte av den aktive treningen.”

I årsrapportene fra de tre største behandlingsste-
dene for 2009 går det frem at i alt 11 personer ble
sendt hjem etter brudd på ordensreglene, mens flere
fikk skriftlig advarsel. Fra de mindre behandlingsste-
dene har det vært sporadiske hjemsendelser og ad-
varsler.

Jeg har stor forståelse for at man av hensyn til pa-
sientene har behov for å ha klare regler for opphold
på behandlingsstedene. Dette ikke minst av hensyn
til et mest mulig effektivt behandlingsopplegg. Så
langt har jeg ikke fått informasjon om at reglene har
ført til negative konsekvenser for pasienter eller be-
handlingsmiljø. Skulle så skje, vil jeg eventuelt be
om at reglene for opphold gjennomgås på nytt.

SPØRSMÅL NR. 657

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen

Besvart 19. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Statens helsetilsyn mener at kommunene avslår

for mange søknader om omsorgslønn. Det kommer
frem at i 70 av landets kommuner har ingen personer
fått omsorgslønn for å pleie familiemedlemmer. Det-

te virker noe spesielt, da en vet at mange utfører om-
sorg og mange trenger omsorg.

Hva vil statsråden gjøre av tiltak for at omsorgs-
lønnen skal fungere optimalt og rettferdig over hele
landet?»
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Svar:
Jeg er kjent med at det er problematiske sider ved

omsorgslønnsordningen og praktiseringen av den.
Det var også bakgrunnen for at Helse- og omsorgsde-
partementet ba Statens helsetilsyn om å ha en særlig
oppmerksomhet på ordningen. Som en tilbakemel-
ding på dette mottok Helse- og omsorgsdepartemen-
tet i november 2009 rapporten Omsorgslønn – en
kunnskapsoppsummering fra Statens helsetilsyn.
Denne kunnskapsoppsummeringen inkluderer også
tidligere kartlegginger og prosjekt som departemen-
tet har initiert.

Ut fra sitt materiale bekrefter Helsetilsynet at
omsorglønnsordningen fremstår som uklar og bidrar
til svekket rettssikkerhet både for personer med om-
fattende omsorgsbehov og for deres pårørende. 

Stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen viser
til at det i ovennevnte rapport framgår at det i 70 av
landets kommuner ikke var registrert at noen perso-
ner mottok omsorgslønn. Dette refererer seg til data-
innhenting i 1996 og 2007. Vi vet imidlertid ikke om
funnet er et uttrykk for at ingen søkte om ordningen i
disse 70 kommunene i de to årene, eller om de som

eventuelt søkte fikk avslag. Dette eksemplet er like-
vel ett av flere kunnskapsfunn som viser at tildeling
av omsorgslønn varierer mellom kommuner. 

Regjeringen er opptatt av å legge til rette for at
nære pårørende som ønsker det, skal kunne påta seg
omsorgsoppgaver for familiemedlemmer med ned-
satt funksjonsevne og/eller som har alvorlig sykdom.
Vi er samtidig opptatt av å ivareta muligheten for å
kunne kombinere langvarig omsorg for nære pårø-
rende med deltaking i yrkes- og samfunnsliv. Om-
sorgsplan 2015 vektlegger pårørendes omsorgsinn-
sats som en stor samfunnsøkonomisk ressurs, men
utfordringene knyttet til dagens omsorgslønnsord-
ning viser at ordningen ikke i tilstrekkelig grad bidrar
til å understøtte dette.

I regjeringens politiske plattform sier vi at vi vil
gjennomgå ordningen for omsorgslønn. I Stortingets
spørretime 20. januar i år bekreftet jeg at dette er noe
jeg arbeider med å følge opp. I første omgang vil jeg
gjøre rede for saken i Stortinget den 2.mars som svar
på interpellasjonen fra stortingsrepresentant Laila
Dåvøy 20. januar 2010.

SPØRSMÅL NR. 658

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker

Besvart 22. februar 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Senterpartiet og Høyre har historisk hatt en vik-

tig felles verdi, respekten for eiendomsretten. I arbei-
det med "Ny felles parkeringsregulering" synes det
som at dette prinsipp er forlatt når departementet sier
at det ikke skal være tillat å kreve betaling for parke-
ring av el- og hydrogendrevne biler og for bevegel-
seshemmede, verken på offentlig eller privat grunn.

Vil ministeren fremme loven uten å ha konse-
kvensutredet hvilke inngrep dette gjør i den private
eiendomsretten?»

BEGRUNNELSE:

Arbeidsgruppen for "Ny felles parkeringsregule-
ring?" ble utnevnt 13.08.09 og mandatet bygger på
"Rapport fra arbeidsgruppe april 2006". I arbeids-
gruppens arbeid synes det bestemt at det ikke lenger
skal være tillatt å kreve betaling for parkering av el-
og hybridrevne biler og for bevegelseshemmede med
gyldig P-bevis, verken på offentlig eller privat grunn.

