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Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

SPØRSMÅL NR. 1801

Innlevert 19. august 2011 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 2. september 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vil statsråden sikre størst mulig åpenhet om an-

tall fritak fra nasjonale prøver, og kan statsråden love
større grad av åpenhet fra Kunnskapsdepartementet
med tanke på innsyn i statistikk mv. på departemen-
tets område?»

BEGRUNNELSE:
Venstre har flere ganger tatt opp den manglende

åpenheten i forhold til innsynssaker på departemen-
tets område, jf. bl.a. Dokument nr. 15:713 (2010-
2011) og Dokument nr. 15:592 (2006-2007).

Nylig har en konkret innsynssak blitt aktualisert.
Saken dreier seg om hvorvidt det skal gis innsynsrett
i antallet elever som har fått fritak fra nasjonale prø-
ver i en kommune, når dette antallet er mellom 1 og
4. Kunnskapsdepartementet har anført at tallene ikke
kan frigjøres, da det skal finnes en koblingsfare mel-
lom statistikken og de fritatte elevene. Sivilombuds-
mannen har i brev til departementet 3. mai d.å. under-
streket at han er ”uenig i at de aktuelle tallene er taus-
hetsbelagte”. Sivilombudsmannen skriver videre at:

”Etter mitt syn kan det ikke kreves at enhver teo-
retisk koblingsfare fjernes. (…) Det er vanskelig for
meg å se at det er holdepunkter for å tro at det er noen
realistisk mulighet for at det vil skje en kobling mel-
lom statistikken og enkeltelever, som departementet
beskriver.”

Sivilombudsmannen ser det imidlertid ikke som
det formålstjenlig å be departementet behandle en
innsynsbegjæring ytterligere en gang, i og med at
innsynssøker har fått opplyst at antallet fritatte elever

er mellom 1 og 4. I departementets tilsvar datert 14.
juni d.å. fremgår det at departementet tar Sivilom-
budsmannens uenighet til etterretning, men opprett-
holder sitt avslag om innsyn for denne konkrete sa-
ken.

Undertegnede er av den oppfatning at Sivilom-
budsmannens uttalelser bør tillegges avgjørende vekt
i saker som dette. Undertegnede vil videre understre-
ke at det er helt avgjørende at departementet så langt
som mulig søker mest mulig åpenhet, og at det er
svært viktig med åpenhet om skolens tilstand og re-
sultater på nasjonale prøver og andre evalueringer,
ikke bare for skoleeier, elever og foresatte, men også
for offentligheten.

Svar:
Offentlighet av statistikk om antallet fritatte elev-

er fra nasjonale prøver er regulert av offentlighetslo-
ven og forvaltningslovens regler om lovbestemt taus-
hetsplikt. Offentlighetslovens utgangspunkt er at sta-
tistikk om antallet fritatte elever er offentlig doku-
mentasjon, som det kan kreves innsyn i. Samtidig er
det slik at en opplysning om at en bestemt elev har
fått fritak fra deltagelse på nasjonale prøver er en
opplysning som er underlagt lovbestemt taushets-
plikt, ettersom det er spesialundervisningselever som
får fritak. Hvis det statistiske materialet gis ut på en
slik måte at elevenes behov for beskyttelse mot iden-
tifisering ikke blir ivaretatt, er dette et brudd på taus-
hetsplikten.

I den konkrete innsynsaken spørsmålet viser til,
uttaler Sivilombudsmannen i sitt avsluttende brev at
en kobling mellom enkeltelever og statistikkdata i
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dette tilfellet ikke prinsipielt kan utelukkes. Ombuds-
mannen uttaler likevel at faren for identifisering av
enkelte spesialundervisningselever ikke er av en slik
karakter at statistikken må regnes som taushetsbe-
lagt. Ombudsmannen viser samtidig til at spørsmål
om taushetsplikt og koblingsfare er kompliserte, og
vurderingene utpreget konkrete. Ombudsmannen av-
slutter deretter saken.

For at et riktig bilde av de nasjonale prøvene skal
nå offentligheten, er det viktig at statistikk om fritak

fra nasjonale prøver er offentlig. Jeg er samtidig opp-
tatt av at offentliggjøring av statistikk om fritak fra
nasjonale prøver gjennomføres på en slik måte at
elever kan føle seg trygge på at deres personvern iva-
retas og at taushetsplikten overholdes. Hver enkelt
innsynsbegjæring innebærer en konkret vurdering og
resultatet vil kunne variere fra sak til sak. Statistikk
om fritak fra nasjonale prøver skal være offentlig, så
lenge offentliggjøringen kan gjennomføres slik at
den enkelte elevs personvern er godt ivaretatt.

SPØRSMÅL NR. 1802

Innlevert 19. august 2011 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 31. august 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Når kan Stortinget forvente at miljøvernminis-

teren konkluderer hvorvidt også gårdsbruk opprettet
utover på 1900-tallet kan få tilordnet bruksnavnet
som offisielt adressetilleggsnavn?»

BEGRUNNELSE:
Bruksnavn og andre stedsnavn er en viktig del av

kulturarven. Den nye matrikkelloven som ble satt i
kraft fra 1. januar 2010 har gitt mange nye eiendom-
mer nye veinavn, men en rekke eiendommer har også
mistet retten til å bruke gårdsnavnet i den offisielle
adressen. Årsaken er at gårdene ikke er gamle nok,
dvs. ikke registrert i matrikkelen fra 1904. Venstre
oppfatter gårdsnavn på mange yngre bruk som viktig
og historisk bevaringsverdig på lik linje med eldre
gårdsnavn.

Miljøverndepartementet har bedt Statens kart-
verk vurdere om også gårdsbruk opprettet utover på
1900-tallet bør kunne få tilordnet bruksnavnet som
offisielt adressetilleggsnavn. Dette gjelder dersom
bruken av navnet i praksis kan sidestilles med bruks-
navn som språklig og geografisk faller sammen med
et nedarvet stedsnavn.

Svar:
Spørsmålet ble først tatt opp av Nes bygdekvin-

nelag, Nes landbrukslag og Raumnes historielag. Det
har også vært kontakt med Kulturdepartementet og
Statens kartverk i sakens anledning.

Eier av gårdsbruk har krav på at kommunen tilde-
ler bruksnavnet som adressetilleggsnavn til gårdsbru-
kets offisielle adresse. Vilkåret er at navnet «faller

språklig og geografisk sammen med et nedarvet
stedsnavn». Dette gjelder også gårdsbruk opprettet
utover på 1900-tallet. Det gjelder tidligere hus-
mannsplasser så vel som nyrydningsbruk.

Flere typer kilder kan være aktuelle når kommu-
nen skal ta stilling til om et navn faller språklig og
geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, bl.a.
trykte matrikler, matrikkelutkastet fra 1950, offentli-
ge kart og dokumenter, og muntlig tradisjon. Spørs-
målet avgjøres etter reglene i lov om stadnamn som
hører inn under Kulturdepartementet.

Statens kartverk vil oppdatere sin veiledning til
kommunene slik at dette heretter kommer klart fram.

Miljøverndepartementet har i dag sendt svar til
Nes bygdekvinnelag, Nes landbrukslag og Raumnes
historielag om dette. Svaret følger vedlagt til oriente-
ring.

Vedlegg til svar:
Kopi av brev fra Miljøverndepartementet til di-

verse vedr. Offisiell adressering og bruk av adresse-
tilleggsnavn datert 31. august 2011.

Se vedlagte adresseliste

201100764-2/DH

Offisiell adressering og bruk av adressetilleggsnavn
Miljøverndepartementet viser til Deres brev 24.

februar 2011 med to spørsmål om tildeling av offisi-
ell adresse, og vårt foreløpige svar 18. mars 2011.

Vi takker for henvendelsen. Statens kartverk vil
på bakgrunn av henvendelsen endre sin veiledning i

Deres ref Vår ref Dato
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offisiell adressering.

1. Bruksnavn som skal benyttes som adressetilleggs-
navn

Vilkåret for å kunne tildele adressetilleggsnavn
til en offisiell adresse er at adressen gjelder et gårds-
bruk, og at adressetilleggsnavnet «faller språklig og
geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn». Det
er kommunen som tildeler offisiell adresse, jf. ma-
trikkellova § 21. Spørsmålet om et navn faller språk-
lig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn,
avgjøres etter reglene i lov om stadnamn som forval-
tes av Kulturdepartementet. Statens kartverk veileder
kommunene både i spørsmål som gjelder adressering
og navning.

Dere viser til at noen kommuner har praktisert
adgangen til å tildele adressetilleggsnavn som del av
den offisielle adressen, svært strengt, og at dette i
praksis gjerne har vært tolket slik at bruksnavnet
måtte være nevnt i den trykte matrikkelen fra rundt år
1900. Dere finner dette urimelig, og viser til at også
gårdsbruk matrikulert senere gjerne kan ha navn som
har vært brukt i generasjoner.

Spørsmålet er drøftet med Statens kartverk og
Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet anser det som:

«lite hensiktsmessig å gi føringer for hva som an-
ses som et nedarvet stedsnavn. Det må vurderes sær-
skilt i den enkelte saken. En tallfesting av hvor ”gam-
melt” et stedsnavn skal være eller hvor lenge det har
vært i bruk vil kunne føre til en uønsket, statisk prak-
sis».

Statens kartverk anbefaler på bakgrunn av Kul-
turdepartementets uttalelse således at flere kilder enn
den trykte matrikkelen benyttes når kommunen skal
ta stilling til om navnet på et gårdsbruk språklig og
geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, bl.a.
matrikkelutkastet fra 1950, offentlige kart og doku-
menter og muntlig tradisjon.

I dette ligger det at et bruksnavn som ved oppret-
telsen av bruket som egen matrikkelenhet, var å anse
som en nydanning, i dag likevel kan betraktes som et
nedarvet stedsnavn. Bruken av navnet i bygda og ti-
den som har gått, vil være avgjørende for om navnet
i dag skal regnes som et nedarvet stedsnavn.

Også gårdsbruk av ny dato vil kunne tilordnes

adressetilleggsnavn dersom det eksisterende nedar-
vete navnet på stedet benyttes som bruksnavn, f.eks.
navnet på det aktuelle markstykket eller den aktuelle
naturformasjonen.

Det bør derfor ligge godt til rette for at gårds-
bruk med bruksnavn som faller språklig og geogra-
fisk sammen med et nedarvet stedsnavn, skal kunne
tildeles dette navnet som adressetilleggsnavn, uav-
hengig av når gårdsbruket ble en selvstendig matrik-
kelenhet. Det kan gjelde tidligere husmannsplasser
så vel som nyrydningsbruk.

Statens kartverk vil presisere dette i sin veiled-
ning til kommunene.

Anbefalt presentasjon av offisiell adresse
Dere foreslår at gårdens bruksnavn (adressetil-

leggsnavnet) nevnes før veiadressen.
Forslaget er forelagt Statens kartverk som også

har forhørt seg med Folkeregisteret og Posten Norge.
Forslaget er noe avvikende fra den praksis som be-
nyttes av Posten Norge. Statens kartverk støtter like-
vel forslaget, og viser til at spørsmålet gjelder presen-
tasjon av offisielle adresser.

Statens kartverk vil heretter anbefale at adresse-
tilleggsnavnet nevnes før veiadressen i presentasjo-
nen av offisielle adresser. I løpende tekst vil dette da
f.eks. se ut som følger: ”Tveit, Fjellveien 25”.

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Høgvard
seniorrådgiver

Adresseliste
Nes bygdekvinnelag, Eidsvollvn 1414, 

2060 EIDSVOLL
Nes landbrukslag, Røavn 198, 2160 VORMSUND
Raumnes historielag, Blekstadveien 157, 2162 BRÅ-

RUD

Kopi:
Kulturdepartementet
Statens kartverk
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SPØRSMÅL NR. 1803

Innlevert 19. august 2011 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 5. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Det er vanskelig for langtransportsjåfører å føl-

ge hvilereglene fordi det finnes for få godkjente
døgnhvilesteder langs norske veier.

Vil statsråden legge bedre til rette for at private
aktører kan bidra til å løse problemet?»

BEGRUNNELSE:
Lastebilsjåfører som ferdes på veiene våre er un-

derlagt svært strenge krav til hvile- og kjøretid. Ut-
hvilte sjåfører gir tryggere veier. Men til tross for det-
te har vi et alvorlig underskudd på viktige døgnhvile-
plasser for tungtransport. I et innslag på NRK Østfold
20.7 ble det påpekt at kun to steder langs E6, fra Kir-
kenes i nord til Svinesund i sør, er godkjente som
døgnhvileplasser. I hele Norge finnes det ikke mer
enn 10 døgnhvileplasser.

Lastebilsjåførene, som faktisk har sin arbeids-
plass langs norske veier, fortjener et godt arbeidsmil-
jø. Uten flere døgnhvileplasser er ikke dette mulig. I
tillegg er det også vanskelig å faktisk følge hvilere-
glene når man mangler gode muligheter til lengre
pauser.

I Tyskland har veimyndighetene et svært bevisst
forhold til hvileplasser. §15 i den føderale motorvei-
loven ("Bundesfernstraßengesetz") gir anledning til
kommersielle aktører å bygge ut og drive hvileplas-
ser mot å betale en liten omsetningsbasert avgift til
myndighetene. I Norge kunne samme modell vært
brukt til å mobilisere det private initiativ til å løse
problemet med døgnhvileplasser.

Svar:
Både for trafikksikkerheten og for sjåførene er

det viktig å legge til rette for at tungtransport- sjåfø-
rene får tatt den pålagte hvile. Det er kartlagt behov
for betydelig flere døgnhvileplasser. I St.meld. nr. 16
(2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 har
regjeringen lagt opp til at Statens vegvesen kan yte
støtte til private aktører som vil bygge ut og drifte an-
legg som kan fungere som døgnhvileplasser for tung-
transporten. Videre er det i Statens vegvesens hand-
lingsprogram for perioden 2010-2013 avsatt investe-
ringsmidler til etablering av slike plasser.

Spørsmål om blant annet lokalisering, utforming
og fasiliteter er omtalt i en veileder for døgnhvile-
plasser for tungtransporten som Statens vegvesen pu-
bliserte i 2010. I tillegg omtales ulike modeller for
hvordan døgnhvileplasser kan etableres og driftes
med ulike grader av statlig og privat involvering.
Hvilken modell som velges, vil bero på trafikkgrunn-
lag, eksisterende servicetilbud og inntektspotensial
der det er aktuelt å etablere døgnhvileplasser. Statens
vegvesen arbeider med å implementere dette i sin
virksomhet.

På grunn av vesentlig mindre trafikk er det ikke
like interessant for private å drive service- tilbud til-
knyttet døgnhvileplasser i Norge som det er i Tysk-
land. Det vil derfor i Norge i mange tilfelle være be-
hov for offentlige tilskudd for å få private aktører in-
teressert, mens man i Tyskland kan ta en avgift fra de
private aktørene.

Jeg mener ordningen med tilskudd til private ak-
tører som det legges opp til i gjeldende nasjonal
transportplan vil kunne bidra til at det etableres nye
døgnhvileplasser for tungtransporten og legger til
grunn at Statens vegvesen arbeider videre for å få eta-
blert flere slike plasser raskt.
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SPØRSMÅL NR. 1804

Innlevert 19. august 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Nok en gang har vi sett en tragisk ulykke på

E16. Dette er en strekning med stor trafikk som opp-
leves som utrygg. Det er behov for betydelig fornyel-
se av veien. På samme strekning er det en jernbane
hvor traseen i det vesentlige er 130 år gammel. Også
her er det behov for fornyelse, spesielt siden det utre-
des høyhastighetsbane på strekningen.

Vil statsråden ta initiativ til en konseptvalgutred-
ning for å få starte arbeidet med å få en trygg E16 og
moderne jernbane mellom Bergen og Voss?»

BEGRUNNELSE:
Det er viktig å se den store sammenhengen i in-

frastrukturprosjekter. For å realisere effektivitetsge-
vinster bør vi samordne utbygging av vei og jernbane
mellom Voss og Bergen. Dersom man sørger for et
godt samarbeid mellom Statens Vegvesen og Jernba-
neverket, vil jernbanen kunne sidestilles med vei på

denne strekningen. Geografien her tilsier at man
planmessig blir avhengig av mange nye tunneler. Da
vil det være vesentlige stordriftsfordeler å hente ved
for eksempel både å bygge ut en smal firefeltsvei på
E16 samtidig som man oppgraderer jernbanetraseen.

Svar:
Jeg er enig i at det er viktig å se utviklingen av

jernbanen og riksvegen i korridoren Bergen – Voss i
sammenheng. Samferdselsdepartementet har derfor
bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om en nær-
mere vurdering. En forstudie er igangsatt for å avkla-
re felles utfordringer og muligheter, blant annet for
utvikling av felles sikkerhetsløsninger og for samar-
beids- løsninger både mht. utforming av infrastruktur
og i en anleggsfase.

Når jeg har fått etatenes vurdering av dette, vil
jeg ta stilling til behovet for en konseptvalg- utred-
ning mellom Bergen og Voss.

SPØRSMÅL NR. 1805

Innlevert 19. august 2011 av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker
Besvart 1. september 2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å kvalitetssikre at

eksamen på medisinstudiet på Universitetet i Tromsø
avvikles på en forsvarlig måte som ivaretar både hen-
synet til kvalitet på oppgavesettet og hensynet til stu-
dentenes rettssikkerhet?»

BEGRUNNELSE:
Jeg har blitt gjort kjent med en klage en gruppe

studenter på fjerde året av medisinstudiet (kull 07) på
Universitetet i Tromsø har presentert for fakultetsle-
delsen på medisinsk fakultet på Universitetet i Trom-
sø. Klagen gjelder gjennomføringen og sensurerin-
gen av eksamen på fjerde året på medisinstudiet, en
eksamen som tilsvarer 60 studiepoeng. I klagen på-

pekes det en rekke forhold knyttet til innholdet av ek-
samenssettet samt sensureringen som kan virke mer-
kelige på en utenforstående.

I studentenes klage på gjennomføringen av ordi-
nær eksamen våren 2011 står det:

"Sensorveiledningen oppleves som hovedårsaken
til årets høye strykprosent. Det er flere grunner til det-
te. Den er ikke utformet i henhold til sensorveilednin-
ger ved tidligere eksamener på MED-400, som stu-
dentene har brukt til å forberede seg til årets eksamen.
Den er heller ikke i henhold til den informasjon som
er gitt studentene på forhånd av eksamen, da studente-
ne ble informert om at hver individuelle oppgave ble
vurdert til ett poeng hvis studenten oppnår 60 % av op-
timal besvarelse. I tillegg står minimumssvaret i noen
tilfeller ikke i sammenheng med hva som er angitt i
oppgaveteksten, eller det som er vektlagt gjennom
årets undervisning."
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I eksamenskommisjonenens svar på studentenes
klage heter det:

" Vi er helt enige med studentene i at informasjo-
nen før eksamen bør revurderes og klargjøres slik at
både studenter og kommisjonen har klare regler å for-
holde seg til. (osv) Konklusjon: Eksamenskommisjo-
nen har gått nøye gjennom klagen fra MK07 og finner
ikke at det er begått formelle feil som gir grunn til å
endre sensurvedtaket for ordinær eksamen MED-400
våren 2011".

Jeg er også gjort kjent med at studentene har
fremsatt en klage på kontinuasjonseksamen som ble
gitt i august 2011.

Jeg har full forståelse for at eksamensoppgavene
på medisinstudiet må holde et høyt faglig nivå og at
studentene må være forberedt på at innhold i oppga-
vesettene kan forandres fra et år til det neste. Like-
fullt har studentene krav på god informasjon i forkant
om hvilke kriterier som legges til grunn for bedøm-
melsen av besvarelsene.

Svar:
Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nr.

1805 fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker om
kvalitetssikring av eksamensrutiner ved Universitetet
i Tromsø.

Utdanningsinstitusjonene har et lovpålagt ansvar
for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir

prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggen-
de måte. Det tilligger styret å gi bestemmelser om det
faglige innholdet i studiene, om vurderingsformer og
eksamensavvikling. Institusjonene skal videre ha et
tilfredsstillende internsystem for kvalitetssikring.
Gode rutiner knyttet til håndtering av eksamen, sen-
sur og klagebehandling vil være en del av kvalitetssi-
kringsarbeidet ved en institusjon.

Representanten Aspaker tar utgangspunkt i av-
viklingen av en eksamen for fjerdeårs medisinstu-
denter ved Universitetet i Tromsø våren 2011. Som
det fremgår av representantens begrunnelse, har stu-
dentene klaget over formelle feil ved eksamen. Den-
ne klagen er nå oversendt til universitetets klage-
nemnd som i løpet av kort tid vil vurdere om det er
gjort formelle feil som kan ha hatt betydning for ek-
samenskandidatens prestasjon eller bedømmelsen av
denne. Jeg er kjent med at det helsevitenskapelige fa-
kultetet også vil gjennomføre en evaluering av eksa-
mensavviklingen i denne saken med sikte på å avdek-
ke eventuelle forbedringspunkter.

Universiteter og høyskoler har stor grad av faglig
og administrativ frihet. Kunnskapsdepartementet har
ikke myndighet til å gripe inn i institusjonenes fagli-
ge vurderinger i enkeltsaker. Vårt ansvar er å se til at
regelverket etterleves. Så langt jeg kan se, har Uni-
versitetet i Tromsø opptrådt i samsvar med gjeldende
regler.

SPØRSMÅL NR. 1806

Innlevert 19. august 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 30. august 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Stadig flere norske borgere ser ut til å velge å

benytte surrogatmødre i utlandet. Statsråden har
overfor Stortinget gitt uttrykk for at det er behov for
å vurdere nærmere lovregulering av surrogatiområ-
det. Sps parlamentariske leder etterlyser en innstram-
ming av lovverket.

Vil regjeringen fremme forslag om ny lovgivning
som også forbyr kjøp av surrogatitjenester i utlan-
det?»

BEGRUNNELSE:
Det er tverrpolitisk enighet som at surrogati ikke

bør tillates i Norge og at det heller ikke skal legges til
rette for å hente surrogatbarn fra utlandet. Likevel be-

nytter norske borgere seg av surrogatmødre i andre
land, noe som reisen en rekke etiske og juridiske
spørsmål så vel for barnet som for moren. Statsråden
har vært prisverdig klar i sine synspunkter på surro-
gatiindustrien. Spørsmål rundt praksis og lovverk
dukker imidlertid opp i offentligheten stadig oftere.
Et dilemma er særlig hvordan man skal forholde seg
til konsekvensene av at norsk lovgivning omgås ved
at surrogatmødre i utlandet benyttes, noe også Sps
parlamentariske leder peker på.

Svar:
Jeg har igangsatt en utredning om bruk av surro-

gati i utlandet. Regjeringen er opptatt av at alle sider
ved surrogati belyses, herunder de menneskerettslige
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og etiske sidene. Vurderinger av behovet for eventu-
elle endringer – inkludert innstramminger – vil være
en naturlig del av den helhetlige gjennomgangen av
hele sakskomplekset. Utredningen vil ta utgangs-
punkt i NOU 2009: 5 om farskap og annen morskap,
og også omfatte en vurdering av de problemstillinger
som er framkommet og synliggjort i den offentlige
debatten i den senere tid. Jeg legger til at jeg avholdt
et ekspertmøte om surrogati i juni hvor jeg fikk gode
innspill som jeg vil ta med meg i det videre arbeidet.
Jeg tar sikte på å sende saken på alminnelig offentlig
høring i løpet av høstsesjonen, og Prop L vil kunne
fremmes til våren.

Ettersom det ikke er lagt til rette for surrogati i
Norge, har heller ikke gjeldende lovverk bestemmel-
ser som er spesielt utformet for å regulere hvordan
foreldreskap etableres etter bruk av surrogatmor i ut-
landet. Dette innebærer at de generelle reglene i bar-
neloven og adopsjonsloven gjelder. Departementet
vil i samråd med de aktuelle etater avklare hvordan
saker knyttet til bruk av surrogatmor skal behandles,
herunder de saker som er blitt gjenstand for retting i
folkeregisteret. Jeg ønsker å legge til rette for at barna
som allerede er kommet til Norge etter bruk av surro-
gatmor i utlandet, kan sikres juridisk.

SPØRSMÅL NR. 1807

Innlevert 19. august 2011 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 29. august 2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Vil statsråden ta initiativ til at reglene (Forskrift

om offentlige anskaffelser § 20-12 (1)) for offentlig
anbud endres slik at ikke omsetning de foregående år
vil være utslagsgivende for om små bedrifter eller en-
keltpersonsforetak kan være kvalifisert som tilbyde-
re?»

BEGRUNNELSE:
Enkeltpersonsforetaket Sykehusrådgivning Øy-

vind Fjeld har fått avslag på anbud om å levere kon-
sulentbistand til økonomisk analyse- og utredning
knyttet til anskaffelse av Nødnett i regi av Helsedi-
rektoratet. Avslaget er begrunnet i en formell feil ved
at det ikke er vedlagt kredittvurdering, hvilket et re-
levant nok. Det er heller ikke noe oppsiktsvekkende
at tilbydere får avslag på tilbud i en åpen anbudsrun-
de, men det underlige og beklagelige i brevet fra Hel-
sedirektoratet datert 20.06.2011 er argumentasjonen
om at Fjeld uansett ikke ville fått oppdraget.

I brev skrives det at "Uavhengig av dette (man-
glende kredittvurdering) mener Helsedirektoratet at
omsetningen til Sykehusrådgivning Øyvind Fjeld er
for liten i forhold til størrelsen på kontrakten og at
Sykehusrådgivning Øyvind Fjeld derfor ikke har til-
strekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til at fir-
maet skal gjennomføre avtalen.

Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 20-12
(1) skal Helsedirektoratet avvise leverandører som
ikke oppfyller krav som er satt til leverandørens del-

takelse i konkurransen. Helsedirektoratet avviser
derfor tilbudet til Sykehusrådgivning Øyvind Fjeld,
ettersom firmaet ikke oppfyller kravet om tilstrekke-
lig økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennom-
føre rammeavtalen."

Det er nødvendigvis ikke slik at økonomisk og fi-
nansiell kapasitet er irrelevant i alle sammenhenger,
men det bemerkelsesverdige i denne konkrete saken
slik det framgår av kunngjøringsdokumentene er at
det overhodet ikke er gjort noen vurderinger i forhold
til hvilke krav den konkrete avtalen stiller til økono-
misk og finansiell kapasitet. Det dreier seg om kon-
sulenttjenester, som ikke krever investeringer verken
i utstyr eller programvare.

De mer prinsipielle implikasjonene av vedtaket
innebærer at et konsulentfirma kan bli avvist uteluk-
kende på grunnlag av opplysninger om omsetning fra
tidligere år, og ikke om firmaet har den aktuelle ka-
pasitet. I det aktuelle tilfellet dreier det seg også om
et anbud på kjøp av konsulenttjenester til økonomisk
analyse og utredning som har en økonomisk ramme
på 1,0 mill. kr eks. mva og med en opsjon på ytterli-
gere 500 000 kr. Altså en beskjeden økonomisk ram-
me som skulle være godt innenfor det de fleste kon-
sulentfirmaer og enkeltpersonsforetak skulle klare å
håndtere helt uavhengig av tidligere års omsetning.

Dersom tolkning av forskrift om offentlige an-
skaffelser lagt til grunn fra Helsedirektoratet også in-
dikerer at en tilsvarende praksis kan bli fulgt i andre
deler av statsapparatet, vil dette ha betydelige økono-
miske konsekvenser for konsulenter som driver eller
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har tenkt å starte opp med enkeltpersonforetak som er
svært uheldig. I prinsipp sier man at det ikke er mulig
å få være med i offentlige anbud med mindre man har
drevet i minimum tre år med en omsetning godt over
den økonomiske ramme som anbudet er innenfor.

Undertegnede kan ikke se at det er i tråd med
Stortingets intensjon at småforetak kan utelukkes fra
konkurranse på et summarisk grunnlag, uten at det
gjøres konkrete vurderinger omkring forholdet mel-
lom foretakets finansielle kapasitet og kontraktens
reelle innhold.

Svar:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-

mentet har forvaltningsansvaret for regelverket om
offentlige anskaffelser. Det innebærer å forvalte og
utvikle et regelverk som sikrer åpen konkurranse og
likebehandling av alle leverandører. Innenfor ram-
mene av regelverket er det den enkelte offentlige
oppdragsgiver som selv vurderer hvordan en anskaf-
felsesprosess skal organiseres og tilrettelegges, og
hvilke krav som bør stilles til leverandørene. Regel-
verket om offentlige anskaffelser legger ikke konkre-
te føringer for dette.

Det følger av regelverket at oppdragsgiver kan
stille kvalifikasjonskrav i en anbudsprosess, jf. for-
skrift om offentlige anskaffelser § 17-4. Kvalifika-
sjonskrav er minimumskrav som skal sikre at leve-
randøren har det nødvendige grunnlaget for å gjen-
nomføre kontrakten. Kravene ”skal sikre at leveran-
dørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforplik-
telsene og skal stå i forhold til den ytelse som skal le-
veres”, jf. § 17-4 (2).

Jeg tar forbehold om at jeg ikke kjenner den kon-
krete saken det er vist til i begrunnelsen til spørsmå-

let, og derfor ikke har forutsetninger for å si om det i
dette tilfellet er stilt hensiktsmessige kvalifikasjons-
krav, som står i forhold til den ytelsen som skal leve-
res. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid si at opp-
dragsgiverne bør foreta en konkret vurdering av risi-
koen ved den enkelte anskaffelse, og stille krav som
står i forhold til kontraktens art, omfang og komplek-
sitet. Mindre anskaffelser innebærer ofte mindre risi-
ko enn større anskaffelser, og kravene til leverandø-
rene bør derfor differensieres, slik at man unngår å
ekskludere små bedrifter fra deltakelse i konkurran-
sen.

Norge har mange små og mellomstore bedrifter,
og regelverket er ikke til hinder for å legge til rette for
at disse bedriftene kan delta i offentlige konkurran-
ser. Utover å differensiere kvalifikasjonskravene,
kan for eksempel oppdragsgiverne dele opp anskaf-
felsene i mindre kontrakter og på den måten legge
forholdene bedre til rette for at også de mindre be-
driftene kan nå opp i konkurransen. Oppdragsgiverne
bør også benytte rimelige og balanserte kontraktsvil-
kår.

Det er viktig at offentlige oppdragsgivere er kjent
med det mulighetsrommet som finnes i regelverket.
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), har til
oppgave å informere og veilede om offentlige an-
skaffelser. Direktoratet har bygget opp en kompetent
og slagkraftig avdeling som bistår innkjøperne med
kompetanse og verktøy som bidrar til bedre og kor-
rekte anskaffelser i samsvar med regelverket. Økt
kunnskap om regelverket og økt bevissthet om de
mindre bedriftenes situasjon, vil bidra til at små og
mellomstore leverandører lettere når opp i offentlige
anbudskonkurranser.

SPØRSMÅL NR. 1808

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen
Besvart 5. september 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Ifølge Statistisk sentralbyrås registerbaserte

sysselsettingstall har antallet sysselsatte mellom 15
og 74 år i kategorien ”Privat sektor og offentlige
foretak” økt fra 1 617 710 i 2005 til 1 762 353 i 2010.

Hvor mye av denne økningen har skjedd i privat-
eide bedrifter, og hvor mye av økningen er skjedd i
offentlige foretak?»

Svar:
Statistisk sentralbyrå (SSB) skiller ikke mellom

privateide bedrifter og offentlige foretak i den statis-
tikken som spørsmålet henviser til. Det er derfor ikke
mulig å besvare spørsmålet basert på offentliggjort
statistikk.

Statistisk sentralbyrå har imidlertid utlevert tall
for årene 2004 og 2009 basert på samme statistikk,
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der man har skilt ut kategorien ”Statlig eide foretak
m.v.” fra ”Privat sektor og offentlige foretak”. ”Stat-
lig eide foretak m.v.” omfatter ikke kommunalt eide
og fylkeskommunalt eide foretak. Sysselsettingen i
”Privat sektor og offentlige foretak” var 1 582 768
personer i 2004 og 1 756 690 i 2009. Av disse var 87
254 personer sysselsatt i ”Statlig eide foretak m.v.” i
2004 og 91 068 personer i 2009.

Statistisk sentralbyrå produserer fra og med 2009

en sysselsettingsstatistikk etter sektor med grunnlag i
registerbasert sysselsettingstall. Denne statistikken
er imidlertid ikke direkte sammenlignbar med den
statistikken som spørsmålet henviser til da antallet
sysselsatte er utvidet til også å omfatte ikke-bosatte
personer. Statistikken finnes i Statistikkbanken til
SSB og er beskrevet nærmere der. Tallene fra Statis-
tikkbanken er gjengitt i tabellen under.

Sysselsatte i hovedarbeidsforhold, etter sektor. Personer 15 år eller eldre, bosatte og ikke-bosatte

Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk.

SPØRSMÅL NR. 1809

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 30. august 2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Olje- og energiministeren sier til Dagens Næ-

ringsliv 17.08.11 at oljealderen langt fra er over, noe
undertegnede er enig i. Samtidig sier statsråden at vi
bare ser slutten på begynnelsen. Dette er langt mer
offensivt enn det som har vært ODs vurdering så
langt.

Betyr statsrådens uttalelse til DN at ODs ressur-
ses timat vil bli betydelig endret?»

Svar:
Min uttalelse i Dagens Næringsliv 17.08.11 om

at oljealderen langt fra er over er fullt ut i samsvar
med dagens ressursestimater.

I henhold til Oljedirektoratets ressursestimat har
vi produsert i overkant av 40 pst. av de forventede ut-
vinnbare ressursene på norsk sokkel. Eventuelle pe-

troleumsressurser i havområdet rundt Jan Mayen og i
de nye områdene i Barentshavet, inngår ikke i ODs
ressursestimat fordi områdene ikke har vært under-
søkt og kartlagt for petroleumsressurser. Petroleums-
ressurser i disse områdene vil derfor komme i tillegg.
Som kjent startet OD i sommer innsamling av seis-
miske data utenfor Jan Mayen og i nye områder i Ba-
rentshavet sør som ledd i en åpningsprosess for pe-
troleumsvirksomhet. Oljedirektoratets ressursestimat
gir dermed belegg for å hevde at oljealderen langt fra
er over. Vi har ennå ikke produsert halvparten av det
som Oljedirektoratet forventer er utvinnbart.

Det er heftet usikkerhet til alle estimater. De tota-
le utvinnbare ressursene er anslått med 80 pst. sann-
synlighet til å ligge innenfor et usikkerhetsspenn på
mellom 10 og 16 milliarder Sm3 oljeekvivalenter,
med 13 mrd. som forventningsverdi.

Dette forteller meg at mulighetene på norsk sok-

2009 2010

I alt ................................................................................................................... 2 581 634 2 596 780
Offentlig sektor ................................................................................................ 884 067 895 189
   Offentlig forvaltning ..................................................................................... 745 426 759 939
      Stats- og trygdeforvaltningen ..................................................................... 264 983 269 287
      Fylkeskommuner ........................................................................................ 43 586 44 300
      Kommuner ................................................................................................. 436 857 446 352
   Offentlig sektor unntatt forvaltningen ........................................................... 138 641 135 250
      Statlig eide foretak/forretningsdrift ............................................................ 91 940 88 283
      Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift ...................... 46 701 46 967
Privat sektor ..................................................................................................... 1 697 567 1 701 591
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kel kan være meget store. Denne oppsiden er det vik-
tig å søke. De faktiske forholdene knyttet til tilstede-
værelsen av petroleum er ikke mulig å påvirke men
ved å legge til rette for en best mulig utforsking og
ressursforvaltning på norsk sokkel kan potensialet på

norsk sokkel realiseres. I Stortingsmelding 28 (2010-
2011), ”En næring for framtida – om petroleumsvirk-
somheten”, presenteres en plan for hvordan dette kan
gjøres. Jeg har et generasjonsperspektiv på norsk pe-
troleumsindustri.

SPØRSMÅL NR. 1810

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 12. september 2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Olje- og energiministeren sier til Stavanger Af-

tenblad 10.08.11 at Tysklands utfasing av kjernekraft
legger til rette for økt eksport av miljøvennlig norsk
gass til Tyskland. Økningen i norsk gasseksport har
ført til at nesten all gass på norsk sokkel som er i pro-
duksjon, allerede er solgt gjennom eksportkontrakter.

Når statsråden lover økt eksport til Tyskland,
hvor skal han hente denne gassen?»

Svar:
Norge eksporterte i 2010 102 milliarder kubikk-

meter med naturgass, det høyeste nivå noensinne. Av
den samlede produksjonen av gass utgjør eksporten
ca 97 %. Norsk gass dekker nærmere 20 % av euro-
peisk gassforbruk og vi er av det europeiske marke-
det sett på som en stabil og sikker leverandør.

Gassproduksjonen anslås å nå sitt toppnivå rundt
2020. Den årlige gassproduksjonen anslås da å være
mellom 105 og 130 mrd. Sm3. Produksjonsnivået et-

ter 2020 vil i stor grad bestemmes av utbygging av
påviste ressurser og hvilke nye funn som gjøres i åre-
ne framover.

Avsetningen av gass fra norsk sokkel er et kom-
mersielt anliggende, dette inkluderer hvilke typer
kontrakter gassen selges på, kontraktens lengde og
hvilke land det selges til. Den enkelte rettighetshaver
er ansvarlig for avsetning av sin andel av norsk gass
og olje. Statoil er på sin side også pålagt å avsette
SDØEs andel av olje- og gassproduksjonen.

En betydelig andel av norsk gasseksport finner
sted under langsiktige eksportkontrakter. Betydelige
volumer omsettes imidlertid også på kortsiktige kon-
trakter (spot). Det er forventet at andelen av gass som
selges på slike typer kontrakter vil kunne bli økende
når produksjonen øker. Hvor norsk gass vil bli solgt
i fremtiden, til Tyskland eller andre land, og hvilke
typer kontrakter disse eventuelt selges på vil avhenge
av kommersielle avgjørelser fra de involverte selska-
pene.
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SPØRSMÅL NR. 1811

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 26. august 2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for hvilke virkemidler

Norge eller EU vil igangsette for å få løst makrellstri-
den med Island og Færøyene, og hvordan vil statsrå-
den se til at landingsforbudet blir håndhevet?»

BEGRUNNELSE:
27. juli 2011 kom Fiskeri- og kystministeren og

EUs fiskerikommisær med en felles uttalelse om ma-
krellforvaltningen i Nord-Atlanteren.

Bakgrunnen for uttalelsen er framgangsmåten til
Island og Færøyene ved fastsettelsen av nasjonale
kvoter for makrellfiske.

De fastsatte kvotene går langt ut over kvotene Is-
land og Færøyene tradisjonelt har hatt, og overstiger
totalkvoten for makrellfiske som forskerne har anbe-
falt, med nesten 50 pst.

I en pressemelding fra 1.august 2011 er det for-
budt med landing av makrell tatt i færøysk og is-
landsk sone.

Svar:
Som kjent lyktes vi ikke i å bli enige med Island

eller Færøyene om en kyststatsavtale for makrell i
2010 eller 2011. Bakgrunnen var at verken Norge el-
ler EU kunne akseptere Islands og Færøyenes krav,
som vi mener var urealistisk høye og som manglet vi-

tenskapelig begrunnelse.
Forhandlingene om en kyststatsavtale for makrell

for 2012 starter til høsten, og vi går til forhandlings-
bordet med et mål om at vi denne gang skal bli enige.
Vi ønsker en balansert og helhetlig avtale, som sikrer
bærekraftig høsting av bestanden, forutsigbarhet for
partene og høyest mulig samlet utbytte over tid. Li-
kevel vil vi ikke la oss presse til en løsning som en
følge av andre parters uansvarlige opptreden under-
veis.

Norge og EU samarbeider for å finne en løsning
som vil forhindre at Islands og Færøyenes uansvarli-
ge handlinger skal føre til ytterligere skade på ma-
krellbestanden i Nordatlanteren. Vi er også kjent med
at Europakommisjonen vurderer ulike tiltak for å få
på plass en avtale.

Etter gjeldende regelverk er det forbudt å lande
fangster av makrell fra islandske og færøyske fartøy
i norske havner. Ilandføringsforbudet omfatter også
all fangst av makrell som er tatt i færøysk og islandsk
sone, og fangst tatt av fartøy med lisens fra færøyske
eller islandske myndigheter. Fiskeridirektoratet har
bedt sine regionkontorer om å være særlig oppmerk-
somme mot fartøy som har fisket i islandsk eller fær-
øysk sone, og følger i samarbeid med Norges Silde-
salgslag opp landingsforbudet. Fartøy som har fisket
i islandsk og færøysk sone nektes å lande makrell i
norske havner.

SPØRSMÅL NR. 1812

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 26. august 2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Vil statsråden garantere for at de inngåtte kvote-

fordelinger vil ligge fast slik at det ikke skapes en ny
krig mellom de ulike fartøygrupper og om hvorvidt et
rederi må være etablert i Nord- eller Sør-Norge for å
kunne få tildelt kvoter?»

BEGRUNNELSE:
Fiskeri- og kystministeren lanserte i en pressemel-

ding 14. juni 2011 at det vil bli utarbeidet en egen Stor-
tingsmelding om fiskeri- og havbrukspolitikken i Norge.

Svar:
Stabilitet og forutsigbarhet i ressursfordelingen

mellom ulike fartøygrupper har vært og er fortsatt en
viktig premiss for fiskeripolitikken. Dette har blitt
understreket både av Regjeringen og gjennom flere
vedtak i Stortinget.

Mitt svar er derfor enkelt: ja, den etablerte kvote-
fordelingen ligger fast.
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SPØRSMÅL NR. 1813

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 30. august 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Flere fedre har mistet retten til betalt farspermi-

sjon fordi de ikke har sendt inn søknad om utsettelse
etter mors permisjon, selv om permisjonen er ment å
være innen lovens krav om innen tre år etter fødsel.
En familie i Haugesund står i fare for at far mister
sine 10 uker, fordi far ikke leste et brev sendt til hans
kone, til tross for at søknad ble sendt inn på vanlig
måte.

Hvordan vil statsråden endre rutinene slik at alle
familier selv kan disponere fedrekvoten innen de tre
årene uten å miste opparbeidet rettighet?»

BEGRUNNELSE:
I praksis vil det for de fleste være slik at permi-

sjonen for både mor og far gjennomføres uavbrutt for
mor og far, slik NAV ønsker.

Det er likevel åpning for å avvikle pappaperm når
man ønsker det og innenfor tre år, bare man søker og
overholder søknadsfristen. Fristen er 4 uker før
”maksperioden” går ut. For de fleste er vel dette 4
uker før mor ikke lenger mottar foreldrepenger fra
NAV.

Moren i dette tilfellet fikk foreldrepenger frem til
03.04.2011, og dermed skulle far sendt søknad til
NAV innen første uka i mars. For å beholde datteren
lengst mulig hjemme før oppstart i barnehage tok
mor 6 uker permisjon uten lønn og 4 uker ferie fra
2010, før skoleferien startet.

Dermed var det ett naturlig tidspunkt for far å
starte pappapermen nå i august 2011.

Brevet fra NAV lå og ventet da mor kom hjem fra
sykehuset, og ble naturlig nok skumlest innimellom
amming og bleieskift, før det ble lagt til sides. Far
trodde han skulle få eget brev. Det har han aldri fått!

Far har dermed gjort avtale med arbeidsgiver i
den tro at denne og NAV hadde ordnet papirarbeidet
og han fikk derfor sjokk da han kontaktet NAV i for-
bindelse med starten av permisjonen nå nylig. NAV
hadde ikke mottatt søknad om utsettelse av fedrekvo-
ten i form av Nav-blankett 14-16.05.

Far sendte denne derfor samme dag til NAV og
trodde dermed saken ville løse seg, om noen uker for-
sinket. Han trodde jo dette var en opparbeidet rettig-
het og barnet var knapt et år gammelt da han skulle
starte, godt innenfor marginen på tre år.

Jeg kan ikke skjønne at det har vært Stortingets
intensjon å frata fedre retten til betalt pappapermi-
sjon, hvis man glemmer å fylle ut et skjema, langt

innenfor fristen for å fullføre permisjonen, og når far
attpåtil aldri har fått eget brev fra NAV om dette.

Flere opplever også at saksbehandlingen i NAV
tar månedsvis og ikke er fullført før langt inni selve
permisjonen, med den usikkerheten dette gir for fe-
dre, familier og bedrifter som gir permisjoner. Jeg sy-
nes NAV i slike saker bør ha korte frister, slik at saks-
behandlingstiden ikke går ut over familielivet på en
slik dramatisk måte som i slike tilfeller.

Jeg ber derfor på denne bakgrunn at fedre kan ta
ut sin fedrekvote når som helst innen tre-års-regelen
tilpasset sin families behov og ikke Navs behov for
strømlinjeformede skjemaer og vedtak. Tidsfrister er
selvsagt greit, men jeg mener det er fullstendig helt
urimelig å miste fedrekvoten når man har oversittet
en frist som knapt er innenfor den første tredjedelen
av hele permisjonstiden. Jeg mener statsråden bør
rydde opp i denne usikkerheten, både for familiene,
men også for NAV.

Slik NAV legger opp praksis vil mange fedre
tvinges ut i jobb igjen fordi det er de færreste familier
som klarer å leve uten hele eller deler av inntekten i
10 uker, uten at man har planlagt dette i god tid på
forhånd. Dette er også problematisk for barna som da
får en dårligere omsorgsløsning og for bedriftene
som ofte har ordnet vikarer i permisjonstiden.

Svar:
Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldrene

ved fravær fra arbeidet på grunn av fødsel/adopsjon
og omsorg for små barn. Foreldrepengeordningen
skal sikre at foreldrene kan være hjemme med barnet
den første tiden. Stønadsperioden skal som hovedre-
gel tas ut sammenhengende og kan utsettes bare på
bestemte vilkår.

Vilkårene for utsettelse av foreldrepengeuttak gir
et kontrollbehov som må ivaretas av NAV, for å sikre
at vilkårene for å få foreldrepenger er oppfylt.

Jeg har mottatt flere henvendelser fra fedre som
ikke har fått tatt ut foreldrepenger fordi de har søkt
om utsettelse for sent. Målet er at alle fedre som har
rett til det, skal få mulighet til å ta ut foreldrepenger.
Departementet har derfor tett kontakt med NAV, og
samarbeider om å vurdere endringer i rutiner og in-
formasjonsstrategier overfor foreldrene. Blant annet
har NAV utarbeidet nye søknadsskjemaer og rutiner
for å gjøre det enklere for foreldrene å fylle ut riktige
skjemaer til riktig tid. Far får nå også tilsendt et eget
informasjonsbrev. Departementet legger for øvrig til
grunn at NAV anser det som en søknad om utsettelse
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dersom det framgår av informasjonen foreldrene har
gitt NAV at det planlagte foreldrepengeuttaket i rea-
liteten innebærer en utsettelse av foreldrepenger. Jeg
følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere nye
tiltak dersom det er behov for det.

Jeg kan også nevne at departementet for tiden
vurderer foreldrepengeregelverket med sikte på mu-
lige forenklinger/forbedringer. Som et ledd i dette ar-
beidet vil vi også vurdere om dagens vilkår for utset-
telse er hensiktsmessige.

SPØRSMÅL NR. 1814

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 29. august 2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Framstøt for skjerpede krav til spredningsareal

for husdyrgjødsel skaper uro i et allerede hardt pres-
set husdyrhold.

Hva er den faglige begrunnelsen for en slik even-
tuell skjerping, er den en nødvendig følge av EUs
krav, og hvordan vil landbruksministeren sikre at
dette ikke medfører kutt i dyrehold og produksjon?»

BEGRUNNELSE:
De nye kravene er knyttet til oppfølgingen av

EUs vanndirektiv. Kravene kan medføre at gårder
trenger 60 prosent større areal for å opprettholde da-
gens produksjon.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk fors-
kning (NILF) har regnet på konsekvensene for lan-
dets største husdyrfylke, Rogaland, hvis Landbruks-
departementet får gjennom et nytt krav om spredning
av gjødsel, skriver Nationen. I sammenheng med
gjennomføringen av EUs vanndirektiv vurderer de å
øke kravene til spredningsareal fra 4 til 4,6 dekar per
ku. Det kan bety at hvert femte husdyr i Rogaland må
vike for regelverket. Ifølge NILF vil dette redusere
melke- og storfekjøttproduksjonen i Rogaland med
10 prosent og medføre 118 millioner kroner i lavere
overskudd årlig, før subsidier. Bønder og tillitsvalgte
i Rogaland betegner så store innskjerpinger som helt
urealistiske.

Svar:
Det er flere årsaker til at jeg har satt i gang en re-

videring av forskriften som regulerer håndteringen
av husdyrgjødsel (forskrift om gjødselvarer mv. av
organisk opphav).

Regelverket er i dag innrettet for å regulere fare
for vannforurensing, mens det nå også kan være be-
hov for å vurdere eventuelle krav for å redusere ut-
slipp av klimagasser (lystgass og metan)og av ammo-

niakk. Ammoniakk er en av gassene som Norge har
forpliktelser til reduksjon av i konvensjonen om
langtransporterte luftforurensinger. Videre skal revi-
deringen tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom ulike
offentlige etater, slik at det er lettere for den enkelte
å vite hvem som har ansvar for de ulike bestemmel-
sene i forskriften.

I forarbeidet til forskriftsendringen har Land-
bruks- og matdepartementet satt i gang flere prosjek-
ter for å belyse nytte, kostnader og konsekvenser ved
eventuelle innstramminger i regelverket. Represen-
tanten viser til en utredning fra Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF)som omhand-
ler kostnader som jordbruket i Rogaland kan møte,
dersom vi skulle gå inn for betydelige innstrammin-
ger i regelverket. Denne rapporten er altså et bidrag
til arbeidet med å skaffe oversikt over kostnader ved
ulike tiltak. Dette må så vurderes opp mot den miljø-
gevinsten tiltakene gir, og hvilke konsekvenser de
ulike kravene kan få for næringen.

EU sitt vanndirektiv og Norge sin oppfølging
gjennom vannforskriften, er således bare en del av
dette arbeidet. Noen vassdrag i Norge er påvirket av
jordbruk på en slik måte at tiltak må settes inn for å
bedre vannkvaliteten. Hvilke tiltak som vil være ak-
tuelle er noe av det departementet er i gang med å
vurdere, også sett i lys av de regionale vannforvalt-
ningsplanene som ble vedtatt i 2010. Det er ingen di-
rekte link mellom EU sitt vanndirektiv og et eventu-
elt strengere regelverk for håndtering av husdyrgjød-
sel, men en bedre gjødselhåndtering vil kunne bidra
til bedre vannkvalitet i enkelte jordbrukspåvirkede
vassdrag.

På nåværende tidspunkt er det altså for tidlig å si
noe om hva som blir kravene i en ny forskrift. Min
målsetting med eventuelle regelverksendringer er at
norsk jordbruk skal bli mer miljøvennlig, samtidig
som samlet norsk matproduksjon skal opprettholdes.
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SPØRSMÅL NR. 1815

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 2. september 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vil statsråden støtte Venstre i at det tas initiativ

til et prøveprosjekt basert på den danske Xclass-mo-
dellen – med et frivillig skoleår for elever som ønsker
og har behov for det – fra og med høsten 2012?»

BEGRUNNELSE:
Ved siden av den kommende lærermangelen er

frafall en av de største utfordringene norsk skole står
overfor i årene som kommer. Undertegnede har gjen-
tatte ganger tatt til orde for at det er behov for en bred,
tverrpolitisk dugnad for å bekjempe frafallsproble-
matikken – der alle forslag legges på bordet og vur-
deres med et åpent sinn, jf. bl.a. Dokument 8:4 S
(2009–2010). Når 1 av 3 elever ikke fullfører videre-
gående opplæring innen 5 år er det tragisk både for
den enkelte og for samfunnet som helhet.

Undertegnede viser til de gode erfaringene man
har hatt med ordningen "Xclass” i Danmark. Ordnin-
gen innebærer at man gir tilbud om et frivillig skoleår
etter grunnskolen – med vekt på basisfag og gjerne et
fag som eleven har ekstra motivasjon for. Rundt
halvparten av elevene velger et slikt frivillig år. Må-
let for disse elevene er å forbedre seg faglig, utvikle
seg personlig og sosialt samt å bli mer bevisst på hvil-
ken videre utdanning de ønsker å ta videre. Ifølge
professor Thomas Nordahl, som har utarbeidet en
rapport til departementet om ordningen, er det doku-
mentert at ordningen virker i Danmark (NRK 5. mai
2011).

De positive erfaringene fra Danmark er sannsyn-
lig overførbare til Norge også, og etter undertegnedes
mening vil det være nyttig å prøve ut dette i en eller
flere kommuner her også. Det er også mulig å se et
slikt tilbud i sammenheng med sommerskoletilbudet
i de ulike fylkene, som kan vise til gode resultater i
form av fullførte eksamener (NTB 22. august 2011).

Svar:
Som kunnskapsminister har jeg viet mye opp-

merksomhet til økt gjennomføring i videregående
opplæring. Det har derfor vært naturlig for meg å se
nærmere på ulike overgangsordninger mellom ung-
domstrinnet og videregående opplæring i arbeidet
med forbedringer på dette viktige området. Det gjel-
der også spørsmålet om et frivillig ekstraår, eller 11.
trinn, mellom ungdomstrinnet og videregående opp-
læring eller arbeidslivet.

Det viser seg at forskningen gir et nokså entydig
negativt bilde av effekten av et ekstraår.

En rekke internasjonale studier har sammenliknet
læringsutbyttet til elever som tar ekstraår med kon-
trollgrupper av elever som har normal progresjon. In-
gen av disse har påvist noen positiv effekt. Over tid
øker til og med den negative effekten for de som har
tatt ekstraåret. Sannsynligheten for frafall i løpet av
det videre skoleløpet blir nesten doblet, altså den helt
motsatte effekten av den ønskede, som er å sette elev-
er bedre i stand til å fullføre. Den anerkjente skolefor-
skeren John Hattie viser dette i sin bok ”Visual Lear-
ning” fra 2009, og OECD påpeker det samme i sin
studie ”Equity in Education” fra 2007.

Til tross for de negative resultatene fra interna-
sjonal forskning, er det interessant å se nærmere på
hvordan våre naboland løser overgangen mellom
ungdomstrinnet og videregående opplæring. For ek-
sempel har tilbudet om ekstraåret i Danmark lange
tradisjoner. Jeg er godt kjent med Høyskolen i Hed-
mark (HiHe) sin utredning av den danske ordningen
med et ekstraår. HiHe har ganske riktig funnet posi-
tive effekter av ordningen, men skriver samtidig at
dette bunner i noen viktige forutsetninger.

Det at ordningen benyttes av rundt halvparten av
danske elever er en av disse forutsetningene. Det
innebærer blant annet at ekstraåret i Danmark består
av en stor og heterogen elevmasse, med elever fra uli-
ke sosiale lag, og på ulikt faglig nivå. HiHe skriver i
sin rapport ”Det er fedt!” at en homogen elevmasse
som kjennetegnes med lav motivasjon, svake forut-
setninger for læring og mange negative erfaringer fra
grunnskolen ikke vil gi ønskede resultater. Det er
vanskelig å se hvordan et prøveprosjekt vil kunne
fange opp en like bred elevgruppe i Norge som den
suksessen i Danmark bygger på.

Samtidig har flere av forutsetningene som ligger
til grunn for de gode resultatene av ekstraåret i Dan-
mark overføringsverdi til norske forhold. Disse er
verdt å se nærmere på i den videre diskusjonen rundt
overgangsordninger i Norge. Dette gjelder for ek-
sempel forutsetningene om et reelt miljøskifte for
elevene, spesielt kvalifiserte og utvalgte lærere, og
klare nasjonale føringer for ordningen. Vi arbeider
med å få i gang flere forsøksordninger for elever i
overgangen mellom ungdomstrinnet og videregåen-
de.

I denne regjeringsperioden har jeg lansert ”Ny
GIV” - Gjennomføring i videregående opplæring –
som er en nasjonal dugnad for å øke gjennomførin-
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gen i videregående opplæring. I Overgangsprosjek-
tet, som er en viktig del av Ny GIV, tar vi konsekven-
sen av den nære sammenhengen mellom elevenes
faglige prestasjoner i grunnskolen og deres mulighe-
ter til å lykkes i videregående opplæring senere. Ho-
vedvekten er lagt på tett oppfølging av de svakest
presterende elevene etter første termin i 10. klasse. Vi
legger særlig vekt på å utvikle elevenes regne-, skrive
og leseferdigheter slik at de får bedre forutsetninger
for å gjennomføre videregående opplæring. Det er
viktig at disse elevene opplever en annen pedagogisk
tilnærming til opplæringen i fag enn de har opplevd
tidligere, og som de ikke har kunnet nyttiggjøre seg
på en tilfredsstillende måte. Derfor er nesten 700 læ-
rere i grunnskoler og videregående skoler skolert
med dette som siktemål det første året. Det er en sen-
tral oppgave i prosjektet å skape smidige overganger
mellom nivåene fordi det i slike faser er en ekstra stor
risiko for at elevene dropper ut. Fylkeskommunene
og prosjektkommunene arbeider derfor systematisk
sammen for å lette overgangen mellom grunnskolen
og videregående opplæring. Prosjektet skal gå over
tre år, det vil si ut 2013.

I tillegg til denne innsatsen består Ny GIV av
Oppfølgingsprosjektet som følger omlag 20 000
unge mellom 16-21 år som verken er i videregående
opplæring eller i arbeid. Oppfølgingsprosjektet er et
samarbeid mellom den fylkeskommunale oppføl-
gingstjenesten, NAV, skoler, fagopplæring og ulike
kommunale tjenester. Prosjektet skal bidra til å skape
et bærekraftig, strukturert og målrettet system for at
flest mulig i målgruppen gis nødvendig oppfølging.
Målet er å motivere disse ungdommene tilbake til vi-
deregående opplæring som fører frem til grunnkom-
petanse, full kompetanse eller inn i arbeidsmarkedet.
Fylkene skal tilby en kortere, mer fleksibel og prak-
sisrettet videregående opplæring for de som trenger
det. Foreløpige resultater fra utprøving av praksis-
brev (grunnkompetanse) viser at en slik tilnærming
er vellykket og fører til at flere ungdommer motive-
res og lykkes, også med å oppnå full kompetanse.

I påvente av erfaringene fra Ny GIV vil jeg ikke
støtte Venstre i at det tas initiativ til et prøveprosjekt
i Norge basert på den danske modellen med et frivil-
lig ekstraår mellom ungdomstrinnet og videregående
opplæring.

SPØRSMÅL NR. 1816

Innlevert 22. august 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 5. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Samferdselsministeren fremstår i Aftenposten

22.8.2011 med en selvlaget oversikt som viser at
Norge angivelig bruker mer penger på vei enn man
gjør i Sverige i perioden 2006-2010. Fremstillingen
forteller lite om standard på norske veier. Det er like-
vel viktig å få fremvist standard på norske vei, utvik-
lingen i perioden med rødgrønn regjering og sam-
menlignet med andre land.

Vil statsråden legge frem en mer detaljert over-
sikt over antall km 4 felts motorvei, annen riksvei
med midtdeler og etterslep på riksveivedlikehold?»

BEGRUNNELSE:
Jeg legger til grunn at målingen gjelder 4 felts

motorvei med internasjonal standard. Videre at det
for de tre indikatorene vises utvikling i Norge og
sammenlignet med Sverige evt. også med andre land
det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Om

det skulle vise seg vanskelig for dept. å få internasjo-
nale tall for etterslep på veivedlikehold vil det være
et godt alternativ å vise kvalitet på riksveiene i Norge
målt etter Statens Veivesen sin egen klassifisering
brukt i de årlige veimålingene.

Svar:
Bakgrunnen for oppslaget i Aftenposten

22.8.2011 var en rapport som sammenligner ressurs-
innsatsen på veg i de nordiske landene. I rapporten
fremkommer det at Sverige brukte vesentlig mer enn
Norge på veg fram til 2004, men at situasjonen er
motsatt i siste del av sammenligningsperioden.

Det at Norge har lavere standard på hovedvege-
ne, enn eksempelvis Sverige, er blant annet et resultat
av for lave bevilgninger over lang tid. Denne regje-
ringen startet en snuoperasjon etter valget i 2005. Be-
vilgningene har økt betydelig og ambisjonen er vide-
re opptrapping. Vegene blir nå bedre år for år.
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Firefelts motorveg og annen riksveg med midtdeler
Pr 1.1. 2011 var til sammen 430 km firefelts mot-

orveg åpnet for trafikk i Norge. Ved samme tidspunkt
hadde Sverige 1930 km motorveg på det statlige veg-
nettet, mens Finland hadde 720 km motorveg.

I tillegg har Norge, ved utgangen av 2010, om lag
70 km firefelts veg som ikke er klassifisert som mot-
orveg. I byer og tettsteder kan firefelts veg bygges
med noe lavere standardkrav (bl.a. med hensyn til
midtrekkverk, kryssløsninger og fartsgrense).

Pr. 1.1. 2011 var det etablert midtrekkverk på 148
km to- og trefelts riksveg i Norge. Sverige hadde til-
svarende 2270 km.

I tabellen vises en oversikt over antall km fire-
felts veg og som er åpnet for trafikk i Norge siden
2006 og hvor mange km midtrekkverk som er eta-
blert på to- og trefelts riksveg.

Målt i antall km motorveg og antall km midtrekk-
verk har det svenske vegnettet høgere standard enn
det norske. Sammenligner man ”kompleksiteten” i
vegnettet målt i tunnelomfang, ferjeomfang og til
dels bruomfang, er det norske vegnettet langt mer
komplekst enn det svenske vegnettet.

Vedlikeholdsetterslep
Det foreligger ikke materiale som gir grunnlag

for å sammenligne vedlikeholds- etterslep i Norge og
Sverige.

Som en del av arbeidet med NTP 2014–2023
gjennomfører Statens vegvesen en kartlegging av
hva som vil kreves for å fjerne forfallet knyttet til føl-
gende vegobjekter på riksvegnettet:

– Tunneler
– Bru/ferjekai
– Vegfundament og vegdekke
– Drens- og avløpsanlegg
– Vegutstyr og miljøtiltak

Dette materialet vil være et viktig grunnlag for
Statens vegvesens forslag til NTP 2014-2023 som
skal overleveres til Samferdselsdepartementet i fe-
bruar 2012. Det er derfor ikke mulig for meg å nå pre-
sentere en oversikt over etterslepet i vedlikeholdet.

SPØRSMÅL NR. 1817

Innlevert 23. august 2011 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland
Besvart 7. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil statsråden bekrefte at regjeringen vil foreslå

igangsettelse av vegprosjektet Harrangen-Høgkjølen
på E39 i statsbudsjettet for 2012?»

BEGRUNNELSE:
Statsråden har tidligere godkjent at fylkestingene

i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag forskutterer
100 millioner kroner for realiseringen av strekningen
Harrangen-Høgkjølen på E39 med henblikk på
igangsetting av prosjektet i 2011. Prosjektet inngår i
inneværende NTP-periode (2010-2013). Nå viser det
seg at prosjektet ikke kan igangsettes i 2011 fordi

endring av plan- og bygningsloven fører til behov for
ny reguleringsbehandling. Orkdal regner med å fer-
digstille reguleringsplanen i 2011. Det gir mulighet
for å igangsette vegprosjektet i 2012, ett år etter det
som var forutsatt, men forutsetningen for at Vegvese-
net kan starte arbeidet er at det gjøres et vedtak om
dette i statsbudsjettet for 2012.

Svar:
Når det gjelder eventuelle enkeltprosjekter i

statsbudsjettet for 2012, vil jeg vise til framleggelsen
av budsjettforslaget den 6. oktober.

År
Km fire-
feltsveg

Km midt-
rekkverk

2006 .................................... 11 12
2007 .................................... 38 22
2008 .................................... 44 6
2009 .................................... 75 20
2010 .................................... 13 21
2011 (prognose) ................. 20 33
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SPØRSMÅL NR. 1818

Innlevert 23. august 2011 av stortingsrepresentant Karin S. Woldseth
Besvart 31. august 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Hva har utenriksministeren foretatt seg i forbin-

delse med den pågående uroen i Syria, og hvilke vir-
kemidler tenker han seg at Norge kan ta i bruk for å
forhindre maktovergrepene fra syriske myndigheter
på egen befolkning.»

BEGRUNNELSE:
I de siste månedene har det vært voldsomme opp-

tøyer og store demonstrasjoner i Syria. Svært mange
mennesker har mistet livet og både USA og FN har
anmodet presidenten om å trekke seg, og å slutte med
voldshandlinger mot egen befolkning. Ingenting ser
foreløpig ut til å ha noe effekt i Syria dessverre.

Svar:
Siden demonstrasjonene i Syria tok til i mars i år,

har det syriske regimet brutalt undertrykket sin egen
befolkning. FN anslår at mer enn 2200 mennesker er
blitt drept og tusenvis er skadd eller arrestert.

Norge har fordømt denne voldsbruken en rekke
ganger. Vi har bedt syriske myndigheter om å stanse
all vold mot befolkningen, respektere ytringsfriheten
og andre grunnleggende menneskerettigheter, løslate
politiske fanger og innlede en reell dialog med oppo-

sisjonen om demokratiske reformer. Dette budskapet
er også fremført i møter på politisk nivå i Syria.

Politiske ledere som retter sitt militære apparat
mot sivilbefolkningen mister legitimitet. I Syrias til-
felle har situasjonen vært så graverende over så lang
tid at Norge – i likhet med USA og EU – har bedt pre-
sident Assad om å gå av.

Norge har sluttet seg til de økonomiske straffetil-
tak som EU har innført mot Syria for å presse syriske
myndigheter til å endre sin politikk. Vi vil løpende
vurdere å slutte oss til eventuelle ytterligere tiltak fra
EUs side.

Norge har bidratt til FNs Menneskerettighetsråds
beslutning om å etablere en undersøkelseskommisjon
som skal etterforske påstandene om brudd på men-
neskerettighetene i Syria. Menneskerettighetsrådets
resolusjon, som også fikk støtte fra de arabiske med-
lemmene av rådet, er et viktig håndslag til demokra-
tikreftene i Syria.

For Norge vil situasjonen i Syria og den syriske
befolkningens grunnleggende rettigheter fortsette å
være en prioritert oppgave. Det er også en sak vi føl-
ger i nær kontakt med europeiske land og i samtaler i
regionen, slik jeg gjorde under mitt siste besøk til
Midtøsten 27.-29. august i år.

SPØRSMÅL NR. 1819

Innlevert 23. august 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 30. august 2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Spørsmål:
«Jeg viser til at miljøvernministeren har varslet at

klimameldingen til Stortinget utsettes til våren 2012.
Statsråd Solheim begrunner dette blant annet med
problemer i byråkratiet etter 22. juli.

Er det andre saker fra Regjeringen av en viss vik-
tighet som må påregnes å bli forsinket til Stortinget
med samme begrunnelse?»

Svar:
Under henvisning til Stortingets forretningsorden

§ 33, vil Stortinget på vanlig måte i begynnelsen av
høstsesjonen få oversendt en oversikt over proposi-
sjoner og meldinger som Regjeringen vil legge fram
høsten 2011 med angitt tidspunkt for planlagt frem-
leggelse. Det enkelte departement vil videre holde
Stortingets kontor løpende underrettet om endringer
i og tillegg til oversikten.
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SPØRSMÅL NR. 1820

Innlevert 23. august 2011 av stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien
Besvart 2. september 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Mange elever må flytte hjemmefra for å gå på

videregående skole. Erfaring viser at elever som må
flytte på hybel har høyere frafall enn hjemmeboende
elever. Til tross for at dette er en utsatt gruppe elever,
finnes det ikke nasjonal statistikk over frafall blant
hybelboere. Mange fylkeskommuner mangler også
oversikt på frafall blant hybelboere i eget fylke.

Vil statsråden igangsette et arbeid for å framskaf-
fe mer informasjon om frafallet i denne elevgruppa
slik at målrettede tiltak kan iverksettes?»

BEGRUNNELSE:
Borteboende elver er en sammensatt gruppe.

Elever flytter for å gå på spesielle linjer som musikk,
dans og drama eller idrett. Andre må flytte pga geo-
grafi for i det hele tatt å kunne gå på videregående
skole. Frafallet er i dag som kjent størst for de som
går yrkesfaglige linjer.

Enkelte fylker har hatt stor andel av hybelboere i
mange år og har god erfaring i oppfølging av hybel-
boerne, mens hybelboere er en nyere problemstilling
ved andre skoler/fylker. Mange videregående skoler
har god oversikt over sine hybelboere og har aktiv
oppfølging av elevene gjennom ulike prosjekt. Det er
meget bra, men ikke alle fylkeskommuner måler alt-
så effekten av disse tiltakene.

Det er en utfordring at det ikke finnes nasjonal
statistikk på området. Verken SSB, Utdanningsdirek-
toratet eller Lånekassa har oversikt over frafall blant
borteboende elever. Det betyr at vi heller ikke kan
sette inn ev. tiltak der det er nødvendig.

Svar:
”Borteboere” er en sammensatt gruppe elever.

Noen klarer seg svært bra, mens andre opplever stør-
re utfordringer ved å flytte på hybel. For noen elever
kan dette medføre økt risiko for frafall fra videregå-
ende opplæring.

Det vi vet fra forskningen er imidlertid at dette
ikke er hovedutfordringen for frafallet i videregående
opplæring. Det finnes flere studier som belyser pro-
blemstillingen. Blant annet har forskere ved Senter
for økonomisk forskning ved NTNU undersøkt den-
ne problemstillingen indirekte ved å se på hva antall
skoler og antall studieretninger i en elevs nærområde
har å si for gjennomføring av videregående opplæ-
ring. Tanken er at i områder der det er få skoler og til-
bud om få studieretninger, vil flere elever måtte flytte

og bli ”borteboere” for å kunne studere det de ønsker.
Forskerne konkluderer med at nærhet til mange stu-
dieretninger virker positivt på sannsynligheten for å
gjennomføre videregående opplæring. Effekten av
imidlertid ganske liten: En økning i antall unike stu-
dieretninger fra 0 til 10 innen 50 km reiseavstand fra
bosted øker sannsynligheten for å fullføre med bare
2,8 prosentpoeng, alt annet likt.

Samtidig konkluderer forskerne at den særskilt
lave fullføringsgraden i Nord-Norge i liten grad skyl-
des lange reiseavstander eller mangel på utdannings-
tilbud i nærheten av bostedet. Når forskerne sam-
menligninger en elev i Finmark og en elev i Østfold
(brukt som referansepunkt) med samme karakternivå
fra grunnskolen, samme foreldrebakgrunn, startet på
samme studieretning, eksponert for samme situasjon
i arbeidsmarkedet og har tilgang til like mange skoler
og studieretninger så har Finmarkseleven fortsatt
rundt 17 prosentpoeng lavere sannsynlighet for å
fullføre videregående opplæring 5 år etter grunnsko-
le.

I sum gir dette et godt grunnlag for å videreføre
regjeringens satsing på tiltak rettet mot kvaliteten på
og innholdet i opplæringen. I forbindelse med frafall
fra videregående opplæring vil jeg særlig trekke frem
NY GIV prosjektet. Gjennom en storstilt satsing på
blant annet kompetanseutvikling vil dette prosjektet
bidra til bedre kvalitet og innhold i videregående
opplæring. Regjeringens betydelige satsing på det
varige systemet for etter- og videreutdanning for læ-
rere og skoleledere vil bidra til det samme.

Vi forutsetter likevel at fylkeskommunene er
opptatt av problemstillingen og etablerer gode syste-
mer for oppfølging og veiledning av elever som er
”borteboere”. Det er avgjørende at fylkeskommune-
ne utnytter det lokale handlingsrommet for oppføl-
ging av elever som har behov for ekstra støtte og vei-
ledning.

Når det gjelder eventuell utvidelse av statistikken
som rapporteres om videregående opplæring må ad-
ministrative kostnader og personvernhensyn veies
opp mot informasjonsverdien til nye statistikkområ-
der. I dette tilfellet vurderer jeg det slik at informa-
sjonsverdien på nasjonalt nivå av statistikk om
”borteboere/hybelboere” ikke veier tyngre enn admi-
nistrative kostnader og personvernhensynene. Det
finnes allerede forskning på denne problemstillingen,
og det er mulig å få ytterligere kunnskap gjennom
nye forskningsoppdrag, eventuelt også gjennom mer
avgrensede spørreundersøkelser.
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SPØRSMÅL NR. 1821

Innlevert 24. august 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 5. september 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Hvor langt er man kommet i prosessen med eva-

luering av regelverket for statsborgerskap, og hvilke
endringer i dagens regelverk vil regjeringen foreslå
på bakgrunn av evalueringsrapporten?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til spørsmålene Dokument nr. 15:1566

(2009-2010) og Dokument nr. 15:297 (2010-2011)
samt statsrådens svar på disse.

Svar:
Stortingsrepresentant Vaksdal har i begrunnelsen

for sitt spørsmål vist til to tidligere spørsmål til skrift-
lig besvarelse fra ham, hvor jeg har nevnt at statsbor-
gerregelverket på oppdrag fra departementet var
gjenstand for en evaluering, og at rapporten ble fer-
dig i desember 2010. Rapporten ”Rettigheter og til-
hørighet – Evaluering av statsborgerregelverket” ble
da offentliggjort.

Rapporten inneholder en gjennomgang av enkel-
te sider ved dagens regelverk og hvordan dette bidrar
til å oppfylle formålene om integrering og større grad
av samfunnsdeltakelse, samt hvilke utfordringer man
står overfor.

Vurderingen av på hvilken måte rapporten skal
følges opp er en pågående prosess i departementet.
Som ledd i denne prosessen avholdt departementet i
mai 2011 et seminar om evalueringen, hvor funnene
fra rapporten ble lagt frem. Det var innlegg og debatt
fra et panel bestående av fagpersoner fra Norge og
Danmark.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortings-
melding om integrering i løpet av 2012. Stortings-
meldingen vil kunne omtale problemstillinger med
betydning for utviklingen av reglene på statsborger-
feltet.

På denne bakgrunn vil jeg understreke at dette er
et pågående arbeid, med til dels store og viktige
spørsmål. Eventuelle forslag til lovendringer vil
fremlegges Stortinget på vanlig måte.

SPØRSMÅL NR. 1822

Innlevert 24. august 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 30. august 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«På hvilken måte følger regjeringen opp presset

mot Hamas for å få frigitt den israelske soldaten Gilat
Shalit?»

BEGRUNNELSE:
Utenriksministeren har flere ganger hevdet bl.a. i

svar på spørsmål fra undertegnede at Norge krever
frigivelse av den israelske soldaten Gilat Shalit som
har vært fange hos Hamas i 5 år.

Utenriksministeren har også hevdet at han deler
min bekymring for Shalits situasjon men at Norges
innflytelse i saken er begrenset.

Regjeringen hevder også at den er på linje med
det internasjonale samfunnet i dets felles krav om fri-
givelse av Shalit, og håper dette internasjonale pres-
set vil føre til frigivelse.

Svar:
Jeg vil vise til tidligere spørsmål til skriftlig be-

svarelse om denne saken fra representanten Vaksdal
fra august, november og desember 2010 og fra repre-
sentanten Syversen av juni 2011.

Norges linje i Shalit-saken har ikke blitt endret si-
den disse spørsmålene ble besvart.

Norge krever at korporal Gilad Shalit frigis. Vi
vil bidra til å opprettholde det internasjonale presset
på denne saken inntil kravet imøtekommes. Shalits
nå fem år lange fangenskap er uakseptabelt, og Norge
slutter fullt opp om det internasjonale samfunnets
krav, både om umiddelbar tilgang til Shalit for Røde
Kors og om hans løslatelse.

Vi drøfter jevnlig saken med myndighetene i
Midtøsten, senest ble den det under min reise til
Midtøsten de siste dagene (27.-29. august).
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SPØRSMÅL NR. 1823

Innlevert 24. august 2011 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 2. september 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Kan statsråden gjøre rede for omfanget av bar-

nevernsbarn som ikke får det opplæringstilbudet som
de har krav på og behov for, og hvilken strategi har
statsråden for å sikre et tilfredsstillende opplærings-
tilbud for alle barnevernsbarn?»

BEGRUNNELSE:
I Utdanning nr. 13/11 refereres det til en bruker-

undersøkelse gjennomført av Bufdir som antyder at
så mange som én av fire barnevernsbarn ikke går på
skole - til tross for at mange av disse er i skolepliktig
alder. Dette indikerer at mange barnevernsbarn ikke
får det opplæringstilbudet som de har krav på og be-
hov for. Forskerne bak rapporten er i følge nevnte ar-
tikkel spesielt bekymret for de yngste ungdommene,
og de understreker at dersom grunnskoleelever ikke
går på skole, "kan det her dreie seg om lovbrudd".

Undertegnede viser til at nevnte undersøkelse be-
krefter resultatene fra det nasjonale tilsynet om sko-
legangen til beboerne i barnevernsinstitusjoner som
ble gjennomført i 2008. Tilsynet viste at det var man-
ge ungdommer som ikke fikk et godkjent opplæ-
ringstilbud.

Undertegnede er svært bekymret for disse barna,
og mener det er nødvendig med tiltak på både kort og
lang sikt for å sikre at også barnevernsbarn får det
opplæringstilbudet de har krav på. Barnevernsbarn er
en særlig sårbar gruppe, og Norge kan ikke være be-
kjent av å ikke/gi disse barna tilfredsstillende oppføl-
ging.

Svar:
Det er fylkeskommunen der barneverninstitusjo-

nen ligger som har ansvaret for å oppfylle retten til
grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vi-
deregående opplæring for barn og unge i barnevern-
institusjoner, jf. opplæringsloven § 13-2. Institu-
sjonsfylket har dessuten lovfestet rett til refusjon av
utgifter til opplæring til barn og unge fra den fylkes-
kommunen der barnet eller den unge var bosatt på det
tidspunktet det ble fattet vedtak om plassering, etter
satser fastsatt av departementet ved forskrift til opp-
læringsloven § 19-7.

I forbindelse med at opplæringsansvaret ble lagt
til institusjonsfylket med virkning fra 1. januar 2007,
ble det i samarbeid med Barne-, ungdoms- og fami-
liedirektoratet (Bufdir) og institusjonene foretatt en
kartlegging av hvordan opplæringsvirksomheten

fungerte i praksis ved barneverninstitusjonene, jf.
Ot.prp. nr. 59 (2005-2006). Den kartleggingen viste
at beboerne i barneverninstitusjonene i det alt vesent-
ligste fikk opplæring i vanlig skole eller i samarbeid
med denne.

Det er alvorlig og bekymringsfullt dersom det nå
viser seg at barnevernsbarn ikke får det opplærings-
tilbudet de har rett til etter opplæringsloven. I nevnte
brukerundersøkelse gjennomført av Bufdir som det
refereres til i Utdanning nr. 13/11 antydes det at så
mange som en av fire barnehjemsbarn ikke går på
skole til tross for at disse er i skolepliktig alder.
Kunnskapsdepartementet har ikke egne tall på hvor
mange barn dette kan dreie seg om, og vi er ikke kjent
med at det skal være et problem i en slik størrelsesor-
den at barnevernsbarn ikke får den opplæringen de
har rett til.

Departementet er imidlertid kjent med at fylkes-
mannen i Troms i januar 2011 ga uttrykk for at bar-
nevernsbarna i fylket fikk et for dårlig skoletilbud.
Departementet ba Utdanningsdirektoratet om å følge
opp saken med fylkesmannen. Fylkesmannen har i
brev 18. februar d.å. til Utdanningsdirektoratet opp-
lyst at fylkesmannen gjennom tilsyn med ulike bar-
neverninstitusjoner har erfart at enkelte barn ikke føl-
ger ordinære opplæringsløp. Fylkesmannens bekym-
ring er basert på enkelte observasjoner gjennom til-
syn, og fylkesmannen mener derfor det er vanskelig
å anslå omfanget av problemet. Fylkesmannen vil
derfor sette i gang en undersøkelse blant alle barne-
verninstitusjonene i fylket, der de etterspør nærmere
informasjon om beboernes skoletilbud og organise-
ringen av dette. Etter kartleggingen vil de vurdere
nærmere hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes.
Fylkesmannen mener det er nærliggende å tro at det
vil bli iverksatt tilsyn dersom kartleggingen bekrefter
fylkesmannens mistanke om manglende regelverk-
setterlevelse. Utdanningsdirektoratet er bedt om å
holde departementet orientert om resultatet av fyl-
kesmannens kartlegging av barneverninstitusjonene i
Troms, samt resultatet av eventuelle tilsyn i etterkant
av kartleggingen. Dersom det viser seg at beboerne
på barneverninstitusjonene i Troms ikke får den opp-
læringen de har rett til etter opplæringsloven, vil de-
partementet vurdere om det på landsbasis skal foretas
noen form for tilsvarende kartlegging eller tilsyn av
opplæringsvirksomheten ved barneverninstitusjone-
ne.

Det kan være flere og sammensatte årsaker til at
barnevernsbarn ikke får den opplæringen de har krav
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på. Det kan være at fylkeskommunen ikke har rutiner
for til enhver tid å ha oversikt over hvilke barn og
unge som bor i barneverninstitusjonene. Det kan
være forhold ved barnet/den unge selv; som sykdom,
skolevegring o.a., og det kan være forhold ved insti-
tusjonen, for eksempel for dårlig samarbeid med sko-
lene eller for dårlig kjennskap til elevenes rettigheter
og plikter.

Fylkeskommunens opplæringsansvar forutsetter
gode samarbeidsrutiner mellom institusjon og an-
svarlig fylkeskommune. Det er ikke minst viktig at
institusjonene har gode rutiner for å melde fra til an-
svarlig fylkeskommune om nyankomne barn og unge
til institusjonen, slik at opplæringen kan komme i
gang så raskt som mulig etter ankomst til institusjo-

nen. Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestil-
lingsdepartementet har tidligere i fellesskap sendt ut
et brev til landets kommuner, fylkeskommuner, fyl-
kesmenn og fylkesnemnder om varslingsrutiner når
barn blir plassert utenfor hjemmet etter barneverns-
tiltak. Kunnskapsdepartementet har nylig tatt kontakt
med Barne- og likestillingsdepartementet angående
samarbeid om et oppdatert brev om varslingsrutiner,
i tråd med dagens ansvarsbestemmelser.

Jeg viser for øvrig også til Utdanningsdirektora-
tets rundskriv Udir-10-2009 Rett og plikt til opplæ-
ring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinsti-
tusjoner fra 2009 med en gjennomgang av de sentrale
rettsreglene som regulerer dette feltet.

SPØRSMÅL NR. 1824

Innlevert 24. august 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 2. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«SVV-vest har i juni 2011 sendt KVU om ferjefri

E39 fra Aksdal til Bergen på høring med anbefaling
om to konsept; >Midtre linje via Tysnes/Reksteren
og Indre linje via Fusa. Midtre linje oppfyller
måloppnåelse og kravoppnåelse for prosjektet best.
Regional virkning er best og Austevoll kan kobles til
dette konseptet med bru til Reksteren.

Vil statsråden sørge for at bru til Austevoll blir
lagt inn som en egen variant av midtre linje i det vi-
dere arbeidet med å bygge ferjefri E39 mellom Stord
og Bergen?»

BEGRUNNELSE:
Jeg tillater meg å vise til beskrivelse av midtre

trase inkludert ny bru fra Austevoll til Reksteren
fremlagt 15.3.2011 og utarbeidet av Svein Hallera-
ker, Stord. En kopi sendes i ordinær post til statsrå-
den. Beskrivelsen peker på at flytebru over Bjørne-
fjorden kan baseres på kjent teknologi fra offshoreak-
tivitet. Beskrivelsen peker videre på at når brutilknyt-
ning til Austevoll vil samlet midtre trase avløse i alt
5 ferjesamband. Den regionale virkningen som er
best med midtre trase vil bli forsterket når Austevoll

inkluderes i prosjektet. Jeg håper derfor statsråden vil
sørge for at det videre arbeidet mot endelig løsning
når det gjelder valg av ferjefri løsning Stord- Bergen
vil omfatte videreutvikling av det konseptet som gir
kortest kjøretid, egner seg best for etappevis løsning
og som har best regional effekt.

Svar:
Det er riktig at Austevoll kan knyttes til Midtre

konsept med bru til Reksteren. Denne forbindelsen er
imidlertid ikke med som en forutsetning for Midtre
konsept i konseptvalg- utredningen for E39 Aksdal –
Bergen, hverken trafikalt eller kostnadsmessig.

Konseptvalgutredningen er nå sendt på høring og
til ekstern kvalitetssikring - KS1. Jeg regner med at
argumentene for en slik tilknytning til Austevoll
kommer tydelig fram i høringen. Regjeringen vil tid-
lig i 2012 behandle KVU-rapporten, høringsuttalel-
sene og KS1-rapporten med sikte på å fastlegge ram-
mer for videre planlegging. Det vil derfor ikke være
riktig nå å fastlegge hvordan Austevolls framtidige
tilknytning til E39 skal være dersom Midtre konsept
legges til grunn.
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SPØRSMÅL NR. 1825

Innlevert 24. august 2011 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 5. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Styret ved Oslo Universitetssykehus har vedtatt

å redusere bemanningen med 1000 årsverk innen ut-
gangen av neste år. Tillitsvalgte mener kuttet er ufor-
svarlig og rammer pasientene.

Hva har helseministeren foretatt seg for å forsikre
seg om at forsvarlighetskravet er ivaretatt, og hvorfor
øker ikke regjeringen rammen til Helse Sør-Øst i om-
stillingsperioden?»

BEGRUNNELSE:
Tidligere sykehusdirektør Siri Hatlen valgte tid-

ligere i år å gå av fordi hun ikke mente det var mulig
å legge fram en spareplan innenfor de rammene som
nå er gjeldende for styret i Oslo universitetssykehus.
Fungerende direktør kan ikke uttale seg sikkert om
hvorvidt tiltakene kommer til å ramme pasientbe-
handlingene. Det er viktig for Stortinget å vite hvor-
dan helseministeren i denne situasjonen som øverste
ansvarlige for Helse Sør-Øst forholder seg til det
overordnede kravet til forsvarlighet som lovgiver har
stilt til spesialisthelsetjenesten. Helseministeren har
ved en rekke anledninger tidligere forsikret Stortin-
get om at de omfattende omstillinger ved sykehusene
i Oslo-området ikke skal ramme pasientene. Styre-
vedtaket sist uke etterlater ny tvil om hvorvidt dette
er mulig.

Svar:
Som representanten er vel kjent med, ble befolk-

ningen i Alna bydel i Oslo og kommunene i Follo
overført fra Oslo universitetssykehus HF (OUS) til
Ahus ved årsskiftet 2010/2011. Dette medførte at
OUS fikk sitt pasientgrunnlag redusert med om lag
160 000 mennesker, mens Ahus fikk en tilsvarende
økning i sitt pasientgrunnlag. God ressursbruk krever
at drift, kostnader og bemanning ved de to helsefore-
takene må tilpasses det endrede pasientgrunnlaget.
Som en konsekvens av dette har OUS fått reduserte
budsjettrammer og behov for færre ansatte, mens
budsjettrammene og personellbehovet til Ahus er
økt.

En viktig årsak til at OUS har store utfordringer
med å tilpasse driften og kostnadene til budsjettram-
mene for 2011, er at de ikke har lykkes med å redu-
sere bemanningen som forutsatt og planlagt. Helse
Sør-Øst RHF har informert meg om at OUS sist be-
handlet de økonomiske utfordringene i et ekstraordi-
nært styremøte 19. august 2011. Det ble der gjort

vedtak om at budsjettrammene krever tilpasninger i
drift, kostnader og bemanningsreduksjoner. Beman-
ningsreduksjonene skal skje gjennom de neste to åre-
ne – i dialog med de ansattes organisasjoner. Et viktig
premiss er at dette skal skje samtidig som pasientenes
krav til forsvarlige tjenester og de ansattes arbeids-
miljø skal ivaretas.

Forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesten er
et grunnleggende krav i helseforetakene, både på sys-
temnivå gjennom spesialisthelsetjenesteloven, og på
individnivå gjennom helsepersonelloven. Som helse-
minister har jeg satt fokus på forsvarlighet og kvalitet
i tjenestene, bl.a. gjennom styringskrav til de regio-
nale helseforetakene, gjennom pasientsikkerhets-
kampanjen ”I trygge hender”, en kommende stor-
tingsmelding om temaet, samt flere konkrete tiltak
den senere tiden.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at tilta-
kene OUS igangsetter for å gjøre nødvendige tilpas-
ninger til budsjettrammene – dvs. en god ressursbruk
– ikke står i et motsetningsforhold til kravet om for-
svarlige tjenester. Erfaringen viser derimot at det ofte
er nær sammenheng mellom god drift og god ressurs-
bruk og god kvalitet i tjenestene.

Budsjettrammene til Helse Sør-Øst RHF har økt
år for år. I 2011 har HSØ et budsjett på vel 60 mrd.
kroner. Innenfor dette budsjettet fordeler Helse Sør-
Øst RHF bevilgningen mellom sine underliggende
helseforetak. I 2011 har OUS et budsjett på vel 17
milliarder kroner. Dette utgjør over 17 prosent av de
samlede økonomiske ressursene til spesialisthelsetje-
nesten. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at
de i 2010, 2011 og også i 2012 vil tilføre OUS ekstra
midler til omstilling, dels som lån, dels som direkte
tilskudd og dels som tillatelse til å gå med under-
skudd. Dette er midler som må hentes dels fra andre
prioriterte områder og dels ved en forfordeling av de
andre helseforetakene i regionen. Innenfor et så stort
budsjett legges det til grunn at OUS må kunne tilpas-
se driften til budsjettrammene, samtidig som kravet
til forsvarlige tjenester ivaretas.

Norge er blant de landene i verden som bruker
mest ressurser på helse. På lik linje med andre land,
står vi overfor store fremtidige utfordringer med be-
folkningsvekst, flere eldre og flere med sammensatte
lidelser. Det er derfor nødvendig med omstillinger
for å organisere et fremtidsrettet tilbud til befolknin-
gen innenfor bærekraftige rammer, både når det gjel-
der økonomi og personell.

Vurderingen er at utfordringene ved OUS ikke
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løses gjennom tilførsel av mer ressurser, men ved at
de gjennomfører de tiltakene som er nødvendige for
å tilpasse driften til rammebetingelsene. OUS yter
tjenester med god kvalitet, og de har også lyktes i å

forbedre kvaliteten på flere områder. I tillegg er ven-
tetiden blitt kortere for flere pasientgrupper. Befolk-
ningen i hovedstaden kan derfor være trygge på at de
har tilgang til forsvarlige og gode tjenester.

SPØRSMÅL NR. 1826

Innlevert 24. august 2011 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen
Besvart 2. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Mener statsråden flomskadene bør få følger for

målet om antall reisende på Bratsbergbanen?»

BEGRUNNELSE:
Da det ble vedtatt at staten fortsatt skulle bruke

midler til å drive Bratsbergbanen videre var en av
forutsetningene at det ble lagt frem en strategi for å
øke passasjertallet til 100 000 per år. Flomskadene på
strekningen vil trolig ta måneder og utbedre noe som
kan få følger også for muligheten til å nå passasjer-
målet.

Svar:
Staten v/Samferdselsdepartementet har, som en

prøveordning, overtatt ansvaret for kjøp av person-
transporttjenester med lokaltoget på Bratsbergbanen
fra Telemark fylkeskommune i en tidsavgrenset peri-
ode på 4 år. Ansvarsoverføringen gjelder fra ruteter-
minskiftet i desember 2010 til ruteterminskiftet i de-
sember 2014 med et statlig tilskuddsbeløp begrenset
oppad til 16 mill. kr per år.

Dersom det ikke oppnås 100.000 årlig reisende
innen frist for søknad om ruteleier i april 2014, legges
togtilbudet ned eller Telemark fylkeskommune over-
tar på nytt tilskuddsansvaret for lokaltoget på Brats-
bergbanen. Dersom det er over 100.000 reisende skal
det innledes drøftinger med Samferdselsdepartemen-
tet om hvem som skal sitte med tilskuddsansvaret
ved ruteterminskiftet i desember 2014.

Dette forutsetter at det foreligger sikre og verifi-
serte data som gir et korrekt bilde av trafikkmengden
på Bratsbergbanen og at ikke betydelige driftsfor-
styrrelser har påvirket tallene. Alt gjøres nå for å sette
i stand stasjonsanlegget på Notodden etter de store
flomskadene, men det vil ta lang tid før banen igjen
kan åpnes for normal trafikk.

Det vil trolig kunne gjøre det vanskeligere å nå
målet om 100 000 passasjerer per år i 2014. Dette er
noe som vil bli lagt vekt på i vurderingen av fortsatt
drift av Bratsberg- banen etter desember 2014. Vi har
imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag nå for å trekke
konklusjoner om og i så fall hvordan målet bør en-
dres.
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SPØRSMÅL NR. 1827

Innlevert 24. august 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 7. september 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Som ledd i en positiv byutvikling i Groruddalen

har Oslo KrF pekt på muligheten for at en ny politi-
høyskole kan lokaliseres nettopp til Groruddalen.
Tidligere har SV støttet en slik ide og nå gjør Oslo
Aps byrådslederkandidat det samme.

Hva er status for etablering av ny politihøyskole
og er statsråden enig i at Groruddalen kan være et eg-
net sted for en slik høyskole?»

Svar:
I Politisk plattform for flertallsregjeringen (2009-

2013) står det at Regjeringen vil igangsette arbeid

med nye lokaler i Oslo for Politihøgskolen og etable-
re ny politiutdanning utenfor Oslo.

Met et økt opptak på Politihøyskolen og en poli-
tiutdanning i stadig utvikling, er det behov for både
større og moderniserte fagrettede lokaler. Jeg har
derfor bedt Politidirektoratet om å gjennomføre en
utredning av disse spørsmål, med frist for levering i
november 2011. Jeg ber derfor om forståelse for at
jeg på nåværende tidspunkt verken ønsker å fremhe-
ve eller utelukke lokaliseringssteder i Oslo. Jeg vil
selvfølgelig orientere Stortinget om arbeidet i de år-
lige budsjettproposisjonene eller på annen egnet må-
te.

SPØRSMÅL NR. 1828

Innlevert 25. august 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Det er store effektivitetsgevinster å hente ved å

kombinere vei- og jernbaneutbygginger. Planarbei-
det kan bli mer helhetlig, og anleggsarbeidet mer ef-
fektivt.

Vil samferdselsministeren gå inn for å slå
sammen planleggingen av større vei- og jernbanepro-
sjekt slik at mer gods kan flyttes fra vei til bane?»

BEGRUNNELSE:
Det er åpenbart at Norge trenger store investerin-

ger i infrastruktur i årene som kommer. Uten et skik-
kelig vei- og jernbanenett taper vi konkurranseevne.
Dessverre har vi store problemer med å samordne ut-
byggingen av de ulike transportmetoder. Dersom vi
har et ønske om mer intermodalitet, er vi nødt til å se
helheten i trafikkutfordringene.

I Aftenposten 24. august 2011 blir det slått fast at
stadig mer av godstransporten flyttes fra bane til vei
– stikk i strid med uttalte mål. Parallell utbygging av
vei, jernbane og havner vil gjøre det vesentlig mer at-
traktivt å bruke båt og bane til å flytte varer. Intermo-
dalitet kan ikke bare være et tidsriktig moteord – det

må være et bærende prinsipp for planleggingen av
vår infrastruktur.

Å planlegge et samferdselsprosjekt er en omfat-
tende jobb. En oversikt fra Statens vegvesen viser at
det tar 9 år å planlegge en vei. Skal vi øke tempo i ut-
byggingen, må vi sørge for at planleggingsprosessen
blir så effektiv som overhodet mulig. Helhetlig pro-
sjektering av transportkorridorer der både vei og
bane bygges ut samtidig vil ikke bare spare oss for
store anleggskostnader. Vi sparer også tid, fordi vi lar
være å bygge ut klattvis. Mer strategisk tenkning vil
gi oss store effektivitetsgevinster.

Svar:
Jeg er enig i at det kan være store effektivitetsge-

vinster å hente ved felles planlegging og utbygging
av veg- og jernbanestrekninger der forholdene ligger
til rette for dette. Eksempler på slik felles planlegging
og utbygging i Norge er den ferdige utbygde strek-
ningen med dobbeltspor og firefelts veg gjennom
Vestby kommune og prosjektet for firefelts veg og
dobbeltspor fra Minnesund til Kleverud i kommune-
ne Eidsvoll og Stange som for tiden er under avslut-
tende planlegging.
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Om det skal gjennomføres flere slike fellespro-
sjekter må avklares i prosessen med Nasjonal trans-
portplan 2014-2023. De viktigste spørsmålene i vur-
deringen av eventuelle nye fellesprosjekter er om det
er fordeler ved felles traseføring og anleggstekniske
forhold, som gir konkrete muligheter for å redusere
totalkostnadene og å effektivisere gjennomføringen.
For øvrig er spørsmålet om rekkefølgen på veg- og
jernbanebaneut- bygging et viktig tema i flere kon-
septvalgutredninger som nå gjennomføres som
grunnlag for Nasjonal transportplan 2014-2023. Dis-
se utredningene gjennomføres av Statens vegvesen
og Jernbaneverket i samarbeid, og utredningene blir

gjenstand for lokal høring og ekstern kvalitetssikring
før regjeringen tar beslutning om konsept og videre
planlegging.

Når det gjelder overføring av gods fra veg til
jernbane, er det andre forhold som er vel så viktig
som organisering i felles plan- og utbyggingsprosjek-
ter. Mulighetene for overføring av gods fra veg til
bane er i stor grad knyttet til kapasiteten og standar-
den på det eksisterende jernbanenettet og godstermi-
nalene, slik at det er tilstrekkelig kapasitet og kvalitet
til økt godstransport med tog med god punktlighet og
regularitet.

SPØRSMÅL NR. 1829

Innlevert 25. august 2011 av stortingsrepresentant Jon Georg Dale
Besvart 5. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Kan statsråden garantere at ikkje det vert gjort

endringar i akutt- og fødetilbodet ved dei 4 sjukehusa
i Møre og Romsdal?»

GRUNNGJEVING:
Sunnmørsposten melder 24.08. at det nye helse

Møre og Romsdal skal spare nye 100 mill. kroner. Et-
ter ein lang kamp for lokalsjukehusa sine viktigaste
funksjonar trudde mange at det no ville vere ro rundt
desse grunnleggande velferdstenestene. No ser det li-
kevel ut som om akutt og fødetilbod på nytt er trua.
Underfinansieringa av helseforetaka pressar fram
dette, eg regnar ikkje med at statsråden endrar poli-
tikk og dermed aukar rammene til helseforetaka. Det
hadde vore det mest fornuftige, men statsråden bør
sende sterke styringssignal der det vert gitt uttrykk
for at det ikkje er akseptabelt med kutt i viktige lokal-
sjukehusfunksjonar.

Svar:
Fra protokollen til foretaksmøtet i Helse Midt-

Norge RHF 8. juni i år framgår bl.a. følgende:
”Foretaksmøtet la til grunn at Helse Midt-Norge

RHF på vanlig måte gir det nyopprettede Helse Møre

og Romsdal HF oppdrag med å utarbeide en helhetlig
plan for utviklingen av sykehusene i det nye helsefor-
etaket. Dette inkluderer samarbeid mellom sykehuse-
ne i det nye helseforetaket – og deretter en utviklings-
plan for bygningsmassen, basert på føringer i Nasjo-
nal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-Norges
eget strategiarbeid. Det tas sikte på at en slik plan bør
foreligge i løpet av et års tid”.

”Foretaksmøtet viste til at Nasjonal helse- og om-
sorgsplan slår fast at det skal være nærhet til akutt- og
fødetilbud. Denne nærheten kan oppnås enten ved fø-
de- og akutt-tilbud ved begge sykehusene i Nordmøre
og Romsdal, eller ved ett felles sykehus plassert mel-
lom de nåværende sykehusene, men med tilstrekkelig
nærhet til begge byer. Utviklingsplanen for bygnings-
massen bør derfor inneholde disse to alternativene.”

Helse Midt-Norge RHF opplyser at Helse Møre
og Romsdal er i gang med å lage en helhetlig plan for
utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet og sy-
kehusene i fylket. Helse Midt-Norge RHF uttrykker
tillit til at styret for Helse Møre og Romsdal HF og
administrasjonen vil utføre dette på beste måte - også
med tanke på akutt- og fødetilbud. Selv i en krevende
økonomisk situasjon for helseforetaket skal de nasjo-
nale føringene følges og kvaliteten i tilbudet sikres.



40 Dokument nr. 15:10 – 2010–2011

SPØRSMÅL NR. 1830

Innlevert 25. august 2011 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun
Besvart 6. september 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«En person som har klaget til NAV pensjon i

Oslo på utregning av tilleggspensjonen fikk beskjed
om at behandlingstiden var 6 måneder. Hun har nå
ventet i over 9 måneder på å få saken behandlet, og
får ikke svar på når hun kan få svar på klagen når hun
ringer for å etterlyse saken.

Hva er årsaken til at NAV pensjon ikke klarer å
behandle sakene innenfor fristen klager har fått opp-
gitt, og hvorfor holdes ikke klager orientert hvis det
oppstår problemer med å overholde fristen?»

Svar:
Representanten Vigdis Giltun stiller spørsmål

som vedrører en klage til NAV Pensjon. Da brukeren
ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken
spesielt. Arbeidsdepartementet mottar imidlertid
også en del henvendelser fra brukere som opplever at
de ikke er blitt godt nok ivaretatt av Arbeids- og vel-
ferdsetaten. Ofte gjelder dette brukere som opplever
lang saksbehandlingstid, manglende service eller til-
gjengelighet. Dette er forhold som jeg tar alvorlig.

Denne saken gjelder NAV pensjon. Jeg har fått
opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at antall
saker som ligger til behandling ved denne enheten er
på vei ned. I første tertial 2011 var det drøye 30 pst
færre saker til behandling sammenlignet med foregå-
ende tertial. Denne kraftige reduksjonen i antall saker
som var til behandling fra ett tertial til det neste, skyl-
des ikke minst at saksbehandlingstiden i de fleste sa-
ker på dette området har gått kraftig ned.

Det er likevel beklagelig at ventetiden i enkelte

tilfeller er for lang. I departementets tildelingsbrev
for 2011 er det bl.a. derfor lagt vekt på Arbeids- og
velferdsetaten skal møte brukerne med service, infor-
masjon og tilgjengelighet. Arbeids- og velferdsdirek-
toratet opplyser at de har stor oppmerksomhet rettet
mot å behandle brukerne på en god måte og i tråd
med departementets retningslinjer.

Generelt skal alle brukere som ikke får behandlet
sin sak innen angitt tid få et nytt varsel med konkret
tidsangivelse for når de kan forvente at saken er fer-
digbehandlet. Slike varsler er for eksempel aktuelle i
enkelte utenlandssaker der Arbeids- og velferdseta-
ten må avvente nødvendige opplysninger fra uten-
landske myndigheter.

Bruker har anledning til å klage på etatens saks-
behandling ved å fremsette en serviceklage overfor
enheten som har håndtert saken. Enheten vil da få en
anledning til å foreta en gjennomgang av saken og
den service og samarbeid med brukeren som har fun-
net sted. Det arbeides nå med ulike alternativer med
sikte på å forbedre etatens håndtering av klager som
ikke passer inn i dagens formaliserte klageordninger.

Dessverre opplever enkelte brukere relativt lange
saksbehandlingstider. Jeg er derfor opptatt av at Ar-
beids- og velferdsetaten arbeider med tiltak for å re-
dusere saksbehandlingstidene. Arbeidet med å redu-
sere saksbehandlingstiden under de ulike ordninger
kan imidlertid ikke betraktes isolert. Det må veies
opp mot kvaliteten i saksbehandlingen og etatens ar-
beid med å følge opp brukere. Jeg tillegger god kva-
litet i saksbehandlingen stor vekt fordi dette skal si-
kre korrekte ytelser.
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SPØRSMÅL NR. 1831

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 7. september 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Undertegnede har fått en henvendelse fra en

bruker som trenger ny trygdebil etter at den gamle ble
defekt. Vedkommende fikk i svaret på søknaden til
NAV beskjed om at det normalt går 8 måneder før
vedtaket er fattet, og ytterligere fire måneder for klar-
gjøring av bil. NAV opplyser til brukeren at det er
helt normal behandlingstid.

Hvorfor tar det så lang tid å fatte vedtak til en
som allerede har rett på bil, og fra vedtaket er fattet
til bilen kan disponeres?»

BEGRUNNELSE:
Representanten Vigdis Giltun har stilt et lignende

spørsmål, men da gjaldt henvendelsen planlagt for-
nyelse av bil etter 11-årsregelen.

Denne henvendelsen gjelder en person som ikke
har planlagt å søke om ny bil, men opplever at bilen
ble defekt og måtte byttes ut. Vedkommende har hatt
bil i nesten 11 år.

Etter at NAV ble omorganisert, skulle saksbe-
handlingstiden gått ned. Vedkommende søker fikk
svar fire måneder etter at søknaden var sendt om at
vedtak ville bli fattet etter ytterligere 8 måneder.
Samtidig ble det gitt beskjed om at det ville ta 4 må-
neder fra positivt vedtak er fattet til bilen er klar til
bruk.

Dette blir i alt 16 måneder uten bil. Dette er tung-
vint for brukeren og dyrere for samfunnet ettersom
vedkommende har krav på drosjepenger i perioden
uten bil.

Svar:
Representanten Ropstad stiller spørsmål vedrø-

rende saksbehandlingstiden på bilområdet.
Arbeids- og velferdsetaten har omorganisert bil-

området. Tidligere ble sakene behandlet i alle fylke-
ne, nå gjøres vedtak av 5 sentre som er under etable-
ring. Viktige formål med omorganiseringen er å sikre

lik nasjonal praksis ved skjønnsutøvelsen og å effek-
tivisere saksbehandlingen. Omorganiseringsproses-
sen har krevd en del ressurser, noe som igjen har gitt
en lengre saksbehandlingstid enn det som er ønske-
lig.

Kravene til normert tid for behandling av slike
søknader er på henholdsvis 3 måneder for søknad om
gruppe-1 bil og 7 måneder for gruppe-2 biler. Det er
etaten selv som har satt disse kravene til saksbehand-
lingstid. Det er også stilt krav om såkalt ”ytre grense”
for saksbehandlingen i arbeids- og velferdsetaten.
Dette er henholdsvis 6 måneder for gruppe-1 saker og
12 måneder for gruppe-2 saker. Jeg er kjent med at
disse saksbehandlingstidene har vært vanskelig å et-
terleve for bilsentrene grunnet den nevnte omorgani-
seringen. Klargjøringstiden for biler vil i tillegg kun-
ne variere en del. Enkelte biler skal bygges om før de
er klare til å overleveres til brukeren, og dette vil nød-
vendigvis kunne ta noe tid.

Saksbehandlingstidene på dette området følges
tett opp – både av Arbeids- og velferdsdirektoratet og
av Arbeidsdepartementet. For å undersøke om den
nye organiseringen av bilområdet har gitt de ønskede
effektene, gjennomfører Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet nå en kvalitetsundersøkelse. Resultatet av un-
dersøkelsen ventes å foreligge i løpet av høsten 2011.
De foreløpige rapporteringene jeg har fått fra Ar-
beids- og velferdsdirektoratet tilsier at behandlingsti-
dene nå er på vei ned i bilsentrene, og at de vil fort-
sette å gå ned etter hvert som bilsentrene i økende
grad kommer over i en mer stabil driftssituasjon.
Dersom saksbehandlingstidene likevel ikke fortsetter
å gå tilstrekkelig ned, vil departementet vurdere nye
tiltak.

Avslutningsvis vil jeg si at det er svært uheldig at
brukere med et klart behov for bil må vente så vidt
lenge før bilen er klar til utlevering. Jeg har forsikret
meg om at sakene om gjenanskaffelse prioriteres i
etaten, og jeg vil fortsette å følge utviklingen på dette
området tett.
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SPØRSMÅL NR. 1832

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 20. september 2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Hva er status for departementets behandling av

anken på avslaget om utbygging av Kilandsfoss
kraftverk, og hvordan vurderer departementet det ny-
opprettede selskapet Kilandsfoss AS i forhold til de
krav som stilles til konsesjonærer i industrikonse-
sjonsloven?»

BEGRUNNELSE:
I oktober 2003 fikk Arendals Fossekompani av-

slag på sin søknad om å bygge et vannkraftverk i Ki-
landsfossen i Åmli kommune i Aust Agder. Davæ-
rende olje- og energiminister Einar Steensnæs be-
grunnet avslaget med følgende:

"Selv om prosjektet vil gitt et tilskudd av ny vann-
kraft, har jeg likevel lagt avgjørende vekt på hensynet
til allmennhetens muligheter for utøvelse av friluftsliv
og fiske, samt de betydelige padleinteressene i områ-
det. På denne bakgrunn er jeg kommet til at fordelene
med bygging av Kilandsfoss kraftverk ikke overstiger
ulempene."

Avslaget ble kort tid etter anket av Åmli kommu-
ne og kraftselskapet. Stortinget vedtok imidlertid i
september 2008 endringer i industrikonsesjonsloven.
Private kan etter dette ikke lenger eie mer enn 1/3 i
nye kraftanlegg som krever konsesjon. I 2009 stiftet
derfor Arendal Fossekompani et nytt selskap, Ki-
landsfoss AS, hvor også kommunene Åmli og Fro-
land hver eier 1/3.

Etter det undertegnede er kjent med behandler
Olje- og energidepartementet p.t. anken.

Det er viktig at ikke OED tar en forhastet avgjø-
relse i saken, før det er foretatt en grundig vurdering,
om det nye selskapet (Kilandsfoss AS) oppfyller in-
tensjonen til endringene i industrikonsesjonsloven.
Det bør også gjøres en utredning i forhold til de "nye
forslagene om avbøtende tiltak" og hva de innebærer,
som var en forutsetning for det siste kommunestyre-
vedtaket i Froland. For ved en eventuell utbygging,
bør dette legges inn som en del av konsesjonsvilkåre-
ne.

Svar:
Departementet har mottatt endelig dokumenta-

sjon om en ny selskapsstiftelse til å stå for eventuell
utbygging. Froland kommune, Åmli kommune og
Arendals Fossekompani (AF) har stiftet Kilandsfoss
AS med formål å bygge, eie og drive Kilandsfoss
kraftstasjon. I henhold til aksjonæravtalen eier hver
av partene 1/3 av aksjene i selskapet. Selskapet har èn
aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter og plik-
ter. Den nærmere vurdering av om selskapet oppfyl-
ler industrikonsesjonslovens krav er en del av depar-
tementets behandling av klagesaken.

Jeg kan forsikre representanten om at i klagebe-
handlingen inngår alle de krav som lovverket setter
for å kunne fatte endelig vedtak i saken.
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SPØRSMÅL NR. 1833

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Bjørn Lødemel
Besvart 2. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«I avisa Glåmdalen laurdag 20. august uttalar

rådgjevar for avdelinga for naturforvaltning i MD at
det ikkje blir fremja forslag om naudverje for hund
før første halvår 2012. Det står i sterk kontrast til det
som kom fram under forhandlingane om eit nytt rov-
viltforlik på Stortinget i sommar. Hovudhensikta
med gjere vedtak på Stortinget før sommaren var at
forliket skulle settast i verk straks.

Kva vil statsråden gjere for å følgje opp Stortin-
get sine intensjonar og få på plass naudverje for
hund?»

GRUNNGJEVING:
I rovviltforliket heiter det at naudverjebestem-

melsane skal endrast slik at rovvilt kan avlivast for å
beskytte hund ved direkte angrep av rovdyr. Forliks-
partane skal takast med på råd før lovforslaget blir
fremja for Stortinget. Eg kan ikkje sjå at det er kome
noko spørsmål om råd frå MD, og det er svært bekla-
geleg. Denne saka burde vore klar når Stortinget mø-
tast i oktober.

Naudverje for hund har vore tema ved fleire hø-
ve. Seinast ved handsaminga av den nye naturmang-
faldslova. Det er såleis eit tema som er vel kjent i re-
gjeringa, og det hadde vore svært enkelt å gjennom-
føre om det hadde vore evne og vilje til å gjere det.
Det er svært skuffande at det ikkje er gjort meir frå
regjeringa si side for å sette i verk denne delen av for-
liket.

For mange hundeeigarar er det svært vanskeleg å
kunne nytte hund både som jaktkamerat og som tur-
venn når ulven truar. Det er heilt uhaldbart at det skal
vere slik. Det er mange eksempel på at ulv drep hun-
dar den kjem i kontakt med, og det må vere ein men-
neskerett å kunne forsvare hunden sin om den blir an-
gripen.

På strekninga mellom Halden og Trysil blir det
rapportert om stadig fleire angrep og drap på hundar.
På Bokerød i Østfold vart ein hund drepen av ulv hei-
me på tunet på garden. Det var barna i familien som
fann hunden. Ulven hadde gått forbi tidlegare på da-
gen, og dei hadde prøvd å skremme den bort. Likevel
kom ulven tilbake og drap hunden.

Mange stadar kan ein ikkje gjennomføre jakt med
hund på grunn av faren for ulveangrep. Den 11. okto-
ber 2010 vart det drepen ein elghund i Halden, 10
meter frå eigaren. Han hadde gevær, og skaut varsel-
skot for å skremme ulven. Likevel vart hunden dre-
pen.

Naudverje for hund vil ha minimal verknad for
bestanden av ulv. Det syner erfaring blant anna frå
Sverige. Argumenta om at hundar blir brukte som på-
skot for å felle ulv er useriøse. Det vitnar om kunn-
skapsløyse og manglar rot i verkelegheita.

Den nye rovviltforliket som vart vedteke av eit
samla Storting viser til at det skal leggast vekt på re-
spekt for eigedomsretten, enkeltmenneske og lokal-
samfunn sin livskvalitet. Ein hund er eit viktig fami-
liemedlem, og naudverje for hund må på plass omgå-
ande for å følgje opp denne forliksteksten.

Svar:
Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nr.

1833 fra representanten Bjørn Lødemel.
Spørsmålet gjelder endring av nødvergebestem-

melsen i naturmangfoldloven, som følge av rovvilt-
forliket som ble inngått i Stortinget 17. juni i år.

Innledningsvis vil jeg si at jeg er opptatt av at
rovviltforliket skal følges opp raskt. Jeg vil i denne
forbindelse vise til at en forskriftsendring som følge
av rovviltforliket allerede er gjennomført. Endringen
trådte i kraft i juli. En rask endring var mulig fordi det
dreide seg om en forskriftsendring, og fordi høring
ikke var påkrevd etter forvaltningslovens bestemmel-
ser.

En innføring av adgang til å felle rovvilt under di-
rekte angrep på hund krever imidlertid en lovendring.
Konkret er det naturmangfoldloven som må endres.
Det gjelder en rekke prosedyrer for gjennomføring av
lovendringer som gjør at en slik prosess tar noe tid.
Det må også innberegnes tid til konsultasjon med
Stortinget før lovforslaget fremmes, i tråd med rov-
viltforliket. På denne bakgrunn er det Miljøvernde-
partementets vurdering at det neppe er realistisk at
forslag til lovendring fremmes for Stortinget før tid-
lig i 2012.
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SPØRSMÅL NR. 1834

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 2. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«I Østlendingen 19.8. uttaler statssekretæren at

"det blir verre å drive uttak av ulv". Uttalelsen kom-
mer som en reaksjon på en forskningsrapport om
ulovlig jakt som framstår som spekulativ. Statssekre-
tærens uttalelser er forvirrende og framstår nærmest
som en trussel om kollektiv avstraffelse. Det bør
være bestandsutvikling som er grunnlaget for tilde-
ling av fellingstillatelser.

Er statsråden enig med sin statssekretær eller skal
fellingstillatelser basere seg på observert bestandsut-
vikling?»

BEGRUNNELSE:
Den beste bekjempelsen av ulovlig jakt er lovlig

jakt. Fellingstillatelser gir lokalbefolkningen en inn-
virkning på bestandsutviklingen og sin egen situa-
sjon. Dersom ulovlig jakt er i nærheten av å være så
utbredt som forskningsrapporten indikerer, er det et
dramatisk varsel om en rovviltpolitikk som har mistet
all troverdighet og legitimitet hos de som berøres
mest av den. Statssekretærens uttalelser vil i så fall
bidra til at en uheldig utvikling forsterker seg.

Fellingstillatelser skal ikke være en del av et be-
lønnings- eller strafferegime. De må basere seg på
observert utvikling og ikke på spekulasjoner om hva
som er årsaken til at individer forsvinner uten at årsak
kan dokumenteres. Det eneste riktige må være at der-
som bestandsutvikling tilsier utstedelse av fellingstil-
latelser så skal dette tildeles. Forvaltningen sliter al-

lerede med svært lav troverdighet og legitimitet og
skulle inntrykket etter statssekretærens uttalelser
festner seg vil den svekkes ytterligere.

Svar:
Med grunnlag i omfattende studier fra tiårsperio-

den 1998/1999 – 2008/2009 har det skandinaviske
ulveforskningsprosjektet SKANDULV vist at døds-
årsaken for annenhver ulv i Skandinavia er ulovlig
jakt. Arbeidet er vel anerkjent og vitenskapelig publi-
sert, og jeg finner all grunn til å stole på denne studi-
en.

Ulovlig jakt på ulv er alvorlig miljøkriminalitet,
og resultatene fra SKANDULV må vi ta svært alvor-
lig. Det er også slik at ulovlig jakt kompliserer for-
valtningen av en fåtallig art. Situasjonen og utviklin-
gen i ulvebestanden er helt avgjørende når det skal
fastsettes fellingskvoter. Det store omfanget ulovlig
jakt som er vist gjennom studiene til SKANDULV
har konsekvenser for utviklingen i ulvebestanden, og
påvirker følgelig også størrelsen på det uttaket av ulv
vi kan tillate ved lisens- og skadefelling. Som kjent er
det jo også slik at myndigheten til å bestemme even-
tuelt uttak er knyttet opp mot bestandssituasjonen, og
de regionale rovviltnemndene får denne myndighe-
ten først når bestandsmålet er nådd. Rovviltnemnde-
ne i ulvesona har ikke hatt slik myndighet før i 2010
ettersom dette var første året hvor bestandsmålet om
tre valpekull av ulv ble nådd.

SPØRSMÅL NR. 1835

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 6. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Departementet behandler nå en ankesak om

Sandfærhus Parkerings etablering av parkeringsplass
ved Sola Flyplass, Stavanger. I saksfremlegget er
konkurransesituasjonens rolle for biltrafikken knapt
omtalt, til tross for at det er av vesentlig karakter for
hvordan konsekvensene av saken bør vurderes.

Vil statsråden sikre at disse momenter inkluderes
i vurderingen, deriblant innspill fra Konkurransetil-
synet, før en endelig beslutning fattes?»

BEGRUNNELSE:
Sola Flyplass, Stavanger er eneste store flyplass

hvor Avinor er alene om å tilby parkeringsplasser.
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Manglende konkurranse har medført høye priser på
parkering. Spredt bosetting i regionen gjør et fullver-
dig kollektivtilbud for de reisende vanskelig, noe
som medfører at privatbil brukes som transportmid-
del til/fra flyplassen.

Av erfaring kan jeg si at høye parkeringspriser
gjør at mange velger å bli kjørt til/hentet fra flyplas-
sen (såkalt "kiss and fly") fremfor å kjøre selv og par-
kere. "Kiss and fly" medfører dobbelt så stor trafikk-
belastning som når folk kjører og parkerer. Det er
derfor mange fordeler dersom folk i større grad vel-
ger å parkere bilen på flyplassen. Konkurranse mel-
lom flere leverandører av parkeringstjenester vil ved
reduserte parkeringspriser øke incentivene til å par-
kere bilen fremfor å bli kjørt/hentet av venner/fami-
lie.

Lokalt er Avinors parkeringsmonopol foreløpig
utfordret av Sandfærhus parkering, som drifter par-
keringsplasser ved flere flyplasser. Saken har fått
sterk støtte lokalt, men har møtt innsigelser fra Fyl-
kesmannen.

I saksfremlegget vektlegges det at bedre parke-
ringsmuligheter vil gå utover kollektivtrafikk. Dette
argumentet har derimot vært lite fremhevet når Avi-

nor selv har bygget ut egen parkeringskapasitet med
flere tusen plasser de siste årene. Situasjonen rundt
"kiss and fly" er derimot knapt berørt når det gjelder
Sandfærhus Parkering sine planer. I alternativet til
kostbar parkering er "kiss and fly" en mer relevant re-
aksjon enn å reise kollektivt, med den betydelige
tidsbruken det medfører.

Svar:
Når det gjelder forholdet til konkurransesituasjo-

nen i denne konkrete saken kan opplyses at to uttalel-
ser fra Konkurransetilsynet, datert henholdsvis 4. fe-
bruar og 16. april 2010, ligger ved sakens dokumen-
ter. Konkurransetilsynet har også vært i telefonkon-
takt med departementet den 26. august d.å, og opp-
lyste da at de trolig vil komme med en utfyllende ut-
talelse i sakens anledning.

Miljøverndepartementet har således godt kjenn-
skap til konkurransesituasjonen for parkering ved
Sola lufthavn og de forhold som stortingsrepresen-
tant Solvik-Olsen peker på i begrunnelsen for sitt
spørsmål.

SPØRSMÅL NR. 1836

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 8. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Hydro sier at de neppe kommer til verken å opp-

gradere eller investere i ny produksjonskapasitet i
Norge før en avklaring om CO2-kompensasjon i
kraftprisen kommer. Dette til tross for at alle Hydros
verk i Norge har oppgraderingsbehov. FrP har lenge
argumentert for en slik ordning, mens tidligere ener-
giministre og dagens miljøvernminister dessverre har
vært skeptisk fordi det angivelig vil utvanne klima-
politikken.

Når vil regjeringen treffe en beslutning om kom-
pensasjonsordningen?»

BEGRUNNELSE:
I følge Montel Powernews nr 31, 2011 sa analy-

sesjef Bjørn Kjetil Mauritzen i Hydro, under Montels
Nordic Energy Days i Oslo i år, at:

"Alle våre fire verk i Norge har oppgraderingsbe-
hov, men det er svært lite sannsynelig at dette blir

gjort før det kommer en avklaring om CO2-kompen-
sasjon."

Europeisk klimapolitikk har økt strømprisen ved
at kullkraftverk må betale for deler av sine CO2-ut-
slipp. Dette øker også prisen på vannkraft, som er
innsatsfaktor i norsk industri. Den økte strømprisen
svekker norsk industris konkurranseevne i forhold til
land uten CO2-avgifter/kvoter.

Svar:
Det reviderte kvotehandelsdirektivet for perio-

den 2013 til 2020 legger opp til en harmonisert tilde-
ling av vederlagsfrie kvoter til industrien. Norge er
sammen med de andre EFTA-landene i forhandlinger
med EU-kommisjonen om tilpasninger til direktivet.
Den norske regjeringen ønsker å følge EUs tilde-
lingsregler for fastlandsindustrien.

Direktivet åpner i tillegg for at den enkelte stat
kan velge å gi offentlig støtte til kraftintensiv industri
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som kompensasjon for utslippskostnader i CO2-kvo-
tesystemet som fører til høyere kraftpriser. EU-kom-
misjonen er nå i ferd med å utarbeide retningslinjer
for bruk av statsstøtte til denne typen kompensasjon.

EU-kommisjonen har i løpet av våren 2011 gjen-
nomført en høring for å få innspill til hvordan de
kommende retningslinjene for statstøtte til denne
type kompensasjon skal utformes. Regjeringen har
gitt innspill til høringen. Regjeringens høringssvar
omhandler blant annet beregningsmetode for CO2-
kvotekostnaden i kraftprisen, og det framheves at ret-

ningslinjene må baseres på et riktig faktagrunnlag
med hensyn til det nordiske vannkraftbaserte kraft-
markedet.

Regjeringen vil avvente EU-kommisjonens ret-
ningslinjer for statstøtte til industrien som følge av
CO2-innslaget i kraftprisen før det blir tatt stilling til
om Norge skal gi slik støtte. Regjeringen vil forøvrig
komme tilbake til Stortinget med forslag til en samlet
klimapolitikk for Norge i den varslede klimameldin-
gen.

SPØRSMÅL NR. 1837

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 5. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I NRK Østafjells den 25.08 er det et oppslag om

en lastebil som ikke er blitt godkjent i Grimstad. Ei-
eren klager på dette og han må derfor reise til trafikk-
stasjonen i Skien for å få foretatt en ny test, og der
blir den samme bilen kontrollert og funnet i orden.
Noe man enkelt kunne funnet ut hvis man hadde tillat
retardasjonsmåler.

Vil statsråden åpne for at både retardasjonsmåler
og kombimatic kan brukes som verktøy for å god-
kjenne bremsetester?»

BEGRUNNELSE:
Lastebiler skal inn til jevnlige EU kontroller.

Blant annet skal bremsene testes i dag testes disse
ved at man gjennomfører en rulleprøve for å se at det
er nok bremser på bilen og eventuelt henger. Dess-
verre viser det seg svært ofte at disse rulleprøvene
ofte gir store utslag når bremsene testes. Vi har sett
eksempler på at lastebiler som nesten ikke har brem-
ser blir godkjent mens lastebiler som har gode brem-
ser ikke blir godkjent. Til tross for dette benyttes den-
ne metoden fortsatt for å teste bremsene på lastebiler.
Det finnes annet utstyr blant annet retardasjonsmåler
og et nytt produkt kombimatic som sammen kan gi
langt bedre og nøyaktige resultater. Men så langt har
vegdirektoratet nektet å ta i bruk dette. Flere tester
med bruk av rulletester viser at virkeligheten er en
helt annen enn det resultatet man får etter testen. Det-
te kan gå ut over trafikksikkerheten til de som ferdes

på vegene. Jeg forventer derfor at statsråden vil gjøre
noe med dette.

Svar:
Jeg har av Vegdirektoratet fått opplyst at det bare

er ved bruk av rullebremseprøver at en får svar på alle
nødvendige kontrollpunkter i en bremsekontroll. Et-
tersom retardasjonsmåling bare gir svar på et lite an-
tall kontrollpunkter, vil slik måling i praksis bare
kunne være et supplement til rullebremseprøver.

Jeg har videre fått opplyst at kjøretøyet som opp-
slaget gjelder hadde stått lagret i over 2 år før den før-
ste kontrollen ble gjennomført. Rust på friksjonsfla-
tene (bremsetromlenes anleggsflater) i bremsesyste-
met grunnet lengre tids lagring, men som blir borte
etter en tids bruk, er sannsynligvis årsaken til de av-
vikende kontrollresultatene.

Den nye kontrollen ved Skien trafikkstasjon ble
utført med både rullebremseprøver og retardasjons-
måling med dynometer. Retardasjon målt med hen-
holdsvis rullebremseprøver og med full last på veg
viste tilnærmet like retardasjonsverdier. Disse verdi-
ene lå godt over minimumskravet for denne kjøretøy-
gruppen.

Vegdirektoratet arbeider for tiden med kontroll-
metoder for bremsekontroll, herunder eventuell bruk
av supplerende retardasjonsmåling. Det arbeides
imidlertid ikke spesifikt med de ulike retardasjons-
målingsinstrumentene som er tilgjengelige på marke-
det.
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SPØRSMÅL NR. 1838

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 5. september 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Finansdepartementet sendte 3. juni 2011 ut nye

retningslinjer for underliggende etater. I følge Klas-
sekampen må ulike tilsyn og direktorat, samt SSB,
spørre finansdepartementet om lov til å møte stor-
tingsrepresentanter.

Mener finansministeren at slike regler stimulerer
til et godt arbeidsmiljø, til mindre byråkrati og å lette
arbeidsforholdene for Stortingets medlemmer, eller
ser finansministeren at retningslinjene er feil formu-
lert slik at statsråden ønsker å endre dette umiddel-
bart?»

BEGRUNNELSE:
Et sitat fra retningslinjene viser at regjeringen øn-

sker å styre informasjonsflyten. «Annen kontakt mel-
lom underliggende virksomhet og Stortinget (for ek-
sempel komitéfraksjoner og enkeltrepresentanter)
må eventuelt avklares med departementet».

Regjeringen har hele embetsverket til sin daglige
disposisjon. Stortinget, som er lovgivende og bevil-
gende makt, har til sammenligning svært begrenset
med utredningskapasitet. Derfor stiller departemen-
tene opp i forbindelse med de årlige budsjettbehand-
lingene og ulike underliggende etater er tilgjengelig
for møter, svar på spørsmål og tolkning av rapporter,
statistikker og tallgrunnlag.

Dette er med på å bidra til en god tradisjon om et
politisk nøytralt embetsverk.

Opposisjonspartiene jobber kontinuerlig med å
utvikle politikk, analysere og debattere, samt evalue-
re virkninger av egen og andres politikk. Derfor blir
det svært uheldig om regjeringen skal få detaljert in-
formasjon om hvilke politikere som ønsker møter,
hvilke partier som ber om informasjon, hvilke tids-
punkter og hva som skal være tema for møter, samta-
ler og korrespondanse.

For ansatte kan også dette medføre lojalitetspro-
blemer og enkelte kan frykte for konsekvenser for
karrieremuligheter hvis det hele tiden skal rapporte-
res om hvilke kontakter man har hatt og er bedt om å
delta på i fremtiden. Jeg tror også det er mer enn nok
av rapporteringer allerede i norsk statsforvaltning.

Det er også et demokratisk problem hvis opposi-
sjonens henvendelser blir sent behandlet, utsatt og
bare delvis besvart for å unngå å havne i slike situa-
sjoner. Det gjelder også henvendelser på telefon og e-
post.

Medlemmer av Stortinget er valgt av folket. Det
blir derfor svært underlig om finansdepartementet,

mener at de som er lønnet av folket ikke skal kunne
ha kontakt med de som er valgt av folket, uten at re-
gjeringen er informert.

På denne bakgrunn ber jeg statsråden presisere at
det er sterkt ønskelig med god kontakt mellom depar-
tementet og alle underliggende etater på den ene side,
og Stortinget, partier, partifraksjoner og enkeltrepre-
sentanter på den annen side. Og at ingen trenger å
rapportere om slike møter i ettertid, men i stedet ut-
føre den jobben de er ansatt å gjøre.

Svar:
Finansdepartementet endrer ikke praksis for kon-

takt mellom representanter, grupper eller komiteer i
Stortinget og departementets etater. Tvert imot, den
praksis som har vært ført av ulike regjeringer de siste
tjue årene, føres videre.

Finansdepartementet fastsatte 3. juni 2011 revi-
derte retningslinjer for styring av departementets un-
derliggende virksomheter. Retningslinjene er en opp-
datert versjon av retningslinjer fra 1992 og er ikke
strammet inn. Statistisk sentralbyrås spesielle stilling
er særskilt nevnt. Det heter således i retningslinjene:
”Retningslinjene er av generell karakter og forutset-
tes derfor i nødvendig utstrekning tilpasset den en-
kelte virksomhets egenart samt risiko og vesentlig-
het. Det vises her spesielt til Statistisk sentralbyrås
faglige selvstendighet, jf. statistikkloven.”

Bakgrunnen for oppdateringen var nytt økonomi-
regelverk i staten og endrede rutiner på enkelte områ-
der. Retningslinjene reflekterer i all hovedsak gjel-
dende praksis for departementets etatsstyring. På to
områder innebærer oppdateringen likevel en viss
endring. Det gjelder behovet for møter om virksom-
hetenes utfordringer på lengre sikt, samt krav til jevn-
lige etatslederkonferanser.

Retningslinjene omtaler også forholdet mellom
departementets underliggende virksomheter og Stor-
tinget. Det framgår av retningslinjene at underliggen-
de virksomhet kan møte Stortingets komiteer, men
ansvarlig fagavdeling i departementet skal varsles.
Statsråden skal alltid orienteres om slike møter. An-
nen kontakt mellom underliggende virksomhet og
Stortinget (for eksempel komitéfraksjoner og en-
keltrepresentanter) må eventuelt avklares med depar-
tementet.

Bakgrunnen for disse punktene er at Stortinget i
utgangspunktet kun forholder seg til statsråden.
Statsråden har det konstitusjonelle ansvaret for etate-
nes virksomhet. Samtidig er det viktig at Stortingets



48 Dokument nr. 15:10 – 2010–2011

komiteer har tilgang til virksomhetenes kunnskap og
innsikt. Det er imidlertid et viktig prinsipp at statsrå-
den er informert om slik kontakt. Tilsvarende hensyn
gjør seg også gjeldende ved kontakt mellom under-
liggende etat og komitéfraksjoner/enkeltrepresentan-
ter. Jeg viser i denne sammenheng til brev av 20. no-
vember 1998 fra Stortingets presidentskap til Stortin-
gets fagkomiteer om hvorvidt departementet skal el-
ler bør delta på møter/høringer/ befaringer når en ko-
mité ønsker å få en underliggende etat i tale.

Det framgår av departementets retningslinjer at
de er av generell karakter og derfor i nødvendig ut-
strekning må tilpasses den enkelte virksomhets egen-
art. I retningslinjene vises det i denne sammenheng
som nevnt særskilt til Statistisk sentralbyrås faglige
selvstendighet, slik denne er fastsatt i statistikkloven.
I brev av 25. august 2011 til Finansdepartementet
skriver Statistisk sentralbyrå følgende:

”For å ivareta SSBs faglige selvstendighet, her-
under rollen som en uavhengig og selvstendig formid-
ler av egen statistikk og forskning, legger SSB stor
vekt på å likebehandle ulike brukere av statistikk og
forskning, og å sørge for god spredning av informasjo-
nen. For å sikre troverdighet om likebehandlingen, er
det viktig at valg av formidlingsform og -fora håndte-
res og reguleres av institusjonen selv. Det følger av
SSBs egne retningslinjer at all statistikk og fors-
knings- og analyseresultater er åpne og tilgjengelig for
alle. Ved henvendelser fra ulike grupper, herunder
partigrupper på Stortinget, vil SSB legge til rette for at
informasjonen som gis blir allment tilgjengelig. Det
kan bl.a. tilsi at presentasjoner, når SSB finner det
hensiktsmessig, gis i fora som er åpne for representan-
ter for alle partier. SSB vil videre sikre at informasjon
om institusjonens møter med Stortinget og ulike parti-
er, og skriftlig materiale som er presentert eller over-
levert, blir offentlig tilgjengelig.”

Jeg har ikke merknader til dette.

SPØRSMÅL NR. 1839

Innlevert 26. august 2011 av stortingsrepresentant Håkon Haugli
Besvart 7. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I forbindelse med konsekvensutredning av dob-

beltspor Oslo-Ski ba Samferdselsdepartementet Jern-
baneverket vurdere en fremtidig dyptunnelløsning
under Oslo.

Hva er Jernbaneverkets vurdering, og hvilken
fremdrift ser statsråden for seg i det videre arbeidet?»

BEGRUNNELSE:
De langsiktige kapasitetsutfordringene for jern-

banen i Osloområdet er store. Rundt 2030 regner man
med at kapasiteten i tunnelene for både tog og T-bane
er sprengt – selv ved optimal utnyttelse.

Det gjennomføres nå en konsekvensutredning av
nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Etter hva jeg forstår, vur-
derer Jernbaneverket en fremtidig tunnelløsning un-
der Oslo som en del av dette arbeidet. En dyptunnel
under Oslo, tilsvarende den som er bygd i Malmø,
framstår som en god løsning. Om man vil spare om-
fattende og kostbare gravearbeider i Gamlebyen,
hvor dagens tunnelløp går gjennom løsmasser, bør
utvidelsen av Follobanen sees i sammenheng med det
langsiktige tunnelbehovet.

Svar:
I retningslinje 1 og 2 for transportetatenes og Av-

inors arbeid med Nasjonal transport- plan 2014-2023
har Samferdselsdepartementet bedt om en egen vur-
dering av ulike problemstillinger knyttet til de lang-
siktige kapasitetsutfordringene i Oslo-området. Eta-
tene og Avinor pekte i sin rapport fra utredningsfasen
på at det må arbeides videre med å se kollektivtilbu-
det i sammenheng, og at man bør se nærmere på den
framtidige rollefordelingen mellom ulike kollektiv-
tilbud i Oslo-området.

Det er nedsatt en prosjektgruppe hvor blant annet
lokale myndigheter deltar. Transportetatene og Avi-
nor skal legge fram sitt planforslag for departementet
i februar 2012, hvor disse problemstillingene vil bli
behandlet nærmere, blant annet en tids- festing av når
det er behov for å starte opp en planleggings- og byg-
geprosess for en eventuell tunnelløsning, med opp-
start av KVU/KS1 som første skritt. Det ses i dette ar-
beidet på flere ulike alternativer for å øke kapasiteten
gjennom Oslo.

I forbindelse med at Samferdselsdepartementet i
september 2010 fastsatte planprogram og videre
planprosess for nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follo-
banen), ble Jernbaneverket i det videre planarbeidet
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bedt om å vurdere hvilke konsekvenser resultatene av
dette utredningsarbeidet ville kunne få for Follo-
banens innføring til Oslo S, for eksempel i tilknyt-
ning til en ev. framtidig ny tunnelløsning i Oslo.

Konsekvensutredningen for Follobanen ble lagt
ut til offentlig ettersyn i april 2011, og Jernbanever-
ket arbeider nå med høringsuttalelsene. På grunnlag
av KUen og høringsuttalelsene vil Samferdselsdepar-
tementet fastsette trasé for Follobanen, herunder inn-
føring inn mot Oslo S.

Som nevnt vil det kunne tenkes flere ulike løsnin-
ger for å øke kapasiteten gjennom Oslo. De ulike
foreløpige konseptene er ennå i en tidlig fase, og
Jernbaneverket skriver derfor i Konsekvensutrednin-
gen som ble lagt ut til offentlig ettersyn at:

”Foreliggende løsning for Follobanens innføring
til Oslo S er basert på dagens Oslo S og Oslotunnel.
Dersom en eventuell ny forbindelse gjennom Oslo
forutsetter et annet utgangspunkt enn dagens Oslo S
med for eksempel andre avgreninger fra Østfoldba-
nen, Follobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen før de
kommer inn til Oslo S, må dette vurderes særskilt i et
eget prosjekt på et senere tidspunkt.”

Mulighetene for innføring av Follobanen til en
eventuelt utvidet eller ny stasjonsløsning i Oslo vil
bli vurdert i forbindelse med det pågående etatsarbei-
det knyttet til de langsiktige kapasitetsutfordringene
i Oslo-området.

SPØRSMÅL NR. 1840

Innlevert 29. august 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 5. september 2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Med redusert kapasitet for Politiets båter og

Kystvaktens skip, kan statsråden redegjøre for hvor-
dan en ser for seg en effektiv håndhevelse av regel-
verket rundt ulovlig fiske, heriblant hummerfiske?»

BEGRUNNELSE:
I løpet av sommeren har flere politidistrikt, ledet

an av Økokrim, i samarbeid med blant annet Fiskeri-
direktoratet, Kystvakten og Statens naturoppsyn, ut-
ført aksjoner mot ulovlig hummerfiske langs kysten i
Sør-Norge.