De økonomiske konsekvensene av dette i form av
inntektstap vil bli betydelige, både for kommuner og
private grunneiere. De private grunneiere har i hø-
ringsomgangen anført at dette utløser erstatningsplikt
i henhold til grunnloven, men Regjeringen ser ikke ut
til å dele dette syn. Til nå har det ikke vært foretatt
noen konsekvensvurdering, så det er vanskelig å esti-
mere de nøyaktige tapene kommuner og private vil
bli påført.

I dag er det bare registrert cirka 4500 el-biler i
Norge, men realistiske anslag om utviklingen regner
med at dette vil øke til 200 000 biler innen få år.

I dette perspektivet kan ny parkeringsregulering
få betydelige økonomiske konsekvenser, særlig for
eierne av parkeringsanlegg nær kollektivknutepunkt
og andre sentrale sentrumsområder.

Det er også et spørsmål om det å gi enekelte grup-
per betalingsfritak er riktig ut fra et diskriminerings-
og likestillingsperspektiv.
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Svar:
Samferdselsdepartementet har satt ned en ar-

beidsgruppe som skal utarbeide forslag til felles reg-
ler for parkering på offentlige og private parkerings-
plasser tilgjengelige for allmennheten. Hovedformå-
lene er å gi bedre kvalitet på tilbudet til bilistene, leg-
ge til rette for like konkurranseforhold og klargjøre
kommunens rolle som myndighets- utøver. Jeg skal
ta stilling til ulike forslag når arbeidsgruppen har
sluttført sitt oppdrag.

Arbeidet følger opp forslagene i rapporten ”Ny
felles parkeringsregulering?”, som ble framlagt og
sendt på høring i 2006. En viktig del av arbeidet er å
gi harmoniserte rettigheter og bedre tilrettelegging
for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og
motorvogner som går på elektrisitet og hydrogen.

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse
har behov for særskilt tilrettelegging av parkerings-
tilbudet, og det er derfor i mandatet for arbeidsgrup-
pen blant annet tatt utgangspunkt i at det skal avsettes
inntil fire prosent av alle offentlige og private allment
tilgjengelige p-plasser til denne gruppen og at det i
utgangspunktet skal være fritak fra betalingsplikt på
alle plasser innen ordningen, både reserverte plasser
og plasser åpne for alle. Dette følger hovedsakelig til-
rådingene i rapporten fra 2006. Det er imidlertid sam-
tidig lagt til grunn at gruppen skal utvikle standard/
retningslinjer for betalings- systemer tilrettelagt for
alle. Denne skal deretter vurderes faset inn som krav
til tilbyderne med tilhørende innføring av betalings-
plikt også for forflytningshemmede. 

Med ønske om tilrettelegging for økt bruk av
elektrisk og hydrogendrevne motor- vogner er det i
mandatet, i motsetning til hva som ble foreslått i rap-
porten fra 2006, tatt utgangspunkt i at det skal vurde-
res å innføre generelt påbud om å tilby gratis parke-
ring til elektrisk- og hydrogendrevne motorvogner,
uten kompensasjonsordning til tilbyderne. Konse-
kvenser av dette må utredes særlig. Det skal vurderes
særskilt behov for tiltak for å unngå urimelige utslag,
særlig for enkelttilbydere.

Spørsmålet om grunnlovsmessigheten av slike
inngrep i den private eiendomsretten har vært fore-
lagt lovavdelingen i Justis- og politidepartementet,
som har kommet til at lovfesting av slike inngrep
ikke vil være i strid med grunnloven. Jeg viser ellers
til at de mest berørte aktørene er med i den arbeids-
gruppen som nå utreder disse spørsmålene nærmere,
og skal bidra blant annet til å synliggjøre konsekven-
ser av de forslagene som fremmes. Arbeidsgruppen
skal etter planen ha ferdigstilt sitt arbeid innen 1. juni
2010. Departementets forslag til gjennomføring av
en ny felles parkeringsregulering vil deretter bli sendt
på alminnelig høring. Gjennomføring forutsetter lov-
endringer og saken vil derfor bli behandlet i Stortin-
get. Forslaget som fremmes for Stortinget vil ta sikte
på å gi et tilstrekkelig grunnlag for Stortingets beslut-
ning, herunder inneholde utredning av forslagenes
konsekvenser for den private eiendomsretten.

SPØRSMÅL NR. 659

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli

Besvart 19. februar 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle den fore-

gående helse- og omsorgministerens løfte om et øko-
nomisk bidrag til Feiringklinikken for 2009?»