Samtidig har Politiet varslet at stramme budsjet-
ter har medført at deres politibåter har måttet ligge til
kai.

Samme situasjon ser en også for Kystvaktens
skip.

Svar:
Spørsmålet begrunnes med at ”I løpet av somme-

ren har flere politidistrikt, ledet an av Økokrim, i
samarbeid med blant annet Fiskeridirektoratet, Kyst-

vakten og Statens naturoppsyn, utført aksjoner mot
ulovlig hummerfiske langs kysten i Sør-Norge. Sam-
tidig har Politiet varslet at stramme budsjetter har
medført at deres politibåter har måttet ligge til kai.
Samme situasjon ser en også for Kystvaktens skip”.

Jeg vil ikke kommentere politiets og kystvaktens
budsjetter og prioriteringer, ettersom disse etatene
ikke er underlagt mitt departement. Jeg kan imidler-
tid opplyse at Fiskeridirektoratet, som har et overord-
net ansvar for ressurskontrollarbeidet i våre farvann,
også disponerer egne fartøy som nyttes til kystnær
ressurskontroll. Det er et mål å sikre at uttaket av uli-
ke arter skjer i overensstemmelse med fastsatte regu-
leringer, og hummer er blant de artene som Fiskeridi-
rektoratet allerede har et særlig fokus på.

Vi har de siste årene innført strengere regler for
hummerfiske. Samtidig har Fiskeridirektoratet med-
virket til et aktivt oppsyn og et omfattende informa-
sjonsarbeid langs store deler av kysten. Det har også
nå i sommer blitt gjennomført omfattende aksjoner
mot ulovlige hummerfiske. Disse har foregått i sam-
arbeid mellom en rekke etater, og aksjonene har for
øvrig også fått bred omtale i media.
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SPØRSMÅL NR. 1841

Innlevert 29. august 2011 av stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
Besvart 8. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«RV 22 fra Lillestrøm til Fet (Hovinhøgda) er

ferdig regulert og finansiert gjennom Oslopakke 3.
På grunn av en innsigelse fra et lokallag i Naturvern-
forbundet har gjennomføringen av dette prosjektet
stoppet opp og mange frykter store forsinkelser. Sa-
ken har vandret i miljøbyråkratiet og ligger nå til en-
delig beslutning i Miljøverndepartementet.

Vil statsråden sørge for en rask avklaring - og før
lokalvalget - slik at velgerne får svar på om lokalde-
mokratiets beslutning blir gjennomført eller over-
kjørt?»

Svar:
Statens vegvesen planlegger å utvide RV 22 mel-

lom Lillestrøm og Fetsund til 4 felts-veg. Prosjektet
er en del av Oslopakke 3. Prosjektet er ferdig regu-
lert, og er foreslått startet opp i siste halvdel av 2012.
Eventuell oppstart i 2012 vil imidlertid være avhen-
gig av finansiering. Jeg viser her til Samferdselsmi-
nisterens svar på skriftlig spørsmål nr. 1842 til Stor-
tinget. Det er altså ikke riktig slik representanten
Sanner hevder at gjennomføringen av prosjektet har
stoppet opp som følge av en innsigelse fra Naturvern-
forbundet.

Utvidelsen av RV 22 innebærer et inngrep i Nor-
dre-Øyeren naturreservat, som er Nord-Europas stør-

ste innlandsdelta. Reservatet har status som Ramsar-
område grunnet dets internasjonale betydning for
våtmarks- og trekkfugl. Utvidelsen gjennom naturre-
servatet krever derfor dispensasjon etter naturmang-
foldloven. Fylkesmannen har gitt dispensasjon til en
utvidelse av vegen. Denne dispensasjonen er påkla-
get av Naturvernforbundet. Dispensasjonssaken lig-
ger i Direktoratet for naturforvaltning til endelig av-
gjørelse. I forbindelse med saksbehandlingen av dis-
pensasjonssaken har direktoratet tatt kontakt med
Miljøverndepartementet for å avklare nærmere en-
kelte spørsmål knyttet til etablering av erstatningsa-
realer for de områder av naturreservatet som blir ned-
bygget til vegformål. Det har videre vært nødvendig
å avklare enkelte spørsmål knyttet til Norges interna-
sjonale forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen. Jeg
er opptatt av at det i denne saken fattes en avgjørelse
som hensyntar behovet for en sikker veg, samtidig
som verneverdiene i Nordre-Øyeren bevares, og in-
ternasjonale forpliktelser overholdes. Departementet
arbeider fremdeles med avklaring av de spørsmålene
Direktoratet for naturforvaltninga har reist. Det tas
sikte på endelig avklaring av disse spørsmålene i lø-
pet av høsten, slik at dispensasjonssaken kan avgjø-
res endelig i Direktoratet for naturforvaltning innen
beslutning om finansiering av prosjektet er fattet.

SPØRSMÅL NR. 1842

Innlevert 29. august 2011 av stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
Besvart 5. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«På et folkemøte på Fetsund i Akershus 18. janu-

ar 2011 lovet samferdselsministeren at "RV 22 kom-
mer". Veien fra Lillestrøm til Fet (RV 22) er ferdig
regulert og finansiert gjennom Oslopakke 3. På
grunn av en innsigelse fra et lokallag av Naturvern-
forbundet har saken vandret rundt i miljøbyråkratiet.
Nå frykter mange at hele prosjektet blir utsatt.

Vil samferdselsministeren sørge for at prosjektet

kan gjennomføres raskt i tråd med lokale myndighe-
ters ønske?»

Svar:
Utbyggingen av rv 22 Fet – Lillestrøm krysser

det fredede Nordre Øyeren naturreservat og det ver-
nede Leiravassdraget. Fylkesmannen har gitt dispen-
sasjon fra fredningsbestemmelsene, men denne er på-
klaget av Naturvernforbundet. Saken er til behand-
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ling i Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet
venter på prinsipielle avklaringer fra Miljøvernde-
partementet vedrørende naturmangfoldloven § 48.

Prosjektet er en del av Oslopakke 3. Når saken er
ferdigbehandlet i Miljøverndepartementet og Direk-

toratet for naturforvaltning, og nødvendige spørsmål
knyttet til finansiering av prosjektet er tilstrekkelig
avklart, vil Samferdselsdepartementet kunne legge
fram en sak om utbygging av rv 22 for Stortinget.

SPØRSMÅL NR. 1843

Innlevert 29. august 2011 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde
Besvart 5. september 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Er prosedyrene for regnskapsmessig avvikling

av et selskap så tungvinte som det som er gjengitt i
begrunnelsen for spørsmålet, og ser eventuelt finans-
ministeren noen mulighet til forenkling av regelver-
ket slik at det blir lettere håndterbart?»

BEGRUNNELSE:
Det er ønskelig at folk driver virksomhet, skaper

seg et levebrød og oppretter arbeidsplasser. Noen
ganger blir det langvarig suksess. Andre ganger fases
det ut, og nye ideer settes ut i livet. Slike prosesser
må ikke bli for krevende på grunn av for store byrå-
kratiske skjemakrav.

Jeg har mottatt følgende innspill, og lurer på den-
ne bakgrunn om finansministeren mener prosedyrene
skal være så tungvinte, eventuelt om det er gjort noen
feil eller om regelverket eventuelt kan endres til det
bedre:

"Vi (datter, kone + 2 til) har hatt en liten gavebu-
tikk som ble registrert opphørt i 2008. I 2010 kom det
purring på regnskap for 2009, altså året etter at butik-
ken er registrert opphørt.

Butikken hadde altså ingen lokaler/adresse, ingen
omsetning og derav heller ingen drift i 2009. Jeg ring-
te om dette til Brønnøysund når det etter hvert dukket
opp et brev adressert til butikkens gamle adresse. Der
var det ingen forståelse for at man ikke skulle levere
regnskap selv om butikken var nedlagt. Regnskap
måtte sendes selv om dette bare var et dokument fullt
av "nuller". Den gamle regnskapsfører ble kontaktet
og regnskap med nuller ble sendt inn. Alt i orden trod-
de vi, men nei, enda senere på året kommer det krav
om 44 200 kroner fordi regnskap ikke er mottatt. Etter
litt sjekking og ny telefon til Brønnøysund blir jeg for-
talt at de ikke har mottatt noe regnskap fordi de ikke
kunne åpne vedlegget som inneholdt regnskapet. Uten
å gi tilbakemelding. Dette måtte man finne ut av selv
etter melding på Altinn!

Det ble besluttet å sende klagebrev på denne saken
og fremgangsmåten, hvor det ble påpekt spesielt at

man adresserer brev til et nedlagt firma, at man krever
regnskap fra et bekreftet nedlagt firma, at det ikke gis
beskjed om at tilsendt regnskap ikke kan åpnes pga
manglende program hos Brønnøysund (hvis de i det
hele tatt har brukt noe energi på å prøve). Klagen ble
selvsagt avslått for de hadde jo ikke gjort noen feil.
Det ble så besluttet å sende ny klage på saken med
samme begrunnelser pluss noen nye. Denne klagen
ble etter et par måneder også avslått.

Per i dag blir man fullstendig "overkjørt" at et sys-
tem som sender krav på helt feil premisser, og med
den urimelighet at en nedlagt bedrift skal sende inn
regnskap, samt at den nedlagte bedriften uten omset-
ning og inntekter skal betale et "gebyr" på 44 200 kro-
ner for at ikke Brønnøysund kunne åpnet et regnskap
på kroner null.

For ordens skyld kan jeg fortelle at når krav om
betaling av 44 200 kroner nylig ble sendt ut. Da fant
man plutselig fram til navn og adresser til hver av del-
takerne. Hvorfor ble det ikke sendt til de samme når
krav om regnskap skulle meddeles, men i stedet til det
nedlagte firmaets adresse."

Svar:
I begrunnelsen til spørsmålet fra stortingsrepre-

sentant Tybring-Gjedde er det redegjort for en kon-
kret sak som også danner bakgrunnen for spørsmålet.
Det er ikke mulig for meg å gå inn i eller kommentere
enkelthetene i henvendelsen som er gjengitt i spørs-
målet. Nedenfor vil jeg imidlertid gi en kort oversikt
over gjeldende regler på området og hensynene bak
regelverket.

Etter regnskapsloven er foretaksform hovedkrite-
riet for regnskapsplikt. Dette innebærer for eksempel
at aksjeselskaper har regnskapsplikt uavhengig av
omsetning, formue eller antall ansatte. Også i regn-
skapsår med liten eller ingen økonomisk aktivitet vil
dermed et aksjeselskap ha regnskapsplikt. Lovens re-
gler om plikt til innsending av regnskapsdokumenter
til Regnskapsregisteret vil også gjelde fullt ut. Lov-
verket bygger på at det bør være enkelt både for regn-
skapsprodusentene og myndighetene å avgjøre om
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regnskapsplikt foreligger. Entydige kriterier bør der-
for tilstrebes. Foretaksform er et slikt entydig kriteri-
um. Ved forrige evaluering av regnskapsloven (NOU
2003:23) fikk denne tilnærmingen bred tilslutning.

Fra utgangspunktet om regnskapsplikt etter fore-
taksform inneholder gjeldende regler noen tilføyelser
og unntak. Det følger av regnskapsloven § 1-2 at sel-
skaper som reguleres etter selskapsloven, enkeltper-
sonforetak og visse foreninger er regnskapspliktige
dersom de to år på rad overstiger nærmere definerte
grenser for salgsinntekter og/eller balansesum eller
antall ansatte. Videre vil regnskapsplikten opphøre
dersom disse kriteriene to år på rad ikke lenger er
oppfylt. Bakgrunnen for kravet om at enheten må gå
over (alternativt under) grensene to år på rad, er hen-
synet til forutberegnelighet og stabilitet for regn-
skapsprodusentene. Motsatt ville enheten kunne risi-
kere at regnskapsplikt inntrer for ett år, så bortfaller
det neste året, for så å inntre igjen det tredje året, osv.

I henvendelsen som er gjengitt i brevet fra repre-
sentanten Tybring-Gjedde, vises det til at den aktuel-
le virksomheten var ”registrert opphørt”. Etter lov-
givningen vil enheter som er endelig avviklet og slet-
tet i Foretaksregisteret ikke lenger ha regnskapsplikt.
Et aksjeselskap vil imidlertid ha regnskapsplikt inntil
slettingen er foretatt. Dette innebærer at regnskaps-
plikten består også under en avviklingsprosess. Der-
som det ikke lenger drives aktivitet i et aksjeselskap
kan det etter mitt syn ikke anses vesentlig byrdefullt
for eierne å gjennomføre en avvikling av selskapet i
tråd med aksjelovens regler. Andre selskaper enn ak-
sjeselskaper, det vil si enheter som har regnskaps-
plikt i medhold av kriteriene nevnt ovenfor, vil deri-
mot ikke lenger ha regnskapsplikt når det konstateres

at enheten går under grensene to år på rad. I en slik
situasjon vil det følgelig ikke være nødvendig å avvi-
kle og slette enheten for at enheten ikke skal ha regn-
skapsplikt.

Jeg deler representanten Tybring-Gjeddes ønske
om at folk skal kunne drive virksomhet og skape ar-
beidsplasser både for seg selv og andre. Regjeringen
har derfor foreslått forenklingstiltak særlig rettet mot
små virksomheter. Et eksempel på dette er at det har
blitt åpnet for at små aksjeselskaper kan beslutte at
årsregnskaper ikke skal revideres av revisor. Når det
gjelder regnskapsplikt, ser jeg fram til avklaringer i
EU med hensyn til mulighet for enklere regnskapsre-
gler for små foretak.

Etter regnskapsloven har regnskapspliktige plikt
til å sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsbe-
retning til Regnskapsregisteret. I forskrift til utfylling
og gjennomføring av regnskapsloven § 8-2-1 første
ledd er det krav om at dokumentene som sendes til
Regnskapsregisteret skal være ”tydelig lesbare”.
Plikten for de regnskapspliktige til å påse at doku-
mentene er ”tydelig lesbare” er en nødvendig forut-
setning for at Regnskapsregisteret skal kunne foreta
en kontroll av dokumentene og for at allmennheten
skal kunne gjøre seg kjent med regnskapsdokumen-
tene. I tilfeller hvor den regnskapspliktige sender inn
regnskapsdokumentene elektronisk via Altinn, vil til-
bakemelding om at dokumentene ikke er levert eller
ikke er ”tydelig lesbare” gis på Altinn.

Jeg er opptatt av at Altinn skal fungere tilfreds-
stillende som innsendingskanal for regnskapsdoku-
menter, og jeg kan forsikre om at både departementet
og Brønnøysundregistrene har et kontinuerlig fokus
rundt dette.

SPØRSMÅL NR. 1844

Innlevert 29. august 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 12. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«De statlige helseforetakene setter ut en rekke

oppgaver innenfor rusomsorgen ut på anbud, ofte
med den konsekvens at langsiktige tidligere samar-
beidspartnere får kroken på døra.

Hva er summen av de avtaler innenfor rusomsor-
gen som har vært gjenstand for konkurranseutsetting
i regi av de statlige helseforetakene fra 2008 og frem
til i dag?»

Svar:
Private leverandører av behandlingstjenester for

rusmiddelavhengige har en viktig plass i det samlede
tilbudet for denne pasientgruppen. Totalt sett utgjør
den avtalebaserte kapasiteten på døgntjenester for
rusmiddelavhengige om lag 60 % av den samlede
døgnkapasiteten.

Som følge av rusreformen i 2004 trådte de regio-
nale helseforetakene inn i de avtalene som fylkes-
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kommunene frem til da hadde inngått med private
behandlingsinstitusjoner for rusmiddelavhengige.
Disse avtalene har ulik varighet, og ettersom de er
inngått på forskjellige tidspunkter vil avtalene også
løpe ut på forskjellige tidspunkter.

De regionale helseforetakene opplyser at kostna-
dene ved de inngåtte avtalene på rusfeltet samlet sett
for 2008 var på nesten 900 mill. kroner. For 2009 var
kostnadene ved de inngåtte avtalene noe over en mil-
liard kroner og i 2010 på nesten 1100 mill. kroner.
Det presiseres at dette er kostnader ved alle de avta-
lene som de regionale helseforetakene hadde med
private aktører på rusfeltet, uavhengig av når avtale-
ne ble inngått. I disse beløpene inngår ikke kjøp av
enkeltplasser, såkalt spotkjøp.

Regjeringen er opptatt av gode, langsiktige og
forutsigbare vilkår for frivillig sektor.

Derfor har jeg stilt krav om at de regionale helse-
foretakene ved anskaffelser tar særlig hensyn til de
ideelle institusjonenes behov for nettopp forutsigbar-
het og langsiktighet. Dette er viktig for institusjonene
og ikke minst for brukerne. Avtalene Helse Sør-Øst
RHF har med private ideelle institusjoner innen
tverrfaglig spesialisert rusbehandling går ut 30. juni
2012 og Helse Sør-Øst RHF har nå besluttet å sette i
gang en prosess for å inngå løpende avtaler på dette
området. Den nye formen for avtaleinngåelse vil bi-
dra til økt stabilitet for institusjonene både i forhold
til kontinuitet i pasienttilbudet, ansattes situasjon og
institusjonenes behov for fremtidige investeringer.

SPØRSMÅL NR. 1845

Innlevert 29. august 2011 av stortingsrepresentant Bjørn Lødemel
Besvart 6. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Konfliktnivået i rovviltforvaltninga har vore

sterkt aukande. Viktige føresetnader i forliket frå
2004 om delt målsetting og at områder som hadde
sterk rovviltbelastning skulle avlastast har misluk-
kast. For å rette på dette har Høgre vore ein sterk på-
drivar for å få på plass viktige formuleringar om at
forvaltninga skal bygge på respekt for eigedomsret-
ten, enkeltmenneske og lokalsamfunn sin livskvalitet
i det nye forliket.

Kva konkret vil statsråden gjere for å endre kurs
i rovviltforvaltninga slik at dette blir ivareteke?»

GRUNNGJEVING:
Høgre har jobba lenge for å få ein betre rovvilt-

politikk. Allereie i 2007 hadde Høgre framlegg i
Stortinget om ei grundig evaluering av rovviltforliket
frå 2004. Regjeringa har ikkje følgt opp viktige føre-
setnader frå forliket, og det har vore aukande kon-
fliktar. Ein forfeila rovviltpolitikk truar og fortren-
gjer i dag landbruket mange stadar.

Høgre var sterk pådrivar for å få på plass formu-
leringane om at rovviltforvaltninga skal bygge på re-
spekt for eigedomsretten, enkeltmenneske og lokal-
samfunn sin livskvalitet. Grunnen til det er at dagens
rovviltforvaltning ikkje tek slike omsyn, og at vi ser
at dette er ein av hovudgrunnane til at konfliktnivået
aukar.

Folk som bur i rovviltbelasta områder opplever

rovviltforvaltninga som arrogant og firkanta med god
grunn. Det kan stillast store spørsmålsteikn med DN
si handtering av rovviltforvaltninga, og deira tolking
av regelverket. Todelt målsetting skulle legge til rette
for at det kunne vere både beitedyr og rovdyr i same
område. Dette har vore ein fiasko mange stadar.

Eit godt døme på at eigedomsretten blir sett til
side er saka til en sauebonde i Grue. Her går rettar og
næringsgrunnlag tapt på grunn av at rovvilt gjer det
umogeleg å halde fram med sauehald. Han blir i til-
legg nekta støtte til omstilling. Dette står i sterk kon-
trast til det som står i forliksteksten, og det må rydda-
st opp i dette omgåande.

Dei formuleringane som er vist til og som Høgre
fekk på plass i det nye forliket skal vere eit sterkt sig-
nal om kursendring i rovviltpolitikken. Vi er uroa
over det som kjem fram i media om liten vilje til end-
ring frå forvaltninga si side. Derfor ser vi fram til eit
godt og utfyllande svar frå statsråden.

Svar:
I den politiske plattformen for flertallsregjerin-

gen sa Regjeringen at hovedtrekkene i stortingsforli-
ket om rovviltpolitikken fra 2004 skulle videreføres,
og den todelte målsettingen om å ivareta både rovvilt
og beitenæring står fast. Dette videreføres og styrkes
i det nye forliket som alle stortingspartiene stod bak i
juni 2011.

Jeg mener at den beste måten å sikre at forvalt-
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ningen av rovvilt bygger på respekt for eiendomsret-
ten, enkeltmenneske og lokalsamfunn sin livskvalitet
er å styrke den regionale forvaltninga, fortsette sats-
ningen på konfliktdempende og forebyggende tiltak,
videreføre satsningen på informasjon om rovdyr og
rovdyrs adferd samt å sørge for at uttak av rovvilt,
både skadefelling og lisensfelling og kvotejakt blir
mer effektiv. Alle disse punktene er omfattet av det

nye rovviltforliket. Miljøverndepartementet jobber
nå i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning,
fylkesmennene og Rovviltnemndene med å følge opp
forliket i den praktiske forvaltningen.

Utfordringen er å forvalte både rovvilt og beite-
dyr på en slik måte at konfliktnivået senkes til et ak-
septabelt nivå. Jeg tror at oppfølgingen av det nye
rovviltforliket vil bidra til dette.

SPØRSMÅL NR. 1846

Innlevert 29. august 2011 av stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter
Besvart 8. september 2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for hvilke organer og

kontrollsystemer som bidrar til at H-2140 Retnings-
linjer for beregning av selvkost for kommunale beta-
lingstjenester blir etterlevd, og hvilke sanksjoner blir
iverksatt mot de kommuner som ikke etterlever selv-
kostprinsippet?»

BEGRUNNELSE:
Retningslinjer for beregning av selvkost for kom-

munale betalingstjenester, H-2140, ble utgitt januar
2003.

Retningslinjene fastslår at kommunale gebyrer
innen blant annet vann og avløp, renovasjon og feiing
kan maksimalt dekke selvkost.

Retningslinjene fastsetter at inntekter og utgifter
for selvkostområder skal avsettes i bundne selvkost-
fond i regnskapet. Det ideelle er at kommunens selv-
kostområder går i balanse hvert år. Likevel åpner re-
gelverket for at inntektene over noen år (3-5 år) kan
være høyere eller lavere enn utgiftene, men at inntek-
tene ikke skal overstige kostnadene for årene samlet.

Imidlertid ser en eksempler på kommuner som
bygger seg opp fond på flere millioner over flere år
uten at det nødvendigvis foreligger plan om investe-
ring eller påkostning innenfor det aktuelle kommuna-
le selvkostområdet.

Selvkostprinsippet tar hensyn til at brukerne kun
skal betale for tjenester de selv har nytte av, og at da-
gens brukere ikke skal subsidiere bruken til andre ge-
nerasjoner.

Oppbygging av fond på flere millioner, gjør at
kommunens innbyggere betaler for mye for tjenester
de ikke vil bli tilbudt.

Strengt tatt har da kommunene valget mellom og
enten tilbakebetale til kommunens innbyggere som

har betalt for mye, redusere gebyrene vesentlig eller
avstå fra å kreve inn gebyrer i en viss periode som til-
svarer det den enkelte har til gode hos kommunen.

I denne sammenheng kunne det vært interessant
å vite hvor utbredt det er i kommuner med oppbyg-
ging av fond, hvor mange kommuner som er omfattet
og hvor mye fondene til disse utgjør i kroner.

Svar:
Jeg vil innledningsvis peke på at kommunenes

oppgaver fremgår av den kommunale særlovgivnin-
gen. Dette gjelder også regelverk knyttet til ytelser
hvor det gjelder et selvkostprinsipp, der bestemmel-
sene om selvkost finnes i sektorregelverket. Selv-
kostprinsippet er ikke nedfelt i kommuneloven, og
dets nærmere innhold på de ulike sektorer vil i ut-
gangspunktet bero på hva som er nedfelt i lov og for-
skrift på de ulike tjenesteområder kommunene har
ansvar for.

Kommunal- og regionaldepartementet har utgitt
rundskriv H-2140 med veiledende retningslinjer for å
bidra til at kommunale gebyrer baseres på et felles
metodisk grunnlag. Rundskrivet er imidlertid ikke en
forskrift, og således ikke bindende for kommunene,
men ble utarbeidet på bakgrunn av et ønske om en li-
kere praksis mellom kommunene. Vurderinger rundt
hvordan selvkostprinsippet anvendes, må bygge på
hvilke kriterier kommunene er pliktige til å etterleve,
noe som igjen vil ligge i det enkelte sektorregelverk.
Jeg har i dette svaret ikke gått inn på regelverkene
som forvaltes av andre departementer, men har svart
ut fra det som ligger under mitt ansvarsområde som
kommunal- og regionalminister.

Når det gjelder kontrollen med at selvkostprin-
sippet følges på det enkelte tjenesteområde, vil det
falle inn under de alminnelige kontrollsystemer som
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er etablert i kommunesektoren. Både i de systemer
som er etablert for statlig kontroll og i de ordninger
som gjelder for kommunenes egenkontroll, vil det
ligge mekanismer for kontroll med at selvkostprin-
sippet blir fulgt.

Klage etter forvaltningsloven
I den utstrekning det er tale om enkeltvedtak vil

en innbygger kunne få overprøvd vedtak om å betale
gebyr i den enkelte sak gjennom alminnelig forvalt-
ningsklage etter forvaltningsloven.

Lovlighetskontroll
Kontroll med selvkostprinsippet vil også kunne

skje gjennom fylkesmannens lovlighetskontroll, jf.
kommuneloven § 59. Slik kontroll kan skje både etter
klage og etter fylkesmannens eget initiativ. Både
vedtak i enkeltsaker og kommunens gebyrregulativ
på de ulike områder kan være gjenstand for lovlig-
hetskontroll etter bestemmelsene i kommuneloven.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget utøver kontroll og tilsyn med

kommunens virksomhet på vegne av kommunesty-
ret, jf. kommuneloven § 77. Kontrollutvalget har ge-
nerell myndighet til selv å føre kontroll og tilsyn med
kommunens virksomhet, og skal i tillegg påse at
kommunens regnskaper blir revidert på betryggende
måte (regnskapsrevisjon). Kontrollutvalget skal også

påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i
kommunen. Forvaltningsrevisjonsprosjekter kan
være en egnet form for kontroll med selvkostprinsip-
pet. Det finnes en rekke eksempler på at kontrollut-
valg har iverksatt forvaltningsrevisjonsprosjekter der
selvkost har vært et tema.

Når det gjelder i hvilken grad selvkost på område-
ne vann, avløp og renovasjon vil være del av regn-
skapsrevisjonen, har revisjonskomiteen i Norges kom-
munerevisorforbund (NKRF) i et brev til departemen-
tet av 4. juni 2004 uttalt at ”VAR-området vil for ek-
sempel i de fleste kommuner ha et slikt volum at revi-
sor årlig blir nødt til å vurdere om de VAR-inntekter
og utgifter som kommer til uttrykk i regnskapet er kor-
rekte. Revisor vil da bl.a. måtte ta stilling til fullsten-
digheten i VAR-inntektene og om de gebyrer som er
benyttet samsvarer med kommunestyrets vedtak. Re-
visor må videre vurdere om vesentlige direkte utgifter
som vedrører VAR-området er gyldige med mer”.

Selvkostfond
Kommunene skal i KOSTRA (kommune-stat-

rapporteringen) rapportere inn selvkostregnskapet
for henholdsvis vann, avløp og renovasjon. De inn-
rapporterte dataene kan lastes ned fra Statistisk sen-
tralbyrås nettsider. Med hensyn til kommunenes
selvkostfond per 31. desember 2010 viser rapporte-
ringen følgende:

Jeg vil i den forbindelse også presisere at ret-
ningslinjene i H-2140 legger opp til at kommunen al-
dri skal kunne ”tjene” på å bygge opp selvkostfond;
det skal i slike tilfeller beregnes kalkulatoriske renter
(alternativkostnad)som skal kompensere abonnente-
ne for å binde midlene i kommunens selvkostfond. Å
ha bygd opp fond uten at de reduseres innen en peri-
ode på 3-5-år (slik H-2140 angir), vil imidlertid gi en
skjev belastning mellom ulike generasjoner abonnen-
ter og innebære at dagens abonnenter subsidierer
framtidige abonnenter.

Pågående FoU-prosjekter
Hvordan kommunene praktiserer selvkostprin-

sippet er noe jeg som kommunal- og regionalminister
er meget opptatt av. For øyeblikket har departemen-

tet pågående to FoU-prosjekter der endelige rappor-
ter skal foreligge i løpet av høsten. Det ene prosjektet
skal gå gjennom og systematisere funn fra forvalt-
ningsrevisjonsrapporter og lovlighetskontroller samt
klager til Sivilombudsmannen på selvkost innenfor
områdene vann, avløp og renovasjon (VAR), skole-
fritidsordningen og byggesak. Det andre prosjektet
skal vurdere kommunenes gebyrfastsettelse i bygge-
saker. Undersøkelsen skal gjennom intervjuer, saks-
dokumenter for kommunestyret mv. vurdere utvalgte
kommuners grunnlag for fastsettelse av gebyrer. Un-
dersøkelsen rettes mot et titalls kommuner, av ulik
størrelse og med ulikt gebyrnivå. Begge prosjektene
gjennomføres av Telemarksforsking, det sistnevnte i
samarbeid med BDO.

Antall
kommuner

som har
rapportert

Andel av
befolkningen

 som disse
 kommunene

 omfatter
 (prosent)

Antall med
negative selv-

kostfond (gebyr-
inntekter lavere

 enn gebyr-
grunnlaget)

Antall med
 positive selvkost-

fond (gebyrinn-
tekter høyere

 enn gebyr-
grunnlaget)

Antall med
 0 oppført

 på selvkost-
fondet

Sum
selvkostfond

 (mill. kr)

Vann ................................. 334 93,0 57 242 35 709,1
Avløp ................................ 335 93,4 54 252 29 1 008,0
Renovasjon ....................... 325 90,3 80 217 28 193,0
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SPØRSMÅL NR. 1847

Innlevert 29. august 2011 av stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry
Besvart 16. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det har væt store diskusjoner knyttet til mulig-

heten til å lage er såkalt livstestamente. I tidligere
svar til Stortinget svarte helseministeren at Helsedi-
rektoratet hadde innledet en dialog med Legeforenin-
gen med sikte på å utvikle en mal for et livssynsnøy-
tralt livstestament som kan tas i bruk av alle som måt-
te ønske det i livets siste fase og bedre sikre deres rett
til selv å velge.

Hvor langt har dette arbeidet kommet?»

Svar:
Som representanten Chaudry påpeker, kan et

livssynsnøytralt livstestamente være verdifullt for
mennesker som befinner seg i livets sluttfase. For
helsepersonell og pårørende vil et slikt testamente
kunne gi avklarende informasjon i en situasjon som

kan være krevende for alle berørte. Selv om et livs-
testamente ikke er juridisk bindende, kan det være et
egnet hjelpemiddel til å kommunisere ønsker og be-
hov som det, innenfor lovverkets rammer, vil være
viktig å ta hensyn til.

Helsedirektoratet opplyser at prosessen med å ut-
vikle et standardisert livssynsnøytralt livstestamente
har tatt noe tid, men at man tar sikte på å sluttføre det-
te arbeidet i løpet av 2012. Direktoratet minner sam-
tidig om at det også i dag er opp til den enkelte å ut-
trykke sine ønsker og behov i tilknytning til livets
sluttfase. Et standardisert og livssynsnøytralt livstes-
tamente kan være et nytt virkemiddel i dialogen mel-
lom pasient og helsepersonell og kan fungere som en
nyttig sjekkliste over problemstillinger som vil være
sentrale for mange mennesker i livets avsluttende fa-
se.

SPØRSMÅL NR. 1848

Innlevert 30. august 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 5. september 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Vil finansministeren på bakgrunn av Stortingets

sterke signal vurdere både dokumentasjonskravene
for fritak for kildeskatt for pensjonister bosatt i utlan-
det og skattemyndighetenes praktisering av disse?»

BEGRUNNELSE:
Under behandlingen av Sivilombudsmannens

årsmelding for 2010 ble Stortingets kontroll- og kon-
stitusjonskomite gjort oppmerksom på at mange had-
de henvendt seg til Sivilombudsmannen på grunn av
strenge dokumentasjonskrav for fritak for kildeskatt
som mange fant umulig å etterkomme.

På denne bakgrunn står det i innstillingen:
"Komiteens flertall, medlemmene fra Frem-

skrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre
har merket seg at mange pensjonister bosatt i utlan-
det, særlig på Kypros og i Thailand, har henvendt seg
til ombudsmannen med hensyn til kildeskatten som

ble innført fra og med inntektsåret 2010. Det er særlig
tidsbruken ved behandling av fritak for kildeskatt,
strenge dokumentasjonskrav for å få fritak, samt at
mange mener at norske myndigheter har feil forståel-
se av skatteavtalene mellom Norge og disse landene,
som tas opp. Flertallet slutter seg til ombudsmannens
kommentar om at det ikke er hans oppgave å uttale
seg om en lovlig vedtatt lov virker rimelig eller ikke,
men kontrollere om forvaltningens virksomhet er i
overensstemmelse med gjeldene rett.

Flertallet ser positivt på at skatteetaten har fulgt
opp henvendelsene fra ombudsmannen på en god
måte med hensyn til sen tilbakebetaling av for mye
trukket kildeskatt.

Flertallet vil imidlertid vise til at mange av hen-
vendelsene gjelder strenge dokumentasjonskrav for
fritak for kildeskatt som mange finner umulig å etter-
komme. Dette ble også påpekt av Sivilombudsman-
nen under presentasjonen av årsmeldingen. Mange
risikerer som følge av dette å skatte både til Norge og
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til landet de er bosatt i. Flertallet vil på denne bak-
grunn ta til orde for en vurdering av dokumentasjons-
kravene samt praktiseringen av disse, for å sikre en
mindre byråkratisk behandling og unngå urimelige
dokumentasjonskrav."

Svar:
Jeg viser til brev av 30. august d.å. fra Stortingets

presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarel-
se fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal. Jeg vi-
ser også til mitt svarbrev av 10. mai 2011 om samme
sak.

En person som påberoper seg skattefritak i med-
hold av en skatteavtale, må kunne dokumentere at
vedkommende faktisk er omfattet av den avtalen som
påberopes. Slik dokumentasjon er helt nødvendig
dersom en skal sikre at skatteavtalen anvendes etter
sitt formål, nemlig å unngå både dobbel beskatning
og dobbel ikke-beskatning. Dokumentasjonskravene
i forbindelse med den norske ligningen er tilpasset de
betingelser som gjelder overfor de ulike land som
Norge har skatteavtale med. Det medfører at kravene
til dokumentasjon vil kunne variere fra land til land.

I de fleste tilfeller hvor det etter skatteavtalen er
nødvendig å godtgjøre at man fyller skatteavtalens
vilkår for å få et skattefritak i Norge, er det normalt
dokumentasjon på at man er skattemessig bosatt i
oppholdslandet som kreves. Det innebærer at skattyt-
eren må levere en såkalt bostedsbekreftelse (Certifi-
cate of Residence) utstedt av skattemyndighetene i
oppholdslandet, for å kunne innrømmes dette skatte-
fritaket.

Bostedsbekreftelser er som regel standardiserte
og utstedes helt rutinemessig. De er normalt ikke
vanskelig å fremskaffe dersom skattyteren faktisk
oppfyller de nødvendige betingelsene. Forutsetnin-
gen for at en bostedsbekreftelse er enkel å framskaf-
fe, er imidlertid at skattyteren har opptrådt korrekt i
forhold til skattemyndighetene i oppholdslandet.

Jeg kan opplyse om at Norge tilskrev samtlige av
sine skatteavtalepartnere i forbindelse med innførin-
gen av kildeskatten på pensjon. I dette brevet ble lan-
dene bedt om å redegjøre for hvordan en pensjonist
bosatt der kunne dokumentere sitt skatteavtalebo-
sted. Alle de landene som svarte, viste til at de utsted-
te bostedsbekreftelser og hadde gode og enkle rutiner
for utstedelsen av dem.

Det har også vært avholdt møter mellom norske
og andre lands skattemyndigheter om hvilke rutiner
som følges ved utstedelsen av bostedsbekreftelser i
disse landene. Slike møter har som resultat at norske
skattemyndigheter i forhold til disse landene kan gå
ut med mer presis informasjon til pensjonistene om
hvordan de kan fremskaffe en bostedsbekreftelse i
sitt oppholdsland.

Uansett hvilket land en pensjonist er bosatt i, vil

vedkommende etter dette landets interne regler nor-
malt være skattepliktig der både for pensjon som
mottas fra Norge og alle sine øvrige inntekter uansett
hvor disse er opptjent (globalskatteplikt). I de fleste
land innebærer derfor en korrekt opptreden at ved-
kommende har levert selvangivelse i oppholdslandet
med opplysninger om alle sine inntekter, herunder
pensjonen fra Norge, og betalt sin utlignede skatt.

Formålet med skatteavtaler er å avhjelpe dobbelt-
beskatning og forebygge skatteunndragelser og ikke
å legge til rette for dobbel ikke-beskatning. Dersom
man med virkning for kildeskatten skulle lempe på
de norske dokumentasjonskravene for en pensjonist
som ikke kan framlegge en bostedsbekreftelse, kan
resultatet nettopp bli dobbel ikke-beskatning av pen-
sjonen. Et slikt resultat er både utilsiktet og uønsket.
Det er også et helt urimelig resultat overfor de pen-
sjonister som på korrekt vis har latt seg beskatte i
oppholdslandet og som uten vanskeligheter har fram-
skaffet den nødvendige dokumentasjonen.

Alle land som Norge har skatteavtaler med, utste-
der bostedsbekreftelser for sine bosatte personer og
selskaper og krever samtidig slik dokumentasjon av
personer og selskaper bosatt i andre land. I så måte er
de norske dokumentasjonskravene med hensyn til
bostedsbekreftelser helt i tråd med vanlig internasjo-
nal praksis.

De norske kravene om bostedsbekreftelse er
dessuten minimumskrav. Det er vanskelig å tenke
seg hvordan det skulle være mulig å dokumentere bo-
sted i oppholdslandet med dokumentasjon som er en-
ten mindre omfattende eller lettere tilgjengelig enn
en bostedsbekreftelse.

Flere av de skatteavtalene som inneholder regler
om beskatning av pensjon som utløser dokumenta-
sjonskrav i Norge, er av noe eldre dato. Fra norsk side
foregår det et aktivt arbeid med å reforhandle eldre
skatteavtaler. Slike forhandlinger må forventes å
medføre at Norge som kildestat i økende grad vil få
eneretten eller den primære beskatningsretten til pen-
sjon som utbetales fra Norge til personer som er bo-
satt i det andre avtalelandet. Dokumentasjonskravene
faller helt bort når Norge har eneretten eller den pri-
mære beskatningsretten til å skattlegge pensjon i
medhold av en skatteavtale. På sikt vil det derfor bli
stadig flere skatteavtaler som gir Norge beskatnings-
retten til pensjon og dermed færre skatteavtaler hvor
det vil være nødvendig for pensjonister som mottar
pensjon fra Norge å dokumentere bosted i det andre
landet for å bli fritatt for den skatteplikten som følger
av skatteavtalen.

Avslutningsvis vil jeg også nevne at de norske
dokumentasjonskravene og de administrative rutine-
ne knyttet til fritak for kildeskatt på pensjon i Norge,
har vært tatt opp med EFTAs overvåkningsorgan
(ESA). Klageren hevdet at de krav og rutiner som



58 Dokument nr. 15:10 – 2010–2011

norske skattemyndigheter følger på dette området, er
svært kompliserte og byrdefulle og at de således er i
strid med de fire friheter i EØS-avtalen. ESA har
imidlertid avvist denne klagen under henvisning til at
selv om de norske administrative kravene som må
oppfylles for å få skattefritak i Norge i noen tilfeller

kan være byrdefulle, så er de ikke av en slik art at de
er i strid med EØS-avtalens prinsipper.

På bakgrunn av det av det foranstående kan jeg
ikke se at det er grunn til å lempe på dokumentasjons-
kravene for skattytere som hevder at de ikke kan
framskaffe den nødvendige dokumentasjon.

SPØRSMÅL NR. 1849

Innlevert 30. august 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 9. september 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Kan man nå forvente at justisministeren tar inn

over seg den anstrengte ressurssituasjonen ved Hau-
galand- og Sunnhordland politidistrikt og sørger for
at distriktet får de ressurser som skal til for å utøve en
forsvarlig polititjeneste?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede har en rekke ganger påpekt den

vanskelige ressurssituasjonen ved Haugaland- og
Sunnhordland politidistrikt som har medført man-
glende utrykning ved flere alvorlige hendelser. Jeg
har samtidig påpekt at politidistriktet er blant de la-
vest bemannede i landet.

Justisministeren har hver gang avvist problem-
stillingen og hevdet at politidistriktet har de ressurser
som skal til for å utøve en forsvarlig polititjeneste og
han har også avvist at distriktet har mindre beman-
ning en andre i forhold til befolkningen.

Ifølge oppslag i Dagbladet 4. juli under tittelen
"Politiet på sparebluss" går det tydelig frem at for-
skjellen mellom politidistriktene er stor når det gjel-
der bemanning og at Haugaland og Sunnhordland er
blant de lavest bemannede i landet.

Ifølge avisen vedgår nå justisministeren at det er
store forskjeller mellom distriktene, og åpner for å se
på ressursfordelingen distriktene imellom.

Både polititjenestemenn og deres tillitsvalgte har
lenge ropt et varsko om den vanskelige bemannings-
situasjonen i distriktet.

Når det nå nærmer seg lokalvalg har til og med
ordførerkandidater fra justisministerens eget parti
sett alvoret i situasjonen og tatt til orde for styrking
av politidistriktets bemanningssituasjon.

Svar:
Regjeringen har i perioden 2005 – 20011 gjen-

nomført en betydelig styrking av politibudsjettet. Be-
vilgningen politiet og påtalemyndigheten er økt fra
8,2 milliarder kroner i 2005 til 12,2 milliarder kroner
i 2011. Dette er en vekst på 4 milliarder kroner, til-
svarende 48,8 prosent. For regjeringen er det viktig at
denne budsjettøkningen bidrar til et politi som er be-
dre i stand til å forebygge og bekjempe kriminalitet,
og som samtidig ivaretar befolkningens behov for
trygghet, tilstedeværelse og service.

Justisdepartementets forslag til politibudsjett for
2012 vil bli oversendt Stortinget den 6. oktober. Inn-
til da kan jeg ikke kommentere forslaget. Etter at
Stortinget har behandlet budsjettforslaget og gjort
vedtak om det endelige budsjettet, fordeles dette av
Politidirektoratet.

Politidirektoratet fordeler budsjettet etter en res-
sursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier re-
latert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitets-
bekjempelse og trygghet representerer de viktigste
områdene. Det er ikke bare innbyggerantall, slik stor-
tingsrepresentanten legger til grunn, som påvirker
politiets arbeidsmengde og dermed ressursbehov.

Jeg ser at mange peker på forskjeller i ressurstil-
delingen mellom de enkelte politidistrikter og mener
at noen distrikter kommer dårligere ut enn de burde.
Dette vil vi se på. Regjeringen har i forbindelse med
resultatreformen varslet en gjennomgang av dagens
ressursfordelingsmodell.
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SPØRSMÅL NR. 1850

Innlevert 30. august 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Korsberg
Besvart 6. september 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Russland vurderer å heve atomubåten k-159 fra

havbunnen i Barentshavet. Ubåten ligger midt i opp-
vekstområde for felles norskrussisk torskebestand.
Det ligger også andre havarerte russiske ubåter med
radioaktivt matriale ombord i russiske havområder
og også utenfor Bjørnøya. Ved heving eller tildek-
king av ubåtene vil det være fare for radioaktiv foru-
rensing både på kort og lang sikt.

På hvilken måte vil statsråden ivareta norske in-
teresser for å unngå radioaktiv forurensing?»

Svar:
Det er en rekke kilder i våre nordlige havområder

som kan bidra til radioaktiv forurensning på kort eller
lengre sikt. Dette skyldes bl.a. dumping av radioak-
tivt avfall, en aktivitet som ble utført av tidligere Sov-
jetunionen, i tillegg til ulykker med russiske atomu-
båter. Forøvrig viser jeg til mitt skriftlige svar av 20.
august 2008 til representanten Øyvind Korsberg om
samme sak.

Det er tre russiske atomubåter på havets bunn i
våre nærområder, alle med brukt kjernebrensel om-
bord. I tillegg til K-159 som sank på 250 meters dyp
i 2003 ytterst i Murmanskfjorden er det snakk om K-
27, som ble dumpet på 30 meters dyp på østsiden av
Novaja Zemlja, og Komsomolets som ligger på 1685
meters dyp ved Bjørnøya.

Da det ble kjent at Sovjetunionen hadde dumpet
radioaktivt materiale i nordlige havområder ble det
på norsk initiativ satt i gang et nært samarbeid med
russiske myndigheter for å kartlegge mulig forurens-
ning og undersøke objektene nærmere. Gjennom det
norsk russiske atomsikkerhetssamarbeidet er det
gjennom flere år etablert et nært samarbeid mellom

norske og russiske myndigheter om overvåkning av
radioaktiv forurensning i nordlige havområder. I pe-
rioden 1992-1994 ble det gjennomført tre tokt til
dumpesteder for brukt kjernebrensel og radioaktivt
avfall ved Novaya Zemlja. Konklusjonene fra den
gang var at det var lave nivåer av forurensning i
umiddelbar nærhet til noen av objektene, men at det
ville være nødvendig med en overvåkning av disse
dumpestedene.

Jeg er glad for å kunne meddele at det de senere
årene igjen har blitt mer fokus på de dumpede objek-
tene. Utenriksdepartementet og Statens strålvern ar-
rangerte i februar i år en stor internasjonal konferanse
i Oslo under IAEA-paraplyen, hvor tema var miljø-
forurensning fra dumpede objekter i nord. Dersom
man går inn for å heve noen av objektene er det svært
viktig å gjøre grundige miljøkonsekvensvurderinger
i forkant for å redusere risikoen for utslipp i tiltaksfa-
sen. Det norske initiativet har ført til at norske og rus-
siske myndigheter nå forbereder et felles tokt til øst-
siden av Novaja Zemlja for å studere forurensnings-
situasjonen. Toktet vil bli gjennomført i 2012.

På russisk side er det etablert en interdepartemen-
tal arbeidsgruppe for å studere de dumpede objektene
på havbunnen med tanke på eventuell fremtidig he-
ving. Denne arbeidsgruppen ledes av Naturressurs-
ministeriet. På møtet i Oslo i februar orienterte rus-
siske myndigheter om at ubåtene K-27 og K-159 vil
få hovedprioritet. I vår dialog med russiske myndig-
heter har vi bedt om å bli holdt orientert om miljø-
konsekvensene ved denne situasjonen. Russiske
myndigheter har opplyst at det ikke er målt utslipp av
radioaktive stoffer fra vrakene. I tillegg er det opplyst
at det så langt ikke er tatt noen endelig avgjørelse om
heving fra russisk side.



60 Dokument nr. 15:10 – 2010–2011

SPØRSMÅL NR. 1851

Innlevert 30. august 2011 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 5. september 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Den nylig offentliggjorte rapporten fra en indisk

kommisjon dokumenterer et stort antall uidentifiserte
massegraver i den indiske delen av Kashmir.

Hvordan kan Norge følge opp denne rapporten,
bl.a. i FN-systemet for å sikre at de mulige forbrytel-
ser mot menneskeheten som ligger bak disse funnene
blir avklart og iretteført?»

Svar:
La meg vise til interpellasjonsdebatten 16. no-

vember 2010 der Stortinget fikk anledning til å gjen-
nomgå den generelle situasjonen i den indiske delsta-
ten Jammu og Kashmir i et regionalt perspektiv. Det
var en god debatt. Den viste et bredt engasjement og
en betydelig innsikt i spørsmål knyttet til menneske-
rettigheter, overgrep og grunnlaget for politisk og so-
sial uro i området. I mitt sluttinnlegg fremholdt jeg at
det som samlet analysene i diskusjonen, var at alle
understreket partenes ansvar og det internasjonale
samfunnets legitime rett til å fokusere på krenkelser
av menneskerettighetene uansett hvor og når de
skjer.

Representantens spørsmål omhandler en konkret
rapport utarbeidet for den delstatlige Kommisjonen
for menneskerettigheter i Jammu og Kashmir. I 2009
ga delstatsmyndighetene Kommisjonen i oppdrag å
undersøke påstander om at det fantes skjulte masse-
graver i Kashmir. Undersøkelsene er gjennomført av
erfarent personell fra det delstatlige politiet. Rappor-
ten presenterer resultatene av dette arbeidet gjennom
snart tre år.

Den bekrefter å ha funnet 38 umarkerte gravste-
der. Disse inneholdt 2730 lik. 557 er identifisert av
slektninger, mens for 2156 er identiteten fortsatt
ukjent. Videre holder den det som sannsynlig at det
finnes flere slike gravsteder – i andre områder – enn
de som nå er undersøkt.

Fra flere hold er det nå reist krav om at Kommi-
sjonens arbeid videreføres og utvides, samt at det
praktiske arbeidet med å identifisere de ukjente avdø-
de iverksettes av hensyn til ofrenes pårørende.

Rapportens funn er nedslående lesning. Samtidig
er det positivt at dette arbeidet er gjennomført og re-
sultatene gjort tilgjengelige.

Den delstatlige menneskerettighetskommisjonen
er en offentlig instans. Rapporten blottlegger vanske-
lige forhold, noe som viser at myndighetene nå er vil-
lige til å ta det ansvaret som vi forøvrig la vekt på i
interpellasjonsdebatten i fjor.

Etter tiår med konflikt kan dette være et viktig
skritt i retning av fremtidig forsoning. Det er samti-
dig en modig handling. Erfaringene fra Sannhets- og
forsoningskommisjonen i Sør-Afrika viste oss at det
å få visshet ofte er forbundet med smerte.

Vi forventer at indiske myndigheter følger opp
anbefalingene i den delstatlige kommisjonens rap-
port.

Fra norsk side følger vi utviklingen i Kashmir
gjennom vår ambassade i New Delhi og i arbeidet i
Utenriksdepartementet. Vi tar også opp spørsmål
knyttet til den skiftende politiske dynamikken og si-
tuasjonen for menneskerettighetene i området i poli-
tiske samtaler og konsultasjoner.
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SPØRSMÅL NR. 1852

Innlevert 30. august 2011 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 12. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Helseforetakene er i full gang med å bygge ned

tilbud bl.a. innenfor psykiatri og rehabilitering som
kommunene naturlig bør ta et ansvar for etter gjen-
nomføring av samhandlingsreformen. Dette skjer før
kommunene har rukket å bygge opp et nytt tilbud til
brukerne.

Vil statsråden stoppe denne statlige nedbyggin-
gen inntil brukerne er sikret et alternativt kommunalt
tilbud?»

BEGRUNNELSE:
Erfaringene fra en rekke reformer som innebærer

en overføring av oppgaver fra stat til kommune, bl.a.
HVPU-reformen og Opptrappingsplanen for psykisk
helse, tilsier stor risiko for at statlige tilbud bygges
ned i et langt raskere tempo enn de kommunale alter-
nativene bygges opp. Det gjelder særlig der det alter-
native tilbudet også innebærer en omlegging i måten
å arbeide på, og der et generelt innsparingsbehov
tvinger fram raske kutt av rene budsjettmessige grun-
ner. Det er flere eksempler på at helseforetakene nå
henfaller til en slik praksis i forbindelse med sam-
handlingsreformen. Skal dette unngås, kreves det be-
visst styring fra statsrådens side.

Svar:
Med utgangspunkt i dagens og framtidas utfor-

dringer er et av hovedgrepene i samhandlingsrefor-
men å utvikle en ny kommunerolle, der kommunene
i større grad enn i dag ivaretar forebygging og innsats
tidlig i sykdomsforløpet. Innen psykisk helsevern ble

denne prosessen startet opp under Opptrappingspla-
nen for psykisk helse, og er en planlagt og politisk
ønsket omstilling som fortsatt pågår. Dette innebærer
bl.a. en reduksjon i antall døgnplasser til fordel for en
styrking av de distriktspsykiatriske sentrene og en
økning i ambulant virksomhet. Dette er en krevende
prosess som jeg følger meget nøye med på.

Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012 med
en gradvis innføring av nye virkemidler. Fra 2012 er
det vedtatt krav til innholdet i lovpålagte avtaler mel-
lom kommune og helseforetak. Avtalene skal bidra
til en felles forståelse av ansvarsfordelingen mellom
partene og bidra til at eksisterende tilbud ikke bygges
ned før det nye tilbudet er etablert. Det skal også gis
retningslinjer for samarbeid om blant annet innleg-
gelse, utskriving, habilitering og rehabilitering. Det
skal også avtales rutiner for hvordan partene skal løse
eventuell uenighet. Samlet sett skal de lovpålagte av-
talene bidra til å sikre helhetlige og sammenheng-
ende tjenester.

Fra 2012 innføres det nye ordninger for kommu-
nal medfinansiering, betaling for utskrivningsklare
pasienter og etablering av øyeblikkelig hjelptilbud i
kommunene. I første omgang omfattes ikke psykisk
helsevern og rusbehandling av disse ordningene.

Jeg har allerede tidlig i 2011 understreket overfor
de regionale helseforetakene at omstilling i tjeneste-
tilbudet som berører kommunene ikke skal gjennom-
føres før kommunene er i stand til å håndtere de nye
oppgavene. Videre har jeg vektlagt at lokalt utvi-
klings- og omstillingsarbeid må ivareta kravet om
gode og bredt involverende prosesser.
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SPØRSMÅL NR. 1853

Innlevert 30. august 2011 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal
Besvart 6. september 2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Er statsråden enig med sin kollega Erik Sol-

heim, at vi må innstille oss på å spise mindre kjøtt og
spare landbruket for produksjon som fremmer ut-
slipp, og hvis så, kan statsråden redegjøre for hvor-
dan dette skal gjennomføres for å nå målet, og hvor-
dan sammenfaller dette med at det samtidig bevilges
68 mill kroner til Opplysningskontoret for egg og
kjøtt for å markedsføre og derigjennom øke etter-
spørselen av kjøtt?»

BEGRUNNELSE:
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har ut-

talt til Adresseavisen 29. august 2011 at han vil nå
hovedmålet med et klimakutt på 20 pst der han mener
svaret ligger i de tre B-ene; bolig, biff og bil. Solheim
uttaler i media følgende: "vi må sørge for mindre
energibruk i boligene våre, vi må få en overgang til
flere el-biler og mer kollektivtrafikk og vi må innstil-
le oss på å spise mindre kjøtt og spare landbruket for
produksjon som fremmer utslipp."

I Soria Moria 2- erklæringen står det følgende:

"sikre et landbruk med variert bruksstruktur over
hele landet gjennom en klar distriktsprofil, og videre-
føre styrking av det grasbaserte husdyrholdet."

Videre følger det av samme erklæring: "øke land-
bruksbistanden for å styrke global matsikkerhet."

Svar:
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har

rett i at det er ressurskrevende å produsere kjøtt. Det
er også riktig at transport, bolig og kjøttkonsum er
områder hvor klimagassutslippene kan reduseres. Jeg
ønsker imidlertid ikke å gå inn i denne debatten ved
å moralisere over kjøttforbruket til hver enkelt av oss.

I Storingsmelding nr. 39 (2008-2009) Klimaut-
fordringene – landbruket en del av løsningen, har re-
gjeringen beskrevet kildene til klimagassutslipp i
jordbruket. Et viktig signal her er også at vi må redu-
sere kastingen av mat i hele verdikjeden. Dette tilta-
ket alene vil redusere utslippene betraktelig, uten at
vi endrer hver enkelt sitt konsum av ulike matvarer.

Meldingen er også tydelig på at kornprodukter og
rotvekster er av de matvarene som er minst ressurs-
krevende og mest klimavennlige. Sett fra et forbru-
kerperspektiv betyr det å bevare det tradisjonelle nor-
ske kostholdet med mye brødmat. I tillegg er kjøtt re-
lativt sett dyrt i Norge. Jordbrukspolitikken stimule-
rer dermed til et nøkternt konsum av kjøtt. Staten leg-
ger altså til rette for et variert og sunt kosthold, hvor
kjøtt inngår.

Opplysningsvirksomheten i landbruket, her un-
der for egg og kjøtt, er i all hovedsak finansiert av en
lovfestet omsetningsavgift som betales av produsen-
tene selv. Opplysningskontorene i landbruket jobber
med generisk markedsføring og de videreformidler
kunnskap om produktene, om ernæring, tilberedning
av mat, samt kompetanse om markedet, spisevaner
og forbrukerbehov.

En betydelig grad av denne informasjonen er i
dag altså rettet mot å fremme et sunt og ernærings-
messig riktig kosthold.
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SPØRSMÅL NR. 1854

Innlevert 31. august 2011 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Rv 2 Kongsvinger - Slomarka ble vedtatt ut-

bygd i vår og skal ferdigstilles i 2014. Gjenstående
strekningen av rv 2 mellom Slomarka og Nybakk ble
da ikke avklart. Det er ikke avsatt planleggingsmidler
og det begynner å haste med en avklaring for å sikre
en kontinuerlig utbygging etter 2014. Bomselskapet
Rv2 Kongsvingervegen A/S søkte i mai om å få for-
skuttere planlegging med 100 mill kr.

Når vil det komme et svar på bomselskapets til-
bud om å forskuttere midler til planlegging av
Slomarka - Nybakk på rv 2?»

Svar:
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transport-

plan 2010-2019 er det vurdert som aktuelt å prioritere
statlige midler til utbygging av rv 2 på den gjenståen-
de strekningen Slomarka – Nybakk i siste seksårspe-

riode. Prioriteringen er betinget av videre bompenge-
finansiering. De endelige prioriteringene etter 2013
vil imidlertid skje gjennom arbeidet med Nasjonal
transportplan for perioden 2014-2023.

Jeg er kjent med at Statens vegvesen har mottatt
en søknad fra bompengeselskapet om å forskuttere
midler til planlegging, prosjektering, arkeologiske
undersøkelser og grunnerverv i forbindelse med av
den videre utbyggingen av rv 2. Som omtalt i Prop.
104 S (2010-2011) om finansiering og utbygging av
rv 2 på strekningen Kongsvinger (Kurudsand) –
Slomarka, har Hedmark og Akershus fylkeskommu-
ner fattet vedtak om at bompengeselskapet kan for-
skuttere midler til planlegging av rv 2 på strekningen
Slomarka - Nybakk. Søknaden vil bli behandlet så
raskt som mulig etter at den er mottatt av departe-
mentet.

SPØRSMÅL NR. 1855

Innlevert 31. august 2011 av stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen
Besvart 9. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Det har oppstått usikkerhet om sammensetnin-

gen av forvaltningsstyret for Rohkunborri nasjonal-
park.

Hva vil statsråden gjøre for at forvaltningsstyret i
Rohkunborri nasjonalpark skal ha et flertall som re-
presenterer lokalbefolkningen og rydde opp i forvir-
ringen som har oppstått rundt spørsmålet om lokal re-
presentasjon, samt gjøre en juridisk vurdering av
prinsipielle sider ved å plassere utenlandske statsbor-
gere i styret i en norsk nasjonalpark?»

BEGRUNNELSE:
Det har i lengre tid pågått en diskusjon om sam-

mensetningen av forvaltningsstyret i den nyopprette-
de Rohkunborri nasjonalpark. Statsråden besluttet
20. mai at Bardu kommune skulle få to representanter
i styret, Troms fylkeskommune en, Sametinget en og
Talma sameby en. Bardu kommune mottok 1. juli

brev fra statsråden at ville se på styresammensetnin-
gen på nytt etter å ha mottatt klager fra Talma same-
by, ifølge avisen Nye Troms.

Representanter for Talma sameby har uttalt at de
vil ha ytterligere representasjon i forvaltningsstyret,
noe som vil medføre at lokale forvaltningsmyndighe-
ter ikke ville være i majoritet i styret på bekostning av
utenbygds representanter og utenlandske statsborge-
re.

Spørreren registrerer at denne saken har både lo-
kale og regionale implikasjoner om hvordan oppnev-
ningen av forvaltningsstyret har foregått, og som har
skapt en svært livlig debatt i den regionen nasjonal-
parken ligger. Det er betydelig skepsis mot at sam-
mensetningen av forvaltningsstyret skal resultere i et
flertall som ivaretar utenlandske statsborgeres inter-
esser på bekostning av lokalbefolkningen og lokale
forvaltningsmyndigheters mulighet til å håndheve
sitt forvaltningsansvar i forhold til nasjonalparken.
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Svar:
Rohkunborri nasjonalpark i Bardu kommune i

Troms ble opprettet 25. februar 2011. Det skal opp-
nevnes et nasjonalparkstyre som skal sikre god, lokal
forvaltning av nasjonalparken.

Min intensjon er å finne fram til en modell for
den framtidige forvaltningen av nasjonalparken som

både Bardu kommune og andre involverte kan enes
om. Jeg vil derfor så snart som mulig ta kontakt med
Bardu kommune og Talma sameby om dette.

Når det gjelder representasjon av utenlandske
statsborgere i styret, vil jeg selvfølgelig sørge for at
sammensetningen av nasjonalparksytret blir i sam-
svar med norsk lov.

SPØRSMÅL NR. 1856

Innlevert 31. august 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 12. september 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Det vises til Dagbladets omtale av kutt i Bufetat

region øst. Det gir grunn til uro, ikke minst for arbei-
det med oppfølging og støtte til fosterforeldre i man-
ge kommuner.

Kan statsråden bekrefte at det kun er oppgaver
som kommunene har ansvar for som nå kuttes, og kan
statsråden forsikre om at kommunene står klare til å
ta over aktivitetene som det nå kuttes i og kan opp-
rettholde disse på samme nivå?»

BEGRUNNELSE:
Ifølge Fellesorganisasjonen fører kuttene til at

"Bufetat nå må slutte å hjelpe barn og familier som
ingen andre er klare til å ta i mot." Bufetat må holde
sine budsjettrammer, men det er bekymringsverdig
dersom kutt går utover tilbudet i en tjeneste som alle-
rede har betydelige mangler. Den kommunale barne-
vernstjenesten er presset, også etter at den forsterke-
de bemanningen gjennom årets statsbudsjett nå etter
hvert kommer på plass.

Svar:
Kravene til kvaliteten i det statlige barnevernet er

og skal være høye. De siste årene har det vært en jevn
vekst i etterspørselen etter det statlige barnevernets
tjenester og klientveksten har vært høy. Dette inne-
bærer at Bufetat må tenke helhetlig og tilpasse tjenes-
tetilbudet til nåværende og fremtidige behov slik at
tilbudet er til beste for det enkelte barn. Region øst
må i likhet med de andre regionene i Bufetat omstille
seg for å møte disse behovene.

Kvaliteten i barnevernet totalt sett avhenger av
helheten i tilbudet i hver region og i landet samlet.
Hjemmebaserte tjenester er en kommunal oppgave
og ivaretas best i umiddelbar nærhet til hjemmet. Det
er i hovedsak ansvaret for slike tjenester som nå over-

føres fra Bufetat til kommunene. Skal det helhetlige
tilbudet bli godt, må rollefordelingen være klar.

For å kunne ivareta sine oppgaver, er det svært
viktig at den kommunale barneverntjenesten har ka-
pasitet og kompetanse til å gi gode tjenester. Regje-
ringen satser derfor på kommunalt barnevern. I 2010
tilrettela vi for flere stillinger, og i 2011 øremerket vi
midler til stillinger og kompetanse. I 2011 fikk kom-
munene i Region øst tilført 59 mill. kroner øremerket
barneverntjenesten.

Jeg er enig med representanten i at etaten må leg-
ge til rette for at kommunene kan ivareta oppgavene
som overføres.

Bufetat vil derfor invitere de kommunene som er
mest berørt av omstillingstiltakene til møter med for-
mål å planlegge hvordan en kan få til en mest mulig
smidig overgang, slik at kommunene kan bygge opp
sine tjenester og sikre at barna får et tilbud i en over-
gangsfase. Jeg vil understreke at alle barn som i dag
har tilbud, eller som har fått tilsagn om hjemmebaser-
te tjenester, får gjennomført det planlagte tilbudet el-
ler får tilsvarende oppfølging i andre tiltak i Bufetat.

Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune
åpner for at Bufetat gir hjemmebaserte tjenester der
dette er et alternativ til institusjonsplassering. Det har
vært en vekst i dette tilbudet i Region øst. Regionen
vil også etter omstillingstiltakene gi slike hjemmeba-
serte foreldrestøttende tjenester som for eksempel
MST og PMTO. Regionen har videre styrket foster-
hjemsarbeidet i 2010, og dette arbeidet blir ikke di-
rekte berørt av omstillingstiltakene.

Til slutt vil jeg påpeke at tiltakene i Region øst
også omfatter ulike effektiviseringstiltak på alle ni-
våer i virksomheten, herunder i administrasjonen.
Det er derfor ikke slik at omstillingstiltakene kun be-
rører tjenester som kommunene har ansvaret for, men
man ser også kritisk på ressursbruken i alle andre de-
ler av regionens virksomhet.
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SPØRSMÅL NR. 1857

Innlevert 31. august 2011 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 8. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Vil miljøvernministeren treffe tiltak som gjør

det lettere å regulere ulvebestanden i Norge, slik at
ikke "svenskeulven" kommer i tillegg til de fastsatte
bestandsmål som norske myndigheter har fastsatt?»

BEGRUNNELSE:
I januar 2010 godkjente den svenske regjeringen

allmenn lisensjakt på ulv i Sverige for første gang på
45 år. Godkjenningen ble gitt fordi svenskene hadde
opparbeidet seg en så stor ulvestamme at lisensjakt
kunne forsvares for å holde bestanden på et for sven-
skene akseptabelt nivå. Ikke uventet skapte denne av-
gjørelsen stor debatt om svensk rovdyrpolitikk, og
ikke minst ble avgjørelsen sterkt kritisert av miljøor-
ganisasjoner, som anmeldte Sverige til EU-kommi-
sjonen.

Etter press fra EU-kommisjonen stoppet den
svenske regjeringen lisensjakten på ulv vinteren
2011-2012. Konsekvensene av denne jaktstoppen vil
etter stor sannsynlighet være en økt utvandring av
svensk grenseulv til Norge. Denne ulven vil kunne
forsterke problemene med rovdyrforvaltningen i alle-
rede utsatte områder."Svenskeulven" kommer i til-

legg til den norske ulven og vil derfor i kortere og
lengre perioder måtte håndteres av norske regler.

Svar:
Et enstemmig Storting har gjennom rovviltforli-

ket våren 2011 sagt at det norske bestandsmålet for
ulv skal ligge fast inntil en avtale med Sverige om
fordeling av grenseulv er oppnådd. Forhandlingene
med Sverige skal starte umiddelbart etter at Sverige
er ferdig med sin rovdjursutredning. Videre fremgår
det at det skal tas endelig stilling til bestandsmål for
ulv når en avtale med Sverige er på plass.

Unge ulver på utvandring fra sine fødselsrevir, i
søken etter en partner og eget revir, kan tilbakelegge
store avstander. En eventuell økning i antall ulv i den
svenske delen av bestanden vil kunne gi et økende
antall streifulv, og eventuelt flere etableringer av ul-
verevir, også i Norge. Hovedvirkemiddelet for å be-
grense veksten og utbredelsen av ulv i Norge skal
være skademotivert lisensfelling, og erfaringen viser
at slikt uttak har blitt gjennomført svært effektivt de
senere år. Jeg mener det er all grunn til å tro at lisens-
felling også i tiden fremover vil være en effektiv
måte å regulere ulvebestanden på i Norge.

SPØRSMÅL NR. 1858

Innlevert 31. august 2011 av stortingsrepresentant Sylvi Graham
Besvart 15. september 2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Spørsmål:
«Planlegger regjeringen å legge frem en stor-

tingsmelding eller liknende om sosialt entreprenør-
skap, og når kommer i så fall denne?»

BEGRUNNELSE:
Departementet inviterte nylig til et seminar der

forskjellige aktører ble bedt om å komme med inn-
spill til en utredning om norske sosiale entreprenører.

Svar:
Nærings- og handelsdepartementet har igangsatt

en utredning om sosialt entreprenørskap. Utrednin-

gen skal se på feltet i lys av den norske velferdsstaten
og fra et næringspolitisk perspektiv. Det danske kon-
sulentselskapet DAMVAD har fått oppdraget, og ut-
redningen skal etter planen ferdigstilles i oktober.
Damvad og Nærings- og handelsdepartementet ar-
rangerte i den forbindelse i midten av august et semi-
nar for å få innspill til hvordan sosialt entreprenør-
skap bør defineres i denne utredningen.

Følgende spørsmål er sentrale i utredningen:

– Hvordan kan sosialt entreprenørskap fungere i
samspill med offentlige aktører i Norge?

– Hvordan fungerer sosialt entreprenørskap i sek-
torer av økonomien der det offentlige er en domi-
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nerende aktør på tilbudssiden og/eller etterspør-
selssiden?

– Hva er potensialet for sosialt entreprenørskap i
helse- og omsorgssektoren?

– Er det noen spesifikke hindringer for sosiale en-
treprenører?

– Hvilket potensial for innovasjon kan utløses ved
sosialt entreprenørskap?

Eventuelt videre arbeid i etterkant av utredningen
er det foreløpig ikke tatt stilling til.

SPØRSMÅL NR. 1859

Innlevert 1. september 2011 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 22. september 2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Det er stor splid mellom olje- og energiministe-

ren og miljøvernministeren om regjeringens energi
og klimapolitikk. Det gis stadig motstridende signal
om retningen for petroleumsnæringen, satsing på
kraftforedlende industri, ilandføring av petroleum og
regjeringens forhold til miljøvernorganisasjoner.

Kan statsministeren oppklare hvilken linje som
gjelder?»