BEGRUNNELSE:

Feiringklinikken, som eies av Landsforeningen
for Hjerte- og Lungesyke, siden 1989 har behandlet
hjertesyke pasienter på oppdrag av den offentlige
helsetjenesten. Dette har gitt et betydelig bidrag til å
redusere køen av hjertepasienter som tidligere ventet
lenge på behandling. Klinikken har svært gode resul-
tater på offentlige kvalitetsmålinger, og pasientene
oppgir høy tilfredshet med Feiringklinikken i nasjo-

nale pasientundersøkelser. De senere år har det vært
en betydelig reduksjon i antall henviste pasienter for
hjertekirurgisk behandling til Feiringklinikken. Dette
har sammenheng med redusert bruk av kirurgisk be-
handling, samt at de offentlige helseforetakene øn-
sker å behandle en større andel av pasientene i egen
regi. Det pågår derfor en kontinuerlig omstilling av
tilbudet ved Feiringklinikken.

Under en interpellasjonsdebatt i Stortinget 16.
mars 2009 ble det uttalt tverrpolitisk enighet om å vi-
dereføre tilbudet til hjertesyke ved Feiringklinikken.
I et møte med representanter for Feiringklinikken 30.
mars 2009 uttalte helse- og omsorgsminister Bjarne
Håkon Hanssen at han i kraft av sin eierstyring ville
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instruere de regionale helseforetakene om å henvise
900 pasienter for kirurgisk behandling ved Feiring-
klinikken for 2 0 09, innenfor rammen av fritt syke-
husvalg. Under et møte på Feiringklinikken 18. au-
gust 2009 uttalte daværende statsråd Bjarne Håkon
Hanssen at Feiringklinikken skulle gis et økonomisk
bidrag til driften for å stabilisere økonomien og sikre
videreføring av tilbudet, dersom helseforetakene
henviste færre pasienter enn forutsatt.

Feiringklinikken står nå overfor en krevende si-
tuasjon på bakgrunn av at det er henvist et betydelig
lavere antall pasienter i 2009 enn det Helse-og om-
sorgsministeren hadde forespeilet.

Det forutsettes at løfter gitt av statsråder i regje-
ringen Stoltenberg i valgkampen, følges opp av den
samme regjeringen.

Svar:
Som representanten er vel kjent med, tilbyr Fei-

ringklinikken utredning, behandling (både åpen hjer-
tekirurgi og utblokking (PCI)) og rehabilitering til
voksne med hjertesykdom. Klinikken ble etablert på
et tidspunkt da det var for liten kapasitet innen hjer-
tekirurgi, og har siden etableringen vært en viktig til-
byder av helsetjenester til hjertesyke. Situasjonen har
imidlertid endret seg, og antallet operasjoner har falt
i takt med reduserte behov. Bedre forebygging og
mer skånsomme behandlingsmetoder er viktige årsa-
ker til at behovet er redusert. Det er i dag god kapasi-
tet innen hjertekirurgi, og det er korte ventetider. I til-
legg til Feiringklinikken utføres hjertekirurgi ved
Oslo Universitetssykehus HF (tre lokasjoner), Hau-
keland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og
ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Jeg er kjent med at Feiringklinikken har uttrykt at
de står overfor økonomiske utfordringer, bl.a. som
følge av det reduserte behovet for hjertekirurgi. Jeg
er også kjent med at klinikken har satt i gang et om-
stillingsarbeid for å redusere kostnader og innrette
sin virksomhet på en annen måte, som en nødvendig
konsekvens av det reduserte behovet for hjertekirur-
gi. Helse Sør-Øst RHF har pr i dag en 4-årig ramme-
avtale med Feiringklinikken, inngått for perioden 1.
januar 2007 til 31. desember 2010. Innenfor denne
rammeavtalen forhandles årlige ytelsesavtaler på ak-
tivitet og økonomi. Med utgangspunkt i Helse Sør-
Øst RHFs avtale kan også pasienter i de andre regio-
nene benytte seg av tjenestene ved klinikken gjen-

nom ordningen med fritt sykehusvalg. 
Feiringklinikken gjennomførte om lag 760 hjer-

teoperasjoner i 2009. Operasjonene på Feiringklinik-
ken har blitt finansiert med 100 prosent av DRG-pris.
Dette følger av ytelsesavtalen med Helse Sør-Øst
RHF, som for 2009 var på inntil 643 operasjoner. Til-
svarende praksis er også etablert for gjestepasienter
fra de øvrige regionale helseforetakene, som velger
Feiringklinikken gjennom fritt sykehusvalg. Denne
prismodellen gir meget godt betalt sammenlignet
med det andre private aktører får gjennom tilsvaren-
de ytelsesavtaler og gjestepasientoppgjør. Feiringkli-
nikken fikk gjennom denne prismodellen en inntekt
for 2009 som tilsvarer mer enn 900 operasjoner årlig,
sammenliknet med prismodeller som benyttes i avta-
ler inngått med øvrige private aktører i Helse Sør-Øst
RHF. 