BEGRUNNELSE:
Den siste ukes konflikt mellom miljøvernminis-

ter Erik Solheim og Olje- og energiminister Ola Bor-
ten Moe reflekterer sterke interne kamper om regje-
ringens energi- og klimapolitikk. En viss pågående
diskusjon er naturlig, men det er uheldig når debatten
skaper usikkerhet om strategivalg og rammebetingel-
ser for næringslivet. Det er også noe spesielt at mil-
jøvernministerens krav skaper usikkerhet om gjen-
nomførbarheten til regjeringens oljemelding, fordi
det svekker styringssignalene som er gitt i meldin-
gen. Det er derfor en fordel både for den politiske de-
batten og for næringslivet om statsministeren avkla-
rer hvilke politisk linje dagens regjering egentlig har.

La meg illustrere noen av utfordringene. I Adres-
seavisen 22.08.11 krever Miljøvernminister Solheim
CO2-kutt i alle sektorer. På miljødebatt på Natur-
vernforbundets landsmøte, 27.08.11 mente han at vi
måtte roe ned tempoet i norsk petroleumsindustri.
Olje- og energiministeren sier derimot at olje/
gassnæringen bare er i startfasen (ref uttalelse på
Energirike konferansen i Haugesund tidlig i august)
og at han vil satse på mer kullutvinning på Svalbard
for å forsyne verden med energi. Sistnevnte blir en
logisk brist når regjeringen gir inntrykk av at økt
gassproduksjon er klimavennlig fordi man da kan
kutte forbruket av kull.

I oljemeldingen loves det økt utvinningsgrad på
alle felt, noe som vil øke CO2-utslippene pr fat olje
produsert. Som kjent krever de siste fatene olje mer
energi og håndtering enn de første fatene i et felt.
Dette er ikke forenelig med klimapolitikken miljø-
vernminister Solheim snakker om. I tillegg argumen-
terer nå energiminister Borten Moe for å eksportere
gass fremfor strøm til Europa, noe som er et brudd
med regjeringens tanke om Norge som Europas bat-
teri. Miljøvernminister Solheim ønsket i valgkampen
2009 eksport av strøm fra havvindmøller til Europa
innen 2020, mens energiministeren mer eller mindre
har skrinlagt slike kommersielle satsinger.

I Dagens Næringsliv lovet utenriksminister Støre
at inntil 10 % av norsk gass skal kunne brukes nasjo-
nalt. Skjønt, regjeringens klimapolitikk stanser dette.
Med dagens politikk kan Alcoa ikke etablere et gass-
basert aluminiumsverk i Finnmark (som ville vært
identisk med det regjeringen jublet over at Hydro
bygget i Qatar; Ironmans prosjekt om et gassbasert
stålverk i Møre og Romsdal møter motstand, selv om
det ville erstattet Ironmans kullbaserte stålverk i Sve-
rige; og Industrikraft Møre nektes å bygge gasskraft-
verk tilsvarende de Statkraft har bygget i Tyskland.

Svar:
Regjeringen har en klar energi- og klimapolitikk.

Den fremgår av de meldinger vi har lagt fram for
Stortinget på disse områdene.

Ulike typer organisasjoner er viktige deltakere i
norsk samfunnsliv. Regjeringen har alltid hatt en ak-
tiv dialog med relevante organisasjoner, herunder
miljøvernorganisasjoner, i sin politikkutforming.
Dette har vi stor nytte av. Dette vil vi derfor fortsette
med.

Et nytt industrikraftregime ble etablert i 2009, og
vi arbeider aktivt for å styrke krafttilgangen og effek-
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tivisere energibruken. Vi har nylig framlagt en om-
fattende petroleumsmelding. Regjeringen la fram en
klimamelding i 2007, og har varslet at den vil legge
frem en ny klimamelding for Stortinget. Meldingene
er fulgt opp gjennom konkrete vedtak og beslutnin-

ger. Dette er hjørnesteiner i regjeringens politikk på
de områder representanten Solvik-Olsen tar opp. Jeg
synes derfor det er vanskelig å forstå at representan-
ten har grunnlag for å si at regjeringens politikk er
uklar.

SPØRSMÅL NR. 1860

Innlevert 1. september 2011 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 8. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Flere petroleumsanlegg offshore og onshore er

elektrifisert eller vurderes å elektrifiseres. I de fleste
tilfeller er hensikten at man skal kutte CO2-utslipp.
Det er interessant å vite om KLIF pålegger bruk av
strøm med opprinnelsesgaranti der man gir pålegg
om elektrifisering av et anlegg.

Kan det gis en oversikt over hvilke anlegg som er
blitt elektrifisert, anslag for hvilke CO2-kutt det har
gitt, og i hvilken grad man er pålagt å bruke strøm
med opprinnelsesgaranti?»

BEGRUNNELSE:
Statoil har kartlagt kostnadene ved å redusere

CO2-utslippene fra LNG-anlegget på Melkøya, etter
krav fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif).
Dette til tross for at Melkøya er omfattet av EUs sys-
tem for klimakvoter, slik at kutt der vil føre til at ut-
slippene kommer andre steder i EU. En løsning er å
elektrifisere anlegget.

Svar:
Fra 1997 har det vært krav om utredning av kraft

fra land for alle nye utbygginger og større ombyggin-
ger på kontinentalsokkelen. Troll A-plattformen var
den første installasjonen på kontinentalsokkelen som
ble drevet med kraft fra land. Felt som Ormen Lange,
Snøhvit og Gjøa er senere forsynt med elektrisitet.

Valhall og Goliat vil få kraft fra land når de kommer
i produksjon. I tillegg får også landanleggene Kårstø,
Kollsnes, Tjeldbergodden og Nyhamna helt eller del-
vis kraft fra nettet. Det er ikke gitt pålegg om elektri-
fisering av disse anleggene.

Kraft fra land reduserer utslippene av CO2 fra
norsk sokkel. Det vil også bidra til en reduksjon av
utslipp innenfor Norges grenser så lenge kraftbeho-
vet dekkes opp av utslippsfri kraftproduksjon i Norge
eller ved importert kraft. Kraft fra land kan derfor
være en måte å redusere de nasjonale utslippene på.
Det er ikke pålagt bruk av kraft med opprinnelsesga-
ranti, og både petroleumssektoren og elektrisitetspro-
duksjon er underlagt kvoteplikt i EUs kvotesystem.
Det vises for øvrig til kapittel 7, om kraft fra land, i
Meld. St. 28 (2010 – 2011), En næring for framtida –
om petroleumsvirksomheten. Regjeringen vil foreta
en helhetlig vurdering av klimapolitikken i klima-
meldingen som skal legges fram på nyåret, og vurde-
re behovet for endrede virkemidler.

Oljedirektoratet og NVE gjennomførte i 2009/
2010 en analyse av kraftbehovet for felt som allerede
har kraft fra land eller har besluttet dette. Disse er be-
regnet å etterspørre i underkant av 5 TWh i 2011.
Ifølge Oljedirektoratet har elektrifisering av norske
offshoreinstallasjoner en anslått utslippsreduserende
effekt på norsk sokkel på om lag 3 millioner tonn
CO2 i et gjennomsnittsår.
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SPØRSMÅL NR. 1861

Innlevert 1. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på spørsmål 1784 om tiltak for

å bedre trafikksikkerheten på E16, og til statsrådens
intervju med avisen Hordaland. Statsråden oppgir at
større ombygging av deler av veistrekningen Bergen
- Voss skal skje innen 2018. Statsråden viser også til
en rekke enklere strakstiltak. Midtdeler er ikke nevnt.
Midtdeler på ulykkesutsatte punkter på E16 mellom
Bergen og Voss er helt avgjørende for å redusere
dødsulykker og alvorlige ulykker.

Når vil arbeid med bygging av midtdelere starte,
og når vil det være avsluttet?»

Svar:
For strekningen Vågsbotn-Gaupås i Bergen kom-

mune er det satt av midler til oppstart av midtrekk-
verk i perioden 2010-13. Målsettingen er at dette skal
fullføres i perioden 2014-17. Strekningen Gaupås-
Arna vil også bli vurdert under arbeidet med NTP for
perioden 2014- 23, og da i første fireårsperiode.

For strekningen Arna-Voss er det behov for å
gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) før plan-
legging etter plan- og bygningsloven kan startes opp.
Forarbeid til KVU er i gang i et samarbeid mellom
Jernbaneverket og Statens vegvesen. Målet med dette
er å klargjøre for byggestart fra 2018.

SPØRSMÅL NR. 1862

Innlevert 1. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Konseptvalgutredningen av E39 Aksdal - Ber-

gen tilrår videre arbeid med to konsept; Konsept
4:Midtre linje via Tysnes/Reksteren og Konsept 5B
indre linje via Fusa. Til tross for påpekninger fra Sta-
tens Veivesen hevdes det i debatten som KVUen har
utløst i Hordaland at bare Konsept 5B indre linje er et
ferjefritt alternativ.

Kan statsråden bekrefte at begge konsept - både
4 Midtre linje og 5B Indre linje - er ferjefrie løsninger
i tråd med et ønske om ferjefri E39 i Hordaland på
samme måte som det er planlagt i Rogaland?»

Svar:
Som det fremgår av konseptvalgrapporten

(KVU-rapporten) sidene 33 og 34 er det tre prinsipi-
elt ulike varianter av konsept 4 Midtre korridor:

– Konsept 4A: Fra Stord med bru over Langenuen
til Tysnes og ferje fra Andlavågen til Halhjem
med frekvens hvert 15. minutt.

– Konsept 4C: Med bru over Langenuen lenger
nord enn 4, veg/tunnel over Reksteren og flyte-
bru over Bjørnafjorden.

– Konsept 4 D: Identisk trasé med 4 C, men med
ferje fra Reksteren til Os. Dette kan være første
etappe av 4 C.

– Konsept 5: Indre linje via Fusa. To ulike varian-
ter som begge er ferjefrie er vist.

Både konsept 5 indre korridor over Fusa og kon-
sept 4 C midtre korridor gir ferjefri E39 mellom
Stord og Bergen.

I tillegg til gjennomført KVU, er Statens vegve-
sen i gang med et prosjekt om ferjefri E39, hvor det
fokuseres på teknologiske muligheter og samfunns-
messige virkninger. Resultater fra dette arbeidet er
ventet i 2012. Statens vegvesen mener at det er nød-
vendig å skaffe mer kunnskap, blant annet fra oven-
nevnte prosjekt, som grunnlag for beslutninger om
prosjekter med så store konsekvenser som det her er
snakk om.

Etter høring av KVU og ekstern kvalitetssikring
(KS1), vil regjeringen ta beslutning om rammene for
videre planlegging.
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SPØRSMÅL NR. 1863

Innlevert 1. september 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 12. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I forbindelse med ny oppgavefordeling mellom

sykehusene i Helse Midt-Norge legges det opp til en
finansieringsmodell som vil bety innsparinger på
nærmere 100 millioner kroner for Helse Møre og
Romsdal.

Kan statsråden i denne sammenheng garantere at
allmenn- og spesialisttjenestetilbudet ved sykehuse-
ne innen Helse Møre og Romsdal blir ivaretatt og
opprettholdt på dagens nivå?»

BEGRUNNELSE:
I forbindelse med Helse Midt-Norge RHF sin be-

handling av sak 70/11 Implementering av ny finan-
sieringsmodell (Magnussen-modellen) for helsefore-
tak i Helse Midt-Norge, på styremøte 1.september
2011, legges det opp til en omfordeling av mellom
100 og 133 millioner kroner fra Helse Møre og
Romsdal til St Olavs Hospital og Helse Nord-Trøn-
delag. Implementeringsperioden for finansierings-
modellen vil være 4 år. Imidlertid vil innsparingene
for Helse Møre og Romsdal bli implementert 100 pst
i forbindelse med budsjettet for 2012.

Svar:
For å fordele ressursene på en mest mulig rettfer-

dig måte har styret i Helse Midt-Norge RHF vedtatt

å ta i bruk Magnussen-modellen som basis for inn-
tektsfordelingen til helseforetakene i regionen fra
neste år. Sammenlignet med årets budsjett ville bruk
av Magnussen-fordelingen innebære en omfordeling
av 3 prosent av inntektene til Helse Møre og Romsdal
HF, mot en 1,5 pst. økning til de to andre helsefore-
takene.

Jeg vil presisere at dette ikke er et krav om inn-
sparing i regionen, men en omfordeling. Helse Midt-
Norge foretar en justering av inntekstfordelingen slik
at de skjevheter som er påvist i forbruket utjevnes.

Helse Midt-Norge er klar over at dette er en jus-
tering som kan være krevende for Helse Møre og
Romsdal HF og har derfor vedtatt en gjennomfø-
ringsperiode på 4 år, med mindre belastning de to før-
ste årene og noe mer de to siste. Dette innebærer at
for 2012 blir justeringen om lag 26 mill. kroner for
Helse Møre og Romsdal HF.

Det er ikke grunnlag for å si at kvaliteten på til-
budet til befolkningen i Møre og Romsdal vil bli re-
dusert. Pasienter som skal ha spesialisthelsetjenester
skal fortsatt få dette i Helse Møre og Romsdal, både
i lokalt sykehus og i regionsykehus. Henvisning av
pasienter til sykehus skjer etter faglige behovsvurde-
ringer, uavhengig av finansieringsmodell.

SPØRSMÅL NR. 1864

Innlevert 1. september 2011 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 8. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Det er snart gått 2 år siden utbyggingsplanene

for IKEA på grensen mellom Larvik og Sandefjord
ble sendt MD for avgjørelse. I februar i år ble lovt en
snarlig avgjørelse og det ble uttalt at departementet
ikke trengte ytterligere materiale i saken.

Hva er grunnen til at viktig, lokal næringsutvik-
ling behandles på en så sendrektig måte at verken lo-

kale myndigheter eller private investorer får noen ri-
melig forutsigbarhet for sin gjennomføring av viktige
samfunnsprosjekter?»

Svar:
Departementet har til behandling fylkestingets

unntaksbestemmelse fra regional plan for handel og
sentrumsutvikling i Vestfold som i praksis legger til
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rette for etablering av IKEA på Danebu. Dette er en
viktig sak som berører nasjonal politikk for etable-
ring av kjøpesentre og utvikling av byer og tettsteder.

IKEA er per definisjon å regne som et kjøpesen-
ter, og det sentrale spørsmålet i saken er om den unn-
taksbestemmelsen fylkestinget har vedtatt er aksepta-
bel i forhold til den nasjonale politikken som gjelder
om at større kjøpesentre skal etableres i tilknytning
til eksisterende bystruktur.

Saker som gjelder etablering av kjøpesentre er
ofte vanskelige saker, hvor mange hensyn vurderes.
Dette gjelder også saken i Vestfold.

Vi forstår at dette er en sak av stor lokal og regi-
onal interesse, og har forståelse for at det etterspørres
en avgjørelse. På grunn av sakens kompleksitet ber
jeg samtidig om forståelse for at saken må behandles
grundig og vurderes i en større sammenheng.

SPØRSMÅL NR. 1865

Innlevert 1. september 2011 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å bedre rammevil-

kårene for transportnæringen på permanent basis,
herunder spesielt bedre vilkårene for tømmer-
transportnæringen når det gjelder kjøretøysbegrens-
ninger knyttet til kjøretøylengde og maksimalt tillatt
totalvekt?»

BEGRUNNELSE:
Det følger av Transportøkonomisk institutt (TØI)

sin rapport om Rammebetingelser i transport- og lo-
gistikkmarkedet, TØI rapport 1150/2011 følgende:

"For internasjonal kjøring innen EU er hovedrege-
len en maksimalt tillatt lengde for kjøretøyene på
18,75 m og med maksimalt tillatt totalvekt på 40 tonn,
eller 44 tonn dersom transporten inngår som et ledd i
en intermodal transportkjede. I Norge begrenses mak-
simal vognstørrelse til 19,50 meters lengde og 50
tonns totalvekt, men det eksisterer en rekke unntak fra
disse reglene."

Det følger videre av rapporten:

"Siden 2008 har det pågått en nasjonal prøveord-
ning med bruk av 25,25 meter lange og inntil 60 tonn
tunge modulvogntog på fem utvalgte vegstrekninger i
hovedsak knyttet til grenseovergangene."

Ifølge rapporten er de viktigste gevinstene ved
bruk av større vogntog, redusert trafikk grunnet sam-
me frakt kan utføres med færre kjøretøy, som igjen
kan gi miljøgevinster.

Forsøksperioden, som gikk ut l. juni 2011, er nå
utvidet med seks nye år og vil omfatte 21 nye vei-
strekninger.

Svar:
Regjeringen arbeider kontinuerlig med ulike til-

tak for å bedre rammevilkårene for transportnærin-
gen. Vegdirektoratet arbeider nå med revisjon av for-
skrift om bruk av kjøretøy som angir de største tillatte
vekter og dimensjoner for enkeltkjøretøy og vogntog
på offentlig veg i Norge. Direktoratet har i dette ar-
beidet mottatt innspill fra bransjen med ønske om økt
lengde og totalvekt for slik transport. Jeg er positiv til
å imøtekomme næringen, men avventer Statens veg-
vesen sine vurderinger og kommer tilbake til saken
etter dette.

I tillegg vil prøveordningen med modulvogntog
(25,25 m/inntil 60 tonn) løpe frem til 2017. Ordnin-
gen har som formål å skaffe erfaringer om hvordan
slike vogntog fungerer på norske veger. Jeg vil derfor
avvente erfaringsmateriale fra prøveordningen før
jeg tar stilling til om det er aktuelt å vurdere en per-
manent ordning for modulvogntog.
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SPØRSMÅL NR. 1866

Innlevert 1. september 2011 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 7. september 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Mange næringsdrivende, heriblant skogsentre-

prenører, irriterer seg over "avgiftsfri diesel" når det
viser seg at prisen til kunden inneholder flere ulike
avgifter og kommer nesten likt ut i pris i forhold til
avgiftsbelagt diesel.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre de økonomis-
ke rammevilkårene for næringsaktører i jordbruks-
og skogsnæringen som er belastet med høye driv-
stoffkostnader?»

BEGRUNNELSE:
For jordbruks- og skogsnæringen utgjør drivstof-

futgifter en stor økonomisk belastning for virksom-
heten. Disse næringene er blant de som er tilgodesett
med rett til å fylle avgiftsfri diesel da landbruks- og
anleggsmaskiner i skogbruket ikke blir å regne med i
ordinær veitrafikk.

Økte kostnader for disse næringene er med på å
forverre konkurransesituasjonen til norsk landbruks-
og skogsnæring i forhold til aktører i utlandet.

Svar:
Finansdepartementet er enig i at begrepet ”av-

giftsfri diesel” som bransjen benytter kan virke mis-
visende. Mineralolje ilegges ulike avgifter. Vei-
bruksavgiften på drivstoff omfatter olje til fremdrift
av motorvogn. Avgiftssatser er i 2011 3,62 kroner

per liter svovelfri mineralolje (dvs. diesel). For trak-
torer, anleggskjøretøy, motorredskaper og mineralol-
je til annet bruk en framdrift av motorvogn kan det
imidlertid benyttes merket olje som ikke ilegges vei-
bruksavgift. Slikt drivstoff som bl.a. benyttes i jord-
bruks- og skogsnæringen, er ilagt grunnavgift på mi-
neralolje. I 2011 utgjør grunnavgiften på mineralolje
0,983 kroner per liter. Det er dermed en avgiftsfor-
skjell på drøyt 2,5 kroner per liter mellom den diese-
len som benyttes i personbiler, og den merkede die-
selen som kan benyttes av jordbruks- og skogsnærin-
gen.

Både den merkede dieselen og den ordinære die-
selen vil være ilagt CO2-avgift som i 2011 utgjør
0,59 kroner per liter. CO2-avgiften skal bidra til kost-
nadseffektive reduksjoner av CO2-utslipp.

Drivstoffprisene bestemmes av de som omsetter
drivstoff og vil være avhengig av flere forhold enn
avgifter. Råvarepriser, logistikk- og distribusjons-
kostnader, konkurranseforhold lokalt og bransjens
marginer er eksempler på andre elementer som påvir-
ker utsalgsprisen, og som ikke kan styres av myndig-
hetene.

Rammene for inntektsmulighetene i jordbruket
fastsettes i jordbruksforhandlingene. Jordbrukets ut-
gifter knyttet til bruk av energi vil fremgå av jordbru-
kets totalregnskap som benyttes som grunnlag i disse
årlige forhandlingene.

SPØRSMÅL NR. 1867

Innlevert 2. september 2011 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide
Besvart 12. september 2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«I sitt foredrag ved Sjømaktssymposiet i Bergen,

25. august, uttalte statssekretær Roger Ingebrigtsen
vedrørende Forsvarets økonomiske hovedutfordrin-
ger at "I denne sammenheng kan det bli aktuelt å
fremme satsningsforslag basert på høyere økonomis-
ke nivåer for drift av kampflyvåpenet."

Betyr denne uttalelsen at Forsvarsdepartementet

nå innehar opplysninger som tilsier at kampflyene
blir dyrere å drifte enn planlagt og tidligere gjort rede
for?»

Svar:
Forsvarsdepartementet er nå i ferd med å utarbei-

de en oppdatert analyse av levetidskostnadene (LCC-
analyse) for kampflyanskaffelsen. Denne vil inngå i
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grunnlaget for den kommende anbefalingen om den
totale kampflyanskaffelsen.

Så langt i dette arbeidet har departementet ingen
nye opplysninger som tilsier at den fremtidige driften
av F-35 vil bli dyrere enn det som tidligere har vært
lagt til grunn. I forbindelse med utenriks- og for-
svarskomiteens arbeid med Innst. 441 S (2010-2011)
til Prop. 110 S (2010-2011), redegjorde Forsvarsde-
partementet for, i vårt svar på spørsmål nr. 5 fra ko-
miteen datert 25. mai 2011, at det hele tiden har vært
lagt til grunn at det vil bli dyrere å drifte F-35 i for-
hold til dagens F-16.

I levetidskostnadsberegningene fra 2008 inngikk
estimater knyttet til drift av flyene.

De fremtidige driftskostnadene vil være avhen-
gig av flere ulike forhold, deriblant hvordan den na-
sjonale understøttelsen skal innrettes.

Både Norge og de andre partnerne har et sterkt
fokus på levetidskostnadene og amerikanske myn-
digheter er i gang med en såkalt ”Sustainment Base-
line Review” som nettopp har til hensikt å identifise-
re kostnadsdrivere og tiltak for å redusere kostnade-
ne. Nasjonalt er F-35-programmet i gang med en
gjennomgang av drifts- og operasjonskonsept for å
oppnå en mest mulig kosteffektiv drift. Levetidskost-
nadene avhenger blant annet av hvilken vedlike-
holdsløsning som legges til grunn, og kosteffektivite-
ten til denne løsningen vil igjen være avhengig av

fremtidig basestruktur i Luftforsvaret. Dette arbeidet
vil ferdigstilles i løpet av høsten og inngå i grunnla-
get for de oppdaterte levetidskostnadene. Dette er i
tråd med det komiteen skriver i Innst. 441 S (2010-
2011) til Prop. 110 S (2010-2011):

“Komiteen forutsetter at det holdes sterkt fokus på
kostnadsstyringen i et så stort og omfattende prosjekt
som kampflyprosjektet, og ber om at regjeringen pri-
oriterer dette frem til regjeringen våren 2012 vil legge
frem et oppdatert og fullstendig beslutningsgrunnlag
for kampflyanskaffelsen for Stortinget.”

Resultatet av den oppdaterte analysen av leve-
tidskostnadene vil inngå i beslutningsgrunnlaget når
regjeringen legger frem en helhetlig anbefaling knyt-
tet til anskaffelse og fremtidig drift av nye kampfly,
som en del av den nye langtidsplanen. Denne anbefa-
lingen vil bygge på en helhetlig vurdering der antall
fly, operativt ambisjonsnivå og lokaliseringsløsning
vil bli sett i forhold til øvrige deler av forsvarsstruk-
turen, samt behovet og grunnlaget for midlertidige
eller varige økninger av forsvarsrammen.

At nye kampfly vil kunne kreve økte driftsutgif-
ter sammenlignet med F-16 har vært forventet og en
del av grunnlaget da F-35 ble valgt. Hvilken konse-
kvens det vil få i forhold til forsvarsrammen vil regje-
ringen komme tilbake i ny langtidsplan.

SPØRSMÅL NR. 1868

Innlevert 2. september 2011 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Til Bergens Tidende 01.09.11 uttaler samferd-

selsministeren at veiene på Vestlandet har en så blan-
det kvalitet at de må opp på ”prioriteringslisten”.

Kan samferdselsministeren redegjøre for hvor-
dan denne prioriteringslisten nå ser ut, og peke på
hvilke prosjekt som skal nedprioriteres som følge av
ministerens lovnad?»

BEGRUNNELSE:
Det er betryggende at også samferdselsministe-

ren har innsett at det massive vedlikeholdsetterslepet
på veiene våre må stoppes. Veier i hele Norge har en
standard som ligger langt unna et akseptabelt minste-
mål. Å prioritere midler til veibygging og vedlike-

hold er bra, men vi må også være villig til å se på nye
løsninger for å få til et skikkelig løft i samferdsels-
sektoren. Ved bruk av OPS kunne vi for eksempel
fått mye mer igjen for ressursene vi bruker på veiene
våre. OPS-kontrakter gjør det for eksempel mulig å
inkludere 25 års vedlikehold i en veiutbygging, noe
som gjør at man får jevn kvalitet i mange år etter vei-
en er ferdig bygget. Da kunne man unngått deler av
det problemet ministeren skisserer i Bergens Tidende
01.09.11.

Svar:
Regjeringen har satt i gang arbeidet med å revi-

dere gjeldende Nasjonal transportplan. Transporteta-
tene og Avinor skal presentere sitt forslag i februar
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2012 og Samferdselsdepartementet tar sikte på å leg-
ge fram en stortingsmelding om Nasjonal transport-
plan 2014-2023 våren 2013. Da vil jeg presentere
mine prioriteringer av samferdselsprosjekter for nes-
te tiårsperiode.

Jeg gjør oppmerksom på at etatene er bedt om å
planlegge for flere alternative rammer. Dette vil kun-
ne gi grunnlag for å inkludere flere prosjekter enn
med dagens rammer, og fra ulike landsdeler.

SPØRSMÅL NR. 1869

Innlevert 2. september 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Polsk TV har avslørt at polske yrkessjåfører blir

lært opp til å kollidere med bil i motgående kjørefelt
istedenfor å ødelegge lasten eller traileren ved å kjøre
av veien. Dette er veldig alvorlig.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette i løpet av
den nærmeste tiden for å sikre at utenlandske sjåfører
innehar sunne holdninger til trafikksikkerhet, og me-
ner statsråden at vi skal tillate at norske trafikanter ut-
settes for slike tilstander når de ferdes på veien?»

BEGRUNNELSE:
Programmet “Prosto z Polski” er et polsk svar på

TV- programmet “Brennpunkt”. Da TV-reporterer
fra programmet filmet et av kursene for polske yrkes-
sjåfører med skjult kamera, kom følgende budskap
frem: "hvis det kommer en vanskelig situasjon, unn-
gå kjøring i grøfta, kjør rett i personbilen, den er la-
vere og mindre. Tenk på lasten. Den er mer verdifull
enn en personbil". Sjåfører med slik holdninger har vi
ikke bruk for i Norge. Fremskrittspartiet har tidligere
tatt opp problemstillinger knyttet til utenlandske sjå-
fører i Dokument 8:84 S (2010-2011) og ulovlig ka-
botasje i skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1744
(2010-2011).

Svar:
Trafikksikkerheten er min høyeste prioritet. Jeg

ser derfor svært alvorlig på de forholdene som er av-
dekket i denne saken. Opplæringen, slik den er frem-
stilt, er i strid med formål og innhold i yrkessjåførdi-
rektivet (direktiv 2003/59/EF) som skal være gjen-
nomført i hele Europa, også i Polen.

Direktivet har regler for godkjennelse av grunn-
leggende opplæring og etterutdanning. Her settes det
klare krav til lærestedene både med hensyn til lære-

planer, hva det skal undervises i og undervisnings-
metodene. Videre skal undervisningspersonellets
kvalifikasjoner og kompetanseområder dokumente-
res.

Myndighetene oppgave er å gi godkjennelse ut
fra de respektive læresteders søknad. Videre er de gitt
utstrakte sanksjonsmuligheter gjennom tilsynsvirk-
somhet. Myndighetene har i sin tilsynsoppgave også
muligheter for å overvære undervisningen.

I Norge er kravene i yrkessjåførdirektivet innført
i norsk regelverk gjennom yrkessjåførforskriften av
16. april 2008. Direktivet er på angjeldende område
klart og utvetydig og polske myndigheter er således
forpliktet til å ha gjennomført tilsvarende regler. I
dette tilfellet synes det som det polske lærestedet har
sviktet grovt, samtidig som polske myndigheter ikke
har klart å fange opp disse svært grove forholdene.

Norge har naturlig nok ingen myndighet i andre
land. Dersom det foreligger brudd på direktivets
krav, er det i utgangspunktet en sak EU-kommisjo-
nen må ta opp med vedkommende medlemsstat. Av
hensyn til norske trafikanters trafikksikkerhet er det
likevel viktig å få klarhet i hvorvidt dette represente-
rer en gjennomgående praksis ved polske opplæ-
ringssteder eller om det dreier seg om enkeltstående
tilfeller. Jeg har derfor bedt Vegdirektoratet foreta
nærmere undersøkelser om den polske opplæringen.
Basert på hva disse undersøkelsene viser vil jeg ta sa-
ken opp med polske myndigheter, blant annet på mø-
tet med min polske ministerkollega i oktober.

Siden vi nå har blitt klar over denne situasjonen
legger jeg til grunn at politiet og Statens vegvesen vil
være spesielt oppmerksomme på dette i forbindelse
med sine kontroller. Det er likevel viktig å være opp-
merksom på at etterutdanning gjennomført i andre
land og som ikke tilfredsstiller regelverkets krav, kan
være vanskelig å avdekke gjennom slike kontroller.



74 Dokument nr. 15:10 – 2010–2011

SPØRSMÅL NR. 1870

Innlevert 2. september 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Den norske maksimalfartsgrensen på 100 km/t

er den laveste i hele Europa. I resten av Europa er
fartsgrensene på de beste veiene oftest 120 eller 130
km/t. De beste norske motorveiene tåler høyere fart,
men det er dessverre bare en liten andel av motorvei-
nettet som har god nok standard.

Vil statsråden vurdere en regel om at nye motor-
veistrekninger på riksveinettet skal bygges på en slik
måte at fartsgrensen er 120 km/t istedenfor 100 km/
t?»

BEGRUNNELSE:
Norge har ikke bare Europas laveste maksimal-

fartsgrense. Norge har dessuten Europas tregeste bil-
trafikk mellom storbyene, etter at Albania som det
siste landet passerte oss i 2010. Det er et enormt be-
hov for å bygge et motorveinett mellom de største by-
ene i landet slik andre land allerede har gjort, for ek-
sempel sammenhengende motorvei på E18/E39
Ørje-Oslo-Kristiansand-Stavanger og E6 Oslo-
Trondheim-Steinkjer. Det er ingen grunn til at et
fremtidig norsk motorveinett skal være dårligere enn
motorveinettet i andre europeiske land. Det er derfor
helt naturlig at nye motorveistrekninger bygges for å
tåle en fart på 120 km/t. I tillegg til at man kommer

raskere frem, fører bygging av nye motorveier dess-
uten til en dramatisk reduksjon av antall drepte og
hardt skadde i trafikken.

Svar:
Fartsgrensen på motorveger i Norge er i dag nor-

malt 100 km/t. Fartsgrensen er en avveining mellom
flere forhold. Høyere fart fører til flere og mer alvor-
lige ulykker, og høyere klimautslipp. Stivere linjefø-
ring gir mer omfattende miljøinngrep og arealbruk.
Dette må veies mot kortere reisetid. Når fartsgrense-
ne fastlegges tar man også hensyn til håndheving og
kontrollbehov og om fartsgrensen oppfattes som ri-
melig av trafikantene.

Når nye motorveger prosjekteres ligger 120 km/t
inne i formlene. Dette betyr ikke automatisk at disse
vegene tåler 120 km/t. Dimensjoneringsgrunnlaget
inneholder en nødvendig sikkerhetsmargin i forhold
til fartsgrensen. Å heve standarden på motorvegene i
vegnormalene er for tiden ikke en prioritert oppgave.
Spørsmålet er ikke om motorvegene tåler 120, spørs-
målet er om trafikantene gjør det, når noe går galt.

Ut fra en samlet vurdering, hvor trafikksikkerhet,
forurensing og arealbruk vektlegges høyt, vil jeg der-
for ikke foreslå å heve fartsgrensen på nye motorve-
ger.

SPØRSMÅL NR. 1871

Innlevert 2. september 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 14. september 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Beboerne på Hå mottak på Jæren som har kon-

vertert fra Islam til kristendommen frykter for sitt liv,
og det med god grunn. Tirsdag i forrige uke fikk en
av dem helt kokende vann over seg på grunn av sin
tro. Dette er forferdelige handlinger som må slås
hardt ned på. KrF registrerer at politiet på Hå sier at
det ikke er første gang de hører om religiøs trakasse-
ring, og krever at regjeringen griper inn.

Hva vil regjeringen gjøre for å trygge konvertitter
på mottak over hele landet, og sikre at trosfriheten re-
spekteres?»

Svar:
Jeg vil innledningsvis vise til at norsk lov selv-

sagt gjelder på asylmottak. Asylsøkere som begår
straffbare handlinger er underlagt straffelovens be-
stemmelser på lik linje med norske statsborgere. Det
betyr at straffbare handlinger politianmeldes og etter-
forskes av politiet på vanlig måte.

UDI legger stor vekt på å sikre trygghet for bebo-
ere og ansatte på asylmottak. Mottaksansatte har
blant annet gjennomgått kompetanseheving om fore-
bygging av vold og konflikter. Dersom mottaksansat-
te blir gjort kjent med konflikter mellom enkeltbebo-
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ere eller grupper på mottaket, skal de iverksette tiltak
for å løse eller hindre videre utvikling av konflikten.
Ved plassering av asylsøkere på mottak tar UDI hen-
syn til eventuelle konflikter mellom grupper. Kon-
fliktlinjene er i hovedsak etniske, men også noen
ganger med religiøse tilsnitt. Det er et mål at grupper
som er i åpenbar konflikt med hverandre ikke skal
samlokaliseres. Det er videre slik at UDI og/eller be-
boere kan ta initiativ til flytting til annet mottak der-
som det er grunner til det.

UDI jobber kontinuerlig med å utvikle verktøy til
bruk i formidling av informasjon til beboere i mottak.
Alle beboere deltar på obligatorisk informasjonspro-
gram, hvor det blant annet undervises i norsk kultur,
normer, regelverk og rettigheter. Prinsippet om reli-

gionsfrihet er en naturlig og viktig del av informa-
sjonsprogrammet. Alle beboere får informasjonen
tolket til et språk de forstår godt for å sikre at alle
mottar og forstår innholdet.

Alle asylmottak skal være religionsnøytrale.
Mottakene skal ha egne arealer for kontemplasjon og
religionsutfoldelse, som skal være tilgjengelige for
alle. UDI tillater ikke at ulike trossamfunn driver
misjonering på selve mottaket. Det er heller ikke gitt
at mottaksansatte og UDI er kjent med dypt personli-
ge forhold som konvertering til annen religion.

Jeg er opptatt av at sikkerheten til beboere og an-
satte i asylmottak blir ivaretatt, og at det i asylmottak,
som i andre deler av samfunnet, legges til rette for at
religionsfrihet respekteres.

SPØRSMÅL NR. 1872

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 21. september 2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«En samlet opposisjon har flere ganger bedt re-

gjeringen innta et bredere perspektiv i arbeidet med
CO2-rensing, slik at blant annet Industrikraft Møres
gasskraftverk kan realiseres. På NRK Møre og
Romsdal 01.09.11 kl 17.03 sier SVs Heikki Holmås
at regjeringen vil ta kostnadene ved CO2-rensing av
IKMs anlegg, og at han har kontakt med energiminis-
teren om dette. Dette er i så fall en gledelig nyhet.

Kan statsråden bekrefte at regjeringen har lagt
om sin politikk, i tråd med utspillet fra Holmås?»

Svar:
Regjeringen er opptatt av å bidra til løsninger

som både kan dekke verdens energibehov og reduse-
re utslippet av klimagasser. Det er derfor et mål å ut-
vikle og realisere fullskala transport og lagring av
CO2 på en måte som kan bidra til bred anvendelse av
slik teknologi. Regjeringens politikk for CO2-hånd-
tering er beskrevet i Meld. St. 9 (2010-2011) Fullska-
la CO2-håndtering.

I Meld. St. 9 (2010-2011) ble det varslet at
Gassnova skulle gjennomføre et utredningsarbeid
hvor hensikten er å bidra til en bred og oppdatert kart-
legging av mulighetsområdet for realisering av full-
skala CO2-håndtering utover prosjektet på Mong-

stad. Mandat for utredningen ble oversendt Gassnova
den 12. mai 2011.

Olje- og energidepartementet har i mandatet bedt
Gassnova om at ulike typer punktutslipp kartlegges,
analyseres og vurderes. Aktuelle anlegg inkluderer
eksisterende og eventuelt nye anlegg innen både
kraftproduksjon og industri.

Utredningen skal identifisere og analysere hvilke
muligheter og utfordringer man står overfor ved eta-
blering av en fullstendig CO2-håndteringskjede for
fullskala CO2- håndtering. Dette inkluderer økono-
miske og tekniske sider samt ulike kommersielle mo-
deller. Resultater fra dette arbeidet vil inngå i regje-
ringens videre arbeid med CO2- håndtering.

Utredningen, som nå er i en oppstartsfase, vil
være et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget knyttet
til fullskala CO2-håndtering i Norge.

Olje- og energidepartementet fattet 19. august
2009 endelig vedtak i klagesak der NVEs opprinneli-
ge vedtak om avslag på anleggskonsesjon til Industri-
kraft Møre (IKM) ble opphevet. I IKMs gjeldende
anleggskonsesjon er det stilt vilkår om tilrettelegging
for CO2-håndtering i tråd med utslippstillatelsen for
CO2 fra Miljøverndepartementet av 15. mai 2009. I
OEDs pressemelding av 19. august 2009 heter det at
Staten ikke skal gi økonomisk støtte til CO2-håndte-
ring ved anlegget.
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SPØRSMÅL NR. 1873

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 12. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Det pågår for tiden en dragkamp om mulig inn-

føring av en global beskatning av finanstransaksjoner
som kan bli en viktig finansieringskilde for bekjem-
pelse av fattigdom og smittsomme sykdommer.

Hvordan arbeider regjeringen med dette spørs-
målet?»

Svar:
Norge står sentralt i arbeidet med å utvikle nye fi-

nansieringsmekanismer til inntekt for globale felles-
goder, utvikling og klima. Mekanismer som C02-av-
gift og opplåning i kapitalmarkeder med sikkerhet i
statlig garanti har over år skaffet betydelige inntekter
til bekjempelsen av smittsomme sykdommer gjen-
nom UNITAID, International Finance Facility for
Immunization (IFFIm), Global Alliance for Vaccines
and Immunizaiions (GAVI), Advance Market Com-
mitments (AMC) og Global Fund to fight AIDS, Tu-
berculosis and Malaria (GFATM).

Diskusjonen om andre innovative finansierings-
former har i den senere tid blitt intensivert blant annet
gjennom Leading Group on Innovative Financing for
Development (LG). En internasjonal ekspertgruppe
nedsatt av 12 land inkludert Norge, presenterte i juli
2010 en rapport på ulike former for skatt- og avgifts-
legging av finanssektoren. Konklusjonen her er at en

internasjonal avgift på valutatransaksjoner er det
mest hensiktsmessige. Innføring av en avgift på
0,005 % på valutatransaksjoner kan gi 30-40 milliar-
der dollar årlig til globale fellesgoder.

Regjeringen jobber i FN-sammenheng, gjennom
LG og bilateralt for å få oppslutning om en valutaav-
gift. En forutsetning for innføring er at det er bred in-
ternasjonal støtte til tiltaket. Når det gjelder inntekte-
ne fra en slik avgift, er Regjeringens holdning at disse
bør gå til globale fellesgoder, utvikling og klima. Det
er ikke tatt særskilt stilling til hvilke spesifikke for-
mål innen utvikling og fattigdomsbekjempelse inn-
tektene bør kanaliseres til.

Bakteppet for diskusjonen som nå særlig foregår
i EU, er finanskrise og sviktende statlige inntekter.
En finanstransaksjonsavgift sees særlig i sammen-
heng med om inntektene kan bidra til å finansiere EU
og medlemslands innenlandske budsjetter. Regjerin-
gen følger utviklingen tett. Statssekretær Fiskaa del-
tar denne uken på en konferanse i Paris om finans-
transaksjonsavgift til inntekt for utvikling arrangert
av den britiske organisasjonen Stamp Out Poverty.
Senere i år vil hun få anledning til å diskutere temaet
med EU-parlamentets utviklingskomité. EU-parla-
mentet har tidligere uttalt seg positivt til en slik av-
gift. Også Nordisk Råd har uttalt seg positivt til en
avgift på finanstransaksjoner.

SPØRSMÅL NR. 1874

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 9. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Statens Veivesen har satt i gang et viktig arbeid

for å utrede ferjefri E39; Kyststamveien fra Kristian-
sand til Trondheim der det er totalt åtte ferjesamband.
Mellom Stavanger og Bergen er det to store sam-
band. Politiske fora og næringslivet på Vestlandet
har i flere år diskutert mulige løsninger for et fer-
jefritt samband over Bjørnefjorden. SVV anbefaler
videre utredning av to alternativ; Midtre og Indre
linje.

Kan statsråden bekrefte at prosjekt ferjefri E39 i
Hordaland vil komme med i neste NTP uavhengig av
linjevalget?»

Svar:
Statens vegvesen har utarbeidet en KVU for E39

på strekningen Aksdal – Bergen. Etter høring av
KVU-en og ekstern kvalitetssikring (KS1), vil regje-
ringen ta beslutning om rammene for videre planleg-
ging av E39 i Hordaland.
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I tillegg til gjennomført KVU, er Statens vegve-
sen i gang med et prosjekt om ferjefri E39, hvor det
fokuseres på teknologiske muligheter og samfunns-
messige virkninger. Dette gjelder blant annet krys-
singen over Bjørnefjorden. Resultater fra dette arbei-
det er ventet i 2012.

KVU og KS1 for E39, samt prosjektet ferjefri

E39, vil være viktige grunnlag for arbeidet med NTP
2014-2023. Transportetatene og Avinor skal levere
sitt forslag til Nasjonal transportplan i februar 2012,
og Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge
fram en stortingsmelding tidlig i 2013. Det er derfor
for tidlig å ta stilling til om ferjefri E39 vil komme
med i neste NTP.

SPØRSMÅL NR. 1875

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr
Besvart 14. september 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Tall for situasjonen for saksavvikling, saksbe-

handlingstid og rekruttering i jordskifterettene i før-
ste halvår 2011 viser en svært alarmerende utvikling.
Det har lenge vært en kjent at rekrutteringen til jord-
skifterettene har vært problematisk.

Hvilke tiltak mener statsråden må til for å endre
den forsterkede negative utviklingen vi ser i jordskif-
terettene så langt i år?»

Svar:
Domstoladministrasjonen opplyser at gjennom-

snittsalderen for avsluttede saker de siste sju årene er
redusert med 14 måneder. Beholdningen har aldri
vært mindre og saksbehandlingstiden har aldri vært
kortere enn i 2010. Dette illustrerer det jeg tidligere
har sagt flere ganger; at jordskiftedomstolene har
svært dyktige ansatte som gjør en god jobb.

Halvårsstatistikken for 2011 viser en økning i re-
stansene, men det er for tidlig å trekke noen konklu-
sjoner om hvordan utviklingen vil bli på årsbasis.
Halvårstall ble første gang hentet ut i 2010, og også
disse tallene viste en markert økning i restanser, selv
om årsresultatet endte med en restansenedgang på 4
prosent.

Jeg er godt kjent med at det er vanskelig å rekrut-
tere til jordskiftedomstolene. Situasjonen er nå blitt
ekstra utfordrende fordi jordskiftedomstolene står
overfor et generasjonsskifte der om lag 1/3 av landets
91 jordskiftedommere og jordskifterettsledere innen
kort tid vil gå av med pensjon, samtidig som det er få
kvalifiserte søkere til ledige embeter.

Manglende rekruttering er et problem som dels er
forårsaket av rekrutteringsgrunnlaget er lite. Jord-
skiftedommere rekrutteres blant jordskiftekandidater

med utdannelse fra Universitetet for miljø- og biovi-
tenskap. Det er ikke så mange som utdannes derfra
årlig, og jordskiftekandidater har etter hvert blitt at-
traktive for flere arbeidsgivere. For å få et bredere re-
krutteringsgrunnlag har Landbruks- og matdeparte-
mentet foreslått at den nye jordskifteloven skal åpne
for at kandidater med annen høyere utdanning, som
for eksempel jurister med tilleggsutdannelse, skal
kunne bli jordskiftedommere. På sikt vil dette kunne
være et vesentlig bidrag til å løse problemene.

Bevilgningen til jordskiftedomstolene har tidli-
gere, på bakgrunn av regjeringens forslag, blitt økt
for å bedre rekrutteringssituasjonen. I 2009 ble be-
vilgningene økt med 20 mill. kroner, hvorav 15 mill.
kroner ble benyttet til en lønnsøkning på 130 000
kroner. Behovet for ytterligere bevilgningsøkninger
for å sikre tilstrekkelige lønnsbetingelser vil bli vur-
dert i forbindelse med de ordinære statsbudsjettpro-
sessene.

For øvrig har Domstoladministrasjonen, som har
det administrative ansvaret for jordskiftedomstolene,
i flere år arbeidet for å bedre rekrutteringen. Det er
utarbeidet en rekrutteringspolitikk for dommere og
domstolledere i de alminnelige domstolene og jord-
skiftedomstolene og det er inngått en samarbeidsav-
tale med Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Avtalen innebærer blant annet at Domstoladministra-
sjonen delfinansierer noe av undervisningen, og at
jordskiftedommere bidrar som forelesere. Det gene-
relle arbeidet med kompetanse og utvikling i jord-
skiftedomstolene, samt de gode resultatene de siste
årene er også positivt for rekrutteringen. Jeg har jevn-
lig dialog med Domstoladministrasjonen om situa-
sjonen i jordskiftedomstolene, og har håp om at re-
krutteringssituasjonen gradvis vil forbedres.
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SPØRSMÅL NR. 1876

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal
Besvart 13. september 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Trygve

Slagsvold Vedum, uttaler til Vårt Land 5. september
om kontantstøtten, "Økningen innebærer et reelt løft
for de yngste og en målretting av ordningen." "Med
denne økningen tror jeg mange flere kommer til å
bruke kontantstøtten." "Når barnet er lite er det uan-
sett bra at mor eller far kan være hjemme med det."

Er statsråden enig i at flere kommer til å velge
kontantstøtte etter denne endringen og synes regje-
ringen det i tilfelle er positivt om flere benytter tilbu-
det?»

Svar:
Regjeringen vil i forslag til statsbudsjett 2012

foreslå å avvikle kontantstøtten for toåringer. For ett-
åringene foreslår vi aldersdifferensierte satser der
satsen for de yngste ettåringene økes til 5 000 kroner.
For de eldste ettåringene foreslår vi at dagens sats blir
videreført. Omleggingen av kontantstøtten er i tråd
med regjeringens politiske plattform.

Det store flertall av foreldre som får barn, har
vært i yrkesaktivitet før fødselen og ønsker å gå ut i
arbeid igjen etter foreldrepermisjonen. En forutset-

ning for å kunne kombinere yrkesaktivitet med om-
sorg for små barn er et godt utbygd barnehagetilbud.
Regjeringen har innført rett til barnehageplass. Barn
som fyller ett år innen utgangen av august måned, og
har søkt innen fristen for hovedopptaket, har rett til
barnehageplass fra august samme år. Selv om mange
kommuner også tilbyr plass til barn født etter 31. au-
gust, må noen familier vente til neste barnehageår før
barnet får plass i barnehage. For disse kan kontant-
støtten bidra til å kompensere for tap av inntekt i pe-
rioden mellom foreldrepermisjonen og oppstart i bar-
nehage. Når kontantstøtten økes for de yngste ettårin-
gene, vil muligens noen flere ønske å utsette barneha-
gestarten noe.

Jeg mener det er viktig av likestillings- og inte-
greringshensyn at både mødre og fedre deltar i yrkes-
livet og at barn går i barnehage. Dette synspunktet
underbygges av vurderingene til flere offentlige ut-
valg, jf. bl.a. NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon og
NOU 2011: 14 Bedre integrering. Omleggingen av
kontantstøtten som vi nå foreslår, antas samlet sett å
bidra til at flere barn begynner i barnehage på et tid-
ligere tidspunkt enn i dag.

SPØRSMÅL NR. 1877

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal
Besvart 13. september 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Inkluderingsutvalget peker i sin rapport på at

det er mange lavinntektsfamilier som bruker kontant-
støtten og at bortfall av kontantstøtten vil medføre en
mer ujevn inntektsfordeling. Inkluderingsutvalget
foreslår en økning i barnetrygden som kompensa-
sjon.

Har regjeringen beregnet hva slags økonomiske
konsekvenser fjerning av kontantstøtten for toåringe-
ne vil ha for lavinntektsfamilier og hvordan omleg-
gingen vil påvirke den sosiale utjevningen?»

Svar:
Kontantstøtten bidrar til å holde kvinner utenfor

yrkeslivet. Både NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget,
NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon og NOU 2011:
14 Bedre integrering anbefaler avvikling av kontant-
støtten. Utvalgene viser til at det er grunn til å tro at
fjerning av kontantstøtten på lengre sikt vil bidra til
økt yrkesaktivitet og at flere barn kommer i barneha-
ge. Fordelingsutvalget sier blant annet: ”Uavhengig
av hva årsakene måtte være, ser vi at barn av foreldre
med lav inntekt og utdanning etterspør barnehage i
mindre grad enn andre. Dette betyr at mange av barna
som kan ha stort læringsmessig utbytte av å gå i bar-
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nehage, ikke gjør dette. Kontantstøtten er én av fak-
torene som bidrar til dette mønsteret.” Fordelingsut-
valget sier videre: ”På denne bakgrunn mener utval-
get at kontantstøtten ikke støtter opp under en poli-
tikk for å ta vare på de svakeste og sørge for at alle
barn får like muligheter. Dette er uheldig i et langsik-
tig fordelingsperspektiv.”

Fjerning av kontantstøtten for toåringer er viktig
for å legge til rette for at flere kvinner deltar i yrkes-
livet og således øker sin inntekt. Jeg vil legge til at for
barn mellom 1 og 1 ½ år foreslår vi å øke kontantstøt-
tesatsen til 5 000 kroner per måned. Familier med ett-
åringer som ikke er i barnehage, vil altså få høyere ut-
betaling enn i dag.

SPØRSMÅL NR. 1878

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve
Besvart 16. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«På hvilken måte ville Helse Midt-Norge RHF

sin fordeling av rammemidler til helseforetakene
vært annerledes om de hadde blitt fordelt etter sam-
me kriterier, hensyn og vekting som Helse Vest RHF
har lagt til grunn for fordelingen mellom sine under-
liggende helseforetak?»

BEGRUNNELSE:
Over de neste fire årene har det av styret i Helse

Midt-Norge RHF blitt vedtatt å innføre en ny modell
for finansiering av helseforetakene i regionen. Den
nye modellen, melder Helse Midt-Norge RHF byg-
ger på prinsippene fra Magnussen-utvalget.

Sist torsdag endte styret i Helse Midt-Norge
RHF, splittet nær midten med 6 mot 7 stemmer, å ta
133 mill kr fra Helse Møre og Romsdal HFs ramme
og overføre dette til St. Olavs Hospital HF og Helse
Nord-Trøndelag HF, med hhv. 98 mill kr og 35 mill
kr. Dette vil få konsekvenser for pasienttilbudet i
Helse Møre og Romsdal HFs virkeområde.

Kriteriene utarbeidet av Magnussen-utvalget,
som ble nedsatt i 2006 for å se på fordelingen av mid-
ler mellom de regionale helseforetakene, var ikke til-
tenkt å anvendes på fordelingen mellom de underlig-
gende helseforetakene i hver enkelt region – der det
også kan være behov for å ta andre lokale hensyn.
Det het eksplisitt i mandatet for utvalget at:

”Utvalget må legge til grunn at finansieringssyste-
met mellom staten og de regionale helseforetak er en
separat beslutning, og at regionale helseforetaks fi-
nansiering av underliggende helseforetak er en an-
nen.”

Undertegnede ønsker derfor en redegjørelse for
hvordan fordelingen mellom helseforetakene under
Helse Midt-Norge RHF kunne sett ut dersom forde-
lingshensynene som ble lagt til grunn heller var slik
de er i Helse-Vest, som et eksempel på en alternativ
måte å fordele midlene.

Svar:
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å

innføre ny finansieringsmodell for helseforetakene i
Helse Midt-Norge. Denne modellen bygger på prin-
sippene fra Magnussen-utvalget (NOU 2008:2), som
utarbeidet nye kriterier for fordeling av midler mel-
lom de regionale helseforetakene, og som ble tatt i
bruk fra 2009. Etter de opplysninger jeg har, baserer
Helse Vest RHF seg også på prinsippene i ”Magnus-
senmodellen” ved fordeling av inntekter mellom sine
helseforetak. Det samme gjelder også for Helse Sør-
Øst RHF og Helse Nord RHF. De regionale helsefor-
etakene er imidlertid ikke kommet like langt i innfa-
singen av sine inntektsmodeller.
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SPØRSMÅL NR. 1879

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 13. september 2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Vil statsråden vurdere sporing av fartøy som

driver taretråling, og vil statsråden sørge for økt fors-
kning for å få mer kunnskap om konsekvensene av
taretråling?»

BEGRUNNELSE:
Taretråling påvirker miljøet langs kysten. Det

kan, dersom det ikke praktiseres bærekraftig, reduse-
re artsmangfoldet og redusere fiskebestandene langs
kysten. Mange etterlyser sporing av fartøyene som
driver taretråling for å skape økt tillit mellom nærin-
gene. Det synes også å være uenighet om kunnskaps-
grunnlaget og dermed behov for mer forskning på
området.

Svar:
Det er riktig at taretrålerne per i dag ikke har blitt

pålagt krav om posisjonsrapportering i forskrift 21.
desember 2009 om posisjonsrapportering og elektro-
nisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.
Ettersom områderegulering er et sentralt regulerings-
tiltak ved taretråling, har Fiskeri- og kystdepartemen-
tet allerede i sommer bedt Fiskeridirektoratet vurdere
om taretrålerne også bør omfattes av sporingskravet
som gjelder for fiskefartøy over 15 meter. Jeg er der-
for glad for å kunne si at vi er godt i gang med dette
arbeidet.

Når det gjelder konsekvensene av tarehøsting
mener jeg at vi har god oversikt. Det er etablert et
overvåkningsprogram for tarehøsting. Havfors-
kningsinstituttet overvåker tilstanden i tareskogen og
effekter av tarehøsting på faste stasjoner langs kysten
fra Rogaland til Sør-Trøndelag. I tillegg til dette, har
Havforskningsinstituttet drevet med kartlegging av
tarevegetasjonen i utvalgte områder i Nord-Norge si-
den 2008. Vi har også en forvaltningsplan for tang og
tare. I tillegg er tarehøsting regulert slik at man kan
høste av taren i gitte områder i femårsintervaller, et-
terfulgt av perioder hvor feltene er stengt.

Tall fra Havforskningsinstituttet viser at tilstan-
den til tareskogen generelt klassifiseres som meget
god og stabil. Gjenveksten av tare i høstingsområder
har vært god, og om lag fire år etter at feltene har vært
høstet på, er gjenveksten på hele 90 %. Jeg vil også
peke på at den største påvirkningen på tareskogen i
de mest utsatte områdene har vist seg å være beiting
fra kråkeboller, og ikke tarehøsting. Det er noen om-
råder i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal som har
vært særlig utsatt for både tarehøsting og kråkebolle-
beiting. I disse områdene er overvåkingen intensi-
vert, og omfatter i tillegg til faste stasjoner også alle
felt som etter forvaltningsplanene skal høstes av i på-
følgende sesong.

Jeg mener derfor at vi allerede i dag har et godt
system for overvåking, og et solid kunnskapsgrunn-
lag.

SPØRSMÅL NR. 1880

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Korsberg
Besvart 13. september 2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«I avisa Fremtid i Nord 30. august så fremkom-

mer det at en sau og geitebonde som ønsker å avvikle
saueholdet og kun satse på geit ikke får muligheten til
det. Årsaken til behov for overgangen fra sau til geit
er store tap av sau til rovdyr, samt nekt av mattilsynet
å ha sau på utmark. Pga regjeringens rovdyrpolitikk
og et rigid regelverk som ikke er tilpasset situasjon

for denne bonden får bonden ikke tillatelse å gå fra
sauehold til geithold.

Hva vil statsråden konkret gjøre for å hjelpe den-
ne bonden?»

Svar:
Det er ikke riktig som det hevdes i oppslaget, at

den aktuelle bonden er blitt nektet å slippe dyr på bei-
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te fra 2012. Vedkommende hadde til dels store tap av
dyr på beite i 2010 og mottok derfor brev datert
31.03.2011 fra Mattilsynet der det ble påpekt behov
for å iverksette tiltak for å redusere tap av dyr på bei-
te. Det ble anført at Mattilsynet ville vurdere situasjo-
nen på nytt etter beitesesongen 2011, og at det kunne
være aktuelt med begrensninger i bruk av beite i
2012. Likelydende brev ble sendt til saueholdere i
hele landet som har hatt store tap av beitedyr over tid
uavhengig av tapsårsak. Jeg har ved flere anledninger
kommentert Mattilsynets brev og uttrykt forståelse
for at de ser nærmere på besetninger med store tap,
men også at det var uklokt samtidig å antyde bei-
tenekt fra 2012 uten nærmere vurdering i den enkelte
sak.

Midler til omstilling av driften på grunn av rov-
vilt bevilges som del av midlene som avsettes til fore-
byggende og konfliktdempende tiltak (FKT) på Mil-
jøverndepartementets budsjett (kap. 1427 post 73).
For 2011 er det satt av 68,1 mill. kroner på posten. I
tillegg kan det bevilges Bygdeutviklingsmidler (BU-
midler) over jordbruksavtalen. De regionale rovvilt-
nemndene har hovedansvaret for at tildelingene over
FKT-posten skjer i tråd med vedtatt forvaltningsplan
i den enkelte region. Prioritering av omstilling av
driften som forebyggende tiltak er ulikt vektlagt i re-
gionene. BU-midlene forvaltes av Innovasjon Norge.

Generelt overstiger søknader om tilskudd til fore-
byggende og konfliktdempende tiltak den avsatte

rammen. I regioner som legger opp til at omstilling
av driften kan være et aktuelt tiltak overstiger søk-
nadsbeløpene de årlige tildelingene.

I rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av Land-
bruks- og matdepartementet og Miljøverndeparte-
mentet i 2010 går det fram at det etter 1990 er gitt til-
skudd til omstilling pga rovvilt til i alt 59 saker, hvor-
av 22 i Hedmark og 33 i Nord-Trøndelag. Dette om-
fattet totalt ca 5000 vinterfôra sauer. Det ble i alt gitt
53 mill. kroner i offentlige tilskudd, hvorav 40 mill.
over Miljøverndepartementets budsjett, og resten
over Bygdeutviklingsmidler over jordbruksavtalen
samt andre tilskudd, bl.a. fra fylkeskommunen. Rap-
porten viser at det har vært forskjeller mellom regio-
ner i tilskuddsnivå og andre betingelser knyttet til
omstillingstilskuddet. Arbeidsgruppen foreslår ret-
ningslinjer og standarder som bør gjelde for behand-
ling av søknad om omstillingsmidler med sikte på
større forutsigbarhet for søkerne og likebehandling
mellom rovviltregioner. Rapporten vil bli fulgt opp i
samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet
og Miljøverndepartementet.

Jeg konstaterer at behovet for tilskudd til omleg-
ging av driften pr. i dag er større enn årlige avsetnin-
ger på posten. Det er som nevnt opp til rovviltnemn-
dene å velge strategi for hvordan de vil nå den todelte
målsettingen om både rovvilt og næringsdrift og pri-
oritere bruk av midlene i sine respektive regioner.

SPØRSMÅL NR. 1881

Innlevert 8. september 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 21. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I dag kommer det opplysninger om at Oslo Uni-

versitetssykehus kan være i ferd med å gå mot et un-
derskudd på en milliard kroner for inneværende år.
Fra legenes tillitsvalgte sies det klart at dette umulig
kan bli innspart uten at det går utover pasientene.
Statsråden har tidligere forsikret at Oslo Universi-
tetssykehus følges opp på en særskilt måte i departe-
mentet.

Hvilke konsekvenser mener statsråden at under-
skuddet og nye nedskjæringer vil få for pasientene?»

Svar:
På grunn av den særskilte situasjonen med om-

stillingsutfordringer ga Helse Sør-Øst RHF Oslo uni-

versitetssykehus HF tillatelse til å sette opp et bud-
sjett med et underskudd på 400 mill. kroner innevæ-
rende år. Helse Sør-Øst RHF rapporterer vanligvis
månedlig til departementet, men har siden juni rap-
portert hver 14. dag på utviklingen etter at apriltalle-
ne som ble lagt fram i mai viste at utviklingen ikke
var tilfredsstillende. Hittil i år (pr. juli) har Oslo uni-
versitetssykehus HF et underskudd på 630 mill. kro-
ner, noe som er 420 mill. kroner mer enn budsjettert.

Helse Sør-Øst RHF har satt i verk en rekke tiltak
- bl.a. med særskilte analyseressurser og krav om
sentralisert bemanningsstyring. Oslo universitetssy-
kehus HF arbeider med tiltak for å redusere avviket i
forhold til budsjett. Situasjonen har sin hovedforkla-
ring i at Oslo universitetssykehus HF ikke har gjen-
nomført den nødvendige bemanningstilpasningen for
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å holde seg innenfor budsjettrammen. Ca. 1/3 av lo-
kalsykehusansvaret ble overført til Akershus univer-
sitetssykehus HF 1.1.2011, og budsjettrammene ble
redusert som følge av dette. Antall nyhenvisninger til
Oslo universitetssykehus HF har gått betydelig ned,
dvs. at aktiviteten er i ferd med å tilpasse seg det nye
opptaksområdet, og det er helt nødvendig at ressurs-
bruken tilpasses tilsvarende.

Det arbeides nå med å få etablert bemanningspla-
ner på riktig nivå, og det forventes at tilpasning til
riktig bemanningsnivå vil skje raskt når disse planene
foreligger. Oslo universitetssykehus HF har en bety-
delig turnover av ansatte, og det antas at mye av den
nødvendige bemanningsreduksjonen vil kunne tas ut
på denne måten. Akershus universitetssykehus HF
mangler fortsatt noe personell, og det antas at flere
ansatte ved Oslo universitetssykehus HF vil søke seg
dit.

Det er viktig for meg at Oslo universitetssykehus
HF har et utgiftsnivå i tråd med tildelingen fra Helse
Sør-Øst RHF, da en videreføring av et for høyt ut-
giftsnivå vil få negative konsekvenser for de andre

helseforetakene i regionen. At Oslo universitetssyke-
hus HF ikke har gjennomført nødvendige beman-
ningstilpasninger er bekymringsfullt, ikke bare i for-
hold til budsjett, men også fordi Oslo-området på
denne måten får et for høyt antall helsepersonell i for-
hold til de oppgavene som skal løses. Dette går på be-
kostning av resten av landet, og er i strid med det som
var forutsetningen da Helse Sør RHF og Helse Øst
RHF ble slått sammen.

Jeg legger til grunn at de tiltakene som gjennom-
føres, ikke vil gå ut over pasientene. Jeg følger også
med på meldinger om de ansattes arbeidsmiljø. Pasi-
entene skal samlet sett ha det samme tilbudet som før,
bare med en annen fordeling mellom sykehusene. Pr.
i dag så er tilbudet høyere enn tidligere på grunn av
at kapasiteten er bygd opp på Akershus universitets-
sykehus HF uten at den er tatt ned tilsvarende ved
Oslo universitetssykehus HF. Denne situasjonen kan
ikke vedvare av hensyn til resten av pasientene i Hel-
se Sør-Øst og landet for øvrig. Omstillingen er kre-
vende, og jeg vil fortsette å følge situasjonen nøye
framover.

SPØRSMÅL NR. 1882

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter
Besvart 21. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det er fremkommet opplysninger som tyder på

at det i kommune-Norge opereres med ventelister,
der pleietrengende eldre offisielt tildeles plass på sy-
kehjem eller omsorgsbolig med heldøgns omsorg,
men som ikke får plass på grunn av manglende til-
bud.

Vil statsråden ta initiativ en statlig finansierings-
ordning for eldreomsorgen ved å la pengene følge
brukerne og at kommunene ikke skal forhindre eldre
fra å få de tjenestene de har krav på?»

BEGRUNNELSE:
I fjor høst publiserte TV2 et oppslag om syke-

hjemskøen i landets 430 kommuner. Da saken ble pu-
blisert oppgav TV2 at 3068 personer ventet på å få
tildelt plass på sykehjem eller omsorgsbolig med hel-
døgns pleie, det vil si i sykehjemskø i Norge. Det ble
opplyst i oppslaget at kommunene i Norge ikke offi-
sielt opererer med ventelister i forhold til tildeling av

sykehjemsplass, ettersom alle innbyggere har en lov-
festet rett til nødvendig helsehjelp når de har behov
for det.

Spørreren er blitt informert om forhold som den-
ne anser som graverende. Blant annet er spørreren
blitt underrettet om at det i Narvik kommune er 29
personer som er blitt tildelt sykehjemsplass, men som
ikke får dette fordi det ikke finnes kapasitet.

Dette bekreftes av pasient- og brukerombudet i
Nordland, og hun oppgir at det ikke bare er Narvik
kommune som praktiserer dette, men svært mange
kommuner i Nordland fylke og i andre fylker.

Det synes rimelig å anta at dette gjøres for at den
enkelte kommune skal ha ryggdekning for å si at man
har offisielt er blitt tildelt plass, men er satt på vente-
liste i påvente av at plasser blir ledige.

Spørreren gjør oppmerksom på at det ikke er til-
budet den enkelte kommune som skal være styrende
for om en pleietrengende person skal få heldøgns om-
sorg på sykehjem, men den enkeltes behov.
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Svar:
Pasientrettighetsloven og kommunehelsetjenes-

teloven gir eldre og pleietrengende rett til nødvendig
helsehjelp. Retten til helsetjenester går så langt som
behovet tilsier. Dersom en person har behov for
døgnkontinuerlig pleie- og omsorg, er kommunen
forpliktet til å yte et heldøgns tjenestetilbud til ved-
kommende, enten i institusjon eller i vedkommendes
eget hjem. Dersom pasientens hjelpebehov tilsier at
nødvendig og forsvarlig helsehjelp bare kan ytes i sy-
kehjem, kan ikke kommunen sette vedkommende på
venteliste, men må sikre at vedkommende umiddel-
bart får sykehjemsplass.

Mangfoldet i omsorgstjenestens brukergruppe,
både når det gjelder alder og hjelpebehov, tilsier at
kommunene til en hver tid må tilby et bredt spekter
av bo- og hjelpetilbud. Kommunene har en nærhet til
brukeren som gir en unik mulighet til å utforme tje-
nestetilbudet ut fra lokale forhold. Tilbudet til den
enkelte kan også variere fra en dag til den neste og
må til enhver tid tilpasses den enkeltes behov.

Det lokale selvstyret representerer en av de mest
sentrale verdier i det norske samfunn. Etter min vur-
dering kan et vitalt lokaldemokrati gi kostnadseffek-
tiv utnyttelse av ressursene, og et tjenestetilbud til-
passet lokale forhold. En forutsetning for at kommu-
nene skal kunne tilpasse tjenestetilbudet til innbyg-
gernes behov og ønsker, er at de har lokal handlefri-
het, og at statlige myndigheter ikke sentralstyrer
kommunesektoren.

Dagens modell med rammefinansiering gir kom-
munene mulighet til å prioritere mellom ulike formål
og ulike brukergrupper, både mellom sektorer og
innenfor omsorgstjenesten. Disse prioriteringene
bygger på god lokal kunnskap om behovene og pre-
feransene til befolkningen. Kommunalt ansvar for å
finansiere tjenestetilbudet sikrer også partnerskap
mellom kommunen, pårørende og frivillig sektor.
Dette er et partnerskap som blir viktig å videreutvikle
for framtida. Gjennom rammefinansieringen får også
kommunene et insentiv for å gi tjeneste som bidrar til
å holde befolkningen friske lenger. Det er veldoku-
mentert at tidlig hjelp, satsing på aktivitetstilbud og
forebyggende tiltak bidrar til å holde eldre friske len-
ger og slik utsette behovet for sykehjem.

En viktig innvending mot en løsning hvor staten
finansierer et system hvor penger følger bruker, vil
derfor være at den lokaldemokratiske styring av tje-
nesteproduksjonen kan forsvinne. Kommunene vil
bli fratatt ansvaret for det som sammen med grunn-
skolen og barnehagene er deres viktigste tjenesteom-
råder. I så fall blir kommunen, som lokalpolitisk sys-
tem som foretar allokeringsbeslutninger, mindre vik-
tig.

Gjennom regjeringens Omsorgsplan 2015 bruker
vi hvert år betydelige midler til utbygging av kapasi-
tet, kompetanse og kvalitet i omsorgstjenestene. Vi er
ikke i mål, men løsningen slik jeg vurderer det, er
ikke å frata kommunene muligheten til selv å priori-
tere men snarere styrke dem ressursmessig.

SPØRSMÅL NR. 1883

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 15. september 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Flere statsråder har i media bekreftet at regjerin-

gen vil fjerne kontantstøtten for 2-åringer fra august
2012.

Hvor mange nye barnehageplasser mener statsrå-
den dette vil skape behov for fra august, og kan regje-
ringen garantere at alle toåringer som søker om plass
vil få plass fra august 2012?»

BEGRUNNELSE:
Fjerning av kontantstøtten for toåringer gir min-

dre rom for at foreldre kan velge den omsorgsløsning

som de mener er best for sine barn. Valgfrihet krever
økonomisk mulighet til å velge mer tid hjemme, og
det krever mulighet for barnehageplass. I 2005 lovte
SV full barnehagedekning innen to år. Dette ble ikke
oppfylt. Da retten til barnehageplass så ble innført ble
den bare gjeldende for barn født før 1. september. Nå
fjerner regjeringen kontantstøtten for 2-åringer i en
situasjon der særlig storbyene har sin fulle hyre med
å holde tritt med økt behov som følge av befolknings-
utviklingen. Mange kommuner har også betydelige
utfordringer med samtidig å konvertere midlertidige
barnehager til permanente.
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Svar:
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2012 foreslå

å avvikle kontantstøtten for toåringer fra 1. august
2012. For ettåringer foreslår regjeringen å innføre
differensierte kontantstøttesatser. For barn i alderen
13-18 måneder foreslås det en sats på 5 000 kroner
per måned, og for barn i alderen 19-23 måneder fore-
slås det å videreføre dagens sats på 3 303 kroner per
måned.

Regjeringen legger til grunn at etterspørselen et-
ter barnehageplasser blant toåringer vil øke som føl-
ge av at kontantstøtten blir avviklet. Samtidig legges
det til grunn at etterspørselen etter barnehage blant
ettåringer vil bli redusert som følge av økningen i
kontantstøtten for barn i denne aldersgruppen. Netto
økning i etterspørselen som følge av endringene i
kontantstøtten er anslått til om lag 1 160 heltidsplas-

ser. I 2007 og 2008 ble det til sammenligning etablert
henholdsvis 18 000 og 14 500 barnehageplasser.

Prognosene for økt barnehageetterspørsel er utar-
beidet på grunnlag av resultater fra Barnetilsynsun-
dersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen
indikerer at det vil være behov for barnehageplass til
29 prosent av toåringene som ikke går i barnehage i
dag dersom kontantstøtten blir fjernet.

Det er kommunene som har ansvar for å sikre at
barn med rett til barnehageplass får oppfylt retten.
Kommunene vil gjennom budsjettforslaget bli varslet
i god tid før endringene i kontantstøtten trer i kraft,
og vil bli kompensert for merutgiftene ved de nye
barnehageplassene gjennom økt rammetilskudd. Jeg
forutsetter derfor at kommunene i samarbeid med
private utbyggere vil klare å etablere nok barnehage-
plasser til å møte den økte etterspørselen.

SPØRSMÅL NR. 1884

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 16. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Styret i Helse-Midt Norge RHF har vedtatt med

knappest mulig margin å omfordele ca. 133 millioner
kroner fra helse Møre og Romsdal HF til de andre
HFene i regionen. Stemmetallet utgjorde 7 mot 6,
noe som gjenspeiler hvilket fylke de enkelte tilhører.

Mener statsråden at dette er en god måte å styre
en helseregion på der den enkeltes bostedsadresse av-
gjør hvordan en vil stemme i et styre, og dermed bare
overkjøre en del av regionen, eller vil nå statsråden
foreta seg noe i denne saken for også å hensynta
Møre og Romsdal?»

Svar:
De regionale helseforetakene forvalter viktige

samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fel-
lesskapet. Styret skal sørge for at virksomheten opp-
når målene som er satt og innenfor de rammene som
er gitt.

Styret er et kollegialt organ som treffer beslutnin-
ger i styremøter. I forbindelse med sammensetningen
av styrene legges det vekt på at styret samlet sett har
en kompetanse som står i forhold til de oppgaver det
regionale helseforetaket har, samt de utfordringer de
står overfor. Videre legges det vekt på at styret samlet
sett har en bredde både geografisk, partipolitisk og
aldersmessig, og ivaretar kravet til kjønnsmessig ba-
lanse. Det enkelte styremedlem skal som styremed-
lem ikke representere geografiske områder, politiske
organisasjoner eller andre interessegrupper.

Når det gjelder spørsmålet som representanten
Nesvik tar opp, dreier dette seg om ny fordeling av
inntektsrammer i Helse Midt-Norge, basert på be-
hovskriterier for hele regionen. Dette er oppgaver
som ligger innenfor styrets kompetanseområde.
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SPØRSMÅL NR. 1885

Innlevert 5. september 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 16. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det blir uttalt fra Helse Midt Norge RHF at man

ønsker å redusere antallet sykehus i Møre og Roms-
dal som har akuttberedskap. Dette er med på nok en
gang å dra i gang en opprivende sykehusdebatt i den-
ne delen av regionen.

Kan statsråden berolige innbyggerne i Møre og
Romsdal om at akutt-tilbudet ved alle fylkets syke-
hus vil bestå, og hvis så ikke er tilfelle ber jeg stats-
råden redegjøre for hvilket sykehus som ikke lenger
skal ha dette tilbudet til sine innbyggere?»

Svar:
Helse Møre og Romsdal HF ble etablert den 1.

juli i år. Det er viktig at det nyetablerte helseforetaket
utarbeider langsiktige planer for utvikling av helsetil-
budet i regionen. I foretaksmøte med Helse Midt-

Norge RHF i juni i år la jeg derfor til grunn at Helse
Midt-Norge RHF på vanlig måte gir det nyopprettede
Helse Møre og Romsdal HF i oppdrag å utarbeide en
helhetlig plan for utviklingen av sykehusene i det nye
helseforetaket. Dette inkluderer samarbeid mellom
sykehusene i det nye helseforetaket - og deretter en
utviklingsplan for bygningsmassen, basert på førin-
ger i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-
Norges eget strategiarbeid.

I nevnte foretaksmøte ble det videre presisert at
byggetiltak i Helse Møre og Romsdal må baseres på
kravet om nærhet til akutt- og fødetilbud i Nasjonal
helse- og omsorgsplan. Nye planer bør derfor inne-
holde to alternativer: føde- og akuttilbud ved begge
sykehus i Nordmøre og Romsdal, eller ved ett felles
sykehus plassert mellom de nåværende sykehusene,
men med tilstrekkelig nærhet til begge byer.

SPØRSMÅL NR. 1886

Innlevert 6. september 2011 av stortingsrepresentant Morten Høglund
Besvart 12. september 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Den 22. september vil FN arrangere en 10-års-

markering for Verdenskonferansen mot Rasisme som
ble avholdt i Durban i 2001. Konferansen i år, popu-
lært kalt Durban 3 skal fokusere på rasisme og into-
leranse. Tidligere konferanser, herunder i 2001 og
2009 har vært brukt for å promotere rasisme, intole-
ranse, antisemittisme og forsøk på å innskrenke
ytringsfriheten. Basert på dette har allerede en rekke
vestlige land vedtatt å boikotte Durban 3.

Hva er regjeringens begrunnelse for å delta, og
mener man dette er uproblematisk?»

Svar:
Kampen mot rasisme er viktig, både globalt og

nasjonalt. Norge støttet både ”Durban I” (september
2001), som resulterte i den første norske handlings-
plan mot rasisme, og Tilsynskonferansen (”Durban
II”) som fant sted i Genève i 2009, der Norge spilte
en sentral rolle i forhandlingene om sluttdokumentet.

Det er en lang tradisjon i Norge for å støtte FNs
arbeid. Vår linje har hele tiden vært at vi vil delta for
å påvirke. Under forhandlingene om sluttdokumentet
som ble vedtatt under Tilsynskonferansen, forsvarte
vi sammen med andre likesinnede land ytringsfrihe-
ten ved å nøytralisere angrepene på denne grunnleg-
gende rettigheten. Vi lyktes også i å holde midtøsten-
konflikten ute av sluttdokumentet.

Vi vurderer sluttdokumentet som ble vedtatt med
bred global oppslutning som et klart og godt bidrag i
kampen mot rasisme. Dokumentet har fokus på rasis-
me og rasediskriminering; det anerkjenner ytringsfri-
hetens grunnleggende betydning; omtalen av hateful-
le ytringer er i tråd med artikkel 19 og 20 i FNs kon-
vensjon om sivile og politiske rettigheter; dokumen-
tert inneholder ingen referanser til nedsettende omta-
le av religioner; og det inneholder ingen referanse til
særskilte konflikter.

Teksten ivaretar de mål vi hadde satt oss da vi
gikk inn i forhandlingene, og teksten går ikke utover
de internasjonale forpliktelser som Norge har sluttet
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seg til. Både Amnesty International og Human
Rights Watch påpekte at sluttdokumentet var et frem-
skritt i kampen mot rasisme. USAs fungerende am-
bassadør i Genève omtalte den gang Norges rolle i
Durban-prosessen som meget konstruktiv.

Under FNs 65. sesjon ble det vedtatt at det skulle
avholdes en 10-årsmarkering av Durban I. Markerin-
gen vil ta form av en åpningsseremoni torsdag 22.
september 2011 under det såkalte høynivåsegmentet
i årets generalforsamling med innlegg av Generalfor-
samlingens presidenten, FNs generalsekretær, Høy-
kommissæren for menneskerettigheter, en represen-
tant for hver regional gruppe, en representant fra Sør-
Afrika, samt en representant for det sivile samfunn.
Etter dette vil markeringen gå over i et rundebords-
format med anledning til nasjonale innlegg. Tema for
dette rundebordet er ”Victims of racism, racial discri-
mination, xenophobia and related intolerance: recog-
nition, justice and development”. Markeringen av-
sluttes med et plenumsmøte med oppsummering av
debatten og vedtakelse av en politisk erklæring.

Forhandlingene om denne politiske erklæringen
er ennå ikke avsluttet. Det utkast til erklæring som
foreligger, vektlegger en politisk bekreftelse på ek-
sisterende forpliktelser og anmoder om en intensive-
ring av tiltak for å bekjempe rasisme, rasediskrimine-
ring, xenophobia og andre former for intoleranse.

Norge har deltatt aktivt i forhandlingene og det er
intet som i dag skulle tilsi at Norge ikke skulle kunne
støtte erklæringen. Men dette vil bli endelig avklart
når sluttekst foreligger.

De land som nå har trukket seg fra prosessen om
denne 10-årsmarkeringen av Durban (Israel, USA,
Canada, Nederland, Tsjekkia, Australia og Tysk-
land), er de samme land som besluttet å ikke delta i
Tilsynskonferansen i Genève. De har under forhand-
lingene om den politiske erklæringen tilkjennegitt at
de ikke kan støtte et dokument som refererer til Dur-
ban I uavhengig av tekstens øvrige innhold.

Gitt vår støtte til FNs arbeid og vårt engasjement
for å påvirke, ville det være påfallende om Norge
skulle trekke seg fra en prosess som er en oppfølg-
ning av tekster vi har støttet opp om og aktivt påvir-
ket. Den politiske erklæringen er først og fremst en
fornyet stadfesting av eksisterende forpliktelser og er
en viktig symbolsak, ikke minst for de afrikanske
land.

”Durban I” er fra enkelte hold assosiert med om-
stendighetene rundt og noen ekstreme synspunkter
som ble fremført under et NGO-forum, enn selve det
sluttdokumentet som fikk bred oppslutning. Jeg
fremholdt selv i Genève under Revisjonskonferansen
i 2009 at kampen mot rasisme er avgjørende for men-
neskets verdighet og at FN er den eneste globale are-
na hvor denne kampen kan føres. Jeg understreket
også den gang at Norge aldri vil overlate FN-arenaen
til ekstremistene. Dette står jeg fast ved. Vårt fokus
er på utfallet av en forhandlingsprosess; det er dette
som blir stående.

SPØRSMÅL NR. 1887

Innlevert 6. september 2011 av stortingsrepresentant Morten Høglund
Besvart 20. september 2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Spørsmål:
«Norge og EFTA signerte en frihandelsavtale

med Colombia høsten 2008. Både USA og EU har et-
ter dette godkjent tilsvarende frihandelsavtaler med
Colombia, og det er viktig at norske bedrifter ikke
kommer i en konkurransevridende posisjon overfor
næringslivet fra disse landene.

Hvorfor er ikke frihandelsavtalen fremlagt Stor-
tinget til ratifisering snart tre år etter den ble signert,
hvor mye har norske bedrifter tapt som følge av den
langdryge prosessen og når vil regjeringen legge av-
talen frem i Stortinget?»

Svar:
At vi har inngått en handelsavtale med Colombia opp-

fattes av enkelte som kontroversielt, mye på grunn av men-
neskerettighetssituasjonen i Colombia. På denne bakgrunn
har jeg lagt vekt på en grundig behandling av saken før den
fremmes for Stortinget. Dette er et arbeid som fremdeles
pågår, og det er ikke fastslått konkret tidspunkt for fremleg-
gelse av frihandelsavtalen for Stortinget.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia
trådte i kraft for Colombia, Liechtenstein og Sveits 1.
juli i år. Island har ikke ratifisert avtalen.

Verken USA eller EU har ennå ratifisert sine fri-
handelsavtaler med Colombia, og norske virksomhe-
ter bør derfor ikke ha merket konkurranseulemper
som følge av disse avtalene.
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SPØRSMÅL NR. 1888

Innlevert 6. september 2011 av stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide
Besvart 12. september 2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«RHF Helse Sør-Øst har varslet at de vil inngå

løpende avtaler med ideelle aktører innen tverrfaglig
spesialisert rusbehandling.

Innebærer dette at alle offentlige innkjøpere nå
kan anvende denne nye formen for avtaleinngåelse i
alle deler av landet, og på alle områder innen helse-
og sosialsektorene, inkludert områder som barne-
vern, sykehjem, rehabilitering og psykiatri?»

BEGRUNNELSE:
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-

Erichsen har uttalt at hun er glad for at Helse Sør-Øst
RHF med dette bidrar til en mer langsiktig og forut-
sigbar relasjon til de ideelle institusjonene.

"– Regjeringen er opptatt av gode, langsiktige og
forutsigbare vilkår for frivillig sektor. Derfor har jeg
også stilt krav om at de regionale helseforetakene ved
anskaffelser tar særlig hensyn til de ideelle institusjo-
nenes behov for nettopp forutsigbarhet og langsiktig-
het. Dette er viktig for institusjonene, og ikke minst
for brukerne.

Den nye formen for avtaleinngåelse vil bidra til
økt stabilitet for institusjonene både i forhold til kon-
tinuitet i pasienttilbudet, ansattes situasjon og institu-
sjonenes behov for fremtidige investeringer."

Svar:
Det er den enkelte innkjøper som har ansvaret for

å gjennomføre sine anskaffelser i tråd med anskaffel-
sesregelverket. Når det gjelder de konkrete avtalene
om tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er det såle-
des Helse Sør-Øst RHF som selvstendig innkjøper
som har ansvaret for disse. Jeg har derfor ikke kjenn-
skap til det nærmere innholdet i avtalene eller til den
vurderingen som ligger til grunn for beslutningen om
å bruke løpende avtaler i det konkrete tilfellet.

Generelt er hensynet til langsiktige relasjoner og
stabilitet over tid viktig for mange tjenester innen
helse- og sosialsektorene – både for brukerne og for
å få samfunnsøkonomisk sett riktige investeringer.
Jeg mener derfor at det i en del tilfeller bør vurderes

å benytte lengre konktraktsperioder enn det som i dag
er vanlig, samtidig som det bør vurderes om det kan
være hensiktsmessig med bruk av løpende avtaler.

Anskaffelsesregelverket setter ikke noe generelt
forbud mot å inngå løpende avtaler (tidsubegrensede
avtaler). Det er således i utgangspunktet ikke et retts-
lig hinder for å inngå slike avtaler.

Anskaffelsesregelverket gir heller ikke noen ge-
nerelle regler om kontraktens lengde. Når det gjelder
rammeavtaler, inneholder regelverket en særlig be-
stemmelse om at disse ikke kan inngås for mer enn
fire år. Denne hovedregelen kan imidlertid fravikes
når det er særlig berettiget ut ifra det rammeavtalen
gjelder.

Begrensningen på fire år gjelder derimot ikke ved
kontrakter om enkeltstående anskaffelser eller der
rammeavtalen bare er omfattet av forskrift om offent-
lige anskaffelser del I – for eksempel ved kontrakter
om utførelse av helse- og sosialtjenester med ideelle
organisasjoner. Regelverket gir likevel visse føringer
med hensyn til hvor lange kontrakter som kan inngås
og hvor lenge tidsubegrensede avtaler kan løpe: De
grunnleggende prinsippene om konkurranse, for-
holdsmessighet og forretningsmessighet tilsier at
man ikke kan omgå anskaffelsesreglene ved å inngå
kontrakter med uforholdsmessig lang varighet, og at
oppdragsgiver uansett har en plikt til med jevne mel-
lomrom å konkurranseutsette løpende avtaler. Er
kontraktsperioden for lang, kan dette både virke kon-
kurransebegrensende og være i strid med anskaffel-
seslovens formål om å oppnå effektiv ressursbruk.
Hvor ofte kontrakten må konkurranseutsettes vil i ut-
gangspunktet være lik vurderingen av hva som ville
utgjort en passende kontraktslengde, dersom opp-
dragsgiver i stedet hadde valgt å inngå en tidsbegren-
set avtale. Dette må vurderes på bakgrunn av blant
annet hva kontrakten gjelder og dens kompleksitet.
For eksempel vil det for visse tjenester på helse- og
omsorgsfeltet være et velbegrunnet behov for konti-
nuitet i ytelsene, ikke minst av hensyn til brukere som
har behov for trygghet og stabilitet.
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SPØRSMÅL NR. 1889

Innlevert 6. september 2011 av stortingsrepresentant Kenneth Svendsen
Besvart 22. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«E6 gjennom Korgenfjellet ble åpnet den

16.09.2005 og er nå stengt for all ferdsel. Trafikken
må nå kjøre over Korgenfjellet. E12 gjennom
Umskaret ved Mo i Rana ble åpnet den 31.10.2006,
og skal stenges for all trafikk med det første. Bak-
grunnen for dette er at grunnarbeidet ikke holder mål,
og hele veien må tas opp på nytt. Dette er helt nye
tunneler som skal vare i flere tiår.

Hvem har ansvaret for at dette arbeidet må gjøres
på nytt, og er de stilt til ansvar for denne grove fade-
sen?»

BEGRUNNELSE:
Begge tunnelene er få år gamle, men de må like-

vel stenges. Grunnen må tas opp igjen i begge tunne-
lene, og arbeidet må utføres på nytt. Dette fører til
store kostnader for privatpersoner og næringsliv som
må kjøre store omveier på dårlige veier. I tillegg vil
dette føre til store kostnader for staten. Etter den
kjennskap jeg har til saken er ingen stilt til ansvar for
det som vil koste millioner av skattekroner.

Svar:
På grunn av telehiv må det gjøres korrigerende

tiltak i Korgfjelltunnelen, noe som vil ha uheldige
konsekvenser for trafikanter og næringsliv.

Hovedårsaken til det som har skjedd synes å være
en kombinasjon av mengden av frost i området, og
inntrengning av frost på grunn av ventilasjon av tun-
nelen. I ettertid har det vist seg at disse forholdene
har vært underestimert.

Forholdene har i kalde perioder ført til isdannelse
i vegoverbygningen, med telehiv og tilhørende pro-
blemer som resultat.

Jeg ser svært alvorlig på det som har skjedd, og
har vært i kontakt med Statens vegvesen om saken.

Jeg har bedt Vegvesenet redegjøre for hvilke tiltak
det er aktuelt å sette i gang for å forhindre at slikt
skjer igjen.

En viktig lærdom etaten har gjort av det som har
skjedd i Korgfjelltunnelen, er at de i fremtiden vil
gjennomføre konkrete vurderinger av forventet frost
og frostmengde som den aktuelle tunnelen vil bli ut-
satt for. Slike vurderinger vil baseres på temperatur-
registreringer fra nærliggende værstasjoner. Hvis det
ikke finnes tilstrekkelig og relevante temperaturdata
fra nærliggende værstasjoner, må det etableres egne
temperaturmålinger for å fremskaffe slike data.

Et annet viktig forhold er at dagens krav til ven-
tilasjon av en vegtunnel vil føre til at det transporte-
res store mengder kald luft langt innover i tunnelen.
Dette må det tas hensyn til i tilstrekkelig grad når kra-
vene til drenssystem og vegoverbygning blir fastsatt.

Videre har Vegvesenet redegjort for at de med
bakgrunn i erfaringene de nå besitter vil ta initiativ til
å gjennomføre ett temamøte for byggherrepersonell,
entreprenører og rådgivere for å sette ytterligere fo-
kus på temaet. Dette vil være et strakstiltak. Ytterli-
gere opplæringstiltak vil også bli vurdert, og Vegve-
senet vil samtidig øke prioriteringen av vegteknologi
og frostdimensjonering i etatens løpende byggherre-
kurs og opplæring.

Det vil også bli vurdert om det er behov for å
skjerpe de kontraktsmessige kravene knyttet til entre-
prenørens egenkontroll og byggherrens stikkprøve-
kontroll, for å redusere muligheten for utførelsesfeil
som kan ha betydning for at slikt skjer.

Staten vegvesen har gitt meg forsikringer om at
de tar saken på største alvor, og at de vil følge opp sa-
ken slik at vi så godt det lar seg gjøre søker å unngå
at dette skjer igjen. Jeg mener det viktigste nå er at
Vegvesenet tar lærdom av det som har skjedd, og føl-
ger opp dette. Lærdommen må også ses i lys av frem-
tidige klimaendringer.
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SPØRSMÅL NR. 1890

Innlevert 7. september 2011 av stortingsrepresentant Anders Anundsen
Besvart 21. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Kan arbeidsgiver, slik statsråden oppfatter re-

gelverket, bruke brudd på Helsepersonelloven § 21
som grunnlag for en muntlig advarsel/tilrettevisning,
i strid med reaksjonssystemet i Helsepersonellov-
en?»

BEGRUNNELSE:
Helsepersonelloven § 21 omhandler helseperso-

nells taushetsplikt. Reaksjoner ved brudd på Helse-
personellovens bestemmelser er nærmere omtalt i lo-
vens kap 11. Det er Helsetilsynet som i hovedsak re-
agerer overfor de personer som bryter Helsepersonel-
loven.

Jeg er gjort kjent med et tilfelle hvor arbeidsgiver
(kommunen) har gitt en muntlig advarsel (tilrettevis-
ning) med bakgrunn i påstand om brudd på Helseper-
sonelloven § 21.

Arbeidsreglementet i den angjeldende kommune
hjemler muntlig advarsel/irettesettelse i de tilfeller
det foreligger brudd på arbeidsreglementet eller ar-
beidsavtalen, nektelse av å etterkomme pålegg fra
overordnede, ved straffbare handlinger, ved berusel-
se på arbeidsplassen eller ved uakseptabel opptreden
for øvrig.

Dersom arbeidsgiver (kommunen) mener det
foreligger brudd på Helsepersonelloven § 21 kan jeg
vanskelig se at en kan omgå samme lovs reaksjons-
system ved påstått brudd på loven og isteden benytte
arbeidsreglementet som hjemmel for muntlig tilrett-
visning.

Etter min oppfatning må det være klart at det er
Helsepersonellovens system som må benyttes ved
brudd på samme lov. Det følger også av at vedtak
med hjemmel i reaksjonskapitlet i Helsepersonellov-
en er enkeltvedtak med klagerett, mens irettesettelse
av arbeidsgiver ikke gir samme klagerett.

Svar:
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

(helsepersonelloven) har i kapittel 11 bestemmelser
om reaksjoner som kan gis ved brudd på lovens be-
stemmelser. De vanligste reaksjonene er advarsel, til-
bakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgod-
kjenning, suspensjon av autorisasjon, lisens og spesi-
alistgodkjenning og begrensning av autorisasjon.

Helsepersonelloven § 56 regulerer Statens helse-
tilsyns myndighet til å gi advarsel til helsepersonell
som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter lo-
ven eller bestemmelser gitt i medhold av den. Det er
imidlertid et vilkår for å kunne gi en advarsel at plikt-
bruddet har vært ”egnet til å medføre fare for sikker-
heten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en bety-
delig belastning eller til i vesentlig grad å svekke til-
liten til helsepersonell eller helsetjenesten”. Dette er
konkrete vurderinger Helsetilsynet må foreta med
grunnlag i den aktuelle saken de har til behandling.
Ethvert pliktbrudd gir med andre ord ikke grunnlag
for en advarsel fra Statens helsetilsyn. Pliktbruddet
må som det fremgår av lovteksten ha en viss alvorlig-
hetsgrad.

Tilsynsmyndighetene får kunnskap om plikt-
brudd på forskjellige måter. Det kan være pasienter,
pårørende, arbeidsgivere, media og andre som gjør
tilsynsmyndighetene oppmerksom på at det har fore-
gått brudd på helsepersonellovens bestemmelser.
Som arbeidsgiver må man på samme måte som andre
vurdere om det pliktbruddet man mener har foregått
har vært så alvorlig at det er grunn til å bringe saken
inn for tilsynsmyndighetene.

I den angjeldende saken, der en kommune har gitt
en muntlig advarsel til en ansatt, som etter sigende
har brutt taushetsplikten etter helsepersonelloven §
21, må kommunen som arbeidsgiver ha adgang til å
gi en muntlig advarsel. Dette vil være et ledd i kom-
munens ansvar som arbeidsgiver, og kommunen må
som arbeidsgiver kunne ha mulighet til å korrigere
sine egne ansattes adferd i ønsket retning. Om kom-
munen vurderer pliktbruddet som så alvorlig at det
bør bringes inn for tilsynsmyndighetene, kan kom-
munen gå til det skritt å be Helsetilsynet i fylket vur-
dere saken. Dersom Helsetilsynet i fylket finner at
pliktbruddet er så alvorlig at det kan være grunnlag
for en advarsel, skal saken oversendes Statens helse-
tilsyn for videre vurdering. Kommunen har imidler-
tid ikke en meldeplikt etter loven til å be Helsetilsy-
net i fylket vurdere saker der det har foregått brudd på
for eksempel taushetsplikten etter helsepersonellov-
en.

Jeg mener det er hensiktsmessig at saker vurderes
og besluttes på lavest mulig konfliktnivå, dersom al-
vorlighetsgraden av evt. overtredelse ikke tilsier at
Helsetilsynet bør behandle saken som tilsynssak.
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SPØRSMÅL NR. 1891

Innlevert 7. september 2011 av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold
Besvart 15. september 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Barn som har vært offer for menneskehandel,

kan ha blitt frarøvet sin identitet og har vanskelighe-
ter med å oppklare sin identitet ovenfor norske myn-
digheter. De får dermed avslag på søknad om norsk
statsborgerskap. Noe som fører til at de ikke har ret-
tigheter og få muligheter til en ny start.

Hvordan vil statsråden håndtere denne utfordrin-
gen?»

BEGRUNNELSE:
I Stavanger Aftenblad kan vi 31.08.2011 lese om

unge mennesker som er offer for menneskehandel og
har blitt tatt vare på av barnevernet i Norge de siste
seks årene. Selv om de er godt integrerte i det norske
samfunnet og både politi og barnevern har trodd de-
res historie og beskyttet dem mot bakmenn. Opplever
de at utlendingsmyndighetene selv etter så lang tid
gir dem få muligheter til å leve et liv i Norge med ret-
tigheter. Statsborgerskap er et viktig håndslag til
mennesker som har fått beskyttelse i Norge.

Svar:
Stortingsrepresentant Bekkevold har i begrunnel-

sen for sitt spørsmål vist til en sak i Stavanger Aften-
blad 31. august 2011. Unge mennesker som hadde
vært ofre for menneskehandel, og blitt tatt vare på av
barnevernet i Norge, fikk avslag på norsk statsbor-
gerskap med grunnlag i identitetsvilkåret.

Identitetsvilkåret i statsborgerloven innebærer at
søkeren må ha dokumentert eller på annen måte klar-
lagt sin identitet når forvaltningen treffer vedtak om
innvilgelse av norsk statsborgerskap.

Ifølge statsborgerforskriften vil kravet til doku-
mentert identitet som hovedregel anses oppfylt der-
som søkeren fremlegger et originalt, gyldig pass. Ho-
vedregelen er at det må være åpenbart at det fremlag-
te passet viser søkerens rette identitet. Det kan gjøres
unntak fra hovedregelen dersom det er umulig for sø-

keren å fremskaffe originalt, gyldig pass eller dersom
søkerens sikkerhet tilsier det. Identiteten kan da an-
ses for klarlagt etter en konkret vurdering, dersom det
foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for at
den opplyste identiteten er den riktige.

I 2010 fikk 1733 søkere avslag på statsborger-
skap som følge av identitetstvil, ifølge tall fra Utlen-
dingsdirektoratet. Det er ulike grunner til at søkere
ikke oppfyller identitetskravet. For mange søkere er
årsaken at de har oppgitt ulike identiteter til myndig-
heter i forskjellige land før de har kommet til Norge.
Det har dermed oppstått tvil om hva som er søkerens
riktige identitet. For å oppklare denne tvilen krever
norske myndigheter identitetsdokumenter fra søker-
nes hjemland. Slike dokumenter kan være vanskelige
å skaffe. Dokumenter fra noen land har dessuten ikke
tilstrekkelig notoritet. Dersom det først har oppstått
tvil rundt en søkers identitet, kan det derfor være van-
skelig å klargjøre identiteten.

Identitetsvilkåret i statsborgerloven gjelder på
samme måte for barn som for voksne. Barns identitet
utledes imidlertid av foreldrenes identitet. Praksis er
i dag at den tvilen som hefter ved foreldrenes identi-
tet også omfatter barna.

Departementet sendte forslag til endringer i stats-
borgerloven og statsborgerforskriften på høring 25.
juni 2009. Forslagene gikk blant annet ut på å senke
beviskravet for identitetsfastsettelsen etter lang botid
i Norge. Det ble foreslått at barn som er født i Norge
og registrert i folkeregisteret, skal anses for å oppfyl-
le identitetsvilkåret. Det ble videre foreslått at barn
som er født i utlandet skal anses for å ha klarlagt sin
identitet dersom de har vært registrert i folkeregiste-
ret i 5 år og det ikke har oppstått nye forhold som gir
grunn til tvil. Det ble også bedt om høringsinstanse-
nes innspill på om det bør innføres en særregel knyt-
tet til identitetsvilkåret i statsborgerloven for perso-
ner over 18 år.

Saken er under behandling i Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet.
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SPØRSMÅL NR. 1892

Innlevert 7. september 2011 av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold
Besvart 21. september 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«I Regjeringens handlingsplan mot menneske-

handel slås det fast at offer for menneskehandel skal
gis hjelp og beskyttelse.

Hvordan kan regjeringen akseptere at et offer for
menneskehandel som er blitt reddet fra menneske-
smuglere av politiet og beskyttet av barnevernet i fle-
re år blir sendt ut av landet?»

BEGRUNNELSE:
Stavanger Aftenblad forteller 31.08.2011 om

seks kinesiske barn som i perioden 2006-2007 ble
reddet av politiet i Stavanger fra menneskehandlere.

Både politi og barnevern har trodd deres historie
og beskyttet dem mot bakmenn. Samtidig opplever vi
at utlendingsmyndighetene vil sende en av disse jen-
tene tilbake til Kina.

Jeg kan ikke se at den praksisen som utlendings-
myndighetene legger opp til i denne saken er i tråd
med intensjonene i stortingsmelding 7 som omhand-
ler mennesker som er offer for menneskehandel.

Svar:
Mindreårige som kommer til Norge uten sine for-

eldre er en sårbar gruppe, og regjeringen mener det er
en viktig oppgave å sikre forsvarlig omsorg og be-
skyttelse for denne gruppen. På grunn av økt bevisst-
het omkring risikoen for menneskehandel og andre
overgrep mot enslige mindreårige asylsøkere, jobber
politi, utlendingsmyndighetene, mottak og barnevern
nå systematisk for å forebygge og avdekke slike for-
hold, herunder gjennom opplæringstiltak og rutiner
for å sikre at mindreårige asylsøkere som kan stå i
fare for å bli/er utnyttet i menneskehandel så raskt
som mulig identifiseres og sikres nødvendig bistand,
beskyttelse, sikkerhet og omsorg. Barn som identifi-
seres som ofre for menneskehandel, følges opp vide-
re av barnevernet.

I bakgrunnen for representantens spørsmål vises
det til en konkret enkeltsak, hvor et mindreårig offer

for menneskehandel har fått avslag på sin søknad om
opphold i Norge. Jeg understreker at det er Utlen-
dingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda
(UNE) som avgjør saker etter utlendingsloven. Jeg
har derfor ikke anledning til å gå nærmere inn på den
konkrete saken representanten nevner.

Regjeringen har synliggjort i utlendingsloven at
tidligere ofre for menneskehandel kan ha rett på an-
erkjennelse som flyktning. Dersom et barn risikerer
menneskehandel eller represalier fra bakmenn ved
retur til sitt hjemland, kan han eller hun ha rett til be-
skyttelse i Norge. UDI og UNE foretar en barnesen-
sitiv vurdering av barnets beskyttelsesbehov, og må i
sin vurdering ta hensyn til at mindreårige ofre for
menneskehandel som er uten tilstrekkelig omsorg el-
ler sosialt nettverk, vil kunne løpe en ekstra risiko for
på nytt å bli utsatt for menneskehandel ved retur til
hjemlandet.

Det fremgår også av utlendingsloven at det ved
vurderingen av oppholdstillatelse av humanitære
grunner, skal ses hen til om utlendingen har vært of-
fer for menneskehandel. Ofre for menneskehandel
kan møte spesielle vanskeligheter ved retur på grunn
av sosiale forhold ved retursituasjonen. Barn kan
være særlig sårbare i denne sammenheng. Beskyttel-
se av ofre for menneskehandel, både barn og voksne,
er godt ivaretatt i utlendingsloven og -forskriften.

Barnekonvensjonens prinsipp om ”barnets beste”
er lagt til grunn ved all oppfølging av antatte mindre-
årige ofre for menneskehandel. God oppfølging av
ofre for menneskehandel, herunder mindreårige ofre,
betyr imidlertid ikke nødvendigvis at utlendingen
skal innvilges oppholdstillatelse i Norge etter endt re-
fleksjonsperiode. Det vil heller ikke alltid være til
barnets beste å flytte permanent til et land det har blitt
brakt til gjennom menneskehandel. Gjenforening
med foreldre eller andre omsorgspersoner vil ofte
være til barnets beste. Det er som nevnt UDI og UNE
som foretar den konkrete vurderingen av det enkelte
barns behov for beskyttelse og av hensynet til barnets
beste.
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SPØRSMÅL NR. 1893

Innlevert 8. september 2011 av stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide
Besvart 15. september 2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Hva har Landbruks- og matdepartementet gjort

for å legge til rette for å starte opp virksomheter ba-
sert på nye typer livdyr i Norge?»

BEGRUNNELSE:
Bakgrunnen for spørsmålet, er en henvendelse

fra en alpakkaprodusent som opplever at støtteord-
ninger og dyrevelferdsforskrifter ikke er tilpasset nye
næringer.

Produksjon av alpakka er en liten næring (30 pro-
dusenter i Norge), men den kan utgjøre en tilleggs-
inntekt for en gårdbruker.

Det er krevende å starte ny virksomhet, og da er
det nødvendig med gode rammebetingelser. Dette
gjelder ikke minst når det er dreier seg om helt nye
næringer. Produksjon av alpakka er et eksempel på
en ny næring.

Det er et politisk satsingsområde å legge til rette
for en best mulig utnyttelse av gårdens ressurser. Nye
næringer og ny virksomhet med basis i gårdens res-
surser. Da må også støtteordninger tilpasses dette, og
forskrifter må utformes på en måte som ikke diskri-
minerer produksjon av nye typer livdyr.

Dersom produksjon av nye typer livdyr og andre
nye næringer skal være mulig, må man stimulere til
slik virksomhet, ikke gjøre det vanskelig å starte næ-
ringsvirksomhet med utgangspunkt i et nytt produkt.

Svar:
I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til en

henvendelse fra en alpakkaprodusent som opplever
at støtteordninger og dyrevelferdsforskrifter ikke er
tilpasset nye næringer.

Jeg vil understreke at det ikke er fastsatt noen
spesiell dyrevelferdsforskrift for hold av alpakka.
Produksjon med alpakka omfattes av den generelle
forskriften om hold av produksjonsdyr, som omfatter
alle virveldyr som avles eller holdes for produksjon
av mat, ull, hud eller pels, eller for andre produk-
sjonsformål. Tilsvarende krav finnes i EU. Som for
andre dyr, omfattes også hold av alpakka av den nye
dyrevelferdsloven.

Mattilsynet opplyser at det fra sentralt hold ikke
har vært lagt spesielle føringer for praktisering av dy-

revelferdsregelverket for alpakka. Det er Mattilsy-
nets distriktskontorer som i det enkelte tilfellet må
vurdere om dyreholdet er i tråd med regelverket.

Jeg vil også vise til at ved import av klauvdyr
kommer et omfattende dyrehelseregelverk til anven-
delse. Dette har som formål å ivareta god dyrehelse
og beskytte norske husdyr mot smitte utenfra. Mattil-
synet opplyser at eventuell import av alpakka, vil bli
håndtert på lik linje med import av andre klauvdyr.

Når det gjelder støtteordninger for produksjon
med alpakka, vil jeg vise til at den omfattes av flere
tilskuddsordninger. Og jeg vil understreke at denne
støtten ikke er begrenset til kun å gjelde oppdrett av
livdyr for salg, men at den også omfatter dyr som
jordbruksforetak setter inn i produksjon. Beitetil-
skuddet, som er vesentlig i kulturlandskapssammen-
heng, gis for hold av alpakka, og de viktige areal- og
kulturlandskapstilskuddene kan gis med grunnlag i
grovfôrproduksjon (inkl. beiting) til alpakka.

For investeringstilskudd og regionalt miljøpro-
gram får hvert fylke årlig tildelt et rammebeløp som
grunnlag for sin forvaltning. Innenfor rammen er fyl-
kene gitt et relativt stort regionalt handlingsrom i for-
valtningen av ordningene og kan fastsette kriterier
som gir grunnlag for utbetaling av disse tilskuddene,
og eventuelt også til jordbruksforetak med produk-
sjon med alpakka.

Jeg vil videre peke på at det økonomiske grunn-
laget for en jordbruksproduksjon ikke alene avgjøres
av hvilke tilskudd produksjonen er berettiget. Man
må også ta hensyn til hvilke markedsinntekter og
driftskostnader som er knyttet til produksjonen.

Partene må ta hensyn til summen av disse fakto-
rene i sine vurderinger under jordbruksoppgjørene. I
denne sammenheng kan det vises til at for mange
mindre husdyrproduksjoner, har partene tradisjonelt
lagt til grunn at de som spesialproduksjoner må kun-
ne ta ut en relativt stor andel av sin inntekt gjennom
markedet, og at produksjonene derfor i mindre grad
har vært omfattet av støtteordningene over Jord-
bruksavtalen.

Selv om produksjon med alpakka er en ny og me-
get liten driftsform i Norge, mener jeg at gjennom-
gangen over viser at alpakka er positivt behandlet
gjennom støtteordningene over Jordbruksavtalen.
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SPØRSMÅL NR. 1894

Innlevert 8. september 2011 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide
Besvart 13. september 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Hvordan vurderer utenriksministeren mennes-

kerettighetssituasjonen på Sri Lanka i lys av Amnes-
ty Internationals nye rapport om det pågående arbei-
det til "Lessons Learnt and Reconciliation Commis-
sion (LLRC)", og hvordan vil Norge følge opp de
opplysningene som fremkommer i rapporten som
medlem av FNs Menneskerettighetsråd (UNHRC)?»

BEGRUNNELSE:
FNs Menneskerettighetsråd (UNHRC) møtes i

Genève neste uke. Situasjonen på Sri Lanka i etter-
kant av den væpnede konflikten mellom regjeringen
og tamilene og vedvarende påstander om gjentatte
grove brudd på sivilbefolkningens menneskerettig-
heter forventes diskutert på møtet. Samtidig har Am-
nesty International denne uken offentliggjort en om-
fattende rapport, hvor regjeringens pågående arbeid
gjennom den såkalte Lessons Learnt and Reconcilia-
tion Commission (LLRC) utsettes for sterk kritikk.

Svar:
Etter at den 30 år lange krigen på Sri Lanka ble

avsluttet i 2009 er den generelle situasjonen i landet
sterkt forbedret. Det er slutt på krigshandlinger og
terrorangrep. Den akutte humanitære krisen er over,
det pågår omfattende gjenoppbygging og det store
flertallet av internt fordrevne er ute av flyktningleire-
ne. Det er avholdt lokalvalg også i de nordlige delene
av Sri Lanka. Av de opprinnelige 11 000 internerte
LTTE-kadrene er nå omlag 8000 løslatt, resten er
igjen i såkalte rehabiliteringssentre.

Den generelle situasjonen for sivilbefolkningen
er også betydelig forbedret. I august opphevet regje-
ringen unntakslovgivningen. Dette kom etter krav fra
mange i og utenfor Sri Lanka, inkludert Norge. Jeg
understreker denne positive utviklingen fordi jeg me-
ner det er viktig å signalisere til Sri Lankas regjering
både at vi følger situasjonen nøye, og at vi anerkjen-
ner de positive steg som er tatt siden krigens slutt i
2009.

Samtidig er det langt igjen til Sri Lanka innfrir de
høye forventningene vi har til landet, ikke bare med
hensyn til menneskerettighetene, men også hva angår
politisk løsning og forsoning. Landets president og
regjering har et solid flertall bak seg i parlamentet.
Denne posisjonen av styrke gir landets ledelse en
unik mulighet til å følge opp seieren i krigen med
konkrete, politiske initiativ som adresserer årsakene

til den langvarige konflikten. Det internasjonale sam-
funn og Norge har uttrykt klare forventninger til lan-
dets regjering om at de må gripe denne historiske an-
ledningen til å lansere en politisk løsning som er ak-
septabel også for minoritetene. En slik løsning vil
være sentral for framtidig stabilitet og forsoning og
for å hindre videre diskriminering av minoritetsgrup-
pene.

Det er positivt at regjeringen på Sri Lanka har
innledet samtaler med det tamilske politiske partiet
Tamil National Alliance (TNA), det største minori-
tetspartiet i opposisjon. Vi følger disse samtalene
nøye. Det synes å ha vært liten framgang i samtalene
så langt. Det internasjonale samfunn forventer at Sri
Lankas regjering nå tar et troverdig initiativ til en po-
litisk prosess og en løsning som kan forhindre at lan-
det pånytt trekkes inn i krig og terrorisme.

På MR-siden må vi dessverre konstatere at den
frie og offentlige debatten på Sri Lanka i liten grad
har fått bedre kår, selv to år etter krigens slutt. Også i
2011 var journalister utsatt for angrep og redaksjoner
praktiserer selvsensur. Dette er skuffende. Et funge-
rende demokrati trenger frie medier, og terrorisme
må bekjempes med full ytrings- og pressefrihet. Det-
te vil vi selvsagt fortsette å ta opp i våre samtaler med
Sri Lanka.

Krigen på Sri Lanka var grusom, og spesielt den
siste fasen. Norge støttet anbefalingen fra FNs gene-
ralsekretær om etablering av et ekspertpanel for å gi
råd om videre håndtering av krigens siste fase. Vi var
positive til at rapporten ble offentliggjort. Den infor-
masjonen som kommer frem i rapporten om mulige
brudd på humanitærretten og menneskerettighetene
er så alvorlig at den må følges grundig opp. En uav-
hengig etterforsking og straffeforfølging er viktig for
en god forsoningsprosess på Sri Lanka.

Sri Lanka har ikke tiltrådt Den internasjonale
straffedomstolen i Haag. Det er således i henhold til
folkeretten først og fremst Sri Lanka selv som må et-
terforske påstandene om folkerettstridige handlinger
i krigens siste fase. Norge har sterkt oppfordret Sri
Lanka til å forestå en slik troverdig oppfølging.

Som jeg nevnte i mitt innlegg i interpellasjonsde-
batten om Sri Lanka i Stortinget i mai, så har Sri
Lankas president utnevnt en egen erfarings- og forso-
ningskommisjon (LLRC) som skal legge fram sin
sluttrapport i november. Det er denne kommisjonens
arbeid som nå kritiseres av Amnesty.

Det er hevet over tvil at kommisjonens mandat og
virkemåte ikke tilfredsstiller internasjonale standar-
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der for en uavhengig og effektiv mekanisme for etter-
forskning av påstander om folkerettstridige handlin-
ger. Samtidig er kommisjonens rapport verken fer-
digstilt eller publisert. Vi må nå la kommisjonen få
fullføre arbeidet sitt. Vi skal vurdere grundig rappor-
ten og dens anbefalinger når denne foreligger. Fra
norsk side har vi imidlertid oppfordret til en åpen og
ærlig nasjonal prosess, som setter ofrenes behov i
sentrum.

Vi har også klare forventninger til at Sri Lankas
regjering når rapporten er avlevert følger opp på en

måte som tilfredsstiller internasjonale standarder. Vi
lever i en tid hvor denne type saker ikke lenger for-
svinner av seg selv.

Vi er gjort kjent med at Sri Lanka vil sende en
høynivådelegasjon til Menneskerettighetsrådets se-
sjon i september. Norge vil selvsagt ta opp MR-situ-
asjoner i enkeltland, inkludert i Sri Lanka. Vi vil gi
anerkjennelse for den positive utviklingen som har
funnet sted, samtidig som vi vil gjenta våre klare krav
og forventninger om at regjeringen på Sri Lanka føl-
ger opp FN-panelets anbefalinger.

SPØRSMÅL NR. 1895

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl
Besvart 23. september 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«På hvilken måte vil statsråden bidra til at PST

styrkes i kampen mot voldelige utslag av homofobi
og kvinneforakt i høyreekstreme miljøer, så vel som
overfor mennesker med en annen kulturell bak-
grunn?»

BEGRUNNELSE:
For ett år siden oppnevnte generalsekretæren i

Europarådet, Torbjørn Jagland, en gruppe som skulle
analysere hvorfor rasisme og fremmedhat sprer seg
over hele Europa. Gruppen ble ledet av Tysklands
tidligere utenriksminister, Joscha Fischer, og presen-
terte sin rapport i mai. De fleste regjeringer tok fra
første stund rapporten alvorlig og behandles nå i de
fleste europeiske hovedsteder. I Norge har det deri-
mot ikke vært spesielt stor oppmerksomhet knyttet til
denne. Det er trist, all den tid denne rapporten analy-
serer hat mot minoriteter i et bredt perspektiv og ser
ting i en sammenheng. I etterkant av 22. juli har nå
PST inngått et tettere samarbeid med Antirasistisk
senter. Det er positivt, da ting kan tyde på at PST har
hatt et noe for ensidig fokus mot islamisme. Det nær-
mere samarbeidet med Antirasistisk senter kan tyde
på at PST nå erkjenner dette. Samtidig tyder mye på
at PST ikke har hatt god nok oversikt og kunnskap
om alle de ulike variantene av høyreekstremisme. Jeg
har i flere sammenhenger fått inntrykk av at man ikke
klart nok ser fellestrekkene som ulike motstandere av
likestilling, rettigheter for homofile og det flerkultu-
relle samfunn har. Dette kan ha preget PSTs linje og
truselvurderinger. Det nærmere samarbeidet med
Antirasistisk senter kan tyde på at PST nå erkjenner

dette. Samtidig frykter jeg at PST med dette isolerer
og reduserer arbeidet til å handle om hat mot folk
med annen kulturell bakgrunn, mens høyreekstreme
miljøers hat mot likestilling og homofiles rettigheter
blir sett på som noe "annet" og mindre alvorlig.

Det kan også stilles spørsmål ved om Kripos ar-
beid mot det såkalte 1 %-miljøet i motorsykkelmiljø-
et i god nok grad er koordinert knyttet til PSTs ar-
beid, all den tid disse miljøene står for delvis korre-
sponderende holdninger knyttet til likestilling og ho-
mofile.

Svar:
Jeg vil innledningsvis vise til at både Politiets

sikkerhetstjeneste (PST) og det ordinære politiet er
sentrale aktører i arbeidet for å sikre befolkningens
trygghet, herunder bekjempelse av terror. Forebyg-
ging av terrorisme innebærer også en forebygging av
radikalisering, fordi radikaliseringen i ytterste konse-
kvens kan føre til at mennesker blir terrorister.

PST er vesentlig styrket både budsjett- og be-
manningsmessig i de senere år for å kunne håndtere
mer komplekse saksforhold. Det kan her nevnes at
bevilgningen til tjenesten er siden regjeringen tiltråd-
te i 2005 økt med 61 prosent, fra 240 millioner kroner
til 386 millioner kroner i 2011. PST ble så sent som i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2011 styr-
ket med 5,3 mill. kroner til åtte stillinger og investe-
ringer i kjøretøy. Jeg har en tett dialog med PST når
det gjelder tjenestens rammebetingelser og oppgave-
løsning.

PST forebygger rekruttering til voldelig ekstre-
misme både i forhold til høyre- og venstreekstreme
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miljøer samt ekstrem voldelig islamisme. Dette skjer
dels gjennom tjenestens egne aktiviteter og dels gjen-
nom samarbeid med andre myndigheter nasjonalt og
internasjonalt. En viktig del av forebyggingsarbeidet
er den dialog PST har med lokalt politi i den hensikt
å øke bevisstheten rundt problemstillingen samt øke
politiets kompetanse på fagfeltet.

Utover PSTs arbeid, vil jeg spesielt nevne at det
gjennom de senere år vært arbeidet med å styrke be-
visstheten og kunnskapen om hatkriminalitet i norsk
politi, dvs. kriminalitet som har rasistiske, fremmed-
fiendtlige og homofobiske motiver eller som på en
eller annen måte er begrunnet i fordommer mot en
person eller gruppe av personer på grunnlag av deres
faktiske eller oppfattede gruppetilhørighet.

Viktig i denne sammenheng er innføringen høs-
ten 2006 av en egen registrering i politiets straffe-
saksregister av anmeldelser der det foreligger et mo-
tiv knyttet til hat og fordommer. Offerets subjektive
oppfatning av motivet for den kriminelle handlingen
er avgjørende for denne kodingen. Politidirektoratet
utarbeider statistikk over utviklingen i antall anmel-
delser med et hatkriminelt motiv. Det arbeides videre

med ytterligere å bedre kvaliteten på og kunnskapen
om denne registreringsordningen.

Politidirektoratets Plan for mangfold i politi- og
lensmannsetaten (2008-2013) er et hovedtiltak for å
bekjempe diskriminering. Planen inneholder blant
annet tiltak for å integrere mangfoldsperspektivet i
all opplæring på Politihøgskolen og generelt styrke
bevisstheten og kunnskapen om mangfold og minori-
teter for ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Avslutningsvis vil jeg nevne at Justis- og politi-
departementet har gitt støtte til Landsforeningen for
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) til
prosjektet Rosa kompetanse justis, som gjennomfø-
res i samarbeid med Oslo politidistrikt. Prosjektet har
et todelt mål: 1) å øke politiets kompetanse om hat-
kriminalitet rettet mot lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner (LHBT), og 2) å oppfordre LHBT-be-
folkningen til å anmelde hatkriminalitet. Prosjektet
gjennomføres ved at LLH gir opplæring til ansatte i
politidistriktet, i første omgang de ansatte i kriminal-
vakten. I tillegg lanserer de en informasjonskampan-
je rettet mot LHBT-personer for å få flere til å anmel-
de hatkriminalitet.

SPØRSMÅL NR. 1896

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl
Besvart 21. september 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil justisministeren på bakgrunn av sitt engasje-

ment for rettshjelpsarbeid, overfor kunnskapsminis-
teren foreta seg noe for å sikre at jusstudenter ved
UiB fortsatt sikres at vitenskapelig ansatte kvalitets-
sikrer sakene de behandler ved Jussformidlingen?»

BEGRUNNELSE:
Jussformidlingen i Bergen tilbyr gratis rettshjelp

for privatpersoner. Tilbudet nyttes i stor grad av van-
skeligstilte personer og ytes av jusstudenter under
studiet som får viktig og nyttig praktisk erfaring i
samarbeid med UiB.

Tidligere har forutsetningen vært at vitenskapelig
ansatte fra UiB har kvalitetssikret sakene som stu-
dentene har til behandling. I august fikk studentene
beskjed om at UiB har fått instruks fra Kunnskapsde-
partementet om å kutte i antall ansatte. Dette har
medført at Jussformidlingen ikke lenger får noen vi-
tenskapelige ansatte til rådighet. Instruksen fra KD
rammer dermed både studenter og rettssikkerheten til
brukerne av tilbudet.

Svar:
Rettshjelpstiltakene er og skal være uavhengige.

Dette skal sikre at brukerne kan ha tillit til at de får en
nøytral og upartisk vurdering av saken. I dette ligger
det også at det er opp til det enkelte tiltak å vurdere
hvordan kvalitetssikringen skal foregå, og de ulike
rettshjelpstiltakene har forskjellige måter å løse dette
på. Det vanligste er at dette skjer innad i organisasjo-
nen, og ved noen av de andre studentrettshjelpstilta-
kene er det studentene selv som kvalitetssikrer hver-
andre.

Som justisminister finner jeg det derfor ikke na-
turlig å legge meg opp i hvordan kvalitetssikringen
skal organiseres ved Jussformidlingen i Bergen, men
jeg forutsetter at rettshjelparbeidet som utføres hol-
der høy kvalitet.

Dersom vi får indikasjoner på at det er dårlig kva-
litet på rettshjelpen som ytes, vil jeg vurdere å ta dette
opp i forbindelse med den årlige behandlingen av
søknad om tilskudd.
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SPØRSMÅL NR. 1897

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 15. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Fulufjellet Alpinsenter har søkt om oppsetting

av veivisningsskilt fra hovedvegen gjennom Trysil
og til senteret. Søknaden ble nylig avslått med be-
grunnelse at avstanden fra hovedveg til senteret er for
lang. For en turistbedrift i distrikts-Norge er skilting
helt avgjørende for å kunne klare å tiltrekke seg kun-
dene.

Vil statsråden se på skiltnormalene slik at beslut-
ningen om skilting også tar hensyn til lokale forhold
og næringsutvikling i distrikter med spredt bosetting
og lange avstander?»

BEGRUNNELSE:
I begrunnelsen for avslaget henvises det til skilt-

normalen som sier at symbolene det her søkes om
"brukes for steder som ligger inntil 10 km fra vegen
det vises fra, og som hovedsakelig betjener trafikken
på denne vegen". Skilting og avstand fra hovedferd-
selsåre til anlegg det skal skiltes til vil variere avhen-
gig av bosetting og befolkningstetthet. I en distrikts-
kommune som Trysil med store arealer og få hoved-
ferdselsårer vil det virke svært sentraliserende at at-
traksjoner mer enn 10 km fra hovedferdselsåren ikke
kan få skilting. Det er åpenbart at skilting fra hoved-
ferdselsåre er viktig for et alpinsenter som det her er
snakk om, for å kunne tiltrekke seg kundene.

Utfordring i Trysil med antall skilt og for mye in-
formasjon veg er ikke den samme i Trysil som i mer
sentrale strøk. Dette tilsier også at man tar mer lokale
hensyn ved slike avgjørelser enn skiltnormalen synes
å legge til rette for.

Svar:
Jeg vil innledningsvis bemerke at offentlige tra-

fikkskilt – herunder vegvisningsskilt – skal først og
fremst gi den informasjon som er nødvendig for sik-
kerhet og fremkommelighet. Ett av målene for veg-
visningsskilt er at trafikantene som ikke er kjent skal
kunne finne fram til sine bestemmelsessteder. Slike
skilt skal ikke brukes med det hovedformål å mar-
kedsføre bedrifter – vegmyndighetene ville ellers fort

komme i en umulig situasjon i forhold til likebehand-
lings- og konkurransehensyn.

Skiltnormalene har bestemmelser om hvor stor av-
stand det kan være fra skiltingen til ulike typer vis-
ningsmål. At det må være begrensninger med hensyn
til avstand, skyldes bl.a. at det ellers lett ville bli alt for
mange visningsmål i kryss langs vegen, noe som er
uheldig i trafikksikkerhetsmessig henseede – trafikan-
ters oppmerksomhet kan i for stor grad bli trukket bort
fra vegforholdene eller trafikksituasjonen på stedet.

I den konkrete saken har jeg fått opplyst at Fulu-
fjellet Alpinsenter søkte om skilting på to steder
langs riksveg 25, i krysset med fylkesveg 26 ved Try-
silelva (Nybergsund) og fra Østby. Fra krysset ved
Trysilelva til Ljørdalen der Fulufjellet ligger er av-
standen 37 km, mens den er 23 km fra Østby. Fra
Østby er det for øvrig skiltet med gul vegviser til
Ljørdalen.

Etter skiltnormalene kan skilting til alpinanlegg
fra nærmeste kryss mellom offentlige veger som ho-
vedregel bare foretas dersom avstanden mellom
krysset og anlegget er mindre enn 5 km. Slik skilting
skal heller foretas dersom øvrig informasjonsmengde
på stedet er for stor. Normalene gir imidlertid rom for
et visst skjønn, ved at det kan vises over lengre av-
stander i svært spredtbygde områder.

Under henvisning til disse bestemmelsene og
gjeldende praksis avslo Statens vegvesen, Region øst
søknaden om skilting i juli 2011, idet avstandene ble
vurdert til å ligge for langt utover det som skiltnor-
malen har som utgangspunkt. Kryssområdet ved Ny-
bergsund – som er et kryss mellom de to viktige ve-
gene riksveg 25 og fylkesveg 26 – hadde dessuten al-
lerede mye skilting. Ved avgjørelsen ble det også lagt
stor vekt på likebehandlingshensyn, da flere lignende
søknader fra virksomheter i dette området hadde blitt
avslått på samme grunnlag.

I avslaget på søknaden om skilting ble det opplyst
om at vedtaket kunne påklages. Vegvesenet har etter
det jeg har fått opplyst ikke mottatt noen klage, og
har derfor ikke gjort noen videre vurderinger av om
det kan være alternative måter å bedre skiltingen til
området på.
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SPØRSMÅL NR. 1898

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 15. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Jeg viser til svar på spørsmål 1874 om prosjekt

ferjefri E39 vil komme med i neste NTP uavhengig
av linjevalget. Svaret er uklart. Det er derfor nødven-
dig med presisering. Statsråden sier " Det er derfor
for tidlig å ta stilling til om ferjefri E39 vil komme
med i neste NTP".

Kan statsråden avklare og presisere at teknologi
og samf.messige virkninger skal utredes før SD kon-
kluderer om linjevalg - og om hvordan prosjektet kan
komme på plass i NTP 2014-2013 selv om linjevalg
ikke er endelig avklart når planutkast lages?»

Svar:
Som jeg sa i mitt svar på spørsmål 1874 er Sta-

tens vegvesen i gang med et prosjekt om ferjefri E39,
hvor det fokuseres på teknologiske muligheter og
samfunnsmessige virkninger. Dette gjelder blant an-
net kryssingen over Bjørnefjorden i Hordaland. I Sta-
tens vegvesens KVU for E39 på strekningen Aksdal
– Bergen konkluderer Statens vegvesen med at disse
utredningene bør avventes før man tar endelig stilling
til valg av alternativ. KVU-en er sendt til høring og
ekstern kvalitetssikring (KS1). Det vil være feil av
meg å ta stilling til rammene for videre planlegging
av E39 i Hordaland før høringen og kvalitetssikrin-
gen er avsluttet. Pågående utredninger av teknologis-
ke muligheter og samfunnsmessige virkninger vil på-
virke endelig valg av alternativ.

SPØRSMÅL NR. 1899

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Michael Tetzschner
Besvart 21. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva vil statsråden foreta seg for å rette opp de

bakenforliggende årsakene og uholdbare tilstandene
som er grunnlaget for den uro Oslos befolkning nå
føler overfor Helse Sør-Øst?»

BEGRUNNELSE:
I flere oppslag den siste tiden er omtalt en rapport

angående Helse Sør-Øst som viser at sykehusene i
Osloområdet ikke har kontroll på at pasientene får
den hjelpen de skal ha i tide. Det omtales også lov-
brudd, rot og papirer på avveie. Særlig er det alvorlig
at pasienter ikke kalles inn til kontroll. Pasienter som
ikke får informasjon forholder seg passive fordi de
tror de er i et behandlingsforløp. Det er sterkt urovek-
kende når leder av statens eget helsetilsyn uttaler:
"Slik svikt kan folk dø av". Overskridelse i milliard-
klassen, avsløringer om dårlig arbeidsmiljø og usik-
kerhet om konsekvenser av kutt i pasienttilbud utfyl-
ler et bilde av en organisasjon i store problemer.

Svar:
Regjeringen har satt økt fokus på kvalitet og pa-

sientsikkerhet. I tråd med dette gjør vi flere undersø-
kelser i sykehusene for å avdekke feil og mangler.
Jeg ønsker åpenhet om arbeidet som gjøres med å
styrke kvalitet og pasientsikkerhet. Det betyr ikke at
det er mindre trygt å være pasient i dag enn tidligere,
heller tvert i mot. Helsevesenet skal hele tiden være
opptatt av forbedring. Jeg er tilfreds med at Helse
Sør-Øst RHF har tatt initiativ til å gjennomføre revi-
sjoner av det pasientadministrative arbeidet ved
samtlige av helseforetakene i regionen. På denne må-
ten får de frem feil og mangler, som er et helt nødven-
dig grunnlag for å sette i verk korrigeringer og tiltak.
Det som disse revisjonene har avdekket er dessverre
ikke en ny situasjon. De viser blant annet feil bruk av
IKT-systemer i det pasientadministrative arbeidet.
Dette arbeidet foregikk tidligere manuelt, og det er
ikke grunn til å tro at antall feil da var færre. Ved at
sykehusene nå bruker IKT-systemer, er det er lettere
å avdekke feil og mangler.
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Rapportene som representanten viser til, gjelder
Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sy-
kehuset Vestfold HF og Sørlandet sykehus HF. Jeg er
kjent med at forbedringsarbeidet er i gang i Helse
Sør-Øst, men at det kommer til å ta tid. Jeg vil forsi-
kre meg om at også de andre regionene tar lærdom og
henter kunnskap fra de funnene som er gjort og de til-
takene som Helse Sør-Øst RHF nå iverksetter.

Jeg har tatt flere grep for å sikre at svikt i det pa-
sientadministrative arbeidet følges opp, og at slik
svikt forebygges. Jeg har organisert arbeidet som et
eget prosjekt i departementet. De regionale helsefor-
etakene er i brev av 23. juni 2011 bedt om å redegjøre
for hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt,
både på helseforetaksnivå og regionalt helseforetaks-
nivå, for å avdekke og forebygge svikt i det pasient-
administrative arbeidet. Videre har jeg bedt om deres
innspill på hvilke tiltak de mener bør iverksettes på
nasjonalt nivå. Deres tilbakemeldinger gjennomgås
nå i departementet. Jeg har også bedt om et møte med
tilsynet for å få en nærmere redegjørelse for tilsynets
vurdering av påpekt svikt ved de pasientadministrati-
ve systemene, og da særlig der tilsynet ser at det bør
iversettes tiltak på nasjonalt nivå.

Statens helsetilsyn og de interne revisjonene har
blant annet avdekket at svikten flere steder skyldes
mangelfull opplæring av helsepersonell i interne ru-
tiner og pasientadministrative systemer. Et viktig til-
tak for å sikre at helsepersonell får nødvendig opplæ-
ring og informasjon om IKT-systemene som brukes i
det pasientadministrative arbeidet, er at departemen-
tet nylig (24.06. 2011) har fastsatt en forskrift (hel-
seinformasjonssikkerhetsforskriften) hvor det stilles
krav om at alle som gis tilgang til helseopplysninger
får opplæring og informasjon om bruken av syste-
met. Jeg har også tatt initiativ til et møte med de ulike
leverandørene av pasientadministrative systemer der
også helseforetakene og brukere av systemene er in-
vitert. Formålet med møtet er at de i fellesskap skal
diskutere videreutvikling av systemene.

Representanten viser avslutningsvis til ”kutt i pa-
sienttilbudet” til Oslos befolkning. Jeg antar at repre-
sentanten med dette sikter til at Oslo universitetssy-
kehus HF (OUS) har fått reduserte budsjettrammer.
Lokalsykehusansvaret for 160 000 innbyggere (Alna
bydel og Follo-kommunene) ble overført fra OUS til
Akershus Universitetssykehus HF(Ahus) fra 2011.
Når pasientgrunnlaget flyttes fra et sykehus til et an-
net må også ressursene for å dekke behovet for flere
ansatte og økte kostnader følge med. Dette er årsaken
til at OUS har fått reduserte budsjettrammer og må
redusere antallet ansatte, mens Ahus har fått økte
budsjettrammer og må øke antallet ansatte. Pasiente-
ne skal samlet sett ha det samme tilbudet som før,
bare med en annen fordeling mellom sykehusene.

OUS har foreløpig ikke lyktes i å gjøre de nød-
vendige tilpasninger i driften. Hittil i år (pr juli) har
OUS et merforbruk på om lag 630 mill. kroner, dvs.
420 mill. kroner mer enn budsjettert. En viktig årsak
er at de foreløpig ikke har lyktes i å redusere beman-
ningen som forutsatt og planlagt. Dette er bekym-
ringsfullt, ikke bare i forhold til budsjettet, men også
fordi Oslo-området på denne måten får et for høyt an-
tall helsepersonell i forhold til de oppgavene som
skal løses. Dette går på bekostning av resten av regi-
onen og landet, og er i strid med det som var forutset-
ningen da Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble slått
sammen. OUS arbeider nå for å gjennomføre tilpas-
ninger i bemanningen. Dette skal skje gjennom de
neste to årene i dialog med de ansattes organisasjo-
ner.

Befolkningen i Oslo og resten av landet skal føle
seg trygge på at de får et trygt behandlingstilbud i sy-
kehusene. Hovedstadsområdet har den største tetthe-
ten av sykehus og helsepersonell i landet, og noe av
landets beste fagkompetanse. Sykehusene her og i re-
sten av landet gjør et viktig arbeid for å styrke pasi-
entsikkerhet og kvalitet i behandlingen, at feil avdek-
kes betyr at vi kan forbedre oss og bli enda bedre og
at vi får en tryggere helsetjeneste.
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SPØRSMÅL NR. 1900

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 19. september 2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«I etterkant av hendelsen den 22. juli i år skal en

kommisjon gjennomgå det som skjedde og vurdere
dette. En av Forsvarets oppgaver er å bistå politiet et-
ter forespørsel.

Hvor stor styrke har Forsvaret dedikert til dette
formålet, hvor ofte trener de sammen med politiet, og
er Forsvaret gjennomgående kjent med hva som kan
komme til å kreves av dem i en slik situasjon?»

Svar:
Det er politiet som har ansvar for å forebygge og

bekjempe terror i Norge. Forsvarets primære oppga-
ver er å drive suverenitetshevdelse og forsvare landet
mot ytre angrep.

Forsvaret er også pålagt å bidra til ivaretakelse av
samfunnssikkerheten. Forsvarets bistand til politiet
er en viktig del av denne oppgaven, og reguleres
gjennom Instruks for Forsvarets bistand til politiet,
fastsatt ved kgl. res. av 28. februar 2003. Det er poli-
tiet som vurderer om støtte fra Forsvaret trengs i den
enkelte situasjon, og som deretter ber om slik støtte.
Forsvaret kan altså bistå politiet blant annet ved ter-
roranslag og andre krisesituasjoner på norsk jord et-
ter anmodning.

I utgangspunktet kan alle Forsvarets ressurser
stilles til disposisjon for bistand til politiet. Noen
styrkeelementer og avdelinger er mer relevante enn
andre, og er derfor også mer trent, øvet og forberedt
på å utøve slik bistand.

Forsvarets spesialkommando har som en av sine
hovedoppgaver å bistå politiet ved maritim kontrater-
ror, men kan også bistå ved hendelser på land. Avde-
lingen har etablert et nært samarbeid med politiets
beredskapstropp. Bestemmelser for samvirket er
fastsatt i eget direktiv. Heimevernet er imidlertid po-

litidistriktenes viktigste samarbeidspartner i Forsva-
ret, og Heimevernet og politiet har inngått lokale
samarbeidsavtaler. Hans Majestet Kongens Garde ut-
fører vakthold ved de kongelige residenser. Samar-
beidet med politiet på dette området er regulert i en
egen avtale. Videre har Forsvaret spesialkompetanse
innenfor eksplosivrydding, hvorav en enhet kontinu-
erlig står på nasjonal beredskap. Forsvaret bistår og-
så, om mulig og på anmodning, politiet med lufttran-
sport.

Forsvarets operative hovedkvarter planlegger og
leder Forsvarets bistandsoperasjoner. Hovedkvarte-
ret og Politidirektoratet har derfor inngått en overord-
net samarbeidsavtale. Videre har Forsvaret en offiser
som tjenestegjør fast i Politidirektoratet, og tilsvaren-
de har Politidirektoratet en polititjenesteperson i For-
svarets operative hovedkvarter. Forsvaret er derfor
godt kjent med hvilke kapasiteter som mest sannsyn-
lig blir etterspurt av politiet.