Representanten viser til at forrige helse- og om-
sorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i møter med
Feiringklinikken har gitt uttrykk for at klinikkens
økonomi kan stabiliseres gjennom eierstyring av de
regionale helseforetakene for å sikre henvisning av
flere hjertekirurgipasienter til klinikken eller ved å
tilføre midler til driften. Etter en nærmere vurdering
av saken i forhold til EØS-avtalens artikkel 61, har
departementet konkludert med at det er tvilsomt om
det er adgang til å tilføre midler til driften eller om-
stillingsmidler til Feiringklinikken. En eventuell
ulovlig statsstøtte vil først og fremst ramme Feiring-
klinikken, som bærer den økonomiske risikoen for at
det ikke foreligger ulovlig statstøtte. Når det gjelder
kjøp av helsetjenester fra private aktører, setter loven
om offentlige anskaffelser de rettslige rammene for
dette. Loven stiller klare krav til konkurranse og like-
behandling av leverandører, som også gjør seg gjel-
dende i forhold til eventuelle anskaffelser ved Fei-
ringklinikken. 

Som representanten er kjent med, har departe-
mentet ulike handlingsalternativer til vurdering når
det gjelder den fremtidige situasjonen for Feiringkli-
nikken. Dette er handlingsalternativer som må gjen-
nomføres innenfor gjeldende rettslige rammer. 

Som anført tidligere, vil jeg komme tilbake til
Stortinget på egnet måte. For øvrig viser jeg til inter-
pellasjon 16. mars 2009 og svar datert 16. juni 2009
og 29. oktober 2009 på tidligere spørsmål til skriftlig
besvarelse.
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SPØRSMÅL NR. 660

Innlevert 11. februar 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Besvart 19. februar 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«VG har i uke 6 hatt flere artikler om kystvaktens

vel og ve. Mange av sakene har satt forsvaret og kyst-
vakten i et lite flatterende lys, noe som igjen kan ram-
me både omdømmet og rekrutteringsmulighetene til
forsvaret. 

Hva er årsaken til at prosjektet Stålbas åpenbart
ikke har fungert i henhold til det skipet skulle, og
hvilke konsekvenser har dette for kystvakten og de
ansvarlige bak disse negative omstendighetene?»

BEGRUNNELSE:

I en tid der forsvarets omdømme ofte får negativ
oppmerksomhet antar jeg at disse oppslagene er noe
forsvarsministeren godt kunne tenkt seg å slippe. Det
vi hadde trengt hadde vært et positivt fokus på for-
svaret og en målrettet omdømmestyrking. I stedet får
man nok et negativt oppslag. Jeg ser derfor frem til å
få høre statsrådens syn på hvorfor det går så ille som
det gjør.

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 12.

februar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant
Jan Arild Ellingsen om Kystvakten. Som represen-
tanten Ellingsen, så er også jeg opptatt av Forsvarets
omdømme, og vi ønsker at Forsvaret skal fremstå
som en spennende og utfordrende arbeidsplass, og
hvor hensynet til helse, miljø og sikkerhet settes me-
get høyt.

Kvalitetskontroll av leide fartøy utøves primært
av klasseselskap. KV Stålbas var på grunn av sin al-
der årlig klasset i Det Norske Veritas. Kystvakten
opplyser at representanter for Kystvakten besiktiget
fartøyet og fant det akseptabelt før leiekontrakt ble
inngått og fartøyet trådte i tjeneste 9. desember 2005. 

Et problem med KV Stålbas var at støynivået var
høyt, noe som kan ha medført støyplager hos beset-
ning. Kystvakten opplyser at det tre ganger i leiepe-
rioden ble utført støyreduserende tiltak som ble fulgt
opp av nye støymålinger. På grunn av støyforholdene
er Forsvaret nå i forliksforhandlinger om avslutning
av kontraktsforholdet. KV Stålbas ble tatt ut av Kyst-
vaktens tjeneste i mars 2009. 

Kontrakten på leie av KV Stålbas ble inngått med
Rem Vessels II AS i åpen konkurranse. I påvente av
nyere fartøy for oppgradering av kystvaktstrukturen
omfattet kontrakten ett års leie med opsjon på forlen-
gelse i 4x1 år. Det ble gitt to tilbud, og i følge Kyst-
vakten var tilbudet fra Rem Vessels II AS prismessig
det beste, og det som samtidig svarte til Kystvaktens
spesifikasjoner. Det er blitt hevdet at leieprisen var
høy, men den var et resultat av konkurranse i marke-
det. 

Departementet går nå igjennom sakskomplekset
vedrørende tidligere innleie av KV-fartøy. Det er på
denne bakgrunn for tidlig å trekke noen konklusjoner
vedrørende ansvarsforhold og konsekvenser for
Kystvakten.