De mest relevante avdelingene og styrkeelemen-
tene i forhold til Forsvarets bistand, øver jevnlig med
politiet. Blant annet øver Forsvarets spesialkomman-
do sammen med politiets beredskapstropp. Heime-
vernets øving på bistand til politiet varierer, og fore-
går over hele landet. Under Øvelse Oslofjord 2011 i
mai, øvde flere av Heimevernets avdelinger på Øst-
landet bistandsoperasjoner sammen med politiet.

Forsvaret bistod fredag 22. juli 2011 og de etter-
følgende dagene politiet med relevante og etterspurte
styrkeelementer og kapasiteter. Forsvarets bistandso-
perasjoner ble ledet fra Forsvarets operative hoved-
kvarter, og omfattet blant annet enheter fra Forsva-
rets spesialkommando, Heimevernet og Hans Majes-
tet Kongens Garde. Forsvaret bistod videre politiet
med ekspertise på eksplosivrydding og med helikop-
terstøtte.
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SPØRSMÅL NR. 1901

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 28. september 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Som følge av de mange flommene på Østlandet

de siste månedene, har de lokale lensmennene måttet
bruke mye tid på arbeidet med lennsmannsskjønn
ved fastsettelse av erstatningsbeløp til de berørte.
Dette er tid som ellers kunne blitt brukt til kriminali-
tetsbekjempelse.

Vil statsråden vurdere å overføre lensmanns-
skjønnet ved naturskader til andre deler av det statli-
ge embetsverket, som f.eks. fylkesmennene?»

BEGRUNNELSE:
Svært store nedbørmengder har ført til store

flomskader på Østlandet våren og sommeren 2011.
Det har ført til en rekke krav fra berørte grunneiere
om erstatning for skader på veier, broer, jorder, etc.
fra Naturskadefondet. I dag er det, i tråd med gammel
praksis, lensmennene som har ansvaret for å utarbei-
de et skjønn på hva det vil koste å reparerer skadene,
og dermed størrelsen på erstatningen fra Naturskade-
fondet. Lensmennene har imidlertid ikke noen fagli-
ge forutsetninger for slike vurderinger. De har derfor
ved utarbeidelse av skjønnet assistanse fra to takst-
menn som står for de faglige vurderingene av ska-
dens omfang og kostnadene med å reparere dem.
Lensmennenes arbeid er derfor rent administrativt,
og det er ingen faglig begrunnelse for at de skal ha
denne oppgaven. Arbeidet med lensmannsskjønnet
krever mye ressurser for de lokale lensmennene i et
år med mye flomskader som 2011. De må bruke mye

tid på å ta seg til åstedet for skaden, ofte til fots,
sammen med takstmennene. Deretter går det tid til
utfylling av skjemaer. Når skaden er reparert og er-
statningen skal utbetales, må lensmennene på nytt
oppsøke åstedet for å bekrefte at skaden er utbedret.

Lensmenn ved flere lensmannskontor i Hedmark
har anslått at de i 2011 vil bruke 1 - 2 månedsverk på
utøvelsen av lensmannsskjønnet. Dette er tid som i
stedet kunne blitt brukt på forebygging og etterfors-
kning av kriminalitet for å skape tryggere lokalsam-
funn. Med klimaendringer er det grunn til å frykte at
vi i årene fremover vil oppleve en økning i flomska-
der, slik at arbeidet med utøvelsen av dette skjønnet
kan bli økende. Lensmannsskjønnet krever ingen po-
litifaglig utdannelse. Arbeidet er av ren administrativ
art, og kan like gjerne utøves av andre deler av stats-
forvaltningen, som for eksempel fylkesmannskonto-
rene.

Svar:
Ordningen med lensmannsskjønn ved naturska-

der er til vurdering i Landbruks- og matdepartemen-
tet etter forslag fra Statens landbruksforvaltning
(SLF) om ny lov om erstatning for naturskader (na-
turskadeerstatningsloven). SLF har blant annet lagt
stor vekt på å foreslå en erstatningsordning som inne-
bærer langt kortere saksbehandlingstid og mindre
komplisert saksbehandling enn ordningen etter da-
gens system. Lovforslaget har vært til høring og er nå
til behandling i Landbruks- og matdepartementet.

SPØRSMÅL NR. 1902

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 15. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vestby har de siste årene hatt en kraftig vekst

når det gjelder industri og næring. Dette innebærer at
det er mange som skal til og fra jobb i området. For
en del år tilbake sluttet ICE togene som bl.a. går til og
fra Oslo-Fredrikstad å stoppe på Vestby stasjon be-

grunnelsen var lavt passasjertall. Men med den kraf-
tige veksten har dette endret seg.

Vil statsråden se på muligheten til å sørge for at
disse togene igjen stopper på Vestby stasjon, for å
gjøre det enklere for pendlere som ønsker å bruke tog
til og fra jobb?»
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BEGRUNNELSE:
Regjeringen og statsråden uttaler til stadighet at

man ønsker å flytte mer av passasjer trafikken over
på kollektivtilbud som buss og tog. Dersom man skal
få til dette handler det om å sørge for at det er enkelt
og effektivt å bruke kollektivtilbudet. Jeg håper der-
for at statsråden vil svare positivt på mitt spørsmål
vedrørende Vestby stasjon.

Svar:
Vestby og Ås er begge viktige lokaltogstasjoner

med stor trafikk. Vestby har alltid vært en lokal-
togstasjon, og har aldri blitt systematisk betjent av
IC-, Region- eller utenlandstog.

Driftsopplegget på Østfoldbanen forutsetter at
IC-togene mellom Østfold og Oslo ikke stopper mel-
lom Moss og Ski. En ekstra stopp mellom Moss og
Ski vil forlenge reise- tiden mellom Oslo og Østfold-
byene som er det primære markedet for IC-togene.
Skal vi oppnå raskere reisetid for togreisende mellom
de største byene i Oslo-regionen, bør derfor ikke IC-
toget stoppe ved flere stasjoner. Et annet forhold som
tilsier at IC-toget ikke bør stoppe flere steder er at se-
tekapasiteten som kan tilbys i stor grad fylles opp av
reisende til og fra stasjoner sør for Moss.

Reisende fra stasjonene mellom Ski og Moss som
skal videre sørover mot Østfold-byene må bytte tog
på Moss stasjon. Ruteopplegget er lagt opp slik at det
er relativt kort overgangstid mellom disse togene.

Med fire spor Oslo - Ski, som vil være en realitet
når Follobanen står ferdig, ligger det til rette for å se-
parere lokaltog med stopp på mange stasjoner og tog
med færre stopp. IC-togene og ekspressavganger
mellom Østfold og Oslo S vil da trafikkere Follo-
banen. Lokaltogene Moss - Lysaker kan også trafik-

kere Follobanen og vil stoppe for passasjerer på
Kambo, Sonsveien, Vestby, Ås, Ski, Oslo S, Natio-
naltheatret og Skøyen. Tog mellom Moss og Oslo
som legges om til å bruke Follobanen vil spare omlag
10 minutter reisetid i forhold til dagens situasjon.

Lokaltogstasjonene mellom Ski og Moss, her-
under Vestby, har i dag et tilbud med faste timesav-
ganger. I tillegg kjøres det innsatstog morgen og et-
termiddag, slik at disse stasjonene betjenes hver
halvtime i rushperioden. Det kan etter hvert være ak-
tuelt å utvide dette tilbudet til halvtimesavganger
gjennom hele dagen. Follobanen er en nødvendig
forutsetning for å få til dette. Hvorvidt det må gjøres
andre tiltak på strekningen Ski - Moss for å få halvti-
mesavganger til Vestby og andre destinasjoner på
strekningen, må vurderes nærmere.kjent med hvilke
kapasiteter som mest sannsynlig blir etterspurt av po-
litiet.

De mest relevante avdelingene og styrkeelemen-
tene i forhold til Forsvarets bistand, øver jevnlig med
politiet. Blant annet øver Forsvarets spesialkomman-
do sammen med politiets beredskapstropp. Heime-
vernets øving på bistand til politiet varierer, og fore-
går over hele landet. Under Øvelse Oslofjord 2011 i
mai, øvde flere av Heimevernets avdelinger på Øst-
landet bistandsoperasjoner sammen med politiet.

Forsvaret bistod fredag 22. juli 2011 og de etter-
følgende dagene politiet med relevante og etterspurte
styrkeelementer og kapasiteter. Forsvarets bistandso-
perasjoner ble ledet fra Forsvarets operative hoved-
kvarter, og omfattet blant annet enheter fra Forsva-
rets spesialkommando, Heimevernet og Hans Majes-
tet Kongens Garde. Forsvaret bistod videre politiet
med ekspertise på eksplosivrydding og med helikop-
terstøtte.

SPØRSMÅL NR. 1903

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 19. september 2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Hva er årsaken til at KV "Nornen" ligger til kai

i Oslo, og dersom årsaken er økonomi; hvor mye spa-
res det på at skipet ligger til kai?»

BEGRUNNELSE:
Det har vært et samlet ønske i Stortinget om styr-

king av beredskapen langs Norskekysten. Store ulyk-
ker og oljeutslipp har aktualisert temaet, og har blant
annet bidratt til at det ble etablert en ordning med en
slepebåt langs Sørlandskysten. Men til tross for in-
tensjonen om økt beredskap, og det faktum at faste
utgifter påløper, må kystvaktskipet KV Nornen ligge
til kai i Oslo store deler av året.
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Svar:
Som en del av arbeidet med å balansere forsvars-

budsjettet for 2011, og sikre at nordområdene priori-
teres, la regjeringen i Prop. 1 S (2010–2011) opp til
at ett fartøy i den indre kystvakten i Sør-Norge, KV
Nornen, midlertidig ikke skulle patruljere i 2011.
Sparte driftskostnader ved tiltaket er beregnet til ca.
12,3 millioner kroner.

Etter at budsjettet ble lagt frem, anmodet jeg for-
svarssjefen om å foreta en fornyet vurdering av be-
redskapsmessige forhold som følger av tiltaket. Med
bakgrunn i at han konkluderte med at beredskapen
ville bli bedre ivaretatt om den forutsatte innsparing
ble spredd på flere fartøyer i den indre kystvakten i
Sør-Norge, informerte jeg Stortingets president i
skriv av 24. november 2010 om at samtlige fartøyer i
den indre kystvakten i Sør-Norge ville patruljere i
2011. Reduksjonen i antall patruljedøgn i indre kyst-
vakt i Sør-Norge ville imidlertid være den samme
som ved den tidligere planlagte løsningen med ett

fartøy uten patruljering. Denne endringen lå til grunn
ved Stortingets behandling av budsjettet for 2011.

Jeg har stor tiltro til de kystvaktfaglige og opera-
tive vurderinger som gjøres i etaten rundt hvilke far-
tøyer som til enhver tid seiler og hvilke som ligger til
kai. Da KV Nornen patruljerer i Sone VII, Svenske-
grensen – Egersund, er det naturlig at fartøyet ligger
til kai i Oslo når det ikke er ute på patrulje.

At ett fartøy i den indre kystvakten tidvis ikke
seiler, rokker ikke ved totalbildet av en kystvakt som
i dag er betydelig modernisert, seiler alle sine 14 far-
tøyer og er i stand til å utøve sine oppgaver langs hele
Norges kyst. Sett i sammenheng med Forsvarets øv-
rige kapasiteter, er patruljenivået i Sør-Norge godt og
beredskapen er høy.

Kystvakten i Norge er blant de mest moderne i
verden. Slik bør det også være, men det forutsetter
god styring og prioritering av budsjettmidler. Kyst-
vakten har gjennom flere år vært blant budsjettvin-
nerne i forsvarssektoren.

SPØRSMÅL NR. 1904

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 23. september 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Skolen er viktig for å lære om demokrati og den

enkeltes mulighet til å engasjere seg. Samtidig er
mange skoleledere usikre på hvordan man på en god
måte skal invitere ulike organisasjoner inn i skolen.
Et eksempel på dette er en skole som nylig har nektet
at politiske og religiøse lag kan presentere seg for
skoleelevene.

Kan skolen forskjellsbehandle organisasjoner på
denne måten, og hva vil statsråden gjøre for å få til et
bedre samarbeid mellom frivillige organisasjoner og
skolen?»

Svar:
Skolen er en viktig arena for å lære om demokra-

ti, og formålsbestemmelsen i opplæringsloven som
ligger til grunn for hele opplæringen slår blant annet
fast at opplæringen ”skal fremje demokrati”. Demo-
krati og medvirkning er forankret flere steder i lære-
planverket, både i Prinsipper for opplæringen og i læ-
replanene for de enkelte fag. Ved å gi innpass til or-
ganisasjoner utenfor skolen som har bred erfaring
med arbeid innen ulike områder, vil opplæringen i
mange tilfeller kunne gjøres både mer engasjerende
og dagsaktuell.

Det er imidlertid ingen organisasjoner som kan
kreve å få komme inn i skolen for å orientere om sin
virksomhet. Det er skolen selv ved skolens ledelse
som bestemmer om noen eventuelt skal få komme
utenfra for å orientere om sin virksomhet som del av
opplæringen. Ønsker skolen å benytte undervisnings-
timene til slik virksomhet, må dette forankres i lære-
planverket og kompetansemål i aktuelle fag.

I en del tilfelle kan det være fornuftig å ta spørs-
målet opp i skolens samarbeidsutvalg, der også forel-
drene og elevene er representert, før avgjørelse fattes.
Spørsmålet om hvem som eventuelt skal få komme
inn og informere om sin virksomhet, er i utgangs-
punktet et spørsmål om hensiktsmessighet og avgjø-
res lokalt. Kommunen/fylkeskommunen har som
skoleeier myndighet til å ta den endelige avgjørelsen
av om organisasjoner skal få orientere om sin virk-
somhet i skolen.

Jeg ser det som positivt at organisasjoner får pre-
sentere seg i skolen og at de kan bidra til å belyse fag-
lige emner. Organisasjonene kan også bidra til å mo-
tivere elevene til å engasjere seg. Men bruken av or-
ganisasjoner inn i skolen, må vurderes ut fra de for-
beholdene jeg har skissert ovenfor.
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SPØRSMÅL NR. 1905

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 15. september 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Dagbladet.no skriver 4. september at norske bi-

standspenger til de palestinske selvstyremyndighete-
ne går til å lønne terrorister som sitter i israelske
fengsler og deres familier. UD sier i artikkelen at det-
te er sosialstønad.

Men hvordan vil utenriksministeren forklare at
beløpene terroristene får ifølge Palestinian Watch er
vesentlig høyere enn gjennomsnittslønnen til pales-
tinske lærere, soldater o.l., og hvilke konsekvenser
mener utenriksministeren dette bør få dersom det
stemmer?»

Svar:
Palestinske selvstyremyndigheter har som andre

lands myndigheter ulike ordninger for overføringer
til egne innbyggere. Sosialstønad til innsatte palesti-
nere i palestinske og israelske fengsler og deres fami-
lier, er del av det palestinske sosial- og trygdesyste-
met. Formålet er å kompensere for bortfall av inntekt.
Stønad utbetales etter søknad. Kriterier for innvilgel-
se er at den innsatte er familiens hovedforsørger og at
familien ikke har annen inntekt av betydning. Det
kreves også bekreftelse fra Røde Kors om at perso-
nen faktisk befinner seg i fengsel. Ordningen har ek-
sistert siden etableringen av de palestinske selvstyre-
myndighetene.

En tilsvarende ordning finnes for palestinere som
er medlem av det israelske sosial- og trygdesystemet.
Ved bortfall av inntekt fra hovedforsørger vil famili-
en kunne søke om og motta stønad fra det israelske

sosial- og trygdesystemet.
I følge informasjon mottatt fra de palestinske

selvstyremyndighetene, er gjennomsnittlig månedlig
støtte til innsatte 250 israelske shekel, det vil si omlag
375 norske kroner. Dette går til dekning av kantine-
utgifter, og beløpet fastsettes av fengselsmyndighete-
ne. Gjennomsnittlig månedlig støtte til den innsattes
familie er i tillegg 1500 shekel, omlag 2050 kroner.
Til sammenlikning oppgis gjennomsnittlig måneds-
inntekt for lærere å være 2600 shekel, omlag 3900
kroner. Gjennomsnittlig månedsinntekt for polititje-
nestemenn varierer med utdanning. Polititjeneste-
menn med to års utdanning tjener mellom 1600 og
2550 shekel, avhengig av utdanningsnivå (mellom
2500 og 4160 kroner).

Budsjettstøtte til de palestinske selvstyremyndig-
hetene fra Norge kanaliseres gjennom Verdensban-
ken. Hovedformålet for støtten er oppbygging og
drift av palestinske statsinstitusjoner med sikte på
bærekraftig palestinsk statsdannelse. Budsjettstøtten
bidrar også til drift av offentlige velferdsordninger.
De palestinske selvstyremyndighetene er selv an-
svarlig for å prioritere bruken av budsjettstøtten.

I følge Det internasjonale pengefondet holder fi-
nansforvaltningen til de palestinske selvstyremyn-
dighetene generelt høy standard. Norge har kontinu-
erlig kontakt med de palestinske selvstyremyndighe-
tene og andre givere for å sikre at norsk bistand bru-
kes i tråd med forutsetningene og i henhold til pales-
tinsk lovgivning.

SPØRSMÅL NR. 1906

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Robert Eriksson
Besvart 22. september 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Jeg har blitt kontaktet av en kvinnelig ansatt i

Nav som føler seg utstøtt fra arbeidslivet. 23.08.2011
ble det avholdt møte mellom partene, uten at noe
konkret kom ut av møtet, bortsett fra at hennes stil-
ling er utlyst, og at ansettelse ventes å skje i nær
fremtid.

Synes statsråden det er god arbeidsgiverpolitikk
fra Nav å skyve folk ut fra arbeidslivet og over på
trygdeordninger som i denne saken, og mener stats-
råden det er riktig å utlyse en annens stilling uten at
vedkommende er oppsagt?»
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BEGRUNNELSE:
Undertegnede har blitt kontaktet av en ansatt i

Nav. Hun har hatt en kronisk lidelse siden 1984. Ved-
kommende har arbeidet i kommunen i 27 år og har
vært ansatt i Nav siden opprettelsen.

Hun fikk permisjon fra jobben, fra 30.11 2009 -
30.11 2010. I juni 2010 ble hun innkalt til møte på ar-
beidsplassen. Der ble det bestemt nytt møte i august,
samme år. Den ansatte hørte ikke noe mer, november
kom, og permisjonstiden nærmet seg slutten. Da hun
ikke hadde hørt noe fra arbeidsgiver, tok hun selv in-
itiativ til å få til et møte. Dette ble fastsatt til 30. no-
vember 2010, og møtet ble avholdt hos vedkommen-
des fastlege. Hun har hele tiden holdt fast ved at hun
ønsker å komme tilbake til arbeid. Det ble anbefalt av
lege å foreta en operasjon, slik at hun kunne øke mu-
ligheten for å komme tilbake til jobb. I den forbindel-
se ønsket vedkommende å få forlenget permisjonen.
Dette ble avvist fra arbeidsgiver. I følge den ansatte
ble dette begrunnet med at de trengte å lyse ut stillin-
gen som fast stilling for å få noen til å søke. På møtet
foreslo fastlegen om det var mulig at den ansatte kun-
ne få beholde 30 pst. av sin stilling, men at det ble gitt
permisjon i 6 måneder til, slik at vedkommende fikk
prøve ut sin siste mulighet. Dette ble blankt avslått
fra arbeidsgiver. Dette oppfattet den ansatte som en
muntlig oppsigelse mens hun ennå var syk og det
fortsatt var mulighet for forbedring.

Hennes tidligere stilling ble utlyst, og i følge opp-
lysninger jeg har mottatt per 9. august 2011 ville stil-
lingen bli utlyst i løpet av 2 - 3 uker fra da av. Det kan
videre nevnes at hun har sendt brev om saken til Ar-
beidsdepartementet og til Arbeids- og velferdsdirek-
toratet, samt at hun har mottatt kopi brev fra Arbeids-
departementet til direktoratet med frist for besvarelse

den 18. august. Direktoratet har igjen bedt fylkeskon-
toret i Nav om å uttale seg innen samme tidsfrist.
23.08.2011 ble siste møte mellom partene avholdt.
Undertegnede finner det svært spesielt at hennes stil-
ling har blitt utlyst, og at ansettelse er i gang, mens
hun selv ennå ikke har mottatt noen form for oppsi-
gelse av arbeidsforholdet.

Svar:
Et inkluderende arbeidsliv står sentralt i Regje-

ringens arbeid for å nå målsettingen om økt yrkesdel-
takelse. I denne sammenheng bør statlige etater, her-
under Arbeids- og velferdsetaten, gå foran som et
godt eksempel og følge opp sitt arbeidsgiveransvar
på en god måte. Dette er også understreket i departe-
mentets tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsetaten
hvor etaten bes om å følge opp IA- avtalen for egne
ansatte gjennom blant annet å forebygge og redusere
sykefravær, styrke jobbnærværet og hindre utstøting
og frafall fra arbeidslivet.

I forbindelse med den konkrete saken som du
omtaler i brevet, har Arbeids- og velferdsdirektoratet
orientert meg om at det er kommunen og ikke Ar-
beids- og velferdsetaten som har arbeidsgiveransva-
ret for vedkommende. Direktoratet opplyser at saken
er under behandling av personalavdelingen i gjelden-
de kommune i tråd med kommunens personalregle-
ment. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere den ytter-
ligere.

Vedkommende har også henvendt seg direkte til
departementet og vil om kort tid få svar.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har for øvrig
forsikret meg om at etaten vil bidra med tilgjengelige
virkemidler dersom det skulle bli aktuelt.
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SPØRSMÅL NR. 1907

Innlevert 9. september 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 15. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«God kommunikasjon er det viktigste kjenneteg-

net på en god taxisjåfør. Derfor er det like viktig at en
taxisjåfør behersker norsk språk og kjenner norsk
kultur, som de tekniske kjøreferdighetene. Dette gjel-
der ikke minst i forhold til eldre kunder med spesielle
behov og andre grupper som er helt avhengig av taxi
til daglige gjøremål.

Vil statsråden åpne for lovpålagte minstekrav til
språk- og kulturforståelse for taxisjåfører?»

Svar:
For å kunne bli fører av drosje er det etter gjel-

dende yrkestransportlov et krav at man har kjøresed-
del, som blir utstedt av politiet. I tillegg til krav om
helse er det i yrkestransportloven § 37 c fastsatt føl-
gende krav for å kunne få kjøreseddel:

Den som skal få kjøresetel, må være fylt 20 år og
ha slik vandel at politiet ikkje finn vedkomande
uskikka til å virke som førar av slik motorvogn som
nemnt i § 37 a.

Politimeisteren eller den han gir myndigheit kan
bestemme at det for å få kjøresetel for drosje skal
krevjast avlagt prøve som viser tilstrekkeleg kjenn-
skap til løyvedistriktet. Er slik vedtak sett i verk,
gjeld ikkje kjøresetel frå anna politidistrikt utan påt-
eikning frå politiet om at vedkommande har stått til
kjentmannsprøven."

Krav om kjøreseddel gjelder for all løyvepliktig
persontransport, og har som det fremgår ovenfor,
som formål å sikre at brukerne av offentlig tilgjenge-
lig transport kan ha tillit til at fører av transportmidlet
ikke har en slik vandelsmessig forhistorie at kundene
skal føle seg utrygge. For drosjer er det, i alle fall i

bystrøk, regelen at man i tillegg må gjennomføre en
kjentmannsprøve i løyvedistriktet de skal betjene.

Selv om gjeldende regulering av drosjer medfø-
rer at offentlig myndighet bestemmer tilbudet av dro-
sjer gjennom behovsprøving av nye løyver, er løyve-
haverne selvstendige næringsdrivende. Som næ-
ringsdrivende i et serviceyrke finner jeg det naturlig
at løyvehaverne, som arbeidsgiver, selv må sette sli-
ke krav ved ansettelse av nye sjåfører som de finner
nødvendig for å kunne drive virksomheten på til-
fredsstillende måte.

En vesentlig del av drosjenes oppdrag kommer
fra offentlige etater, kommuner, fylkeskommuner og
helseforetak. Ved offentlig kjøp av tjenester, også
innen transport, står det relativt fritt for oppdragsgi-
ver å kunne sette krav til den som skal utføre oppdrag
som helt eller delvis betales av det offentlige. Der-
som kravene ikke overholdes, vil kontraktene kunne
sies opp. Det må således være i næringens egen inter-
esse at oppdragene kan utføres på tilfredsstillende
måte.

Gjeldende lovgivning har som formål å bidra til
at brukerne av drosje kommer trygt fram til bestem-
melsesstedet. Jeg er enig i at evnen til å kunne kom-
munisere med kundene sine er av betydning, uavhen-
gig av om man har hatt norsk eller annet språk som
naturlig morsmål. Det gjelder i alle servicenæringer.
Jeg finner det likevel unaturlig at service og imøte-
kommenhet er noe som skal lovreguleres.

I den grad dette oppleves som problematisk, må
det som i andre næringer være arbeidsgivers ansvar å
sikre at virksomheten drives på en måte som kundene
finner akseptabelt, enten det gjelder privatpersoner
eller kontraktskunder.
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SPØRSMÅL NR. 1908

Innlevert 12. september 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 22. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ved bomstasjonen Tjølling på E18 i Vestfold

går 58 % av bompengene til administrasjons- og fi-
nanskostnader. Dette er urettferdig, og mange bilister
føler seg lurt av Ap, SV, Sp, H, KrF og V. En årsak
til de høye kostnadene skal være at man har valgt en
dyr løsning med mange betalingspunkter, slik at det
blir høye kostnader per betalingspunkt.

Kan statsråden legge frem en oversikt som viser
administrasjons- og finanskostnader for samtlige be-
talingspunkter ved bompengefinansierte veier i Nor-
ge.»

BEGRUNNELSE:
Bompenger er veldig dyr måte å finansiere veier

på. Derfor velger land som Sverige å isteden finansi-
ere nye veier over offentlige budsjetter. Det siste ek-
sempelet fra betalingspunktet Tjølling på E18 i Vest-
fold er dessverre ikke unikt. Politikerne har vedtatt å

utbedre E134 på strekningen Seljord - Åmot i Tele-
mark for 258 millioner kroner. Det vil koste 190 mil-
lioner kroner å kreve inn dette fordi man skal betale
renter av et lån på 258 millioner kroner over 15 år.
Oljefondet er forventet å øke fra rundt 3000 milliar-
der kroner i dag, til 6000 milliarder kroner i 2020, og
regjeringen har store problemer med å forsvare hvor-
for norske bilister må betale bompenger samtidig
som myndighetene i andre europeiske land ruller ut
den ene nye bompengefrie motorveistrekningen etter
den andre. Vi har tidligere fått oversikt over innkre-
vingskostnader på en rekke bompengeprosjekter,
men den siste saken fra E18 viser at det også er behov
for å se på de enkelte betalingspunktene.

Svar:
Lenke til svar og tabeller:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1908-
vedlegg

SPØRSMÅL NR. 1909

Innlevert 12. september 2011 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 22. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I svar på skriftlig spørsmål nr. 1868 (2010-11)

stadfester samferdselsministeren at Regjeringen har
satt i gang arbeidet med å revidere gjeldende Nasjo-
nal transportplan. Videre påpeker ministeren at trans-
portetatene legger planer for ulike budsjettrammer,
og at det på bakgrunn av dette blir mulig å inkludere
flere prosjekter fra ulike landsdeler.

Hvorfor mener samferdselsministeren at priorite-
ringslister blir overflødige dersom rammene en-
dres?»

BEGRUNNELSE:
Til Bergens Tidende 01.09.11 uttalte samferd-

selsministeren at veiene på Vestlandet har en så blan-
det kvalitet at de må opp på "prioriteringslisten". I

ministerens svar gjør hun det klart at transportetatene
og Avinor lager planverk tilpasset ulike rammer.
Denne typen planlegging vil i følge ministeren kunne
gi ”grunnlag for å inkludere flere prosjekter enn med
dagens rammer, og fra ulike landsdeler”.

Det finnes alltid mange flere gode formål enn det
finnes skattekroner, men det er politikernes oppgave
å prioritere. Den bakenforliggende prioriteringslisten
til samferdselsministeren bør i prinsippet være uav-
hengig av budsjettstørrelse. Ferdig planlagte vei- og
jernbaneprosjekter som venter på midler blir jo ver-
ken mer eller mindre samfunnsøkonomisk lønnsom-
me av at bevilgningene over samferdselsbudsjettet
endrer seg. Prosjekter bør beholde sin plass på prio-
riteringslisten selv om det blir mer penger til sam-
ferdsel.
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Svar:
Som jeg sa i mitt svar til spørsmål 1868 har Re-

gjeringen satt i gang arbeidet med å revidere gjelden-
de Nasjonal transportplan. Transportetatene og Avi-
nor skal presentere sitt forslag i februar 2012 og sam-

ferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en
stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2014-
2023 våren 2013. Da vil jeg presentere mine priorite-
ringer av samferdselsprosjekter for neste tiårsperio-
de.

SPØRSMÅL NR. 1910

Innlevert 13. september 2011 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten
Besvart 22. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ved utbyggingen av Sola internasjonale luft-

havn gikk man med på å etablere utganger uten gang-
broer som tilfredsstiller lovgivers krav til universell
utforming. Problemet ble ”løst” ved anskaffelse av
heis som ikke alltid er tilgjengelig ved den aktuelle
utgang. Resultatet er at funksjonshemmede må bæres
om bord i flyet.

Mener samferdselsministeren at dette er en ver-
dig og tilfredsstillende ivaretakelse av kravet til uni-
versell utforming ved en flyplass av Solas størrelse?»

Svar:
Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav

om universell utforming av virksomheter som er ret-
tet mot allmennheten gjelder for norske lufthavner
som Stavanger lufthavn, Sola. Samtidig viser erfarin-
gene med utbyggingen av den nye terminalen på Sola
at innholdet i lovens bestemmelser om universell ut-
forming ikke er tilstrekkelig presist til å gi et klart
svar på hvilke krav som skal stilles til ombordstig-
ningsløsningene i konkrete saker.

I samarbeid med blant annet Barne-, likestillings-

og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regio-
naldepartementet, Likestillings- og diskriminerings-
ombudet, representanter for de funksjons- og beve-
gelseshemmede og Avinor AS er Samferdselsdepar-
tementet derfor godt i gang med å utforme en for-
skrift som skal konkretisere lovens krav.

På mange små lufthavner, med lave terminalbyg-
ninger, vil det uansett ikke være fysisk mulig å bygge
nesebroer uten også å bygge heis. På større lufthav-
ner, som Sola, vil spørsmålet i praksis være om en
skal stille krav om nesebro ved bygging av nye fly-
oppstillingsplasser, og hvilke krav man skal stille til
bruken av de nesebroene som allerede finnes.

Samferdselsdepartementet har som utgangspunkt
for forskriftsarbeidet at det ikke skal forekomme at
bevegelseshemmede passasjerer ikke kan benytte seg
av nesebro på lufthavner som har slike ombordstig-
ningsløsninger. Det bør være mulig å oppnå ved hjelp
av gode systemer for meddelelse av passasjerenes be-
hov. For flytyper som gjør det fysisk umulig å benyt-
te nesebro, bør det være tilgjengelig teknisk utstyr
som sikrer en verdig ombordstigning.
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SPØRSMÅL NR. 1911

Innlevert 14. september 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 22. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I 2009 la PricewaterhouseCoopers frem en revi-

sjonsrapport om anskaffelses- og utviklingsproses-
sen for Merkur sikringsanlegg. Undertegnede stilte i
mars i år spørsmål til statsråden hva dette har kostet
skattebetalerne. Statsråden svarte da at det pågikk
forhandlinger og at man da ikke kunne svare på hva
kostnadene ville bli.

Nå skal forhandlingene være ferdige, og jeg tilla-
ter meg derfor å be om en oversikt over hva dette har
kostet, og vil statsråden ta initiativ til å redegjøre om
dette på egnet måte for Stortinget?»

Svar:
I mitt brev av 15.03.2011 til Stortingets Presi-

dentskap som svar på skriftlig spørsmål fra represen-
tanten Hoksrud om denne saken, er det opplyst at den
samlede kontrakts- verdien på Merkur til bruk på
Ganddal godsterminal og nytt fjernstyringsanlegg på
Nordlandsbanen var på 180 mill. kr og at Jernbane-
verket (JBV) ved hevingen av kontraktene den 15.
desember 2010 hadde utbetalt 102 mill. kr til ABB.
Etter hevingen av kontraktene pågikk det i lengre tid
forhandlinger mellom JBV og ABB om det økono-
miske oppgjøret for hevingen av kontraktene. Den
18. juli d.å. ble det signert en endelig avtale mellom
partene som innebærer at ABB skal tilbakebetale 4,0
mill. kr til JBV slik at nettokostnaden for JBV utgjør
98 mill. kr. JBV beholder alt utstyr som ABB har le-
vert. Gjenbruksverdien av dette utstyret vil bli av-
klart ved utførelsen av nye anlegg, men JBV vurderer
den som relativt liten. Nye anlegg til erstatning for
Merkur planlegges kontrahert som avrop på en ny
rammeavtale for signalanlegg som JBV planlegger å
utlyse for konkurranse senere i år.

For prosjektet Sandnes-Stavanger ble det som-
meren 2010 inngått en forliksavtale mellom JBV og
ABB om avvikling av et Merkur anlegg som etter
planen skulle brukes på dobbeltsporet. Totalt har
JBV betalt 88 mill. kr, hvorav 39 mill. kr utgjør er-
statning til ABB for avvikling av kontrakten. JBV
vurderer at gjenbruksverdien av levert utstyr er rela-
tivt liten. I tillegg har JBV betalt 53 mill. kr til ABB
for bygging av føringsveier og andre ytre anlegg på
dobbeltsporet Sandnes-Stavanger. Dette er betaling
for utstyr som JBV har tatt i bruk og nyttiggjort seg i
forbindelse med etableringen av det eksisterende an-
legget (NSI 63) som brukes midlertidig inntil JBV
har fått kjøpt et permanent signal- og sikringsanlegg
på denne togstrekningen. JBV arbeider nå med an-
skaffelsen av et permanent anlegg som vil gi denne
togstrekningen full funksjonalitet som dobbeltspor.
Hva et nytt permanent anlegg vil koste, er ikke av-
klart, men JBV regner med at anskaffelsen kan gjen-
nomføres innenfor den totale kostnadsrammen for
dobbeltspor- utbyggingen som senest er oppgitt i
Prop. 1 S (2010-2011), jf. omtalen på side 134, hvor
også hevingen av kontrakten om levering av Merkur
er omtalt.

Når det gjelder spørsmålet om jeg vil ta initiativ
til å redegjøre om saken på en egnet måte for Stortin-
get, viser jeg til at etter orienteringen i St.prp. nr. 72
(2008-2009), ble saken fulgt opp med en statusorien-
tering i Prop. 1. S (2009-2010), jf. side 135-136). Jeg
legger opp til å orientere om resultatet av JBVs av-
vikling av kontraktene med ABB om levering av
Merkur til Ganddal godsterminal og fjernstyring på
Nordlandsbanen i Prop. 1 S (2011-2012).
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SPØRSMÅL NR. 1912

Innlevert 14. september 2011 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen
Besvart 21. september 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Er det tilsiktet at en arbeidstaker som mister 50

% av arbeidsinntekten sin i to omganger over en kort
periode ikke skal kunne motta dagpenger?»

BEGRUNNELSE:
Vi har blitt gjort kjent med en person som inntil

nylig har innehatt to deltidsstillinger, hver på 50 %.
1. mars i år mistet han 10 % av den ene stillingen, og
deretter de resterende 40 % av samme stilling 1. juli.
Han har fått avslag på søknad om dagpenger fordi
han ikke fikk redusert arbeidstiden sin med 50 % på
ett tidspunkt.

Svar:
Dagpenger under arbeidsløshet skal midlertidig

sikre inntekt til personer som har mistet sitt arbeid.
Samtidig er ordningen innrettet slik at den skal moti-
vere til aktiv arbeidssøking. På den måten er dagpen-
gene ikke bare en av folketrygdens inntektssikrings-
ordninger, men også et arbeidsmarkedspolitisk virke-
middel.

Regelverket inneholder flere minstekrav og ter-
skler for å få rett til dagpenger. Retten er i første rek-
ke betinget av en relativ sterk tilknytning til arbeids-
livet. Dette er bakgrunnen for at regelverket opererer
med flere terskler, både når det gjelder inngangsvil-
kår (om man overhodet har rett til dagpenger) og når
det gjelder selve utmålingen av dagpengene. For å
kunne motta dagpenger er det ikke bare et krav at
man har hatt en forutgående tilknytning til arbeidsli-
vet, men også at man ønsker å opprettholde en slik til-
knytning. Dette kravet gjenspeiles i kravet om å være
reell arbeidssøker og stille seg til disposisjon for ar-
beidslivet, og i kravet om tap av minst 50 prosent ar-
beidstid, som fremgår av folketrygdloven § 4-3.

Dette konkrete tilfellet kan altså dreie seg om
kravet om tap av minst 50 prosent arbeidstid, ikke
nødvendigvis 50 prosent arbeidsinntekt. Bakgrunnen
for at det kreves tap i form av 50 prosent arbeidstid,
er at det er vanskelig å kombinere dagpenger med ar-
beid hvis stillings/tidsreduksjonen er mindre.

Dersom en arbeidstaker er bare delvis arbeidsle-
dig kan det ytes graderte (avkortede) dagpenger. Ar-
beidstiden må da være redusert med minst 50 prosent
i forhold til den vanlige arbeidstiden, dvs. arbeidsti-
den man hadde før ledigheten. Dagpengene utbetales
etterskuddsvis hver 14. dag (= en meldeperiode), og
blir beregnet på bakgrunn av de opplysningene den
enkelte innberetter til Arbeids- og velferdsetaten
hver meldeperiode. I meldeperioder hvor arbeidssø-
ker har arbeidet så mange timer at kravet om minst 50
prosent tap av arbeidstid ikke er oppfylt, vil det ikke
bli utbetalt dagpenger. Bakgrunnen er at vanlig ar-
beidstid skal gjenspeile den reelle arbeidslivstilknyt-
ningen. Dette er også bakgrunnen for at et tap av ar-
beidstid bare kan legges til grunn for én dagpengepe-
riode.

Antall arbeidstimer, og dermed også tapet av ar-
beidstid, kan imidlertid variere fra en meldeperiode
til en annen, uten at det innebærer at dagpengene fal-
ler bort. Men en person som har fått innvilget og mot-
tatt dagpenger i en full dagpengeperiode, må ha opp-
arbeidet nye rettigheter til dagpenger gjennom arbeid
før dagpenger kan innvilges for en ny periode. Ar-
beidstidstap eller -inntekt som vedkommende har fått
dagpenger på grunnlag av tidligere, kan da ikke leg-
ges til grunn for en ny dagpengeperioden.

Fakta i dette konkrete tilfellet er ikke tilstrekkelig
beskrevet til å kunne gi mer utfyllende svar. Jeg min-
ner om de muligheter enkeltpersoner har til å påklage
vedtak i dagpengesaker.
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SPØRSMÅL NR. 1913

Innlevert 15. september 2011 av stortingsrepresentant Bente Thorsen
Besvart 22. september 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«På vegne av Tekna har Synovate gjennomført

en grundig Lærerundersøkelse. Formålet var bl.a. å
kartlegge grunnskolenes kompetanse innen ulike fag.
På spørsmål om skolen har kartlagt den enkelte læ-
rers behov for faglig oppdatering i forbindelse med
kunnskapsløftet, svarer så mange som 45 % nei. Med
bakgrunn i at læreren er den viktigste ressurs for
eleven så er det viktig at disse kartlegges og får faglig
påfyll der de har behov for det.

Hva og hvordan vil ministeren sørge for at dette
blir ivaretatt?»

Svar:
I april i år fikk Tekna gjennomført en spørreun-

dersøkelse (Synovate) rettet mot lærere i matematikk
og naturfag i grunnskolen. Undersøkelsen var en te-
lefonisk spørreundersøkelse. Noen spørsmål er om
lærerkompetanse og skolenes planer for, og kartleg-
ging av, lærerkompetanse. Undersøkelsen viser hva
lærerne vet om dette, ikke hva skolene faktisk har av
planer for å heve lærernes kompetanse i realfag. På
spørsmålet om skolen har en plan for å øke kompe-
tansen i realfag, svarer 52 % ja, 44 % nei. På spørs-
målet om det er foretatt kartlegging av hver enkelt
lærers behov for faglig oppdatering innen matema-
tikk/naturfag, svarer 47 % ja, 45 % nei.

Disse tallene bekreftes av Deltakerundersøkelsen
2011(Oxford research) om deltakernes utbytte av vi-
dereutdanning i strategien Kompetanse for kvalitet
2009-2012. Rapporten sier at 42 % av lærerne i
grunnskolen er uenige i at lærernes videreutdanning
på skolen planlegges på lang sikt, mens 20 % er eni-
ge. Dette bekrefter funnene i Teknas spørreundersø-
kelse.

Opplæringsloven krever at skoleeier skal ha et
system for kompetanseutvikling, jf. § 10-8, der det

står at ”Skoleeigaren skal ha eit system som gir un-
dervisningspersonale, skoleleiarar og personale med
særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kom-
petanseutvikling”

Fra før innføringen av Kunnskapsløftet i 2006
har sentrale utdanningsmyndigheter samarbeidet
med kommunene og fylkeskommunene om kompe-
tanseutvikling for lærere. Dette samarbeidet har ba-
sert seg på skoleeiers ansvar, samtidig som det er be-
vilget svært mye ressurser særskilt til dette formålet.
I strategien Kompetanse for utvikling 2005-2008 ble
det forutsatt at skoleeier skulle utvikle, vedta og gjen-
nomføre planer for kompetanseutvikling i samarbeid
med berørte parter. Dette ble videreført i strategien
Kompetanse for kvalitet 2009-2012, der det står at
kommuner og fylkeskommuner, i samarbeid med or-
ganisasjonene, skal lage en helhetlig og rullerende
plan for etter- og videreutdanning og forankre planen
politisk.

Evalueringen av Kompetanse for utvikling (Fafo
2009) viser at de aller fleste skoleeierne gjennomfør-
te kompetansekartlegginger med sikte på å målrette
tiltakene for kompetanseutvikling. Imidlertid peker
rapporten på at på de fleste steder var prosessen topp-
styrt, og at den enkelte lærer var lite involvert. Dette
kan være tilfelle også i dag. Tallene fra Teknas lærer-
undersøkelse 2011 kan derfor både forklares ved at
lærerne ikke er gjort kjent med skoleeiers planer om
kompetanseutvikling, som at det ikke foreligger pla-
ner. Begge disse forklaringene er nok relevante.

I samarbeid med partene arbeider departementet
nå med å utvikle en ny strategi for kompetanseutvik-
ling for lærere for perioden fra 2012. Jeg vil i den
sammenhengen ta opp lærernes manglende kjenn-
skap til lokale kompetanseplaner med partene for å
sikre at det fortsatt er kompetanseplaner, og at det gis
bedre informasjon til lærerne om slike planer.
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SPØRSMÅL NR. 1914

Innlevert 15. september 2011 av stortingsrepresentant Bente Thorsen
Besvart 27. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Jeg viser til spørsmål og svar på dokument

nr.15:1783 (2010-2011). Med bakgrunn i at jeg ikke
oppfatter at spørsmålet er besvart så har jeg behov for
å stille spørsmålet på nytt.

Vil ministeren sørge for at alle søknader adressert
til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell blir
åpnet umiddelbart og returnert søker snarest dersom
dokumentene innholder feil og mangler?»

Svar:
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

(SAFH) opplyser i sine retningslinjer til søknad om
autorisasjon og lisens (tilgjengelig på www.safh.no)
hvilke dokumenter som må vedlegges søknader. I til-
legg gjør retningslinjene det klart at alle søknadsdo-

kumenter må leveres på enten norsk, dansk, svensk
eller engelsk. Jeg vurderer derfor at søker har tilgang
til tilstrekkelig med informasjon om de formelle kra-
vene som må oppfylles ved søknader om autorisasjon
og lisens.

Som nevnt i mitt svar til spørsmål 1783, har
SAFH tidligere opplevd vanskeligheter i forhold til å
overholde saksbehandlingsfristene. Behandlingen av
enkelte søknader har derfor tatt for lang tid. Imidler-
tid har SAFH i det siste forbedret sine saksbehand-
lingsprosedyrer og kuttet saksbehandlingstiden. Vi-
dere foretar SAFH nå en grovvurdering av søknadene
før selve saksbehandlingen starter, slik at man kan
avdekke eventuelle mangler så tidlig som mulig. Det-
te er en positiv utvikling som vil komme søkerne til
gode.

SPØRSMÅL NR. 1915

Innlevert 15. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 27. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Bybanen i Bergen som i hovedsak er finansiert

med bompenger fra regionens bilister har nå vært i
drift i over 1 år.

Hvordan er utviklingen og hvordan er dagens si-
tuasjon for kollektivtrafikk i Bergen totalt og i Byba-
nens transportkorridor i forhold til de forutsetningene
som ligger til grunn for Bergensprogrammet og for
Bybanen?»

Svar:
Siden det er fylkeskommunen som har driftsan-

svar for kollektivtrafikken i Bergen, er opplysninger
om kollektivtrafikken innhentet derfra (jf. driftsel-
skapet SKYSS).

Daglige passasjertall med Bybanen er på ca. 22
000 påstigninger på hverdager. Prognosen er 26 000
daglige påstigninger, men først i 2015. Registrerte
tall for 1. og 2. kvartal 2011 gir indikasjoner på at det
vil bli en passasjerøkning i 2011.

Bybanen er en av stamlinjene i rutestrukturen i
Bergen, og den er integrert i det øvrige kollektivnet-
tet i byen. Bybanen utgjør ryggraden i kollektivtilbu-
det i sørdelen av Bergen. Banen har forutsigbar frem-
kommelighet, stor kapasitet og hyppig frekvens.
Kundeintervjuer, som jevnlig utføres om bord, viser
høy total tilfredshet med Bybanen.

Bybanens punktlighet har siden åpningen vært
god. Banen kommer hvert 6. minutt. Driftssikkerhe-
ten har etter hvert også blitt god. Det var enkelte stør-
re stans den første vinteren. Så langt i 2011 ligger
vognenes driftssikkerhet mellom 98,9 og 99,7 pst.

3. oktober 2011 får Bybanen etter planen avgan-
ger hvert 5. minutt i rushtiden. Samtidig skal det skje
en stor omlegging av rutenettet for busstrafikken. Det
vil bli satset sterkt på stamrutene, og det kommer 200
nye busser med universell utforming. Dermed vil det
totale kollektivtilbudet bedres i Bergen.

Trafikken inn mot sentrumskjernen har hatt en
nedgang over mange år. I 2010 var reduksjonen på
3,8 pst., mens prognosen i år er på ca. 3,1 pst. Trafik-
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ken gjennom bomringen i Bergen, de gamle bomsta-
sjonene, har de siste årene bare hatt en liten økning. I
2009 økte trafikken med 3,4 pst. mens veksten i 2010
var bare 0,3 pst. Prognosen for 2011 er en økning på

ca. 0,2 pst. Prognosen for gjennomgangstrafikken
utenom sentrum er i 2011 en vekst på ca. 3,0 pst., og
i utkanten av byområdet øker trafikken mer enn dette.

SPØRSMÅL NR. 1916

Innlevert 15. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 23. september 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Toftestallen var Norges første faststående bøl-

gekraftverk, bygget ved Toftstallen i Øygarden, Hor-
daland, på 1980-tallet, av industriselskapet Kværner.
Bølgekraftverket var i drift i tre år før det ble ødelagt
i en storm i 1988. I dag står bare ruinene igjen av be-
tongkonstruksjonen.

Hva gjøres for å fjerne restene av det havarerte
prosjektet og hvordan tar Miljøverndept ansvar for å
rydde opp der forsøk på etablering av ny produksjon
av nye fornybar energi ikke fører frem men etterlater
forsøpling av miljøet?»

Svar:
Det er tiltakshaver, i dette tilfellet Kværner eller

det selskap som har overtatt aksjene i Kværner (Aker
Solutions), som er ansvarlig for å rydde opp i restene
etter Toftestallen bølgekraftanlegg. Kværner er også
ansvarlig for eventuell forurensning som restene etter
anlegget kan forårsake.

Øygarden kommune er tillagt oppgaven som for-
urensningsmyndighet. Det vil si at kommunen kan
pålegge den opprinnelige forurenseren eller grunnei-
er å rydde opp dersom den vurderer at restene av an-

legget medfører fare for forurensning, eller at restene
er å anse som avfall som er skjemmende. Kommunen
har vurdert det slik at restene etter bølgekraftverket
ikke representerer noen forurensningsfare som nød-
vendiggjør tiltak for å hindre spredning. Kommunen
har så langt heller ikke vurdert de gjenværende de-
lene av Toftestallen bølgekraftverk som avfall som er
skjemmende.

Jeg er tilhenger av gode prosjekter for produk-
sjon av fornybar energi som gir miljøgevinst. Tof-
testallen representerer noe av den tidligste teknologi-
en i Norge knyttet til bølgekraft. Det vi vet og kan i
dag bygger på erfaringer vi har gjort oss blant annet
gjennom prosjekter som Toftestallen. Regjeringen er
opptatt av de muligheter havenergien gir, og jeg vil i
den forbindelse vise til odelstingsproposisjon num-
mer 107 (2008-2009) for regjeringens strategi for
fornybar energiproduksjon til havs.

I dag blir utbyggere av energianlegg som Tof-
testallen pålagt i konsesjonen å fjerne anlegget og så
langt som mulig føre landskapet tilbake til sin natur-
lige tilstand etter endt drift. Myndighetene sikrer seg
dermed kontroll med at tiltakshaver blir pålagt ansva-
ret for eventuelle kostnader knyttet til opprydding.
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SPØRSMÅL NR. 1917

Innlevert 15. september 2011 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 21. september 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Jeg viser til begrunnelsen under og ber om fi-

nansministerens svar på hva som nå blir gjort for å
bruke bestemmelsen i CRD artikkel 113 (4) bokstav
e for å kunne gi et nasjonalt unntak for den type en-
gasjementer Eksportfinans har mot låntakernes ga-
rantister, og hvis ikke noe gjøres hva statsråden me-
ner står i veien for ev. å sikre at Eksportfinans ikke
forsvinner som finansiell aktør, med de konsekvenser
det vil ha for deler av eksportnæringene.»

BEGRUNNELSE:
Finansministeren skriver i svar på skr. spørsmål

15:1797 ( 2010-2011) at Eksportfinans er en kreditt-
institusjon og tar som andre kredittinstitusjoner risi-
ko. Forretningsmodellen til Eksportfinans er basert
på at selskapet på grunn av sitt eierskap og sin spesi-
elle garantiform hvor alle utlån skjer mot garanti fra
GIEK/banker, har en svært lav/ingen risiko, noe som
bidrar til å sikre langsiktig gunstig funding. Det er
derfor tvilsomt om utsagnet i ovennevnte svar fra fi-
nansministeren om at Eksportfinans tar risiko som
andre kredittinstitusjoner er riktig, og det er derfor
grunn til å stille spørsmål ved om en slik vurdering
bidrar til at alternative løsninger for å beholde unn-
taksbestemmelser for Eksportfinans ikke blir tilstrek-
kelig vurdert.

CRD artikkel 113 (4) bokstav e, åpner eksempel-
vis for at nasjonale myndigheter helt eller delvis kan
gjøre unntak for engasjementer som særskilte kreditt-
institusjoner har mot andre kredittinstitusjoner. I den
sammenheng er det et sentralt poeng at Eksportfinans
ikke har noen konkurranseflate men tvert imot eies av
sentrale utlånsinstitusjoner i Norge, samtidig som an-
dre land har funnet nasjonale tilpassinger for sine ek-
sportfinansieringsforetak i et regelverk som tydelig
gir rom for å gjøre det.

Spørsmålet i dok. 15:1797( 2010-2011) var en
bekymring for norske eksportbedrifters muligheter til
å finansiere seg i en hard internasjonal konkurranse
hvor mange av aktørene i de landene vi skal konkur-
rere i krever at vi har gode fleksible finansieringsløs-
ninger som inngår i helhetlige kontrakter over lang
tid. Dette er særlig viktig i olje- og gassindustrien, og
det skulle være tilstrekkelig å peke på konkurransesi-
tuasjonen i Brasil og i Barentshavet for å finne kon-
krete utfordringer på dette området. Bekymringen for

norsk eksportindustri i dok. 15:1797 (2010-2011) ble
etter min oppfatning ikke tilstrekkelig og bredt nok
belyst i svaret, snarere ble svaret avgrenset og inn-
snevret og debatten lukket. Det er svært uheldig for
norske eksportkontrakter at situasjonen er så uavklart
og lite forutsigbar snaue 3 mnd. før den eksisterende
dispensasjon går ut.

Svar:
Som jeg var inne på i mitt forrige svar av 29. au-

gust 2011, er et viktig prinsipp for norsk finansmar-
kedsregulering at lik risiko skal reguleres likt. For-
målet med de nye EU-reglene om store engasjemen-
ter er å styrke finansinstitusjonenes soliditet, bl.a.
ved at institusjonene må holde mer kapital for enga-
sjementer med hverandre enn under tidligere regel-
verk. Eksportfinans er en kredittinstitusjon og må –
på lik linje med andre norske kredittinstitusjoner – ha
tilstrekkelig med kapital til å bære den risikoen insti-
tusjonen selv tar på seg, herunder risiko forbundet
med engasjementer med andre kredittinstitusjoner.

Et av EUs kapitalkravsdirektiv, direktiv 2006/48/
EF, bygger på tidligere bankdirektiver i EU. Artikkel
2 i direktiv 2006/48/EF, som gir et generelt unntak
fra direktivets virkeområde for sentralbanker, postgi-
rokontorer og enkelte navngitte kredittinstitusjoner i
EUs medlemsstater, er i hovedsak en videreføring av
artikkel 2 i direktiv 77/780/EØF, vedtatt 12. desem-
ber 1977, også omtalt som det første bankdirektivet.
Ved inngåelsen av EØS-avtalen i 1994 ble det ikke
tatt inn unntak for Eksportfinans.

Etter min vurdering er det vanskelig å se at EU-
retten åpner for varige unntak fra direktiv 2006/48/
EF eller for unntak fra reglene om store engasjemen-
ter, slik Eksportfinans’ virksomhet er innrettet i dag.
Herunder kan jeg ikke se at Eksportfinans, slik virk-
somheten er innrettet i dag, oppfyller vilkårene i di-
rektiv 2006/48/EF artikkel 113 nr. 4 bokstav e.

Jeg gjentar, slik jeg skrev i mitt brev 29. august
2011, at det arbeides for å finne en løsning som best
mulig ivaretar at de særlige formålene med virksom-
heten til Eksportfinans kan føres videre. Dette skjer i
samarbeid mellom Finansdepartementet og Nærings-
og handelsdepartementet.

For øvrig viser jeg til mitt svar 29. august 2011 til
skriftlig spørsmål nr. 1797.
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SPØRSMÅL NR. 1918

Innlevert 16. september 2011 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland
Besvart 23. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil statsråden medvirke til at gjeldende praksis

mykes opp, slik at de som eier denne typen kjøretøy
kan få godkjent nedregulering av vekt?»

BEGRUNNELSE:
Utløst av et uheldig avgiftssystem som ble opp-

hevet i 2006, ble en god del biler frem til dette tids-
punkt definert som "lastebil" med totalvekt over
3500 kg. For mange bilister medfører dette i dag
praktiske ulemper, og det kan også være uheldig tra-
fikksikkerhetsmessig at biler blir lastet med for mye
vekt.

Mange har behov for å foreta en nedregulering av
høyeste totalvekt, slik at den kan settes ned til fabrik-
kens opprinnelige spesifikasjon. For mange bileiere
er dette først og fremst et praktisk og økonomisk
spørsmål. Gjeldende regler gjør at man må ha laste-
bilsertifikat, bilene må utstyres med fartssperre, og
blir belastet med høyere bomavgifter. Vegmyndighe-
tene har i et notat erkjent at mulighetene for nedvek-
ting i slike situasjoner vil kunne avhjelpe bilistenes
situasjon "på en smidig måte". I et annet notat har
Statens vegvesen påpekt at det også er "uheldig rent
trafikksikkerhetsmessig at disse bilene er registrert
med en høyere tillatt totalvekt enn de opprinnelig er
bygd for". Til tross for dette vil fortsatt ikke vegmyn-
dighetene åpne adgang for å nedregulere høyeste to-
talvekt på slike kjøretøyer, uten at det foretas teknisk
endring av kjøretøyet. Men et slikt krav gjør i praksis
vondt verre, fordi det forutsetter konstruksjonsmessi-
ge inngrep i det originale kjøretøyet. Det kan neppe
være særlig ønskelig samfunnsøkonomisk eller tra-
fikksikkerhetsmessig.

Svar:
Etter kjøretøyforskriftens bestemmelser skal det

ved godkjenning og registrering av et kjøretøy frem-
legges vektgaranti fra fabrikant for største tillatte to-
talvekt. Bakgrunnen for kravet er at det er fabrikan-
ten som er nærmest til å uttale seg om kjøretøyets yte-
evne, og som best kjenner konstruksjonen på de en-
kelte kjøretøymodeller. Dersom det senere gjøres
tekniske endringer på kjøretøyet som påvirker dets
yteevne vil god- kjenningsmyndigheten kunne avkre-
ve ny vektgaranti, og eventuelt på den bakgrunn øke
eller sette ned totalvekten.

Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at norske
importører har fremlagt gyldig fabrikantgaranti for
en høyere totalvekt enn det fabrikanten i utgangs-
punktet har tiltenkt kjøretøyet i forbindelse med de
vektgrenser som er satt, blant annet i forhold til be-
regning av engangsavgift på kjøretøy. Slik fabrikant-
garanti har vært utstedt på bakgrunn av nye tester for
gitte kjøretøymodeller. Godkjenning av kjøretøyet
med en høyere vekt påvirker krav til førerkort, geby-
rer ved bompassering, krav til kjøre- og hviletid,
montering av fartssperre og krav til hyppigheten for
gjennomføring av periodisk kjøretøykontroll. Etter
endringene i avgiftsregelverket i 2006 er behovet for
og ønsket om å fremlegge høyere totalvektsgarantier
fra fabrikanten ikke like relevant. Behovet for opp-
myking av gjeldende praksis vil derfor i hovedsak
knytte seg opp mot eldre, allerede godkjente og regis-
trerte kjøretøyer.

Jeg har nylig bedt Statens vegvesen om å utrede
konsekvensene av en eventuell endring av forvalt-
ningspraksis knyttet til nedvekting av den aktuelle ty-
pen kjøretøy. Det skal i vurderingen blant annet ses
hen til hvilke erfaringer svenske myndigheter har
gjort seg med sin praksis, hvor både opp – og nedvek-
ting godtas uten fysisk endring av kjøretøyet. En
eventuell endring av gjeldende praksis må også vur-
deres i samråd med avgiftsmyndigheten.
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SPØRSMÅL NR. 1919

Innlevert 16. september 2011 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland
Besvart 26. september 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Statsråden har satt i gang en utredning om bruk

av surrogati i utlandet og har varslet en høring høsten
2011, med påfølgende lovforslag om tema i løpet av
våren 2012.

Vil det i den forbindelse også komme en avkla-
ring for de surrogatbarna som allerede i dag bor i
Norge i forhold til det juridiske foreldreskapet, og
hvis ikke, når ser statsråden for seg at en avklaring
for disse barna vil komme?»

BEGRUNNELSE:
I det offentlige ordskiftet har vi fått belyst ulike

sider omkring surrogati den senere tiden som har
gjort det klart at vi trenger en gjennomgang av regel-
verket og praktiseringen av dette. Jeg er derfor glad
for at statsråden skal fremme egen sak for Stortinget
om bruk av surrogati våren 2012 slik at vi får belyst
alle sider av saken på en tilfredsstillende måte. Situ-
asjonen for de barna som allerede bor i Norge må
imidlertid også avklares. Om ikke denne avklaringen
tas i denne saken, må statsråden komme med en egen
sak som avklarer situasjonen for disse barna.

Svar:
Jeg uttalte fredag 16. september at Regjeringen

nå ser på løsninger for å sikre barn født av surrogat-
mor i utlandet juridisk, noe som skjer parallelt med
utredning av eventuell ny lovgining på dette området.
Dette gjelder barn som allerede er i Norge, og der
morskap eller farskap ikke er registrert i tråd med
norsk lov, og at barna dermed ikke har et juridisk av-
klart forhold til en eller begge av de som er registrert
som foreldre. Målet er å skape trygghet og klarhet for
barna og deres omsorgspersoner. Sakene til de rundt
10 familiene som har fått varsel om retting stilles i
mellomtiden i bero. Så langt det er mulig skal det ar-
beides for å finne gode løsninger innenfor dagens re-
gelverk. Det vil bli lagt til rette for en rask saksbe-
handling i etatene, og for mange familier vil derfor
dette være den raskeste måten å få etablert foreldre-
skap på. For de barna hvor dette ikke er mulig vil jeg
utrede behovet og muligheter for en overgangsord-
ning. En slik overgangsordning krever hjemmel i lov,
og jeg tar sikte på å fremme lovforslag så raskt som
mulig.

SPØRSMÅL NR. 1920

Innlevert 16. september 2011 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen
Besvart 23. september 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Er det tilsiktet at gravide på arbeidsavklarings-

penger skal kunne risikere å få redusert foreldrepen-
gene med svært store beløp kun fordi de blir syk-
meldte rett før svangerskapspermisjonen starter?»

BEGRUNNELSE:
Vi er blitt gjort kjent med en person som etter ett

års sykefravær nå jobber 60 prosent og mottar 40 pro-
sent i arbeidsavklaringspenger. Hun er gravid, og har
fått beskjed fra NAV at dersom hun bli sykemeldt en
måned før svangerskapspermisjonen, vil foreldre-
pengene bli beregnet ikke på grunnlag av lønnsinn-

tekten, men på grunnlag av det hun får utbetalt i sy-
kepenger – i hennes tilfelle 66 % av lønnen. Hun står
derfor i fare for å tape over 80 000 kroner i løpet av
foreldrepermisjonen.

Svar:
Spørsmålet er oversendt fra statsråd Bjurstrøm til

meg for besvarelse.
Personer som kombinerer arbeidsavklaringspen-

ger med arbeid vil normalt ikke ha rett til sykepenger
fra folketrygden etter arbeidsgiverperioden fordi sy-
kepengeretten er brukt opp. En person som kombine-
rer arbeidsavklaringspenger og arbeid og som er ute
av arbeidet på grunn av sykdom i mer enn 16 kalen-
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derdager, vil således vanligvis få arbeidsavklarings-
penger som inntektssikring. Arbeidsavklaringspen-
ger gir 66 prosent dekning etter grunnlaget for ar-
beidsavklaringspenger.

Foreldrepenger er kompensasjon for inntekts-
bortfall, dvs. at inntekten ved permisjonsstart videre-
føres. Det er i regelverket en åpning for å se bort fra
inntektsendringer rett før permisjon, men dette forut-
setter at forskjellen i inntekt, omregnet til årsinntekt,
overstiger 25 prosent.

Arbeidsavklaringspenger ble innført 1. mars
2010 og erstattet ytelsene attføringspenger, rehabili-
teringspenger og tidsbegrenset uførestønad. I motset-

ning til de sistnevnte ytelsene ble arbeidsavklarings-
penger gitt opptjening til foreldrepenger. Den situa-
sjonen som det stilles spørsmål om, med kombina-
sjon av arbeid og arbeidsavklaringspenger og syk-
dom ut over arbeidsgiverperioden forut for foreldre-
permisjonen, ble imidlertid ikke vurdert særskilt. Jeg
ser at det kan være grunn til å vurdere om denne
gruppa er i en så spesiell situasjon at det begrunner en
regelendring som gir unntak fra de vanlige prinsippe-
ne for beregning av foreldrepenger.

Departementet vurderer ulike forenklinger og
forbedringer i foreldrepengeordningen. Jeg vil ta
med problemstillingen inn i dette arbeidet.

SPØRSMÅL NR. 1921

Innlevert 16. september 2011 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 22. september 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Norske selskap med nordmenn på langtidsopp-

drag i utlandet opplever en konkurransevridning i fa-
vør av utenlandske selskap med virksomhet i samme
marked, ved at norske selskap må betale arbeidsgi-
veravgift iht. folketrygdloven selv om den ansatte er
utmeldt av Folketrygden og ikke opparbeider seg ret-
tigheter i Norge.

Er finansministeren enig i at dette er en problem-
stilling, og vil han ta initiativ til å rette opp i misfor-
holdet?»

BEGRUNNELSE:
Norge er en liten, åpen økonomi, som er tjent

med at nordmenn tar arbeid i utlandet i kortere og
lengre perioder. Nordmenn i utlandet opparbeider
seg en bredere kulturforståelse, språkferdigheter og
fagkompetanse. Norge er også tjent med at norske
bedrifter etablerer virksomhet i utlandet, hvor både
norske og utenlandske ansatte kan bidra til verdiska-
ping.

Nordmenn som er utmeldt av Folketrygden og
oppholder seg i utlandet over lengre tid betaler ikke
trygdeavgift, og opparbeider seg på den annen side
heller ingen rettigheter i Folketrygden. Tilsvarende
vil de ofte heller ikke være skattepliktige til Norge.

Arbeidsgiveravgiften, som er hjemlet i folke-
trygdloven, må imidlertid betales dersom nordman-
nen i utlandet er ansatt i et norsk selskap. Dette opp-
leves som en konkurranseulempe for norske virk-
somheter i utlandet.

Svar:
Det generelle utgangspunkt for arbeidsgiverav-

giftsplikten er at avgiften skal betales av lønn mv.
som arbeidsgiver plikter å innberette. Innberetnings-
plikten gjelder uavhengig av om den som mottar lønn
mv. er medlem i folketrygden eller skattemessig bo-
satt i Norge, og uavhengig av om lønnen er skatte-
pliktig til Norge eller ikke. De alternative hovedvil-
kår for innberetningsplikt i Norge for lønnsutbetalin-
ger er enten at arbeidsgiveren er norsk, eller at arbei-
det utføres i Norge. Følgelig vil lønn mv. fra norske
virksomheter kunne være grunnlag for arbeidsgiver-
avgift i videre utstrekning enn omfanget av trygderet-
tigheter og skatteplikt her for den ansatte. For natura-
lytelser og utgiftsgodtgjørelser gjelder særlige regler,
som i hovedsak knytter avgiftsplikten til trekkplikten
etter skattebetalingsloven, men jeg kommer ikke
nærmere inn på disse reglene her.

Dette generelle, brede utgangspunkt for arbeids-
giveravgiftsplikten begrenses imidlertid sterkt av
omfattende unntaksregler.

Det er et praktisk viktig unntak fra innberetnings-
plikten for norske arbeidstakere i utlandet. Etter den
såkalte utenlandsforskriften § 1 nr. 3 bokstav a, er det
ikke innberetningsplikt for lønn mv. til nordmenn
som ikke er skattepliktige til Norge, og som arbeider
ved et norsk foretaks faste driftssted i et land Norge
har skatteavtale med. Følgelig kreves det heller ikke
arbeidsgiveravgift til Norge i slike tilfeller. De aller
fleste norske bedriftsetableringer utenlands skjer i
land som vi har skatteavtale med. Dersom etablerin-
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gen ikke skjer som fast driftssted (filial), men i form
av utenlandsk datterselskap (aksjeinvestering), vil en
nordmanns arbeid i utlandet for et slikt utenlandsk
datterselskap falle innenfor vedkommende utlands
innberetningsregler, ikke de norske. I hovedtyngden
av aktuelle utenlandsetableringer vil norsk arbeidsgi-
veravgift derfor ikke påløpe for norsk arbeidskraft,
som pga. sitt utenlandsopphold faller utenfor norsk
trygding og skatteplikt.

Videre vil plikten til å betale arbeidsgiveravgift
til Norge kunne være begrenset etter trygdeavtaler
som Norge er part i, herunder trygdeforordningen un-
der EØS-avtalen. Disse avtalene har lovvalgsregler
som bestemmer hvilket av medlemslandenes trygde-
lovgivning en person skal være omfattet av, og forut-
setter at det bare skal betales avgifter etter dette lan-
dets trygdelovgivning. Det vil følgelig ikke kreves
norsk arbeidsgiveravgift for lønn mv. til personer
som er omfattet av et annet avtalelands trygdelovgiv-
ning etter en trygdeavtale. Arbeidsgiverens status og
organisasjonsform er da som regel uten betydning.
Til gjengjeld kan disse lovvalgsreglene føre til at ar-
beidsgiverne i en del tilfelle må betale arbeidsgiver-
avgift etter et annet lands regler enn sitt eget.

I sum blir det en temmelig beskjeden andel av
den angjeldende sysselsetting av nordmenn i utlandet
hvor norsk arbeidsgiveravgift påløper uten at de sys-
selsatte har norske trygderettigheter mv. Den gene-
relle, konkurransemessige ulempe ved slik avgifts-
plikt blir dermed tilsvarende beskjeden. Denne be-

skjedne ulempe bør man kunne leve med. Det er ikke
ønskelig å løsrive arbeidsgiveravgiftsplikten fra dens
generelle tilknytning til lønnsinnberetningsplikten.
Full harmoni mellom avgiftsplikt og trygderettighe-
ter blir det da ikke, men harmonihensynet må her til-
passes andre hensyn. Det ville bli et vesentlig mer
komplisert avgiftsregime dersom avgiftsplikten for
arbeidsgiver i det enkelte tilfelle skulle gjøres indivi-
duelt betinget av den ansattes medlemskap i folke-
trygden. Etter min oppfatning bør vi inntil videre hol-
de fast ved den nåværende ramme for arbeidsgiver-
nes avgiftsplikt. Det bør være de nærmere regulerin-
ger som følge av skatteavtale eller trygdeavtale som
begrenser avgiftsplikten i slike grenseoverskridende
tilfeller som denne saken gjelder.

Hvor sterkt norsk arbeidsgiveravgift for arbeid i
utland vi ikke har skatte- eller trygdeavtale med, vir-
ker konkurransevridende til skade for norske arbeids-
givere, vil dessuten avhenge av skatte- og avgiftsre-
glene i arbeidslandet. Dette gjør det enda mindre øn-
skelig å gå inn for ensidige norske avgiftsfritak på
dette området.

Jeg nevner for øvrig at Skatteetaten og Arbeids-
og velferdsetaten i fellesskap vurderer tiltak for å for-
bedre regelverket for og organiseringen av fastsettin-
gen og innkrevingen av avgifter til folketrygden på
utenlandsområdet. Om dette arbeidet fører til forslag
om endringer i reglene om avgiftsplikt i ovennevnte
tilfeller, vil jeg naturligvis vurdere disse forslagene.

SPØRSMÅL NR. 1922

Innlevert 19. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 27. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ferjefri E39 i Hordaland er under utredning. Fra

petroleumsrettet leverandørindustri og konsulentmil-
jø som arbeider for denne industrien blir det sagt at
flytebru over Bjørnefjorden kan bygges med teknolo-
gi fra leverandørindustrien og til betydelig lavere pris
enn det som er oppgitt i SVVs KVU for prosjektet.

Vil statsråden sørge for at det i videre arbeid med
prosjekt ferjefri E39 Hordaland samarbeides med le-
verandørindustrien for å få et teknologisk og kost-
nadsmessig avklart konsept for flytebru?»

Svar:
Som jeg har svart tidligere fokuseres det i det på-

gående prosjektet om ferjefri E39 på teknologiske
muligheter og samfunnsmessige virkninger. Dette
gjelder blant annet kryssing av Bjørnefjorden.

Jeg kan bekrefte at det i det videre arbeidet med
teknologiutvikling for fjordkrysninger vil bli lagt opp
til et nært samarbeid med alle relevante teknologimil-
jøer, herunder konsulenter, entreprenører, leverandø-
rer og forsknings- og utdannelsesinstitusjoner.
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SPØRSMÅL NR. 1923

Innlevert 19. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 4. oktober 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ifølge TU 23.8.2011 bygges det i Sverige 75 km

jernbane og motorvei (E45) mellom Göteborg og
Trollhättan. Foruten at prosjektet omfatter bygging
av jernbane og vei samtidig og full statlig finansier-
ing er det også interessant at entreprenøren får lov til
å jobbe hele døgnet.

Vil statsråden tillate døgnjobbing på store infra-
strukturanlegg som et av flere tiltak for å redusere
samlet plan- og byggetid?»

Svar:
Arbeidstiden reguleres av LOV 2005-06-17 nr

62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
mv. (arbeidsmiljøloven) og bestemmelser tilknyttet
arealplanbehandlingen av tiltaket. I tilknytning til
arealplanbehandlingen støtter kommunene seg på
Miljøverndepartementets retningslinje for behand-
ling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen).
Denne inneholder anbefalte krav til maksimale støy-
verdier. Disse verdiene medfører at kontinuerlig
døgnjobbing i en del tilfeller er vanskelig å gjennom-
føre.

Ved bygging av større samferdselsprosjekter i
Norge i dag pågår likevel ofte arbeid utenfor vanlig
arbeidstid, men da med mindre støyende arbeid, slik
at støykravene ivaretas. Omfanget vil variere i for-
hold til hvor nært man er til ulike typer bebyggelse
(boliger, sykehus, kontor m.v.) og tidspunktet på
kveld og natt.

I arbeidsmiljøloven heter det at ”Nattarbeid er
ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødven-
dig”. I tillegg til dette kravet om nødvendigheten av
å utføre arbeidet om natten, inneholder også arbeids-
miljøloven bestemmelser om at arbeidsgiver og ar-
beidstakers tillitsvalgte i fellesskap kan inngå avtale
om utvidet arbeidstidsordning for innebærer nattar-
beid.

Som det framgår ovenfor, er det etter dages regel-
verk begrensede muligheter til å redusere et samferd-
selsprosjekts samlede planleggings- og byggetid
gjennom døgnjobbing. Jeg merker meg imidlertid at
representanten Sortevik deler mitt sterke fokus på å
finne effektive tiltak som kan bidra positivt til raske-
re å få etablert gode samferdselsprosjekter.

SPØRSMÅL NR. 1924

Innlevert 19. september 2011 av stortingsrepresentant Robert Eriksson
Besvart 26. september 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«En person som har hatt rett til sykepenger fra

NAV i Oslo siden 1. juni i år har ennå ikke mottatt
ytelsen. 1. juni, 1. juli og 1. august ble den nødvendi-
ge dokumentasjon innlevert på reglementert måte.
Det ble opplyst at det var 8 ukers behandlingstid. På
spørsmål om hva personen skulle gjøre når hun ikke
hadde mere penger til mat fikk hun beskjed om å hen-
vende seg på sosialkontoret. Ingen ønsker å gå på so-
sialkontoret så lenge mann har rett til annen inntekt.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre situasjo-
nen?»

BEGRUNNELSE:
Arbeidstakere som blir syke og mister inntekten

kan vanligvis ikke vente i 8 uker, eller enda lengre,
som i dette tilfellet. De trenger inntekten til å dekke
de daglige behovene slik de er blitt lovet gjennom
folketrygden. Å skulle henvede seg på sosialkontoret
er ikke noe alternativ som kan kompensere for å mot-
ta ytelser fra NAV som man har krav på. I tillegg til
at ytelsen ikke blir utbetalt fikk personen, en måned
etter at hun hadde fått bekreftelse på at alle nødven-
dige papirer og dokumentasjon var korrekt innlevert
og tilstrekkelig, beskjed om at det manglet et skjema
om "inntektsopplysninger selvstendig næringsdri-
vende". Da sykemelding ble levert 2. august fikk
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kvinnen beskjed om at NAV ikke kunne svare på når
pengene ville komme til utbetaling. De kunne heller
ikke si noe om hvor langt i prosessen behandlingen
av saken var kommet. Dette gjaldt alle sykemeldin-
ger, var beskjeden som ble gitt. Personer som blir sy-
kemeldt trenger penger for å dekke de løpende utgif-
ter som arbeidsinntekten ellers er forventet å skulle
dekke. Det er helt uakseptabelt med ventetider av den
lengde som her er beskrevet.

Svar:
Jeg har ikke opplysninger som gir grunnlag for å

kommentere eller redegjøre for denne saken spesielt.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har imidlertig infor-
mert meg om at saksbehandlingstidene på sykepen-
geområdet var 12 uker for refusjon til bruker og 16
uker for refusjon til arbeidsgiver i juni 2011.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har videre infor-
mert meg om at det har vært utfordringer med lange
saksbehandlingstider for sykepenger i Oslo. NAV
Oslo har derfor igangsatt tiltak for å forbedre situa-
sjon på sykepengeområdet. For å øke saksbehand-
lingskapasiteten på området har bemanningen i en
periode vært styrket for å bygge ned restanser (re-
stanseteam). Restanseteamet som var i funksjon fra
slutten av juli til slutten av august, bestod av 15 per-
soner. Effekten av dette tiltaket var at saksbehand-
lingstidene for krav om sykepenger der det forelå
nødvendig informasjon, ble redusert til seks uker.
NAV Oslo jobber fortsatt aktivt for å ytterligere korte
ned saksbehandlingstidene.

Per dags dato er de eldste sakene NAV Oslo har
til behandling rundt seks uker gamle. For krav om sy-
kepenger som ikke inneholder nødvendig informa-

sjon, kan saksbehandlingstiden bli lengre som følge
av behov for å innhente opplysninger fra arbeidsgi-
ver, bruker, regnskapsfører eller andre. Jeg er infor-
mert om at en relativt stor andel av kravene som
NAV Oslo behandler ikke inneholder nødvendig in-
formasjon. Dette medfører at saksbehandlingen og
utbetalingen av sykepenger ofte blir forsinket.

Årsaken til at det innkommer krav om sykepen-
ger uten nødvendig informasjon er sammensatt. De
fleste kravene mottas pr. post av et sentralt postmot-
tak. Deretter scannes sakene før de videreformidles
til forvaltningsenheten. I disse tilfellene er det ikke
mulig å gi veiledning til brukerne i forbindelse med
mottak av krav om sykepenger for å forhindre at kra-
vene er ufullstendige. Det er derimot mulig å veilede
bruker når krav om sykepenger leveres personlig ved
oppmøte på NAV-kontor. En forutsetning for at dette
skal ha effekt, er at bruker leverer eller ettersender
manglende dokumentasjon.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert
meg om at de følger opp utviklingen på sykepenge-
området i Oslo på månedlig basis. Jeg legger derfor
til grunn at direktoratet og NAV Oslo fortløpende vil
vurdere tiltak og ressurser på sykepengeområdet for
på sikt å sikre mest mulig akseptable saksbehand-
lingstider på sykepengeområdet.

De lokale NAV-kontorene har plikt til å bistå per-
soner med forbigående eller varige økonomiske pro-
blemer. Dette gjelder også i de tilfellene der proble-
mene er et resultat av forsinkede utbetalinger av be-
rettigede ytelser. Dersom en person står uten mulig-
het for å forsørge seg selv, har vedkommende rett på
økonomisk stønad (sosialhjelp).

SPØRSMÅL NR. 1925

Innlevert 19. september 2011 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 30. september 2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Spørsmål:
«Sommeren 2011 har gitt mange nordmenn gode

skjærgårdsminner. Likevel har ferdselen på sjøen
krevd unormalt mange liv. At vi klarer å høste viktige
erfaringer fra disse dramatiske ulykkene er helt nød-
vendig for at vi skal kunne drive forebyggende ar-
beid.

Vil ministeren pålegge Havarikommisjonen å et-
terforske alvorlige ulykker i fritidsbåt?»

BEGRUNNELSE:
Sommeren 2011 omkom 9 mennesker i to serier

av alvorlige båtulykker. I svært mange større havari-
er med fritidsbåter er det aspekter ved hendelsesfor-
løpet som gir svært god grunner til at disse ulykkene
burde vært etterforsket/gransket av Havarikommisjo-
nen. Hvis vi finner årsaken til ulykkene, vil vi mer ef-
fektivt kunne drive forebyggende arbeid. Politiets et-
terforskning prøver å avdekke om det foreligger
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straffbare forhold, og vil ikke nødvendigvis gi et like
fullstendig bilde som en undersøkelse av Havarikom-
misjonen.

Omkommer en yrkesfisker i et fritidsbåtliknende
fartøy kommer Havarikommisjonen på banen. Om-
kommer en familie i en fritidsbåt, skal lensmann eller
lokal politimyndighet etterforske. Ofte finner man in-
tet straffbart forhold og henlegger saken.

Vi bør vurdere om bestemmelsen i Sjølovens §
476, 3. ledd bør endres, slik at Havarikommisjonen
blir pålagt å etterforske alvorlige ulykker i fritidsbåt
– og ikke bare for yrkesfartøy slik situasjonen er i
dag. Etter samme paragraf i Sjøloven har Havari-
kommisjonen i prinsippet anledning til å granske fri-
tidsbåtulykker, men dette skjer sjeldent eller aldri.

Kongelig Norsk Båt Forening (KNBF) og mange
andre båtbåtorganisasjoner har kjempet for å rette
opp denne skjevheten i mer enn 15 år.

For Høyre er det viktig at alle kan ferdes trygt
langs norskekysten. Når ferdsel på sjøen tar liv, blir
det viktig både for samfunnet og etterlatte å få vite år-
sakene bak ulykkene.

Svar:
Det er i de senere år satt i verk flere tiltak for å bi-

dra til økt sikkerhet til sjøs ved bruk av fritidsfartøy,
bl.a. med innføring av obligatorisk båtførerbevis, ny
promillegrense, fastsettelse av sanksjonsordninger
og initiativ/økonomisk støtte til den holdningsska-
pende kampanjen om bruk av vest for voksne menn i
fjor og i år.

På tross av dette har vi lagt bak oss nok en som-

mer hvor det har skjedd alvorlige dødsulykker med
fritidsbåter. Det er lenge siden sikkerheten til fritids-
båter har vært vurdert og evaluert i en bred sammen-
heng, og tiden er nå er inne for en bred gjennomgang
av sikkerheten til fritidsbåter.

Jeg ba derfor sjøfartsdirektøren tidligere i høst
om å nedsette en arbeidsgruppe med en bred sam-
mensetning som skal vurdere sikkerheten til fritids-
båter i et bredt perspektiv. En viktig del av arbeidet
vil være å identifisere årsaker til at ulykker skjer og
hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere sann-
synligheten for at ulykker oppstår i fremtiden. I ar-
beidet skal det sikres at relevante organisasjoner og
brukergrupper får komme med innspill. Arbeids-
gruppen hadde sitt første møte mandag 26.september
og skal legge frem en rapport innen 1. april neste år.

Statens havarikommisjon for transport er en uav-
hengig fagetat. Etter dagens regler har havarikommi-
sjon adgang til, men ikke plikt til å undersøke ulykker
med fritidsbåter. Dersom ulykker med fritidsbåter
skal undergis en undersøkelsesplikt, krever det derfor
en lovendring av sjølovens kapittel 18. I Prop. 143 L
(2010–2011) Endringar i sjølova (gjennomføring av
direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker
mv.) punkt 3.3.5 har departementet drøftet dette te-
maet på bakgrunn av at Kongelig Norsk Båtforbund
tok opp spørsmålet i høringen. Departementet frem-
met ikke forslag om slik undersøkelsesplikt bl.a. ut
fra ressurshensyn og at det ikke er et slikt krav i in-
ternasjonalt regelverk. Proposisjonen er for tiden til
behandling i næringskomiteen.

SPØRSMÅL NR. 1926

Innlevert 19. september 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 4. oktober 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«En ny analyse viser at intercitytog på Vestlandet

vil ha et stort trafikkpotensial. En viktig forutsetning
for analysen er imidlertid de kostnadsbesparelser
som oppnås gjennom å bygge vei- og jernbane paral-
lelt.

Vil ministeren samordne konseptvalgutredning
(KVU) for Ferjefri E-39 (Hordfast) og analysene som
er i gang i forbindelse med Høyhastighetsutrednin-
gen, der en intercitystrekning mellom Bergen, Stord,
Haugesund og Stavanger inngår?»

BEGRUNNELSE:
I ministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1828

(2010-11) bekreftes det at store effektivitetsgevinster
kan hentes ved felles planlegging og utbygging av
vei- og jernbanestrekninger.

En ny rapport fra Multiconsult-selskapet Analyse
& Strategi pekes det på at ”befolkningsgrunnlaget i
millionregionen mellom Bergen og Stavanger er
større enn for togstrekningene som nå planlegges ut-
bygget på Østlandet”. For å gjøre prosjektet mer rea-
liserbart, forutsettes det at man bygger og planlegger
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intercityjernbane parallelt med en ny, modernisert og
fergefri E39.

I arbeidet med infrastrukturen på Vestlandet er
det spesielt viktig å få vurdert og beskrevet mulige
synergieffekter ved helhetlig planlegging fordi felles
krysningspunkter for vei og bane vil kunne være av-
gjørende for kostnadsbildet. Høyre har tatt initiativ til
Høyhastighetsutredningen og parallelt pågår det E39
utredning om fergefri kyststamveg. Vi bør ha mot til
å være visjonære og se samlet på disse to betydnings-
fulle prosjektene.

Svar:
Som tidligere opplyst har Statens vegvesen utar-

beidet en konseptvalgutredning (KVU) for E39 på
strekningen Aksdal – Bergen. Denne KVU-en er nå
ute på høring, og ekstern kvalitetssikring (KS1) på-
går. Som kjent er Statens vegvesen også i gang med

et prosjekt om ferjefri E39 der det fokuseres på tek-
nologiske muligheter og samfunnsmessige virknin-
ger. Jernbaneverkets høyhastighetsutredning, som
også omfatter korridoren mellom Stavanger og Ber-
gen, skal være ferdig til 1. februar 2012.

Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 1828, kan
det være effektiviseringsgevinster å hente ved felles
planlegging og utbygging av veg- og jernbanepro-
sjekter der forholdene ligger til rette for dette. Det er
for tidlig å si om det vil være aktuelt å samordne ut-
byggingen av eventuell ferjefri E39 og en eventuell
høyhastighetsbane på strekningen Stavanger – Ber-
gen. Samferdselsdepartementet vil avvente høyhas-
tighetsutredningen, resultater fra prosjektet ferjefri
E39 samt høringen og KS1-prosessen for KVU-en
for E39 Aksdal - Bergen før det tas stilling til ev. be-
hov for å samordne videre analyser/utredninger på
denne strekningen.

SPØRSMÅL NR. 1927

Innlevert 20. september 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 5. oktober 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«I februar i fjor så vi hvor enkelt det var å komme

seg inn med våpen i Skien fengsel. At det skulle være
så enkelt å komme seg bevæpnet inn i et av Norges
sikreste fengsler, er ubegripelig. Det har kommet for-
slag til hva som må gjøres for å bedre sikkerheten,
uten at noe foreløpig er gjort.

Mener statsråden at sikkerheten til de ansatte
ikke er viktig nok til at sikringstiltak må skje, eller vil
statsråden nå sørge for at slusen og eventuelt andre
tiltak umiddelbart kommer på plass?»

Svar:
Kriminalomsorgens skal plassere varetektsinn-

satte og domfelte i enheter som gir tilstrekkelig be-
skyttelse for samfunnet, innsatte, domfelte og tilsatte.
Trusselbilder er dynamiske og sikkerhetsmessige
vurderinger, tilpasninger og utbedringer skal gjen-
nomføres fortløpende.

Representanten benytter benevnelsen «….et av
Norges sikreste fengsler» om Telemark fengsel, Ski-
en avdeling som premiss for sitt spørsmål. En slik ge-
neralisering av sikkerhetsbegrepet nødvendiggjør
noen presiseringer. God sikkerhet i kriminalomsor-
gen innebærer tilstrekkelig trygghet for samfunn, inn-

satte, domfelte og tilsatte. I tillegg til at det er multiple
objekter som skal beskyttes, er også mange og ulike
fare- og trusselkilder. Det er ikke kriminalpolitisk øn-
skelig å optimalisere de risikoreduserende tiltakene
mot alle typer trusler ved samtlige fengsler med høyt
sikkerhetsnivå. Det vektlegges at den enkelte innsatte
skal gjennomføre straff i enheter som er tilpasset den
trussel den enkelte er vurdert å utgjøre, jf. St.m.37
«Straff som virker» (2007-2008). For eksempel har
enkelte enheter særlige kunnskaper om håndtering av
mennesker som grunnet store personlighetsforstyrrel-
ser kan betegnes som farlige. Andre har særlige forut-
setninger for å forhindre rømninger ved anslag utført
av personer utenfra. Slik sett inngår Skien fengsel i et
hele som medfører at en benevnelse som «et av Nor-
ges sikreste fengsler» blir noe forenklet.

Det er i de senere år bevilget store summer til kri-
minalomsorgen og til tiltak for å øke sikkerheten. I
Telemark fengsel, Skien avdeling er det siden 2006
benyttet om lag 8 millioner kroner til sikkerhetsmes-
sige oppgraderinger. Midlene er blant annet benyttet
til å oppgradere kameraovervåkningsutstyr ved
fengslet. Kriminalomsorgen region sør har informert
departementet om at det har vært enighet mellom le-
delsen lokalt og regionalt og tillitsvalgte om hvilke
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sikkerhetstiltak som skulle prioriteres først innenfor
tilgjengelige rammer. Jeg er kjent med at kriminal-
omsorgen region sør i sitt budsjett for 2011 har satt av
500.000 kroner til at Statsbygg Sør kan gjennomføre
en mulighetsstudie for utnyttelse av fengselseien-
dommene. Et av de konkrete oppdragene er å se på en

sluseløsning i Skien avdeling. Første møte med Stats-
bygg om dette prosjektet gjennomføres om få dager.

Jeg vil uansett be Kriminalomsorgens sentrale
forvaltning om å påse at det gjennomføres en sikker-
hetsinspeksjon i Telemark fengsel Skien avdeling,
for å se om det kan være ytterligere tiltak å følge opp.

SPØRSMÅL NR. 1928

Innlevert 20. september 2011 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 10. oktober 2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Spørsmål:
«Fra sentralt hold i SV er det nå tatt til ordet for

at Norge må stanse kullproduksjonen på Svalbard.
Er dette et standpunkt som deles av regjeringen,

og vil en eventuell norsk stans i kullproduksjonen
kunne hindre andre land i å drive kullproduksjon på
Svalbard?»

BEGRUNNELSE:
Kullproduksjon på Svalbard og Store Norske

Spitsbergen Kullkompanis virksomhet utgjør hoved-
tyngden av aktivitet og sysselsetting på Svalbard. Det
er bred politisk enighet i Norge om at det er svært
viktig for nasjonen å opprettholde norsk bosetting på
Svalbard omtrent på dagens nivå. Svekket norsk bo-
setting vil kunne bidra til å svekke våre interesser og
status i nordområdene. En særnorsk stans i kullpro-
duksjon med alle sine tilleggsaktiviteter kan svært
vanskelig erstattes med andre aktiviteter og dermed
gi et signal om at Norge reduserer sin aktivitet og in-
teresser i et område som får økt interesse fra andre
land.

Svar:
Kulldriftens betydning for samfunnet i Long-

yearbyen, og spørsmålet om videreføring av denne,
er blant annet omtalt i Svalbardmeldingen fra 2009
(St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard) hvor det
fremgår: ”Regjeringen legger vekt på at Longyearby-
en skal videreføres som et familiesamfunn av høy
kvalitet. Kulldriften er fremdeles den viktigste bære-
bjelken i dette samfunnet. Det er regjeringens vurde-
ring at kulldriften bør videreføres innenfor de ram-
mer som miljøvernlovgivningen, kravene til bedrifts-
økonomisk lønnsomhet og sikkerhetsforskriftene set-
ter, og på en måte som understøtter Store Norske
Spitsbergen Kulkompanis formål om å bidra til en ro-

bust bosetting i Longyearbyen. Eksisterende infra-
struktur for kullgruvevirksomheten bør benyttes i
den grad det er mulig.” Meldingen fikk Stortingets
tilslutning 10. juni 2009.

I dag er det selskapet Store Norske Spitsbergen
Kulkompani AS, hvor staten har en eierandel på
99,94 prosent, som i hovedsak produserer kull på
Svalbard. Forvaltningen av eierskapet ligger til Næ-
rings- og handelsdepartementet. Målet med statens
eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
er formulert slik i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt ei-
erskap: ”Formålet med statens eierskap i Store Nor-
ske Spitsbergen Kulkompani er å bidra til at samfun-
net i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles
på en måte som understøtter de overordnede målene
i norsk Svalbard-politikk. Selskapet skal drives etter
bedriftsøkonomiske prinsipper og med sikte på en
markedsmessig avkastning på investert kapital. Ut
fra nasjonale hensyn mener regjeringen at det er vik-
tig at staten fortsatt er den dominerende aksjonæren i
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Arbeids-
plassene knyttet til kullgruvedriften har i mange år
bidratt vesentlig til stabil, helårlig norsk aktivitet og
bosetting på Svalbard. Regjeringen har et langsiktig
perspektiv på statens eierskap og vil ikke redusere
statens eierskap.” Meldingen fikk Stortingets tilslut-
ning 9. juni 2011.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er nå i
gang med å vurdere mulig fremtidig kullproduksjon i
Lunckefjell, etter at dagens ressurs i Svea Nord er tatt
ut. Lunckefjellprosjektet skal forelegges Nærings- og
handelsdepartementet som eier. Endelig behandling
forutsetter at det gis tillatelse fra Miljøverndeparte-
mentet. Som det fremgår av formålet med statens eier-
skap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS skal
selskapets virksomhet skje etter bedriftsøkonomiske
prinsipper og uavhengig av statlig støtte, og NHD vil
i behandlingen legge vekt på økonomien i prosjektet.
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SPØRSMÅL NR. 1929

Innlevert 20. september 2011 av stortingsrepresentant Sylvi Graham
Besvart 30. september 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Når vil Folkehelseinstituttet fremlegge sin vur-

dering av hvorvidt en vaksine mot rotavirus bør in-
kluderes i barnevaksinasjonsprogrammet?»

BEGRUNNELSE:
Årlig rammes om lag 30 000 barn under 5 år av

rotavirus. Dette fører til diaré og oppkast. Om lag
7 000 av dem oppsøker lege, og årlig blir om lag
1 000 barn innlagt på sykehus. Kunnskapssentret for
helsetjenesten mener at vaksinering mot rotavirus vil
være kostnadseffektivt fra et samfunnsperspektiv.
Spørsmålet om å inkludere vaksinen i barnevaksina-
sjonsprogrammet har vært til faglig vurdering i Fol-
kehelseinstituttet i om lag 5 år. Det vil være hensikts-
messig at FHI fremlegger sin anbefaling, som vil
være et viktig grunnlag for en politisk vurdering av
dette spørsmålet.

Svar:
Folkehelseinstituttet satte sommeren 2007 ned en

ekspertgruppe som skulle vurdere nytten av å innføre
vaksine mot rotavirusinfeksjon i det norske barne-

vaksinasjonsprogrammet. Gruppen har hatt deltakere
fra arbeidsområdene pediatri, samfunnsmedisin, hel-
sestasjonsarbeid, mikrobiologi, infeksjonsepidemio-
logi og vaksinefaget og har vært bredt geografisk
sammensatt. Folkehelseinstituttet har hatt ledelse og
sekretariat for ekspertgruppa.

Som grunnlag for gruppens arbeid ble det initialt
gjort flere studier for å få bedre kunnskap om fore-
komsten av rotavirusinfeksjoner i Norge. Sykehus-
innleggelser med diagnosen rotavirusinfeksjon og vi-
ruspåvisninger ble studert. Gruppen har i tillegg vur-
dert sikkerhet og effekt av tilgjengelige vaksiner og
de rapporter som foreligger om effekt av vaksina-
sjonsprogram i andre land. I tillegg har Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomført en
nytte-kostnad vurdering av et vaksinasjonsprogram
ut fra norske forhold.

Alle disse forholdene trekkes inn i gruppens dis-
kusjoner og anbefalinger og vil bli utformet som en
rapport.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil rapporten bli over-
sendt Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. de-
sember 2011.

SPØRSMÅL NR. 1930

Innlevert 20. september 2011 av stortingsrepresentant Sylvi Graham
Besvart 7. oktober 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Hvor mange personer har de siste årene fått

tvangstrekk i lønn eller annen inntekt (utleggstrekk)
slik det gis adgang til i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-
21?»

BEGRUNNELSE:
Det bes om en oversikt over hvor mange personer

dette gjelder, og gjennomsnittlig trukket beløp, hvert
år fra 2005 og fremover.

Svar:
Spørsmålet var sendt til Barne-, likestillings- og

inkluderingsministeren. På bakgrunn av at Barne-, li-
kestillings- og inkluderingsministeren kun har ansvar
for gjeldsordningsloven og ikke alminnelig tvangs-
innkreving, er spørsmålet oversendt til Finansminis-
teren for besvarelse.

Følgende offentlige organer har kompetanse til å
treffe beslutning om utleggstrekk; Alminnelig nams-
mann, kommunale skatteoppkrevere, Statens innkre-
vingssentral, Skatteetaten og NAV Innkreving. Fi-
nansdepartementet har innehentet tallmateriale fra
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Skattedirektoratet (Skatteoppkreverne og Skatteeta-
ten), Statens innkrevingssentral, Arbeidsdeparte-
mentet (NAV Innkreving) og Justisdepartementet
(alminnelig namsmann)som grunnlag for svar på
spørsmålet.

Tallmaterialet er innarbeidet i to tabeller som
presenteres nedenfor. Det bemerkes at tallmaterialet
bygger på noe ulike forutsetninger. Skatteetaten og
skatteoppkrevernes tall viser antall personer det er

nedlagt utleggstrekk mot i løpet av et år, slik at en
person kan ha fått nedlagt flere trekk i løpet av et år,
men telles kun en gang. Statenes innkrevingssentral
og alminnelig namsmanns tall viser antall utleggsfo-
retninger hvor det er truffet beslutning om utleggs-
trekk i løpet av året, mens tallene for NAV Innkre-
ving viser antall løpende trekk per 1. januar det aktu-
elle år.

Tabell 1: Antall nedlagte utleggstrekk hos ulike offentlige organer

1 Viser antall utleggsforetninger hvor det er truffet beslutning om utleggstrekk i løpet av året. En person kan i løpet av året ha flere utleggstrekkforret-
ninger.

2 Viser antall løpende trekk per 1. januar det aktuelle år (antall nedlagte utleggstrekk i løpet av året vil kunne være høyere). Tall for 2005 ikke tilgjengelig. 
3 Ikke mulig å få tall fra systemet (PREDATOR) for tidligere år enn 2010.
4 Tall for 2005 og eldre år er vanskelig tilgjengelig. Nytt saksbehandlingssystem for politiet for sivile gjøremål for alminnelig namsmann (SIAN) ble

innført i 2006.

Tabell 2: Gjennomsnittlig trekkrate

1 Ikke mulig å få tall fra systemet (PREDATOR) for tidligere år enn 2010
2 Tall for 2005 og eldre år er vanskelig tilgjengelig. Nytt saksbehandlingssystem for politiet for sivile gjøremål for alminnelig namsmann (SIAN) ble

innført i 2006. 

Organ/år 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Skatteoppkreverne .............................. 29 050 10 545 33 103 54 261 65 412 65 456
Statens innkrevingssentral1 ................ 149 000 184 000 178 000 191 000 183 000 181 000
Skatteetaten ........................................ 2 324 2 368 2 490 2 217 2 580 2 587
NAV Innkreving – bidrag2 ................. 34 278 35 662 33 893 32 552 31 563
NAV Innkreving – feilutbetalinger3 .. 4 794
Alminnelig namsmann1,4 ................... 32 097 56 418 65 110 85 462 96 500

Organ/år 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Skatteoppkreverne .............................. 2 268 3 297 2 542 2 540 2 669 2 684
Statens innkrevingssentral .................. 1 009 1 333 1 456 1 509 1 528 1 450
Skatteetaten ........................................ 1 848 1 863 2 065 2 037 1 914 2 092
NAV Innkreving - bidrag ................... 2 130 2 671 2 854 2 907 3 014
NAV Innkreving – feilutbetalinger1 .. 1 223
Alminnelig namsmann2 ..................... 1 915 2 278 2 409 2 809 2 855
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SPØRSMÅL NR. 1931

Innlevert 21. september 2011 av stortingsrepresentant Robert Eriksson
Besvart 26. september 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Undertegnede har blitt kontaktet av en alenemor

på 21 år som ikke har fått behandlet sine søknader
hos Nav, på stønader hun mener å ha krav på. Selv
om hun har fremlagt all relevant dokumentasjon bet-
viler Nav at hun er alenemor, og at hun går på skole.
Vedkommende føler seg maktesløs og kriminalisert
av Nav.

Mener statsråden at Nav lokalt har foretatt riktig
saksbehandling, og kan Nav lokalt behandle og mis-
tenkeliggjøre brukere ved at de ikke vil forholde seg
til relevant dokumentasjon?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede ble kontaktet den 1. september av

ei jente på 21 år som har ansvaret for sin 8 måneder
gamle sønn. Det ble slutt med barnefaren for 4 måne-
der siden. Hun flyttet da tilbake til hjemkommunen,
men valgte å starte opp på sine studier i Gjøvik. Dette
medfører at hun pendler mellom hjemkommunen og
Gjøvik kommune. Et bevisst valg hun har tatt, fordi
hun har et sterkt og bevist ønske om å kunne fullføre
sin utdanning som sykepleierstudent.

Hennes store problem er at Nav ikke tror henne.
De betviler hun går på skole, fordi de mener at ingen
kan pendle 1,5 time for å bare gå på skole/jobb. De
betviler videre at hun er alenemor til tross for at hun
har sendt inn alle papirer de har bedt om, og det er:
samværsavtale, samlivsbrudderklæring, og me-
klingsattest. Hun får til svar fra Nav, at dette er papi-
rer som alle kan få tak i. Det samme gjelder papirer
som beviser at hun går på skolen.

Vedkommende føler seg svært fortvilet og hjel-
peløs over ikke å bli trodd. Det har nå gått snart 2 må-
neder, uten noen form for resultat, bortsett fra at Nav
ikke ønsker å innvilge de stønader hun mener å ha
rettmessig krav på.

Hun føler situasjonen er såpass fastlåst, og hvis
ikke det skjer en snarlig endring i forhold til hennes
søknader, ser hun seg nødt til å avslutte studiene og
finne seg en annen jobb for å kunne betale for helt
grunnleggende behov for mat og hjem. Dette er en si-
tuasjon hun ønsker å unngå i det lengste, da hun har
et sterkt ønske om å få gjort ferdig sine studier.

Vedkommende har begrunnet hvorfor hun går på
skole i Gjøvik med at hun først og fremst ikke fikk
skoleplass i Oslo, og at de bosatte seg i regionen da
hun bodde med barnefaren. For over ett år siden da
hun søkte skole visste hun ikke at de kom til å gå fra
hverandre. Siden barnet ikke har rett på barnehage-

plass valgte hun å flytte tilbake til hjemkommunen
hvor hun har sin familie der som hjelper henne så godt
de kan med barnepass når hun trenger det. På Gjøvik
har hun ingen som kan hjelpe, og ville ha vært helt
alene. Derfor har hun valgt å kjøre den lange streknin-
gen slik at hun kan ha familienettverket rundt seg og
barnet. Hun mener det også er til det beste for barnet.
Hun er heller ikke lengre borte enn en normalarbeids-
dag, dette fordi det ikke er 8 timer undervisning. Det
er heller ikke hver dag hun er borte fra barnet.

Disse faktiske forholdene og den relevante doku-
mentasjonen har Nav vist liten forståelse for.

Svar:
Jeg har ikke opplysninger som gir grunnlag for å

kommentere eller redegjøre for denne saken spesielt
og spørsmålet er derfor besvart på generelt grunnlag.

Det hevdes at alenemoren ikke får behandlet sine
søknader i Arbeids- og velferdsetaten om stønader
hun mener å ha krav på. Alle søknader som mottas av
etaten skal behandles. Søknader kan ikke avvises
med mindre det er formelle mangler, for eksempel at
søknaden ikke er underskrevet.

NAV-kontorets rolle i forbindelse med søknad
om denne type stønad er å veilede/informere og mot-
ta søknaden, samt oversende søknaden til den aktuel-
le forvaltningsenheten som skal behandle og fatte
vedtak i saken.

Alle søknader om stønader skal resultere i et ved-
tak. Dette gjelder også i tilfeller der forvaltningsen-
heten legger til grunn at krav ikke kan behandles.
Dette gjelder saker der søker etter forvaltningsenhe-
tens vurdering ikke har gitt tilstrekkelig opplysninger
slik at det kan avgjøres om søker fyller vilkårene.
Vedtak fattet av forvaltningsenheten, kan påklages til
NAV Klageinstans og eventuelt til Trygderetten.

Det er opplyst at søker mener å ha fremlagt all re-
levant dokumentasjon. Dersom det er mistanke eller
holdepunkter for at opplysninger/dokumentasjon ikke
er korrekte eller i samsvar med de faktiske forhold,
blir det et spørsmål om søker i tilstrekkelig grad har
sannsynliggjort at vilkåret er oppfylt. Dersom Ar-
beids- og velferdsetaten mener at søker ikke har sann-
synliggjort at hun/han er enslig mor eller far, skal eta-
ten fatte vedtak om avslag med denne begrunnelsen.

Det er uheldig at vedkommende føler seg mak-
tesløs og kriminalisert. Med utgangspunkt i de opp-
lysninger som foreligger, har jeg imidlertid ikke
grunnlag for å ta stilling til om søker er blitt utsatt for
feilaktig behandling fra etatens side eller ikke.
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SPØRSMÅL NR. 1932

Innlevert 21. september 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 30. september 2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for om det foreligger

nye momenter til statlig eierskap etter at Eierskaps-
meldingen ble behandlet før sommeren, og vil staten
i så tilfelle gjennomføre lignende tiltak som i tilfellet
dørfabrikken Dooria i Årdal?»

BEGRUNNELSE:
I Klassekampen onsdag 21.september 2011 kom-

mer det politiske føringer fra stortingsrepresentanter
fra Ap og SV vedrørende Orkla ASA sine varslede
salg av Borregaard og Rec. Disse stortingspolitikerne
mener at dette aktualiserer et statlig kjøp for å sikre
at Borregaard og rec forblir i Norge.

Stortinget behandlet våren 2011 Meld St 13
(2010-2011) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i
en global økonomi. I denne meldingen ble det kun
vurdert det statlige eierskapet i selskap staten allere-
de har eierinteresser i. Det kom heller ingen signaler
fra regjeringen Stoltenberg II hvor de vurderte opp-
kjøp av eierposter i andre selskaper enn de som alle-
rede omfattes av statens eierportefølje.

I etterkant av stortingsvalget 2005 etter at Stol-
tenberg II regjeringen tiltrådte, ble det satt mye fokus
på regjeringens "verktøykasse" - virkemidler - for å
sikre at norske bedrifter og arbeidsplasser ble sikret
gode rammevilkår. Deriblant ble det investert statlige
midler i dørfabrikken Dooria i Årdal i Sogn og Fjor-
dane for å sikre arbeidsplasser etter at hjørnesteinsbe-

driften Hydro Aluminium la ned store deler av pro-
duksjonen sin i kommunen. Ifølge media var Innova-
sjon Norge negativ til å gi slik økonomisk støtte til
prosjektet, men ble åpenbart overprøvd sentralt. Nå
er denne dørfabrikken begjært konkurs og arbeids-
plassene tapt.

Svar:
Regjeringens gjeldende eierskapspolitikk ble

kommunisert til Stortinget våren 2011 gjennom
fremleggelsen av Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt ei-
erskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi.

Den nye eierskapsmeldingen omhandler hvilke
prinsipper og mål som ligger til grunn for den statlige
eierskapspolitikken fremover og den gjennomgår
også statens eierskap i de enkelte selskapene staten i
dag har eierposisjoner i.

Det foreligger ikke nye momenter til statlig eier-
skap ut over det som fremgår av den nye eierskaps-
meldingen, og regjeringens arbeid med å følge opp
de prinsippene og målene som det er redegjort for i
meldingen. I de tilfeller der oppfølgingen krever
Stortingets samtykke, vil saken forelegges Stortinget
på vanlig måte.

Blant annet gjelder dette styrkingen av Investinor
AS, hvor regjeringen har varslet at den vil foreslå for
Stortinget å styrke egenkapitalen i selskapet i forbin-
delse med regjeringens forslag til statsbudsjett for
2012.

SPØRSMÅL NR. 1933

Innlevert 21. september 2011 av stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter
Besvart 7. oktober 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Vil statsråden ta initiativ til at norske kommuner

kan få muligheten til å tilby trygghetsalarmer med
GPS til brukere dersom de eller eventuelt pårørende/
verge gir sitt samtykke til dette?»

BEGRUNNELSE:
I et oppslag 20.september 2011 forteller TV2 his-

torien om en 84 år gammel kvinnelig beboer på et
omsorgssenter i Danmark. Hun liker å gå tur, og har
Alzheimer, men takket være en GPS hun har i lom-
men kan de ansatte på omsorgssenteret finne henne
hvis hun går seg vil. Hun kan derfor bevege seg rela-
tivt fritt og være trygg på at hun blir tatt vare på.
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Den danske ordningen på dette området er frivil-
lig. Hvis en dement bruker motsetter seg det, har man
etter dansk lov ikke lov til å tvinge GPS på noen.

Hadde den samme kvinnen vært beboer på en til-
svarende institusjon i Norge, hadde hun ikke fått det
samme tilbudet, ifølge TV2. Den norske personvern-
lovgivningen setter sterke begrensninger på bruk av
GPS-utrustning, fordi det regnes som overvåkning.
Prisen for denne begrensningen er at institusjonsbe-
boere med Alzheimer kan tilbringe mye tid bak låste
dører og ikke får bevege seg fritt.

Selv om det legges strenge begrensninger på bruk
av GPS-teknologi for brukere av pleie og omsorgstje-
nester, får i dag beboere med vedtak om heldøgns
pleie og omsorg og brukere med vedtak om praktisk
bistand og/eller hjemmesykepleie, tilbud om trygg-
hetsalarm. Dette er et tilbud til brukere med spesielle
behov og som de kan bære på seg for å tilkalle hjelp
i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Dersom
brukeren trykker på trygghetsalarmen, vil en vakt-
sentral varsle hjemmesykepleie eller annet personell
for å assistere brukeren.

Men effekten av dette tilbudet er at den binder
bruker til bopel og ikke hvis vedkommende befinner
seg utenfor hjemmet. Ettersom det ikke er tillatt å be-
nytte GPS-teknologi i forbindelse med trygghetsalar-
mer, kan man risikere at trygghetsalarmbrukere enten
skader seg eller dør, fordi de som sendes ut for å as-
sistere brukeren ikke kan finne vedkommende når
denne trykker på alarmen.

Med GPS-utrustning i trygghetsalarmer eller til-
svarende løsninger, kan dette gi eldre brukere av

pleie- og omsorgsapparatet en større grad av bevegel-
sesfrihet, noe som kan medvirke til både bedre helse
og en større følelse av trygghet.

Svar:
Bruk av GPS i helse- og omsorgstjenesten vil i

dag kreve samtykke fra brukeren. Så lenge brukeren
eller pasienten samtykker til bruk av GPS, foreligger
det ingen rettslige hindre for å ta i bruk dette. Sam-
tykke kan imidlertid være vanskelig i forhold til man-
ge av de personene det er aktuelt å benytte velferds-
teknologi overfor, ettersom de kan ha redusert eller
manglende samtykkekompetanse. Videre kan bruke-
rens eve til å samtykke variere over tid og ut i fra
dagsform. Vurderingen av vedkommendes samtyk-
kekompetanse må vurderes konkret.

Spørsmålet er for øvrig nærmere drøftet i det så-
kalte Hagen-utvalget (NOU 2011:11 – Innovasjon i
omsorg) oppnevnt av regjeringen 26. juni 2009. Ut-
valget foreslår at bruken av sporings- og varslings-
hjelpemidler reguleres mer direkte i helse- og om-
sorgslovgivningen slik det er gjort i Danmark. Utval-
get var også i kontakt med Datatilsynet, som i brev av
9. mai 2011 sluttet seg til dette forslaget.

Utvalgets utredning er sendt på høring med frist
15. november 2011. Jeg er i utgangspunktet positiv
til bruk av ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Jeg vil ta endelig standpunkt til spørsmålet når hø-
ringsfristen er ute og høringsinstansenes synspunkter
foreligger.

SPØRSMÅL NR. 1934

Innlevert 21. september 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 29. september 2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«I forbindelse med norlandsfiskernes årsmøte i

Bodø ble det nok en gang stilt spørsmål ved hva som
er og skal være regjeringens politikk når det gjelder
en fremtidig strukturering innen kystflåten og de
mindre fartøyene. Mange båter er blitt så gamle at de
har behov for en fornying, men lønnsomheten i flåten
tilsier at mange ikke har råd til å foreta denne forny-
ingen så lenge man ikke har tilgang til mer enn en
kvote.

Vil statsråden ta initiativ til å få plass ytterligere
strukturering innen kystflåten og de minste båtene?»

BEGRUNNELSE:
Det er viktig at vi også i fremtiden har en fiske-

flåte som er sikret gode rammevilkår og mulighet for
nyinvesteringer. Dersom en skal kunne få dette til i et
langsiktig perspektiv, noe man er helt avhengig der-
som en fornyelse skal kunne finne sted, så må man
også ha god lønnsomhet i flåten. Dette innebærer at
vi må ha en flåte som er tilpasset den biomasse som
vi kan ta ut av havet på en bærekraftig måte. Struktu-
rering kan være et viktig virkemiddel for å kunne kla-
re å få dette til. Dagens system innebærer at menge
båter som har behov for en fornyelse ikke blir reali-
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sert fordi at dagens kvoteregime ikke gjør det mulig
å samle flere kvoter på et fartøy. Det bør derfor alle-
rede nå startes en ny utredning og diskusjon om hvor-
vidt en bør åpne for ytterligere strukturering innen
kystflåten, samt at man også bør vurdere det samme
i den aller minste delen fiskeflåten.

Svar:
Regjeringens strukturpolitikk er beskrevet i St.

Meld. Nr. 21 (2006–2007) Strukturpolitikk for fiske-
flåten. Denne politikken ligger fast. Dette innebærer
blant annet at det ikke gjelder noen strukturkvoteord-
ning for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter.

Jeg har god kontakt med næringen, og særlig er

Norges Fiskarlag tydelig på krav om strukturering
også for fartøy under 11 meter. Samtidig hører jeg
andre som går i mot. Jeg er opptatt av at vi kontinu-
erlig søker å legge til rette for en best mulig lønnsom-
het i denne gruppen. Dette er noe av bakgrunnen for
at jeg både for 2010 og 2011 har innført en midlerti-
dig samfiskeordning i den minste flåten. Ved å tillate
samfiske legger man til rette for et driftsgrunnlag
som gir økonomi til å være to fiskere om bord på de
minste båtene, noe som også er viktig av sikkerhets-
messige grunner. Jeg vil fortsatt ha oppmerksomhet
på spørsmålet om hva som er nødvendig for å legge
til rette for en utvikling som sikrer fornying og re-
kruttering i den minste kystflåten.

SPØRSMÅL NR. 1935

Innlevert 22. september 2011 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 29. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Hva er bakgrunnen for at aktører som er etablert

i Longyearbyen og på Svalbard ikke får delta på fi-
berløsningen som skal på plass mellom Longyearby-
en og Ny-Ålesund?»

Svar:
Jeg antar at representanten Grimstad sikter til ar-

beidet som UNINETT AS nå gjør for å forberede et

anbud på etablering av en fiberkabel mellom Long-
yearbyen og Ny-Ålesund. Kjøpet vil bli lyst ut inter-
nasjonalt, og alle aktører vil kunne by på oppdraget.
Etter at fiberen er etablert legger UNINETT AS opp
til at fiberkabelen skal være åpent tilgjengelig for an-
dre aktører på kommersielle vilkår. Det er derfor ikke
riktig at enkelte aktører ikke får delta på fiberkabe-
len.

SPØRSMÅL NR. 1936

Innlevert 22. september 2011 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 5. oktober 2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Aftenposten melder den 19.september at det er

forsvunnet 1265 AG3-geværer. Heimevernet består
av 45 000 soldater, som alle får utdelt et AG3-gevær
som oppbevares i hjemmet uten krav om våpenskap.
Samtidig varsler Justisministeren nå at han ønsker å

forby halvautomatiske våpen.
Hva gjøres for å finne AG3-gevær som har for-

svunnet og mener statsråden at det også må vurderes
å stille krav om våpenskap til AG3-gevær eller at dis-
se oppbevares av Forsvaret og ikke i hjemmene?»
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Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 23.

september 2011 med spørsmål fra stortingsrepresen-
tant Kjell Ingolf Ropstad vedrørende Forsvarets mo-
biliseringsvåpen. Representanten stiller spørsmål om
hva som gjøres for å finne AG-3-gevær som har for-
svunnet, og hvorvidt det må vurderes å stille krav om
våpenskap til AG-3-gevær eller at disse oppbevares
av Forsvaret og ikke i hjemmene. Det vises videre til
brev fra departementsråden datert 1. oktober 2011
med midlertidig svar til stortingspresidenten. Neden-
for følger svar på spørsmålene.

Oppsporing av tapte AG-3
Når et våpen forsvinner i Forsvaret, skal det i

hvert enkelt tilfelle nedsettes en granskingskommi-
sjon. Er det mistanke om tyveri, anmeldes dette
straks til politiet eller militærpolitiet.

Når det gjelder Ropstads henvisning til at “det er
forsvunnet 1265 AG-3-geværer”, er det nødvendig å
understreke at de aller fleste av disse registrerte tape-
ne skriver seg fra mobiliseringsforsvarets tid tilbake
til 1960-1970-tallet. Forsvarsstaben opplyser at hvert
enkelt våpentap er gransket i sin tid, siden AG-3 ble
innført i Forsvaret i 1968. Antall tapte våpen omfatter
våpen som er destruert, mistet (på øvelse, i strid, i
vannet, etc.), er gått tapt i brann eller stjålet. Antallet
inkluderer også våpen som er gjenfunnet.

Forsvarsdepartementet stiller krav om 100 pst.
håndvåpenkontroll i Forsvaret. Avvik rapporteres til
departementet og følges opp fortløpende i etatssty-
ringen. I tillegg til kravene om rutinemessig telling
og rekvittering av håndvåpen i Forsvaret, ble det i
2010 gitt oppdrag om full telling av alle hånd- og av-
delingsvåpen. Dette er den største fysiske våpentel-

lingen man er kjent med i Forsvaret. Det ble også
nedsatt en sentral granskingskommisjon for våpen,
med oppdrag om å undersøke evt. nye tap som er av-
dekket. Dette arbeidet er nå nært sluttført.

Oppbevaring av mobiliseringsvåpen
Stortinget besluttet ved behandlingen av Bud-

sjett-innst. S nr. 7 (2006–-2007) at ordningen med
inndragning av tennstempel for å sikre Heimevernets
våpen skulle være en permanent løsning.

Det fremgår av St.prp. nr. 1 (2006–2007) at gene-
ralinspektøren for Heimevernet har evaluert ordnin-
gen med inndragning av tennstempler, og at den
gjennomførte prøveordningen har vist seg å ha god
effekt. Etter at prøveordningen ble innført, var det re-
gistrert en markant nedgang i tyveri av HV-våpen fra
private hjem. Det var heller ikke registrert misbruk
av personlige våpen.

Bakgrunnen for at sentral lagring av mobilise-
ringsvåpen ikke ble anbefalt var bl.a. at konsekvense-
ne for reaksjonstid og beredskap samt ved evt. inn-
brudd eller sabotasje ble vurdert til å være kritiske.
Ordningen med oppbevaring av personlig våpen
hjemme ble anbefalt også med tanke på den ressurs-
bruk og den risiko som planlegging og gjennomfø-
ring av et stort antall våpentransporter langs veiene
ifm. Heimevernets øvelser, vil medføre.

Ordningen med inndratt tennstempel og ammuni-
sjon, og separat oppbevaring av våpen og sluttstykke
i hjemmet, er fremdeles vurdert av Forsvaret til å
være en tilfredsstillende løsning. Det er i følge For-
svaret ikke planer om å endre eksisterende ordning,
inkludert innføring av våpenskap. Jeg har tillit til at
forsvarssjefen gjør gode vurderinger når det gjelder
denne saken.

SPØRSMÅL NR. 1937

Innlevert 22. september 2011 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 29. september 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil samferdselsministeren bidra til at det blir

etablert et slikt fond ved Oslo Lufthavn Gardermoen,
og eventuelt også ved andre norske flyplasser?»

BEGRUNNELSE:
Det er et akseptert prinsipp at den som forurenser

skal betale i norsk miljøpolitikk.
Flyselskapene betaler i dag høyere avgifter for

avganger og landinger nattestid. Dette er inntekter
som går direkte inn i Avinors regnskaper.

Det oppfattes urimelig at Avinor skal tjene ekstra
på økt støybelastning nattestid, mens det er flyplas-
sens naboer som bærer belastningene.

Samtidig strammer Avinor inn regelverket slik at
terskelen for å få støyisolering av nabohusene til bl.a.
Gardermoen nå blir høyere enn den gang flyplassnabo-
ene rundt Gardermoen fikk erstatning og støyisolering.
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Ettersom det nå etableres et flystøy- og miljøut-
valg ved Oslo Lufthavn Gardermoen anser vi det be-
timelig at det også etableres et fond som kan finansi-
ere både avbøtende tiltak som å støyisolere hus, og
forbedrende tiltak som reduksjon av støyutslipp eller
miljøutslipp. Et slikt fond bør få inntektene fra natt-
avgiftene på flyenes starter og landinger. Ikke minst
imøteser vi at nye løsninger kan utvikles og utprøves
i Norge for oppnå reduserte utslipp, og et fond bør
derfor også kunne finansiere tiltakshavers/flyplassei-
erens andel av slike utviklingstiltak.

Svar:
Flytrafikken skaper uheldigvis plagsom støy for

personer som bor nær flyplassene. De viktigste virke-
midlene for å redusere støyen er bruk av mer støysva-
ke fly og regulering av flytrafikken. Videre kan det
være aktuelt med støyisolerende tiltak i tilfeller hvor
innendørs støynivåer i boliger og institusjoner over-
stiger gitte nivåer.

Ny støyforskrift for Oslo lufthavn, Gardermoen,
som ble innført i april 2011, har som formål å styre
trafikken slik at støyplagen blir minst mulig, samti-
dig som trafikken kan avvikles på en effektiv måte.
Samtidig har dessverre omlegging av trafikken ført
til at personer som tidligere opplevde lite støy fra fly-
trafikk, nå opplever mer trafikk over sine boliger. I
sum gir imidlertid ny forskrift en bedre støysituasjon
enn tidligere. Det vil si at mange opplever mindre
støy enn tidligere.

Flytrafikk er en av mange støykilder. Innenfor

transportsektoren er støy fra vegtrafikk den klart stør-
ste kilden. Forurensningsloven har en egen forskrift
som skal beskytte personer som er sterkt plaget av
støy uavhengig av kilde. Den gir rett til kompense-
rende tiltak dersom støynivået er over et gitt nivå. Det
vil si at personer som er sterkt plaget av støy fra fly-
trafikk, har samme rett på kompenserende tiltak som
personer sterkt plaget av støy fra andre kilder.

For meg er det viktig at alle som er plaget av støy
behandles likt uavhengig av hva som er støykilden.
Oslo lufthavn, Gardermoen, er nå en etablert lufthavn
og personer som er plaget av støy fra hovedflyplassen
i Oslo må behandles på samme måte som personer
som er plaget av støy ved andre flyplasser. Samtidig
skal det arbeides aktivt for å minimalisere støyen den
voksende flytrafikken skaper.

Den nye støyforskriften må ses som et viktig steg
på veien for å styre trafikken mest mulig vekk fra be-
folkningstette områder. Etter hvert som teknologien
blir bedre, vil det være mulig å forbedre dette ytterli-
gere. Samtidig arbeides det internasjonalt for å skjer-
pe støykravene til nye flytyper.

Oppsummert er derfor mitt svar på spørsmålet at
jeg vil gjøre det jeg kan for at støykonsekvensene av
den voksende flytrafikken skal bli så lav som mulig.
Når det gjelder kompenserende tiltak, viser jeg til
forurensningsloven. Den forplikter Oslo lufthavn,
Gardermoen, til å gjennomføre avbøtende tiltak. Jeg
ser derfor ikke behov for å opprette et eget fond for å
redusere støyplage som følge av flytrafikk.

SPØRSMÅL NR. 1938

Innlevert 22. september 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 29. september 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«I forbindelse med statsråd Ola Borten Moes be-

søk i Kina, er Aftenpostens journalist nektet visum
og kan dermed ikke dekke statsrådens besøk. Ifølge
kommunikasjonssjefen i OED er man der glad for at
UD vil se på saken.

Hva har norske myndigheter gjort for at norske
journalister faktisk kan dekke en norsk statsråds be-
søk i Kina, og hvilken reaksjon har man gitt fra norsk
side overfor kinesiske myndigheter i den konkrete vi-
sumnektsaken?»

Svar:
Forberedelsene til statsråd Ola Borten Moes del-

takelse på den internasjonale konferansen i Kina om
karbonfangst omfattet bistand til de journalistene
som ville dekke besøket. Fra norske myndigheters
side var det viktig å legge til rette for at media kunne
få visum. Olje- og energidepartementet ga praktisk
bistand, som informasjon om konferansen og akkre-
ditering. I tillegg ble det skrevet et personlig anbefa-
lingsbrev til hver journalist til bruk i søknadsproses-
sen.

Visum ble innvilget til to journalister, men dess-
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verre ikke til Aftenpostens medarbeider. Da dette ble
kjent, tok Utenriksdepartementet kontakt med Kinas
ambassade. Fra vår side ble det sagt at det er et prin-
sipielt syn fra norsk side at journalister bør få reise
fritt og utføre sitt arbeid, også i Kina. Betydningen av
ytrings- og pressefrihet ble understreket, og det ble
anmodet om en begrunnelse for at visum ikke ble gitt
fra kinesisk side. Det ble fra kinesisk side ikke gitt
noen begrunnelse, noe de heller ikke er forpliktet til.
Det ble videre også uttrykt håp fra vår side om at ved-
kommende journalist kunne få en mer positiv be-
handling av sin visumsøknad ved eventuelle senere
anledninger.

Etter min vurdering har norske medier fått opp-
følging innenfor de rammer vi har både i planleg-
gings- og gjennomføringsfasen av Olje- og energimi-
nisterens besøk til Kina. Det beklagelige ved at en av
journalistene ikke fikk anledning til å dekke konfe-
ransen, ble behørig fulgt opp overfor kinesiske myn-
digheter.

På samme måte vil vi også i fremtiden fortsette å
gi bistand til norske medier ved planleggingen av rei-
ser fra Regjeringens side. Betydningen av å sikre til-
gang og frie arbeidsvilkår for media vil være en vik-
tig del av dette arbeidet.

SPØRSMÅL NR. 1939

Innlevert 22. september 2011 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl
Besvart 3. oktober 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Hvordan vil statsråden sikre at relevante aktører

- politidistriktene, serverings- og skjenkenæringen
og kommunene - får tilstrekkelig informasjon om
virkningen av endringene i forskriften til vaktvirk-
somhetsloven, herunder vilkårene for å få utsettelse/
unntak fra bestemmelsene?»

BEGRUNNELSE:
Endringene i vaktvirksomhetsloven, med for-

skrifter, får store konsekvenser for serverings- og
skjenkesteder. For å sikre at reglene etterleves må de
være klare og tydelige, tilgjengelig for relevante ak-
tører, utformet og distribuert i god tid før ikrafttredel-
se, samt være klart avgrenset.

En rekke aktører i serverings- og skjenkenærin-
gen opplever at politiet lokalt ikke har tilstrekkelig
kunnskap om virkningene av de siste endringene i
forskriften. Dette reduserer bransjens mulighet til å
forutse hvilke endringer i vakthold som må gjøres
ved de enkelte serveringsstedene.

Svar:
Jeg er enig i at relevante aktører skal ha tilstrek-

kelig informasjon om virkningen av endringene i re-
gelverket for vaktvirksomhet. Det er i utgangspunk-
tet slik at endringene i vaktvirksomhetsloven gjen-
nomføres i flere faser for å gjøre det lettere for aktø-
rene å tilpasse seg, samtidig som jeg ser at en slik

trinnvis gjennomføring krever at relevante aktører får
med seg alle stadiene av informasjon.

Alle har adgang til å fortsette egenvakthold ut
mars 2012. Fristen for å søke tillatelse til å fortsette
med egenvakthold etter 1. april 2012 løper ut 1. okto-
ber 2011. Det er naturlig at aktørene nå kan ha et øn-
ske om mer konkret informasjon om søknadsbehand-
lingen enn den generelle informasjonen om reglene
som ble publisert av Justisdepartementet og Politidi-
rektoratet ved ikrafttredelsen 1. april 2011. Aktører
som er usikre på hvordan de skal gå frem etablerer
kontakt med lokalt politi.

Det er gjennom direkte kontakt med søkerne at
politiet kan få oversikt over hvor det er behov for mer
kunnskap og informasjon. Erfaring og kunnskap som
grunnlag for behandling av saker etter endringene i
regelverket må nødvendigvis bygges opp over tid,
det gjelder også for politiet. Jeg legger derfor også til
grunn at det vil være behov for en viss fleksibilitet i
søknadsbehandlingen.

Systemet med at både politiet og kommunen kan
kreve at et skjenkested holder ordensvakt, og politi-
ets rolle i behandlingen av søknader om bevilling et-
ter alkoholloven, innebærer for øvrig at det allerede
er tett samarbeid i mange kommuner om forhold som
berører serverings- og skjenkenæringen. Det nye er
at politiet etter hvert vil administrere tillatelser etter
vaktvirksomhetsloven til å utøve egenvakthold, og at
det stilles skjerpede krav til ordensvaktenes utdan-
ning.
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På politiets nettsider ligger det informasjon om
de nye reglene for vaktvirksomhet, herunder om
egenvakthold og ordensvakter. Her står det også at
Politidirektoratet vil gi mer informasjon om den nye
vekterutdanningen etter årsskiftet. Arbeidsgruppen
som har fått i oppdrag å utarbeide de mer praktiske
detaljene rundt de nye utdanningskravene skal etter

planen legge frem sine forslag innen 1. desember
2011. Både NHO Reiseliv, Norges Ordensvakt For-
bund og utvalgte politidistrikt deltar i arbeidet med
læreplan for tilleggsopplæring i ordensvakttjeneste,
og vil derfor være godt orientert. Justisdepartementet
vil vurdere behovet for ytterligere informasjon i sam-
råd med Politidirektoratet når forslagene foreligger.

SPØRSMÅL NR. 1940

Innlevert 23. september 2011 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 3. oktober 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Hvor mange politibetjenter, som ble uteksami-

nert fra politihøgskolen i 2011, er i fast jobb i Politiet
per dags dato?»

BEGRUNNELSE:
I juni 2011 ble det ytret bekymring fra blant annet

Politiets Fellesforbund, Studentrådet på Politihøg-
skolen, og fra flere politiske hold, om at jobbmulig-
hetene for nyutdannede politibetjenter ikke var til-
strekkelig. Det ble pekt på at det er behov for flere
politibetjenter, for å nå målet om to politi per 1 000
innbyggere, slik det er nedfelt i rapporten “Politi mot
2020”, for å øke trygghetsfølelsen til befolkningen,
bedre oppklaringsprosenten, og sørge for uniformert
tilstedeværelse i bybildet. Justisministeren viste til at
store deler av 2010-kullet var i jobb, og mente at be-
kymringen var ubegrunnet og overdrevet.

Svar:
Selv om spørsmålet er begrenset til å gjelde hvor

mange av de uteksaminerte fra Politihøgskolen i
2011 som er i fast jobb i politiet, finner jeg grunn til
å gi en samlet presentasjon av det siste tallmaterialet
som er innhentet.

Det var totalt 424 av årets tredjeårsstudenter som
tok avsluttende eksamen på grunnutdanningen ved
Politihøgskolen. 346 har bestått eksamen pr.
15.9.2011; dvs. at 78 ikke har bestått. Disse vil få mu-
lighet til å kontinuere.

I følge opplysninger fra Politidirektoratet er 250
av de nyutdannede i 2011 med bestått eksamen regis-
trert som lønnsmottakere i politiet pr. 20.9.2011; dvs.
at det er 96 av de med bestått eksamen som ikke har
fått stilling. Av de 250 som er lønnsmottakere har 40
fast stilling.

Det nevnes ellers at innrapporteringer fra politi-
distriktene og politiets særorganer viser at det pr.
15.9.2011 var 183 ledige polititjenestemannsstillin-
ger; dvs. stillinger som er under ansettelse, er kunn-
gjort eller besluttet kunngjort. Av disse er det 22 le-
dige politibetjent 1 stillinger som er den stillingska-
tegorien nyutdannede normalt blir ansatt i. Ved an-
settelse i de høyere stillingene vil det igjen kunne bli
ledig politibetjent 1 stillinger.

Det vil alltid være slik at tilsetting av nyutdanne-
de tar noe tid. Slik er det også i tilsvarende andre høg-
skoleyrker. De nyutdannede må også være villige til
å søke ledige stillinger i hele landet.

Avslutningsvis nevnes at tallmaterialet over ut-
eksaminerte fra Politihøgskolen i perioden 2006 til
2010, viser at gjennomsnittlig har 94 % hatt stilling i
politiet året etter bestått eksamen. Når det tas hensyn
til at noen tar videre utdanning eller søker jobber
utenfor politiet, legges til grunn at tilnærmet alle de
uteksaminerte med bestått eksamen som ønsker det,
får jobb i politiet. Det er ikke noen som tilsier at situ-
asjonen for de nyutdannede i 2011 vil være en annen.
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SPØRSMÅL NR. 1941

Innlevert 23. september 2011 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 4. oktober 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Jeg viser til mitt spørsmål datert 30.08.11 der

jeg ønsket at NAV endrer praksis for fedre som mis-
ter fedrekvoten fordi de søker for sent. NAV har i et-
tertid bare delvis endret praksis. Fedre som ikke har
fått brev tilsendt direkte til seg får nå mulighet til å
søke på ny, mens de som har fått brev og glemt søk-
nadsfristen fortsatt ser ut til å miste fedrekvoten.

Vil statsråden straks sørge for at alle fedre kan få
fedrekvoten sin så lenge de søker innen fristen på tre
år, slik NAV skriver til statsråden den 07.09.11?»

BEGRUNNELSE:
Jeg vil først benytte anledningen til å rose NAV

fordi etaten raskt endret praksis etter at jeg den
30.08.11 sendte et skriftlig spørsmål til barne- og fa-
milieministeren hvor jeg påpekte svært uheldige si-
der ved tolkningen av konsekvenser for fedre som sø-
ker om fedrekvote for sent.

Den familien som kontaktet meg og som var bak-
grunn for spørsmålet mitt, samt stilte opp i Dagsrevy-
en den 31.08.11, har denne uken fått klagen sin god-
kjent. Det er veldig hyggelig.

Samtidig har svært mange andre familier i sam-
me situasjon kontaktet meg og fortalt at de fortsatt får
avslått søknader hos sine NAV-kontorer selv om
også disse fedrene ikke har fått egne brev. Jeg mener
derfor statsråden og NAV må ta initiativ til at alle dis-
se fedrene får sakene sine omgjort, også de som ikke
har flere klagemuligheter, samt de som ikke er opp-
merksomme på nytt regelverk.

Men det er dessverre slik at NAV sine nye ret-
ningslinjer skiller mellom fedre som ikke har fått
eget tildelingsbrev og de som har fått det. Hovedpro-
blemet gjenstår dermed forsatt etter mitt syn; nemlig
at fedre kan miste en lovfestet rettighet kun fordi de
glemmer en tidsfrist, selv om det kan være to år igjen
av fristen på tre år for å fullføre den. Jeg kan ikke se
at dette er lovgivers intensjon, og jeg forstår det også
slik at mange i NAV er av samme oppfatning.

At fedre som glemmer en kunstig satt tidsfrist
skal miste en lovfestet rettighet i stedet for at konse-
kvensen blir utsatt saksbehandling, er nesten ikke til
å tro.

Etter mitt syn er det mer enn tilstrekkelig å ikke
operere med en søknadsfrist utover de tre årene per-
misjonen må fullføres innenfor. Dermed kan familier
og fedre selv velge når permisjonen skal tas ut innen-
for hele perioden på tre år. Jeg kan ikke se at dette vil
påvirke NAV sine systemer negativt, snarere tvert i

mot. Derfor er det gledelig å lese NAV-direktørens
brev til departementet datert den 7. september 2011.
I brevet som jeg siterer nedenfor fremkommer det at
NAV godt kan leve med ingen søknadsfrist, men kun
basere seg på tre-års-regelen.

Sitat:
"Direktoratet benytter anledningen til å minne om

vårt forenklingsbrev av 22. juni 2010. I punktene "B.
Forslag på lang sikt — større regelverksendringer" og
"C. Andre forslag — omlegging av ordningen og mo-
dernisering av IKT systemene", tar vi opp problem-
stillingen om utsettelse av stønadsperioden generelt
og fedrekvoten spesielt. Det er lite brukervennlig at
faren må søke om utsettelse av fedrekvoten innen siste
dag i fellesperioden for ikke å miste stønadsdager. Vi
foreslår i brevet at det ikke skal stilles krav til hva ved-
kommende gjør i den perioden vedkommende ønsker
å utsette perioden med foreldrepenger. Det vil effekti-
visere ordningen og gjøre den vesentlig mer bruker-
vennlig"

Med andre ord så ligger denne ballen nå kun hos
statsråden. Hvis statsråden ønsker det, kan alle fedre
selv bestemme når kvoten skal tas ut innenfor tre år
etter barnets fødsel. Svært mange familier er derfor
avhengig av at statsråden gir klarsignal til at alle som
har mistet fedrekvoten får den tilbake, at alle som har
klager til behandling får dem innvilget og at alle fe-
dre i fremtiden selv skal kunne velge med god hjelp
og støtte fra NAV.

Svar:
NAV forvalter foreldrepengeordningen innenfor

gjeldende regelverk. Foreldrepenger er en ordning
som først og fremst skal gjøre det mulig for foreldre-
ne å være hjemme med barnet det første året. Stø-
nadsperioden skal derfor i utgangspunktet tas ut sam-
menhengende, og det er bestemte vilkår for utsettel-
se; foreldrepengeperioden kan bare utsettes ved ferie,
sykdom eller heltidsarbeid. Utsettelse, bortsett fra
når det gjelder sykdom, krever at foreldrene planleg-
ger hvordan foreldrepengene skal tas ut. Søknad om
utsettelse skal foreligge i forkant, slik at NAV har
mulighet til å kontrollere at vilkårene er oppfylt. Å
åpne opp for at foreldrene kan ta ut foreldrepenger
når som helst innen barnet fyller tre år, vil innebære
en grunnleggende endring av dagens ordning, og vil
kreve lovendring. Som ledd i arbeidet med å foren-
kle/forbedre foreldrepengeordningen, er vilkårene
for utsettelse av foreldrepenger ett av temaene som
jeg vil vurdere.
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Jeg er svært opptatt av at flest mulig fedre får mu-
lighet til å ta ut fedrekvoten og gjerne mer enn kvo-
ten. Det forutsetter at fedrene kjenner sine rettigheter,
og NAV arbeider kontinuerlig med å styrke informa-
sjonen til fedre. NAV har blant annet lansert en egen
facebookside for foreldrepenger. Dette arbeidet skal
fortsette. Fedre må på sin side forventes å sette seg
inn i informasjonen og forholde seg til vilkårene for
ordningen, herunder søke i rett tid.

Hensynet til foreldrepengemottakerne tilsier at
NAV utviser smidighet der det i kontakt med bruke-

ren kommer fram at mor eller far planlegger å utsette
foreldrepengeperioden uten at nødvendige søknader
er sendt inn. I brev til NAV 4. juli 2011 har departe-
mentet lagt til grunn at kravet om søknad skal anses
oppfylt i alle tilfeller der det framgår av den informa-
sjonen familien har gitt NAV, muntlig eller skriftlig,
at det planlagte foreldrepengeuttaket i realiteten
innebærer en utsettelse av foreldrepenger.

Departementet har og vil fortsatt ha tett dialog
med NAV med sikte på en smidig forvaltning av for-
eldrepengeordningen innenfor gjeldende regelverk.

SPØRSMÅL NR. 1942

Innlevert 23. september 2011 av stortingsrepresentant Arve Kambe
Besvart 3. oktober 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Skattedirektoratet har foreslått en ordning med

snudd moms for byggebransjen for å forhindre
momssvindel, gjøre konkurransen mellom bedrifter
mer rettferdig og øke statens inntekter. Byggenærin-
gens Landsforbund (BNL) har etterlyst fremdrift i
denne saken som ble utredet i 2008 og som finansde-
partementet har sittet på i over tre år uten å invitere
Stortinget til drøftinger.

Hvorfor klarer ikke statsråden å legge frem sak
om snudd moms for Stortinget og når har regjeringen
ambisjoner om å legge frem en slik sak?»

BEGRUNNELSE:
Sverige og Finland har innført den samme ord-

ningen som Skattedirektoratet anbefaler. Ulike an-
slag viser at staten har fått økte inntekter i en størrel-
sesorden på mellom kr. 500 og 800 millioner,-, siden
momssvindel blir betydelig vanskeligere.

Skattedirektoratet leverte en rapport i mars 2008
som igjen ble sendt på høring til juni 2009. Deretter
har det skjedd svært lite til tross for politiske målset-
tinger om enklere regler, rettferdig konkurranse,
kamp mot økonomisk kriminalitet og at staten lager
lover og regler som er enkle å håndheve for utøvere
og kontrollører.

Svar:
Skattedirektoratets utredning om omvendt av-

giftsplikt i bygge- og anleggsbransjen var på høring i
2009. Skattedirektoratets oppsummering og vurde-
ring av høringsuttalelsene ble oversendt Finansde-

partementet 18. mars 2010. Ifølge denne oppsumme-
ringen var 9 av 21 høringsinstanser positive til forsla-
get. Hovedinnvendingene mot forslaget er at om-
vendt avgiftsplikt ikke er et treffsikkert virkemiddel
mot unndragelse og at en slik ordning vil komplisere
avgiftssystemet og medføre økte administrative kost-
nader for næringslivet.

Det er et grunnleggende prinsipp i merverdiav-
giftssystemet at avgift skal beregnes og innbetales for
hvert ledd i omsetningskjeden. Det er selger som er
ansvarlig for beregning og innbetaling av avgift. Et
system med omvendt avgiftsplikt innebærer at plik-
ten til å beregne utgående avgift flyttes fra selger til
kjøper og at innbetaling av avgift kun skjer i siste
ledd i omsetningskjeden. Omvendt avgiftsplikt inne-
bærer dermed brudd med et grunnleggende prinsipp i
merverdiavgiften.

Merverdiavgiften et selvdeklareringssystem,
dvs. at det er de næringsdrivende som er ansvarlige
for beregning og innbetaling av korrekt avgift. En
særordning, slik som omvendt avgiftsplikt for en en-
kelt bransje, kan medføre økte administrative byrder
og vil også innebære nye avgrensninger. Jeg vil i den-
ne sammenheng påpeke at ordningen med omvendt
avgiftsplikt som ble innført ved omsetning av klima-
gasskvoter gjelder et svært avgrenset område der det
ble avdekket at konkret og akutt behov for tiltak. Om-
vendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen vil
innebære en omfattende endring for en hel bransje
der de prinsipielle betenkelighetene gjør seg gjelden-
de i mye sterkere grad.

Dette tilsier at det ikke gjøres grunnleggende
endringer i merverdiavgiftssystemet før konsekven-



Dokument nr. 15:10 – 2010–2011 135

sene av forslaget er nøye vurdert. I denne sammen-
heng må det vurderes om omvendt avgiftsplikt er et
treffsikkert virkemiddel for å motvirke avgiftsunn-
dragelser i bygge- og anleggsbransjen eller om tilta-
ket kun vil medføre at problemene forskyves til andre
områder eller tar andre former. Det vil også være na-
turlig å vurdere om eventuelle gevinster ved en slik
ordning vil oppveie ulempene den vil medføre, her-
under økte administrative byrder. Erfaringene med

den svenske ordningen vil være et sentralt element i
en slik vurdering.

Finansdepartementet vil gå nøye gjennom Skat-
tedirektoratets utredning og også vurdere erfaringen
med blant annet den svenske ordningen. Dersom vur-
deringen konkluderer med at det er behov for regel-
endringer mv. vil jeg legge fram forslag om dette for
Stortinget på ordinær måte.

SPØRSMÅL NR. 1943

Innlevert 23. september 2011 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 4. oktober 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I forbindelse med at rv 3 gjennom Østerdalen nå

blir utvidet og standarden blir bedre, så er hastigheten
på rv 3 fortsatt 80 km/t.

Vil samferdselsministeren vurdere å sette opp
igjen fartsgrensen til 90 km/t på rv 3, der det nå blir
foretatt bredde utvidelse av vegen?»

BEGRUNNELSE:
Tidligere var det 90 km/t fartsgrense på store de-

ler av rv 3 igjennom Østerdalen. Det var 90 km/t på
en vei som var vesentlig smalere og dårligere enn den
nye standarden på rv 3 etter breddeutvidelsen. Men
på grunn av noen ulykker så ble hastigheten ukritisk
og konsekvent satt ned til 80 km/t. Det er ikke nød-
vendigvis feil å sette ned hastigheten fra 90 km/t til
80 km/t på strekninger hvor det er mye ulykker, men
det må ikke være slik at all hastighet settes ned ukri-
tisk på hele veistrekninger. I forbindelse med at stan-
darden på rv 3 nå bedres, mener vi at det er naturlig å
vurdere å gjeninnføre den tidligere hastigheten på 90
km/t. Store deler av rv 3 igjennom Østerdalen består
av lange rette strekninger uten boligområder og farli-
ge kryss, følgelig oppleves 80 km/t som en kunstig
lav hastighet. Sett i lys av at vårt naboland Sverige
har 90 km/t fartsgrense på veger av dårligere standard
og tettere bebyggelse enn rv 3, så er det også naturlig
at vi tilpasser oss den hastighet som Sverige bruker.
Mange av norske bilister kjører jevnlig i Sverige og
det er viktig at våre fartsgrenser tilpasses det som er
vanlig i våre naboland. Det er også viktig at farts-
grenser oppleves som ”korrekte” og naturlige, ellers
så mister bilistene respekten fartsgrensene.

Svar:
Vegdirektoratet har utarbeidet nye kriterier for

fastsettelse av fartsgrenser utenfor tettbygd strøk.
Disse kriteriene ble vedtatt i mars i år. Målet for end-
ringen av fartsgrensekriteriene var å komme fram til
prinsipper som ivaretar trafikksikkerheten på en god
måte, og som samtidig medfører at fartsgrensene blir
respektert, er lette å forklare og er greie å håndheve.
Beregninger viser at de nye kriteriene på landsbasis
kan forventes å gi i størrelsesorden 10 færre drepte og
hardt skadde pr år.

I utgangspunktet skal alle veger som har farts-
grense 90 km/t ha midtrekkverk. Det kan gjøres unn-
tak på veger med lav årsdøgntrafikk (ÅDT). I så til-
felle skal en rekke krav være tilfredsstilt, inkludert
krav til tilstrekkelig vegbredde. Økt vegbredde alene
vil imidlertid ikke være et tilstrekkelig tiltak for å set-
te opp fartsgrensen fra 80 km/t til 90 km/t.

Det er foretatt en vurdering av fartsgrensen på rv
3. Breddeutvidelsen har bedret standarden og dermed
også trafikksikkerheten på strekningen. Dette gjelder
ikke minst for tunge kjøretøy. Det er likevel faren for
møteulykker som særlig har vært avgjørende når Sta-
tens vegvesen, på bakgrunn av de nye fartsgrensekri-
teriene, har kommet til at fartsgrensen på strekningen
fortsatt skal være 80 km/t. Jeg støtter Statens vegve-
sen på dette punkt, samtidig som jeg for ordens skyld
også nevner at all lokaltrafikk i området er henvist
nettopp til rv 3.
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SPØRSMÅL NR. 1944

Innlevert 23. september 2011 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 30. september 2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Spørsmål:
«Hvordan ser statsråden på forsatt norsk utvin-

ning av kull og dets industriutvikling?»

Svar:
Kulldriftens betydning for samfunnet i Long-

yearbyen og spørsmålet om videreføring av den er
blant annet omtalt i Svalbardmeldingen fra 2009
(St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard), hvor det
fremgår:

”Regjeringen legger vekt på at Longyearbyen skal
videreføres som et familiesamfunn av høy kvalitet.
Kulldriften er fremdeles den viktigste bærebjelken i
dette samfunnet. Det er regjeringens vurdering at kull-
driften bør videreføres innenfor de rammer som miljø-
vernlovgivningen, kravene til bedriftsøkonomisk
lønnsomhet og sikkerhetsforskriftene setter, og på en
måte som understøtter Store Norske Spitsbergen Kul-
kompanis formål om å bidra til en robust bosetting i
Longyearbyen. Eksisterende infrastruktur for kullgru-
vevirksomheten bør benyttes i den grad det er mulig.”

Meldingen fikk Stortingets tilslutning 10. juni
2009.

I dag er det selskapet Store Norske Spitsbergen
Kulkompani AS, hvor staten har en eierandel på
99,94 prosent, som i hovedsak produserer kull på

Svalbard. Forvaltningen av eierskapet ligger til Næ-
rings- og handelsdepartementet. Målet med statens
eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
er formulert slik i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt ei-
erskap:

”Formålet med statens eierskap i Store Norske
Spitsbergen Kulkompani er å bidra til at samfunnet i
Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en
måte som understøtter de over-ordnede målene i norsk
Svalbardpolitikk. Selskapet skal drives etter bedrifts-
økonomiske prinsipper og med sikte på en markeds-
messig avkastning på investert kapital. Ut fra nasjona-
le hensyn mener regjeringen at det er viktig at staten
fortsatt er den dominerende aksjonæren i Store Norske
Spitsbergen Kulkompani AS. Arbeidsplassene knyttet
til kullgruvedriften har i mange år bidratt vesentlig til
stabil, helårlig norsk aktivitet og bosetting på Sval-
bard. Regjeringen har et langsiktig perspektiv på sta-
tens eierskap og vil ikke redusere statens eierskap.”

Meldingen fikk Stortingets tilslutning 9. juni
2011.

Om kull vil brukes industrielt i Norge i større el-
ler mindre grad enn i dag, er noe industrien selv må
ta stilling til ut fra vurderinger av lønnsomhet, tekno-
logimuligheter og gjeldende rammevilkår på blant
annet klimaområdet.

SPØRSMÅL NR. 1945

Innlevert 23. september 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 4. oktober 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Statsråden har ved flere anledninger understre-

ket at norske myndigheter fraråder avtaler om bruk
av surrogatmor. I sitt svar på skriftlig spørsmål i mars
2011 (Dokument nr. 15:1121 (2010-2011) skriver
statsråden: "På denne bakgrunn fraråder norske myn-
digheter at personer bosatt i Norge inngår og gjen-
nomfører avtaler med surrogatmødre i utlandet."

Kan statsråden bekrefte at dette fortsatt står ved
lag?»

BEGRUNNELSE:
Barne- Likestillings- og Inkluderingsdeparte-

mentet sendte 16.09.11 ut pressemelding om surro-
gati. Der kunngjøres det at man skal se på løsninger
for å sikre barn født av surrogatmor i utlandet juri-
disk. Målet er å skape trygghet og klarhet for barna
og deres omsorgspersoner. Det er fornuftig å se på
dette. Statsrådens fraråding er imidlertid ikke nevnt i
pressemeldingen.

Det vises også til statsrådens kronikk i VG 15.
juni i år. Der skriver statsråden: "Norske borgere inn-
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går i økende grad avtaler med surrogatklinikker i an-
dre land. Jeg mener dette er problematisk, ikke minst
av hensyn til kvinner i land hvor surrogati er til-
latt.".."Det er vanskelig fra norsk side alene å lovre-
gulere handlinger og virksomhet som skjer i utlandet.
Likevel mener jeg at problemene med kommersiell
surrogati er så store at nordmenn ikke bør bidra til
den framvoksende industrien."

Svar:
Pressemeldingen av 16. september 2011 som re-

presentanten refererer til i sin begrunnelse, gir infor-

masjon om regjeringens arbeid for å sikre de barna
som er født av surrogatmor i utlandet, og som allere-
de er i Norge, rettslig. Parallelt med dette arbeidet, vil
regjeringen utrede og vurdere ytterligere lovgivning
på feltet for øvrig.

Som redegjort for i mitt svar på spørsmål nr.
1121, reiser nordmenns bruk av surrogatmor i utlan-
det komplekse juridiske problemstillinger og store
etiske dilemmaer. Rådet til norske borgere om ikke å
inngå og gjennomføre avtaler med surrogatimødre i
utlandet står således ved lag.

SPØRSMÅL NR. 1946

Innlevert 23. september 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 4. oktober 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Flere foreldre opplever at de blir oversett i bar-

nevernssaker som gjelder egne barn. Det gjelder
blant annet samværsforeldre i tilfeller ved omsorgs-
overtakelse av barn som ikke har samlevende forel-
dre.

Mener statsråden det er tilstrekkelig lovgrunnlag
når det gjelder involvering av foreldre, og i hvilken
grad er dette hensynet ivaretatt i retningslinjene for
behandling av barnevernssaker?»

BEGRUNNELSE:
Flere foreldre som har samværsordninger etter

samlivsbrudd forteller at de ikke blir inkludert i pro-
sessen, eller tatt med i betraktning, av barnevernet
ved ny plassering. Det berettes også om manglende
informasjon, kopi av korrespondanse, innkalling til
møter osv. Dette gjelder også tilfeller hvor den aktu-
elle forelderen fortsatt har foreldreansvar.

Svar:
Barneverntjenesten har et oppfølgingsansvar for

foreldre når barn eller ungdom er plassert i foster-
hjem eller institusjon. Bedre oppfølging av foreldre
vil særlig innebære at de blir lyttet til i egen sak. Det
er barnets beste som er det overordnede prinsippet i
barnevernet. En bedre oppfølging av foreldre bygger
på en forståelse av at hjelp til foreldre også gagner
barnet. Barnevernets innsats må derfor hele tiden ha
både barnas og foreldrenes velferd for øye.

Oppfølgingsansvaret omfatter også en fortløpen-
de vurdering av foreldrenes situasjon etter omsorgs-
overtakelse, blant annet for å vurdere om vilkårene
for omsorgsovertakelse fortsatt er tilstede.

Jeg er klar over at ikke alle foreldre har fått en til-
strekkelig oppfølging av barneverntjenesten etter en
plassering av barnet utenfor hjemmet. Departementet
ga derfor ut veilederen Oppfølging av foreldre/ung-
dom plassert i fosterhjem eller på institusjon i 2009.
Veilederen gir ansatte i barneverntjenesten forslag til
praktiske og konkrete råd for oppfølging av foreldre.
Et mål er at alle foreldre skal oppleve verdighet i kon-
takt med barneverntjenesten, uavhengig av hvilke til-
tak som settes inn for å skape de beste oppvekstsbe-
tingelsene for barnet.

Jeg vil også nevne at jeg har satt ned et Barne-
vernpanel for å få innspill til hvordan barnevernet
kan videreutvikles til det beste for barna. Panelet le-
verte sin rapport med anbefalinger 28. september. I
panelet var blant annet en forelder med barn i barne-
vernet representert. Panelet har kommet med flere
konkrete forslag til hvordan foreldre med barn i bar-
nevernet kan følges opp bedre. Jeg vil vurdere disse
forslagene nøye.

Når det gjelder samvær, har barn og foreldre som
hovedregel rett til samvær med hverandre når barnet
er plassert utenfor hjemmet etter vedtak i barnevern-
loven, jfr. § 4-19. Samværsretten bygger på at det har
en egenverdi for barnet å få opprettholde kontakten
med sine biologiske foreldre.

Når fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgs-
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overtakelse skal nemnda ta standpunkt til omfanget
av samværet mellom barnet og foreldrene. Det er
imidlertid ingenting i veien for at barneverntjenesten
kan praktisere mer samvær enn det fylkesnemnda har
fastsatt, så lenge dette ikke strider mot premissene for
nemndas vedtak. Barneverntjenesten har ikke mulig-
het til å redusere retten til samvær. Fylkesnemnda
kan også bestemme at det av hensynet til barnet ikke
skal være samvær.

Fylkesnemnda skal ved en omsorgsovertakelse
også fastsette samvær for foreldre som barnet ikke
bor sammen med på tidspunktet for omsorgsoverta-
kelsen. Dette gjelder uavhengig av om vedkommen-
de forelder har del i foreldreansvaret eller ikke. For
foreldre som ikke bodde sammen med barnet på ved-
takstidspunktet, vil samværsretten normalt ha som
formål å sikre at kontakten med vedkommende opp-
rettholdes. Hensynene ved fastsettelse av samvær et-
ter barnevernloven er imidlertid andre enn ved fast-
settelse av samvær etter barneloven. Det må derfor i
de førstnevnte tilfellene foretas en konkret vurdering
av i hvilket omfang en samværsrett etter barneloven
skal videreføres. En avtale eller avgjørelse om sam-
værsrett etter barneloven er således ikke bindende for
fylkesnemnda når samvær etter en omsorgsoverta-
kelse skal fastsettes.

Det er for øvrig viktig å være oppmerksom på at
også foreldre som ikke har en avtalt eller fastsatt
samværsrett etter barneloven på tidspunktet for om-
sorgsovertakelsen, har krav på å få spørsmålet om
samværsrett regulert.

Ved en omsorgsovertakelse beholder foreldrene

et restansvar for barnet ved at de ikke fratas foreldre-
ansvaret. Ifølge barneloven omfatter foreldreansvaret
en rett for foreldre til å få innsyn i opplysninger det
offentlige har om deres barn, jfr. barneloven § 50.
Denne retten omfatter opplysninger om barnet hos
skole, helse- og sosialvesen, herunder helsestasjon
og barnevern. Der hvor foreldrene har foreldreansva-
ret, mens barnevernet har overtatt den daglige omsor-
gen, vil foreldrene således i utgangspunktet kunne
kreve opplysninger fra skole og andre offentlige kon-
torer i kraft av fortsatt å ha foreldreansvaret. Opplys-
ningene kan imidlertid nektes gitt dersom det kan
være til skade for barnet å gi foreldrene opplysninge-
ne. Dette kan være særlig vanskelig å vurdere for an-
dre offentlige myndigheter når barnevernet har over-
tatt omsorgen. Det er derfor mye som taler for at det
er barnevernet som i disse tilfellene bør formidle sli-
ke opplysninger til foreldrene. Et avslag på krav om
opplysninger kan påklages til fylkesmannen etter re-
glene i forvaltningsloven.

Alt i alt mener jeg at lovgrunnlaget for å involve-
re foreldrene etter en omsorgsovertakelse, er godt.
Som på andre områder kan praksis bli bedre. Derfor
vil jeg avslutningsvis nevne at regjeringen har satt
ned et offentlig utvalg for å utrede det biologiske
prinsipps betydning i barnevernet. Dette prinsippet
har betydning for blant annet oppfølgingen og invol-
vering av foreldre etter en omsorgsovertakelse. Ut-
valget skal levere sin innstilling i februar 2012. Inn-
stillingen vil bli et viktig innspill til lovproposisjon
om barnevernet som regjeringen vil legge frem for
Stortinget i inneværende periode.

SPØRSMÅL NR. 1947

Innlevert 26. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 4. oktober 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ifølge oppslag i media i dag 26.9.2011 har vei-

myndighetene åpnet for at flere nye veistrekninger til
mrd. av kr. (bl.a. E16 i Bærum og E18 i Askim) er
blitt bygget på en måte som gjør at de skades av tele-
hiv. Grunnen er at man helt bevisst har latt være å
grave så dypt som kunnskap og egen håndbok krever.

Har statsråden vært kjent med denne praksis, og
hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske veier
bygges med bedre telesikring og bedre fundament for
å sikre bedre og lenger holdbarhet?»

Svar:
Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å

utarbeide tekniske spesifikasjoner og vegnormaler
knyttet til vegbygging. Det er også Statens vegvesen
som har ansvar for den praktiske oppfølging slik at
veiene blir dimensjonert frostsikre.

Som kjent satte Statens vegvesen ned en ekspert-
gruppe for å vurdere analyser av prøver fra de tre ny-
bygde vegstrekningene der det oppstod telehiv sist
vinter. Ekspertgruppen som la fram sin rapport 14.
september 2011, har konkludert med at årsakene til
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telehiv på disse vegstrekningene er sammensatte. Det
er registrert både prosjekteringsfeil, mangler ved ut-
førelsen og underdimensjonert drenering, noe som
betyr at krav i gjeldende vegnormaler ikke er blitt
fulgt. Det er ikke funnet noen sammenheng med at
kravene til overbygningstykkelse i normalene ikke er
strenge nok.

Ekspertgruppen foreslår en rekke tiltak, både på
kort, mellomlang og lang sikt, for å få større sikker-
het for at de veger som blir bygd, har tilfredsstillende
kvalitet. Forslagene blir nå vurdert av Statens vegve-
sen. Så snart Statens vegvesens vurderinger forelig-
ger, vil jeg orientere Stortinget om hvilke konkrete
tiltak som vil bli gjennomført.

SPØRSMÅL NR. 1948

Innlevert 26. september 2011 av stortingsrepresentant Solveig Horne
Besvart 4. oktober 2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle fedre

med rett til uttak av foreldrepenger får benyttet seg av
denne, og at informasjon om tidsfrister o.l. kommer
tydelig frem overfor nybakte foreldre?»

BEGRUNNELSE:
Foreldrepenger må tas ut innen tre år etter fødse-

len. Uttak av foreldrepenger kan utsettes når motta-
keren er i inntektsgivende arbeid på heltid. Det må
foreligge skriftlig avtale med arbeidsgiver om forel-
drepermisjon. Fars rett til utsettelse av ordinære for-
eldrepenger beror på at mor er i utdanning eller yr-
kesaktivitet.

Det er ikke presisert i loven at det gjelder en
streng frist for å søke om utsettelse av fars permisjon,
men det gjør det faktisk. Hovedregelen er nemlig at
permisjonen skal tas ut sammenhengende, og at sær-
lige vilkår må være oppfylt for å få utsettelse. Det er
videre presisert i skjema for krav om foreldrepenger,
som også far skal fylle ut og signere på;

"…Dersom du ikke skal ta ut fedrekvoten i umid-
delbar tilknytning til fellesperioden, må du søke om
utsettelse på eget skjema for dette. Det samme gjelder
hvis du søker om gradering av fedrekvoten."

I brev fra NAV som bare sendes til mor presise-
res det at man må søke om utsettelse før mors permi-
sjonsperiode utløper. Men dette brevet mottar ikke
far, og han må altså lese mors post for å få dette med
seg.

Spørsmålsstiller vil også trekke frem at det er
problematisk når personer mister retten til en lovfes-
tet ytelse pga. at en lite kjent frist ikke overholdes.
Det vil derfor også være interessant å få belyst om det

er mulig å vurdere andre reaksjonsformer i tilfeller
hvor fristen ikke overholdes, som f.eks. en fastsatt
minimumsutsettelse av uttak e.l.

Svar:
NAV forvalter foreldrepengeordningen innenfor

gjeldende regelverk. Foreldrepenger er en ordning
som først og fremst skal gjøre det mulig for foreldre-
ne å være hjemme med barnet det første året. Stø-
nadsperioden skal derfor i utgangspunktet tas ut sam-
menhengende, og det er bestemte vilkår for utsettel-
se; foreldrepengeperioden kan bare utsettes ved ferie,
sykdom eller heltidsarbeid. Utsettelse, bortsett fra
når det gjelder sykdom, krever at foreldrene planleg-
ger hvordan foreldrepengene skal tas ut. Søknad om
utsettelse skal foreligge i forkant, slik at NAV har
mulighet til å kontrollere at vilkårene er oppfylt. Å
åpne opp for at foreldrene kan ta ut foreldrepenger
når som helst innen barnet fyller tre år, vil innebære
en grunnleggende endring av dagens ordning, og vil
kreve lovendring. Som ledd i arbeidet med å foren-
kle/forbedre foreldrepengeordningen, er vilkårene
for utsettelse av foreldrepenger ett av temaene som
jeg vil vurdere.

Jeg er svært opptatt av at flest mulig fedre får mu-
lighet til å ta ut fedrekvoten og gjerne mer enn kvo-
ten. Det forutsetter at fedrene kjenner sine rettigheter,
og NAV arbeider kontinuerlig med å styrke informa-
sjonen til fedre. NAV har blant annet lansert en egen
facebookside for foreldrepenger. Dette arbeidet skal
fortsette. Fedre må på sin side forventes å sette seg
inn i informasjonen og forholde seg til vilkårene for
ordningen, herunder søke i rett tid.

Hensynet til foreldrepengemottakerne tilsier at
NAV utviser smidighet der det i kontakt med bruke-
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ren kommer fram at mor eller far planlegger å utsette
foreldrepengeperioden uten at nødvendige søknader
er sendt inn. I brev til NAV 4. juli 2011 har departe-
mentet lagt til grunn at kravet om søknad skal anses
oppfylt i alle tilfeller der det framgår av den informa-
sjonen familien har gitt NAV, muntlig eller skriftlig,

at det planlagte foreldrepengeuttaket i realiteten
innebærer en utsettelse av foreldrepenger.

Departementet har og vil fortsatt ha tett dialog
med NAV med sikte på en smidig forvaltning av for-
eldrepengeordningen innenfor gjeldende regelverk.

SPØRSMÅL NR. 1949

Innlevert 26. september 2011 av stortingsrepresentant Sylvi Graham
Besvart 6. oktober 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Hva mener statsråden om at NAV ikke tar til

følge en klar kjennelse fra Trygderetten?»

BEGRUNNELSE:
Spørsmålsstilleren er gjort kjent med et vedtak

fra NAV der en søknad om uførepensjon etter reglene
for unge ufør er avslått på tross av at en kjennelse fra
Trygderetten i samme sak konkluderer med følgen-
de:

”Anken har etter dette ført frem. Det påankede
vedtaket omgjøres. Slik at NN sin uføreytelse bereg-
nes etter garantibestemmelsene for unge uføre.”

Søknaden ble altså først avslått, deretter anket og
avslått igjen for så å bli anket til Trygderetten. Etter
kjennelsen fra Trygderetten fikk søkeren et tredje av-
slag på tross av å ha fått medhold i rettsapparatet, og
på tross av at NAV ikke hadde anket kjennelsen.
Spørsmålsstilleren mener det er svært bekymrings-
verdig dersom NAV på denne måten kan tilsidesette
utvetydige vedtak fra Trygderetten.

Svar:
Innledningsvis vil jeg bemerke at jeg ikke vet

hvilken konkret sak spørsmålet tar utgangspunkt i og
at jeg derfor må gi et generelt svar. I begrunnelsen for
spørsmålet vises det til at Arbeids- og velferdsetaten
skal ha avslått en søknad om uførepensjon etter regle-
ne for unge uføre til tross for at en kjennelse fra Tryg-
deretten i samme sak konkluderte med at uføreytel-
sen skulle beregnes etter garantibestemmelsene for
unge uføre.

Når en bruker har anket en sak inn for Trygderet-
ten, er Trygderettens kjennelse (vedtak) bestemmen-
de for den enkeltes rett og plikt i den aktuelle saken.
Dersom Trygderetten omgjør, må Arbeids- og vel-

ferdsetaten legge Trygderettens kjennelse til grunn
og utbetale ytelser til den angjeldende part iht. de ret-
tigheter Trygderetten har fastslått, med mindre etaten
tar saken videre til lagmannsretten. Jeg er ikke kjent
med at kjennelsene ikke blir fulgt opp.

Også der Arbeids- og velferdsetaten har til be-
handling en annen sak fra brukeren enn den Trygde-
retten har tatt stilling til, vil det kunne være at Tryg-
derettens kjennelse i den første saken er bestemmen-
de for de vurderinger som etaten skal gjøre, dvs. at
etaten må legge til grunn forutsetningene i kjennelsen
som prejudisielt bindende. For eksempel vil Trygde-
rettens avgjørelse om de særlige vilkårene for rett til
såkalt ung uførgaranti i en sak om arbeidsavklarings-
penger kunne tilsi at etaten må legge til grunn samme
vurdering av ung uførspørsmålet i en senere sak om
uførepensjon. Omvendt vil etaten, dersom Trygderet-
ten omgjør et avslag på krav om ung uførgaranti i
uførepensjonen, kunne plikte å endre sitt tidligere
vedtak om arbeidsavklaringspenger og etterbetale
iht. ung uførgaranti.

Det vil imidlertid ofte kunne være at Trygderet-
ten har behandlet en enkeltsak fra brukeren som ikke
har avgjørende betydning for spørsmålet som Ar-
beids- og velferdsetaten har foran seg. Dersom Tryg-
deretten for eksempel har omgjort etatens avslag på
arbeidsavklaringspenger (eller den daværende uføre-
ytelsen tidsbegrenset uførestønad), vil etaten kunne
avslå et krav om uførepensjon uten at det strider med
forutsetningene i Trygderettens kjennelse. For å få
rett til uførepensjon er det, i motsetning til for ar-
beidsavklaringspenger, et vilkår at inntektsevnen er
varig nedsatt. Dersom kravet om varighet ikke er
oppfylt, vil et krav om uførepensjon (eventuelt med
ung uførgaranti) kunne avslås, selv om vedkommen-
de har fått arbeidsavklarings-penger (eller tidligere
tidsbegrenset uførestønad) med ung uførgaranti.
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SPØRSMÅL NR. 1950

Innlevert 26. september 2011 av stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen
Besvart 6. oktober 2011 av justisminister Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil statsråden ta initiativ til å gjennomgå vold-

giftspraksisen i Norge, og sørge for at utenomrettsli-
ge avgjørelser fattet i henhold til religiøs lov krimina-
liseres, og at et hvert forsøk på å opprette domstols-
lignende organer basert på religion bekjempes?»

BEGRUNNELSE:
I oppslaget "Shariadomstoler i Storbritannia

dømmer britiske muslimer" på NRK 25. september
2011, fortelles det om et ukjent antall islamske tribu-
naler, i tillegg til shariaråd, som fatter avgjørelser i
henhold til islamsk lov.

Avgjørelsene som fattes i shariatribunalene er
bindende etter britisk lov, i henhold til den såkalte
Arbitration Act av 1996. Selv om disse tribunalene i
utgangspunktet kun har lov til å behandle tvister av
mer forretningsmessig art, dokumenterer NRK at tri-
bunalene behandler ulike familiejuridiske forhold
som for eksempel ekteskap, skilsmissesaker, arve-
oppgjør mv.

Domstolslignende organer har lange tradisjoner i
Storbritannia. Blant annet har det britiske jødiske
samfunnet i over 100 år hatt sine Beth Din-domsto-
ler, under beskyttelse av det britiske lovverket. En
slik parallell ordning ser man da også for islamske
domstolslignende organer.

Disse tribunalenes virksomhet er omstridte i
Storbritannia, og menneskerettighetsorganisasjonen
One Law for All påpeker at parallelle rettssystemer i
et land, forringer rettssikkerheten for flere grupper i
det britiske samfunnet. Blant annet tilstås ikke kvin-
ner de samme arverettighetene i henhold til islamsk
lov, og skilsmisseoppgjør foretas uten at kvinner gjø-
res kjent med sine rettigheter under britisk lov.

I Norge er det vid adgang til å avtale tvisteløsning
ved voldgift. Hovedregelen er at det må dreie seg om
et område med avtalefrihet. Videre stilles det krav til
voldgiftsbehandlingen for å sørge for at den oppfyller
visse minimumskrav. Voldgiftsavgjørelser kan ikke
ankes, men de kan i noen tilfeller kjennes ugyldige av
domstolene.

Selv om norsk lov ikke åpner for at krav om skils-
misse, separasjon, barnefordeling og arv kan avgjø-
res ved voldgift, synes skillet mellom dispositive og
indispositive krav relativt.

Det er fremkommet informasjon om at islamske
avgjørelser gjøres på områder der det ikke er adgang
til dette i norsk lov, jfr. arveloven, barneloven og ek-
teskapsloven, og at dette er innarbeidet i private opp-

gjør mellom privatpersoner. Omfanget av dette er
ukjent, men spørreren mener at et hvert brudd med
norsk rettspraksis er et for mye.

Svar:
Jeg ser det som viktig at en ikke visker ut grensen

mellom religion og jus, og av den grunn understreker
jeg viktigheten av et mest mulig religionsnøytralt
rettssystem. Det vil selvsagt ikke være aktuelt å eta-
blere egne shariaråd eller shariadomstoler som skal
operere med velsignelse fra norske myndigheter.
Opprettelsen av et parallelt rettssystem innenfor ram-
mene av norsk lov, ville være å gå på akkord med
prinsippet om likhet for loven, en av grunnpilarene i
vår rettstradisjon.

Jeg er kjent med at avgjørelser fra shariadomsto-
ler angivelig anerkjennes som voldgiftsavgjørelser i
Storbritannia. Dette er ikke tilfellet i Norge. Også i
Norge er det adgang til å avtale tvisteløsning ved
voldgift når partene har «fri rådighet» over sakens
gjenstand, jf. lov 14. mai 2004 nr. 25 (voldgiftsloven)
§ 9 første ledd. Grovt sagt er dette tvister der bare
partenes egne interesser står på spill. Voldgift brukes
særlig i tvister om forretningsanliggender. Av saker
som ikke kan avgjøres ved voldgift kan nevnes krav
om skilsmisse, separasjon, barnefordeling mv. Både
voldgiftsavtalen og alminnelige lovvalgsregler kan gi
anvisning på bruk av fremmed rett, selv om vold-
giftssaken går i Norge, jf. § 31. Det er imidlertid
svært få stater har sharia som et dominerende element
i rettssystemet, unntaket er stater som Saudi-Arabia
og Iran. Ettersom det først og fremst er på familieret-
tens område sharia benyttes, og slike saker ikke løses
ved voldgift, er det vanskelig å se for seg at sharialo-
ver vil øve noen vesentlig innflytelse gjennom vold-
giftsinstituttet.

Det er vanlig og ønskelig med tvisteløsning uten-
for domstolene. De aller fleste tvister finner sin løs-
ning ved avtale. Partene i en sivil tvist kan henvende
seg til konfliktrådene, som er statlige og underlagt
Justisdepartementet. Konfliktrådsmegleren skal hjel-
pe partene til å komme frem til en løsning på saken.
Jeg går ikke inn for å etablere egne offentlige me-
glingsinstanser eller konfliktråd for muslimer, som
gir råd ut fra sharia. Dette vil være betenkelig, særlig
ut fra et likestillingsperspektiv, ettersom religiøse lo-
ver kan bidra til å begrense kvinners rettigheter.

Svært ofte vil imidlertid partene bistås av en pri-
vat mekler, eksempelvis en religiøs leder eller frivil-
lig organisasjon. En slik ordning med utenrettslige
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mekling innebærer ingen offentlig legitimering av
den avtalen en måtte komme frem til gjennom mek-
ling. Jeg synes det er av det gode at folk finner priva-
te, utenomrettslige løsninger på tvister som det ikke
er noen grunn til å bringe inn for domstolene. Jeg vil
imidlertid ikke vike fra prinsippet om at avtaler som
inngås – med eller uten mekler – må ligge innenfor

rammene av norsk lov for å være gyldige og kunne
fullbyrdes her i Norge.

Jeg er ikke kjent med at utenomrettslige avgjørel-
ser fattet i henhold til religiøs lov utgjør et samfunns-
messig problem av betydning i Norge. Per i dag ser
jeg derfor ikke behov for å oppstille straff for å be-
kjempe slik virksomhet.

SPØRSMÅL NR. 1951

Innlevert 26. september 2011 av stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
Besvart 3. oktober 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Etter at mange politiske fanger på Cuba er sendt

i eksil, håpet mange at Cuba i større grad ville respek-
tere grunnleggende menneskerettigheter. Det meldes
nå om økt bruk av tilfeldige arrestasjoner og vold mot
politiske opposisjonelle. Bare i august er det doku-
mentert 243 arrestasjoner. I tillegg er amerikaneren
Alan Gross dømt til 15 års fengsel for å ha brakt inn
satelittelefoner til jødiske lokalsamfunn.

Vil ministeren øke presset på Cuba for å bedre
vilkårene for opposisjonen og for få frigitt Allan
Gross?»

Svar:
Norge har et kontinuerlig fokus på vilkårene for

menneskerettigheter og demokratiutvikling på Cuba
og dette er et felt vi tar vi opp i den løpende dialogen
vi har med kubanske myndigheter. Dialogen gir oss
anledning til å gi uttrykk for norsk bekymring ved
flere sider av menneskerettighetssituasjonen på Cu-
ba, herunder begrensningene i ytrings-, presse- og
forsamlingsfriheten.

Vi er tilfreds med at kubanske myndigheter, i tråd
med bl.a. gjentatte oppfordringer fra bl.a. EU og Nor-
ge, i løpet av det siste året har løslatt 115 politiske
fanger, herunder alle dem som sto oppført på Amnes-
ty Internationals lister.

Til tross for denne positive utviklingen, er norske
myndigheter også godt kjent med at det rapporteres
om økt bruk av korttidsarrestasjoner av politiske me-
ningsmotstandere og at det meldes om trakassering
av fredelige demonstranter. Jeg deler din bekymring
for denne utviklingen og jeg kan forsikre deg om at
Norge vil ta opp dette i vår jevnlige kontakt med ku-
banske myndigheter, noe jeg også gjorde i mitt møte
med den kubanske utenriksminister i New York un-
der FNs generalforsamling i forrige uke. Jeg opple-
ver at våre synspunkter tillegges vekt og vi vil fort-
sette å følge opp denne saken i våre kontakter.

Når det gjelder den fengslede amerikaneren Alan
Gross følger norske myndigheter de humanitære si-
der ved hans situasjon og vi håper at USA og Cuba
vil finne en snarlig løsning på dette bilaterale spørs-
målet.
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SPØRSMÅL NR. 1952

Innlevert 26. september 2011 av stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter
Besvart 30. september 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Vil finansministeren tydelig understreke at re-

glene om momskompensasjon skal praktiseres slik at
man unngår konkurransevridning og slik at f.eks.
Christiegården ikke må tilbakebetale mottatt moms-
kompensasjon selv om noe av tjenestene de utfører
ikke strengt tatt skulle være lovpålagt, men en ønsket
merverdi for brukerne fra kommunens side?»

BEGRUNNELSE:
I Bergens Tidende mandag 26. september omta-

les en skattetvist mellom dagsenteret Christiegården
og Skatt vest. Saken dreier seg om momskompensa-
sjon som Skatt Vest mener er urettmessig refundert
Christiegården som driver dagsenter og avlastning
for mennesker med psykisk utviklingshemming på
oppdrag fra kommunen.

Skattemyndighetene mener kun lovpålagte tje-
nester som utføres kan være gjenstand for moms-
kompensasjon, men at Christiegården også utfører
tjenester som ikke er lovpålagte. De krever på denne
bakgrunn tilbakebetalt 1,3 mill. kroner.

Får Skatt Vest det slik de vil blir tjenestene Chris-
tiegården utfører for Bergen kommune 25 pst. dyrere
enn om Bergen kommune skulle utføre tjenestene
selv. Bergen kommune bestrider forøvrig også skat-
temyndighetenes standpunkt.

Formålet med loven er å unngå konkurransevrid-
ning, men skattemyndighetenes standpunkt fører
nettopp til ujevn konkurranse.

Det må videre være opp til kommunen å utforme
spesifikasjonene for hva et velferdstjenestetilbud de
ønsker å tilby brukere skal inneholde. Det må dessu-
ten være positivt at kommunen ønsker å tilby velferd
utover lovens minimumskrav, ikke et problem slik
skattemyndighetene egger til.

Svar:
Formålet med kompensasjonsloven er å nøytrali-

sere konkurransevridninger som kan oppstå som føl-
ge av merverdiavgiftssystemet gjennom at det ytes
kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fyl-
keskommuner og visse private og ideelle virksomhe-
ter, se lovens § 1. Kompensasjonsordningen er altså
ikke ment å være en støtteordning. Ordningen er fi-
nansiert av kommunene selv gjennom trekk i de stat-
lige overføringene tilsvarende omfanget av ordnin-
gen og er dermed provenynøytral for staten.

Det er i første rekke kommunesektoren som om-

fattes av ordningen. For å motvirke konkurransevrid-
ninger som kompensasjonsordningen kan medføre,
er imidlertid også visse private og ideelle virksomhe-
ter omfattet. Dette gjelder ”private eller ideelle virk-
somheter som produserer helsetjenester, undervis-
ningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen
eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov”, se
kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Det
følger av forarbeidene til kompensasjonsloven at
med lovpålagte oppgaver menes ytelser som den en-
kelte har et rettskrav på å motta, jf. Ot.prp. nr.1
(2003-2004) s. 154.

Bakgrunnen for denne begrensningen er at en ge-
nerell kompensasjonsordning, som omfatter alle pri-
vate og ideelle virksomheter som utfører lovpålagte
oppgaver, kunne bli meget omfattende. Ut fra hensy-
net til finansiering og administrasjon av ordningen,
samt usikkerhet knyttet til omfanget av de nye kon-
kurransevridningene, ble det derfor ansett nødvendig
å begrense hvilke private og ideelle virksomheter
som skulle være kompensasjonsberettiget, se nærme-
re proposisjonen s. 149, samt Innst. O. nr. 20 (2003-
2004) avsnitt 20.2.2.

I den grad en privat virksomhet yter både lovpå-
lagte og ikke lovpålagte tjenester innefor ovenfor
nevnte områder, slik at en anskaffelse dels vil være til
bruk i virksomhet som gir rett til kompensasjon og
dels til virksomhet som ikke faller inn under ordnin-
gen, skal det foretas en fordeling av merverdiavgiften
etter forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til
kommuner, fylkeskommuner mv. § 8, jf. kompensa-
sjonsloven § 4 første ledd.

Jeg stiller meg positiv til at det ytes velferdstjenester
utover lovens minstekrav. Kompensasjonsordningen er
imidlertid som nevnt ingen støtteordning. På bakgrunn
av kompensasjonslovens vilkår og formål finner jeg
ikke grunnlag for at kompensasjonsregelverket kan eller
bør praktiseres slik representanten foreslår.

Jeg kan imidlertid vise til at Finansdepartementet
for tiden ser på flere problemstillinger knyttet til
kompensasjonsordningen, herunder blant annet ret-
ten til kompensasjon ved privates oppføring av om-
sorgsboliger, spørsmålet om hva som er en lovpålagt
oppgave på området for helse- og sosialtjenester, for-
enklinger, samt hvilke dokumentasjonskrav som skal
stilles. Disse problemstillingene bør ses i sammen-
heng, og departementet ønsker å foreta en grundig
vurdering. Før disse vurderingene er gjennomført
kan jeg ikke si noe om nødvendigheten av å foreslå
eventuelle presiseringer eller endringer i regelverket.
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SPØRSMÅL NR. 1953

Innlevert 26. september 2011 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun
Besvart 10. oktober 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Blinde og svaksynte må ha spesielle læremidler,

og de trenger tilrettelegging for å få et likeverdig
opplærings- og utdanningstilbud. Hvert år tar det
lang tid før disse elevene har det de trenger for å kun-
ne følge undervisningen.

Har ikke alle elever rett til et likeverdig undervis-
ningstilbud, og vil statsråden sørge for at innføres ru-
tiner så blinde- og svaksynte får undervisningsmate-
riell og tilrettelegging når de begynner på skolen om
høsten, og ikke må vente til langt ut i skoleåret?»

BEGRUNNELSE:
I forbindelse med Blindeforbundets årsmøte for-

talte en ung mann at han hvert år hadde måttet vente
til langt ut i skoleåret på å få tilsvarende undervis-
ningsmateriell som de andre elevene fikk ved skole-
start. Dette kan ha flere årsaker, men problemet bør
slik jeg ser det, ikke være umulig å løse. Skolen vet
på forhånd hvilke elever som møter, og da bør det
også sørges for at tilpasset utstyr og undervisnings-
materiell er skaffet før skoleåret begynner. Det er
viktig at elevene ikke blir hengende etter eller får det
vanskeligere som følge av at skolemateriell ikke er
tilgjengelig, så jeg håper det kan innføres rutiner som
sikrer at alt er på plass i tide.

Svar:
Skolen har etter § 1-3 i opplæringsloven plikt til

å tilrettelegge opplæringen etter elevenes evner og
forutsetninger. Dette innebærer også at skoleeier skal
sørge for at elevene får nødvendig undervisningsma-
teriell og læremiddel som er tilpasset deres behov.

Etter opplæringsloven § 5-9 har staten plikt til å
sørge for at det blir utarbeidet lærebøker og andre læ-
remiddel for spesialundervisning. Det statlige spesi-
alpedagogiske støttesystemet (Statped) har ansvaret
for å produsere tilrettelagte læremidler og undervis-
ningsmateriell for blinde og svaksynte. Statped arbei-
der for at det minimum skal foreligge ett læreverk per
fag for hvert årstrinn i grunnopplæringen tilrettelagt
for blinde og svaksynte. Huseby kompetansesenter
produserer læremidler for 8. til 10. trinn og videregå-
ende opplæring. Tambartun kompetansesenter pro-
duserer for 1. til 7. trinn.

Lærebøkene kan tilrettelegges i ulike format,
som punktskrift på papir, elektroniske bøker tilpasset

leselist og lydbøker i DAISY-format. I tillegg har
Huseby kompetansesenter i 2011 innført et nytt pro-
dukt som heter E-bok ekspress. Dette er en elektro-
nisk utgave hvor all tekst er tilgjengelig og struktu-
rert med overskrifter og sidetall tilpasset leselist, men
hvor enkelte bildebeskrivelser ikke er tilført. En lese-
list er en taktil presentasjonsenhet tilknyttet en data-
maskin. Teksten som vises på en dataskjerm blir
framstilt som punktskrift, som kan leses (avføles)
med fingertuppene.

Både Tambartun kompetansesenter og Huseby
kompetansesenter har gode rutiner for kontakt og
veiledning av skoler som har elever som er blinde og
sterkt svaksynte. Skolene får god informasjon om ru-
tiner og bestillingsfrister. For skoleåret 2011/12 har
skoler bestilt om lag 400 bøker på punktskrift på pa-
pir og elektroniske bøker tilpasset leselist. I tillegg
har kompetansesentrene mottatt flere tusen bestillin-
ger på lydbøker i DAISY-format.

De to kompetansesentrene har for skoleåret
2011/12 klart å levere lærebøker i ønsket format til de
skolene som har behov for det innen den fristen sko-
lene har ønsket. Sentrene har produsert nye bøker i
fullverdige versjoner eller levert bøker som tidligere
er produsert. Skoler på 8. til 10. trinn og videregåen-
de opplæring har også benyttet seg av tilbudet om E-
bok ekspress. Det er også gitt tilbud om alternative
lærebøker i samme fag og trinn. Det vil si at noen
elever tilbys et annet læreverk enn det de andre elev-
ene i klassen har. Det er ikke lagt opp til å produsere
lærebøker tilpasset blinde og sterkt svaksynte for alle
læreverk som brukes i skolene. Skoler som har blinde
og sterkt svaksynte elever må derfor ha god dialog
med Statped for å få anbefalinger om hvilke læreverk
som skolen bør bruke.

I Stortingets behandling av kapittel 6 i Meld. St.
18 (2010-2011) Læring og fellesskap, se Innst. 405 S
(2010-2011), støtter Stortinget målet om at Statped
skal være en tydelig og tilgjengelig tjenesteyter av
spesialpedagogisk støtte til kommuner og fylkes-
kommuner. Dette vil blant annet innebære at Statped
aktivt skal informere om hvilke tjenester de kan tilby
individer, kommuner og fylkeskommuner.

Jeg mener at vi har gode nasjonale rutiner for å si-
kre at blinde og svaksynte får undervisningsmateriell
og tilrettelegging når de begynner på skolen om høs-
ten, og vil igjen understreke at skolen har plikt til å si-
kre elevene nødvendig undervisningsmateriell.
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SPØRSMÅL NR. 1954

Innlevert 26. september 2011 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun
Besvart 11. oktober 2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Mange utviklingshemmede står uten VTA-plas-

ser. Samtidig blir mange plasser bare delvis benyttet,
da den som er tildelt plass kun jobber deltid. I § 11,7
fremgår det at det betales for hver godkjente plass
uavhengig av stillingsstørrelse, noe som hindrer at 2
personer kan dele en plass.

Vil statsråden vurdere endringer som kan føre til
en bedre utnyttelse av de plassene det allerede er be-
talt for slik at flere kan få mulighet til å ha en jobb?»

BEGRUNNELSE:
Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid

i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver til-
passet den enkeltes arbeidsevne. Plasser til utvi-
klingshemmede har ikke økt slik det ble lovet i
HVPU-reformen. Det er både behov for å trappe opp
antallet plasser, samtidig bør det vurderes om eksis-
terende plasser kan benyttes av flere enn i dag. Jeg er
gjort kjent med at mange av dem som har en plass/
stilling på VTA- bedrift ikke orker å jobbe mer enn
2-3 dager hver uke, noe som tilsier at det finnes ledig
kapasitet som det i realiteten allerede er betalt for.
Det må fortsatt være slik at de som kan jobbe full tid
skal få mulighet til det, men det bør ikke koste det
samme for 2 deltidsstillinger som det koster for 2 ful-
le stillinger.

I dag er det retningslinjene som hindrer tildeling
av halve plasser, og slik jeg ser det bør det derfor vur-
deres om en endring av følgende paragraf kan føre til
at flere kan få et tilrettlagt tilbud uten at det koster
særlig mer enn i dag.

11-7.
Tilskudd til tiltaksarrangør
Tiltaksarrangør mottar statlig driftstilskudd.
Driftstilskuddet utgjør en fast, månedlig sats per

godkjent tiltaksplass.

Svar:
Det er viktig at flest mulig får anledning til å delta

i arbeidslivet, enten i ordinært arbeid eller innenfor
ulike offentlige arbeids- og aktivitetstilbud. Varig til-
rettelagt arbeid (VTA) er det tiltaket som i størst grad
benyttes av utviklingshemmede. Ved utgangen av
2010 deltok om lag 3 000 personer med registrert di-
agnose psykisk utviklingshemming på arbeidsrettede
tiltak i regi av Arbeids- og velferdsetaten. Nærmere

90 prosent av disse deltok på tiltaket varig tilrettelagt
arbeid. I tillegg er det trolig enkelte utviklingshem-
mede som deltar på tiltak, men uten å være registrert
i etatens systemer med en slik diagnose.

Varig tilrettelagt arbeid har blitt utbygd i de sene-
re årene. Etter at det ble åpnet for å opprette tiltaks-
plasser i ordinært arbeidsliv i 2006, har det vært et
mål å øke antallet tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv.
Hittil i 2011 har det i gjennomsnitt vært i underkant
av 8700 deltakere på VTA, hvorav knapt 800 perso-
ner i VTA i ordinære virksomheter. Til sammenlig-
ning var det i 2008 i overkant av 8000 deltakere på
VTA, hvorav drøyt 300 personer i VTA i ordinære
virksomheter. Samlet sett har det vært en vekst i an-
tall deltakere fra 2008 til 2011 på rundt 8 pst.

Antallet tiltaksdeltakere som er registrert med di-
agnosen psykisk utviklingshemming har vært relativt
konstant over tid, mens det har vært en økning i an-
tallet deltakere med andre diagnoser. En stor gruppe
av tiltaksdeltakerne er imidlertid som nevnt ikke re-
gistrert med diagnose. Dette gjør det vanskelig å si
noe sikkert om den faktiske utviklingen i diagnoser
for tiltaksdeltakerne. For å avklare det reelle behovet
for VTA-tiltaket i framtiden, har departementet tatt
initiativ til et forskningsprosjekt som skal gjennom-
føres av Arbeidsforskningsinstituttet AFI og ferdig-
stilles innen 1. juni 2012. Formålet med prosjektet er
å kartlegge og utarbeide anslag for behovet for VTA-
tiltaket både i ordinære og skjermede virksomheter.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert
meg om at det er dialog mellom NAV fylke og enkel-
te tiltaksarrangører om hvordan man skal utnytte an-
tallet kjøpte plasser best mulig, da begge parter erfa-
rer at det til tider kan være mangelfull plassutnyttel-
se. Jeg er også kjent med at Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet på denne bakgrunn har tatt initiativ overfor
bransjeforeningene i skjermet sektor (ASVL og att-
føringsbedriftene i NHO) for å drøfte mulige tiltak på
området.

Jeg er enig med spørsmålsstilleren i at dette er et
område som det er viktig å ta tak i. Det overordnede
målet må være at flest mulig som kan ha utbytte av
det, får et tilbud om tiltak. Jeg har derfor tro på at man
gjennom en konstruktiv dialog vil komme fram til en
løsning som alle parter kan være tjent med.

Avslutningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at
Regjeringen i Prop. 1 S (2011-2012) foreslår en om-
legging av betalingspraksis for arbeidsmarkedstilta-
kene VTA, arbeidspraksis i skjermet sektor og avkla-
ring i skjermet sektor. Dagens betalingsordning med
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forhåndsbestilling av plasser seks måneder før til-
taksstart og betaling uavhengig av om plassene be-

nyttes, foreslås endret fra 1. juli 2012 slik at det kun
betales for benyttede plasser.

SPØRSMÅL NR. 1955

Innlevert 27. september 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 3. oktober 2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Cappelen Damm ga i mai i år ut barneboken

"Pappa er sjørøvar". Boken handler om Tuva som
blir med pappa for å skaffe vann til Palestina. Israe-
lerne i boken er dumme og brutale soldater, mens pa-
lestinerne er vennlige, som Tuvas venninne Lamia
som en gang skal komme "hjem". Det er trist at en
barnebok gir en slik ensidig beskrivelse av israelere i
en tid der mobbing av jødiske barn er svært utbredt,
jf. Oslo-skolens undersøkelse.

Er dette en bok som er innkjøpt av staten?»

BEGRUNNELSE:
KrF finner grunn til å minne om at jødiske barn

mobbes og trakasseres i Norge i dag. En undersøkel-

se fra Oslo kommune viser at en av tre jødiske elever
blir mobbet fordi de er jøder.

Svar:
Den aktuelle boken er innkjøpt av Norsk kultur-

råd under innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlit-
teratur for barn og unge. Et vurderingsutvalg leser de
påmeldte bøkene til ordningen. Vurderingsutvalget
skal etter beste skjønn vurdere om en bok hører hjem-
me under ordningen når det gjelder litterær kvalitet
og sjanger. Utvalget skal ikke ta stilling til tendens el-
ler budskap i bøkene. Vurderingsutvalget for barne-
og ungdomslitteratur har ikke hatt noen merknader til
den aktuelle bokens litterære kvaliteter.

SPØRSMÅL NR. 1956

Innlevert 27. september 2011 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 7. oktober 2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Spørsmål:
«Det har vært betydelig uro knyttet til flyttingen

av Veterinærhøyskolen til Ås. Utviklingen etter ved-
taket synes ikke oppløftende for skolen. Det ser ut til
at forutsetningene Stortinget la til grunn for flytte-
vedtaket er vesentlig endret og at det areal og rom-
program som ny skole er tiltenkt beskjæres gang på
gang.

Kan jeg derfor be statsråden redegjøre for status
når det gjelder flytteprosessen, endringer i forutset-
ningene Stortinget la til grunn og hvorvidt det kan
være grunn til å revurdere hele flyttesaken?»

BEGRUNNELSE:
Så vidt jeg er kjent med er det skjedd store end-

ringer i prosjektet i forhold til det som var Stortingets
forutsetninger:

Flere forhold synes endret i negativ retning for
flytteprosjektet:

– Et nytt bygg kan ikke lenger bygges på "Kjer-
ringjordet"

– Et nytt bygg skal nå visstnok ligge der Senter for
husdyrfag ligger og dette senteret må rives og
plasseres et annet sted

– Merkostnadene ved dette belastes Veterinærhøy-
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skolens bygg og gir dermed betydelige kutt i
romprogram og areal

– Ytterligere bygningsmasse på dagens veterinær-
høyskole er nå fredet og dermed reduseres verdi-
en på eksisterende bygningsmasse ytterligere.

Det resulterer i at flytteprosjektets samlet blir dy-
rere enn forutsatt.

Svar:
Det har gått tre og et halvt år siden Stortinget ved-

tok å samlokalisere og samorganisere NVH og UMB
på Ås og at også Veterinærinstituttet (VI) skulle sam-
lokaliseres med det nye fusjonerte universitetet, jf.
St.prp. nr. 30 (2007–2008) og Innst. S. nr. 176
(2007–2008). I perioden etter har det vært en omfat-
tende og konstruktiv prosess fra brukere, Statsbygg
og de berørte departementer for å realisere Stortin-
gets vedtak.

I oktober 2008 oppnevnte KD et interimsstyre
med representanter fra UMB og NVH, ledet av tidli-
gere rektor ved UiO Arild Underdal. Interimsstyret la
1. mars 2010 fram en anbefaling om videre framdrift,
herunder valg av lokalisering på Ås. Videre ble det i
mars 2010 oppnevnt et fellesstyre for det nye univer-
sitetet som har i oppgave å forberede fusjons- og flyt-
teprosessen. Dette styret ledes av Finn Bergesen jr.

KD ga i desember 2008 Statsbygg i oppdrag å
starte arbeidet med planlegging og prosjektering av
nye bygg for det nye universitetet og VI og utarbeide
et skisseprosjekt. I perioden fra 2008 og frem til i dag
har det vært omfattende og krevende prosesser mel-
lom de berørte aktørene for å få til en god og hen-
siktsmessig samorganisering og samlokalisering.
Disse prosessene har omfattet faglig organisering og
samarbeid, men også prosesser for å se på hvordan
man kan oppnå synergier med hensyn til bruk av in-
frastruktur som fellesarealer, bibliotek, kantiner og
laboratorier slik at en i hovedsak kan holde seg

innenfor de arealrammer som ble skissert i St.prp. nr.
30 (2007–2008).

Et eget utvalg har vurdert smittehygieniske for-
hold. Dette utvalget la fram sin rapport i januar 2009.
Utvalget har kommet med smittehygieniske vurde-
ringer om geografisk avstand for å hindre luftsmitte
mellom syke og friske dyr, og anbefalinger om eta-
blering av smittesoner for høyrisikomateriale med
adgangskontroll og egne smittetransportveier mv. In-
terimsstyret, VI og Statsbygg har på bakgrunn av
smittehensynene anbefalt tomteområdet nordvest for
Urbygningen, og jeg har gitt min tilslutning til dette.
Tomten som er valgt tilfredsstiller krav til nærhet til
eksisterende campus, utvidelsesmuligheter og god
håndtering av smitte. Tomten ligger innenfor regule-
ringsplanen for universitetsområdet og kommer ikke
i konflikt med landskapsvern eller Riksantikvarens
anbefalinger.

Senter for husdyrforsøk (SHF) er et samarbeid
mellom NVH og UMB på undervisning og forskning
(avl m.m.) på friske husdyr. Det ligger i dag for nær
alle de vurderte tomtene og må flyttes av smittehen-
syn. I tillegg har EU-forskrifter med tilhørende for-
skrift om hold av storfe § 7 og 32 medført at bygnin-
gene til SHF må gjennomgå en vesentlig oppgrade-
ring innen 1. januar 2013. Arealer for dette er ikke
forutsatt å gå på bekostning av det nye universitetet.

Jeg vil komme tilbake Stortinget så raskt det lar
seg gjøre når kvalitetssikrede tall for prosjektet fore-
ligger og kostnadsramme og forslag til startbevilg-
ning er utarbeidet. Vi forventer at dette skal foreligge
i 2013 for å legge til rette for en framdrift som kan
muliggjøre en innflytting i 2018.

Jeg glad for representantens interesse for pro-
sjektet og for at han ønsker å sikre seg at Stortingets
intensjoner oppfylles og ser fram til å komme tilbake
til Stortinget med prosjektet for det nye universitetet
på Ås.
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SPØRSMÅL NR. 1957

Innlevert 27. september 2011 av stortingsrepresentant Ib Thomsen
Besvart 5. oktober 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Fra 1. juli 2011 innførte regjeringen forenklet

registreringsordning for tilbydere som leverer elek-
troniske tjenester fra utlandet.

Kan finansministeren opplyse hvor mange uten-
landske tilbydere som benytter ordningen, har man
anslag på hvor mange norske kunder og utenlandske
leverandører som etter loven skulle, men likevel ikke
benytter denne ordningen, og hvilke tiltak vil norske
myndigheter iverksette mot norske kunder og uten-
landske leverandører som ikke benytter ordningen?»

Svar:
Fra og med 1. juli 2011 ble det innført merverdi-

avgiftsplikt når privatpersoner hjemmehørende i
Norge kjøper elektroniske tjenester fra tilbydere i ut-
landet. Beregning og innbetaling av merverdiavgif-
ten skal foretas av tilbyderne i utlandet, se blant annet
Prop. 117 L (2010-2011) og Innst. 431 L (2010-
2011).

Det innførte regelverket innebærer at det er nød-
vendig å registrere tilbydere som ikke allerede er eta-
blert innenfor merverdiavgiftsområdet. Som alterna-
tiv til dagens ordning hvor avgiftspliktige uten forret-
ningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet
må registreres i Merverdiavgiftsregisteret ved repre-
sentant, er det innført en forenklet registrerings- og
rapporteringsordning på linje med den som er eta-
blert i EUs merverdiavgiftsregelverk.

Dette er en ordning som gjør det enklere å etter-
leve reglene og er i tråd med internasjonale prinsip-
per. Ordningen har vist seg å fungere i andre land og
er kjent for aktører utenfor Norge.

Finansdepartementet anmodet Skattedirektoratet
i juni 2011 om å foreta en grundig kartlegging av om

den innførte merverdiavgiftsplikten blir etterlevd og
benyttelsesgraden av den forenklede registrerings-
ordning. Den foreløpige tilbakemeldingen fra direk-
toratet er at det per 3. oktober 2011 er registrert 39 til-
bydere i ordningen. Enkelte tilbydere vil imidlertid
kunne være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, en-
ten ved direkte registrering (som følge av tilstedevæ-
relse i Norge) eller ved representantregistrering.

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å angi
noe konkret estimat på antall tilbydere som eventuelt
ikke overholder sine forpliktelser om registrering.
Det påpekes at fristen for å levere den første omset-
ningsoppgaven etter innføringen av den nye registre-
ringsordningen vil utløpe 20. oktober 2011. Vi vil så-
ledes ha klarere holdepunkter for etterlevingsgraden
av registreringsplikt og innbetaling etter dette tids-
punktet. Det er likevel en generell forventning om at
større og seriøse aktører vil tilpasse sin virksomhet i
samsvar med regelverket.

Skatteetaten har i startfasen prioritert generell in-
formasjon om ordningen, men den vil også iverksette
tiltak direkte overfor aktører som antas å omfattes av
ordningen. De utenlandske tilbydere av elektroniske
tjenester vil således etter omstendighetene bli infor-
mert om sine forpliktelser og merverdiavgiftslovens
sanksjonsregler som gjelder på området, herunder
særlig tvangsregistrering, etterberegning og tilleggs-
avgift.

Som nevnt avventer Finansdepartementet en mer
omfattende kartlegging fra Skattedirektoratet etter
hvert som det foreligger mer konkret tallmateriale.
Dersom kartleggingen eller de videre erfaringer med
ordningen avdekker manglende etterlevelse av av-
giftsplikten og den forenklede registreringsordnin-
gen, vil ytterligere tiltak bli vurdert igangsatt.
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SPØRSMÅL NR. 1958

Innlevert 27. september 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 7. oktober 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ser statsråden at dersom de forskriftsendringer

for persontrafikk og kabotasje høringsnotatet av 23.
mars 2011 legger opp til blir gjennomført, vil kunne
få store negative ringvirkninger for norsk reiseliv, og
vil statsråden ta initiativ til dialog med Nærings- og
handelsministeren for å sikre gode og langsiktige
rammevilkår for norsk reiselivsnæring, herunder
rammevilkårene for utenlandske reisearrangører som
opererer i Norge?»

BEGRUNNELSE:
23.mars 2011 sendte Samferdselsdepartementet

ut forslag til endringer i Forskrift 26.mars 2003 nr
402 om internasjonal person- og godstransport, samt
kabotasje ut på høring. Høringsfristen ble satt til
12.april 2011.

Intensjonen med forslaget er å harmonisere norsk
regelverk med EU/EØS på området.

Forslaget til forskriftsendringer innebærer blant
annet at dagens regelverk innen midlertidig kabotasje
hvor en utenlandsk transportør kan utføre 3 turer
innenfor en periode på 7 dager i Norge ubegrenset i
hele kalenderåret, blir endret til maks 1-2 måneder i
året.

Konsekvensen blir at ingen utenlandske busser
kan kjøre mer enn 30 dager i strekk og maks 45 dager
i løpet av ett år i Norge.

Ifølge artikkel i reiselivsavisen 24.september
2011 vil dette kunne medføre at store utenlandske
reisearrangører kan droppe Norge som reisedestina-
sjon, noe som vil kunne få ringvirkninger for andre
bransjer, som for eksempel kanselleringer av blant
annet flygninger, cruisebåtanløp og hotellovernattin-
ger.

Meningen var at de nye regelendringene skulle
tre i kraft i løpet av sommeren 2011. Ifølge Reise-
livsavisen har imidlertid reiselivsbransjen signalisert
at den ikke har hatt mulighet til å omstille seg til de
nye reglene så raskt. Dette har medført at Samferd-
selsdepartementet har lovet å gå en runde til i saken,
men ifølge Reiselivsavisen tyder signalene på at de-
partementet vil gå inn for begrensninger.

Svar:
Ved forskrift om internasjonal person- og gods-

transport samt kabotasje, er forordning 12/98, som
regulerer kabotasje i persontransport, gjort til en del
av norsk rett. Utgangspunktet her er at alle EØS-

transportører som har en fellesskapslisens kan utføre
kabotasjeoppdrag på midlertidig basis. En felles-
skapslisens er en tillatelse for internasjonal person-
transport innen hele EØS-området. Det foreligger in-
gen nærmere presisering av hva som ligger i begrepet
midlertidig.

Reglene om kabotasje i persontransport blir vide-
reført i den såkalte vegpakken, som er tre forordnin-
ger om markeds- og yrkesadgang innen vegtransport
som trer i kraft i EU i desember 2011, og som må im-
plementeres i norsk rett. Disse forordningene vil av-
løse gjeldende regler på området (bl.a. forordning 12/
98).

Dagens regulering av persontransportkabotasje,
som sier at utenlandske bussoperatører kan utføre ka-
botasje på midlertidig basis, er svært vanskelig å kon-
trollere og medfører i realiteten at utenlandske kjøre-
tøyer kan oppholde seg i Norge hele sommerseson-
gen. På grunn av lavere lønninger til sjåfør, billigere
materiell mv., kan de utenlandske operatørene tilby
lavere pris enn sine norske konkurrenter.

De siste par årene har Samferdselsdepartementet
mottatt en rekke henvendelser fra turbilnæringen om
økt konkurranse fra utenlandske aktører. Bussbran-
sjen hevder at deler av turbilmarkedet i sommerse-
songen utføres av utenlandske busser og at den nor-
ske næringen har hatt en markant nedgang i omset-
ning de siste 3-5 årene. Denne utviklingen gjelder
særlig på markedet for innkommende reiser, dvs.
utenlandske reiseselskaper som arrangerer faste
bussreiser i Norge, samt utflukter for cruisepassasje-
rer ved anløp i norske havner. Dette markedet er sær-
lig aktivt i perioden mai - september. Bransjen ønsker
en klarere regulering av adgangen til å drive person-
transportkabotasje i Norge. Adgangen til å drive per-
sontransportkabotasje må holdes separat fra de såkal-
te rundreisene, d.v.s busser som kommer inn i landet
med en gruppe passasjerer for så å transportere disse
rundt i landet og deretter reise ut av landet med den
samme gruppen. Disse transportene regnes som in-
ternasjonal transport og omfattes ikke av kabotasje-
reglene.

Det er viktig å beholde en levedyktig turbilbran-
sje. Vi erfarer blant annet betydningen av bered-
skapshensyn ved uforutsette hendelser som for ek-
sempel togstans og askekrise

Ovennevnte er bakgrunnen for at Samferdselsde-
partementet den 7. januar 2011 sendte på høring et
forslag til en nærmere presisering av begrepet mid-
lertidig persontransportkabotasje. Forslaget, slik det
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fremgikk av høringen, innebar at retten til slik kabo-
tasje i Norge skulle begrenses til 30 dager sammen-
hengende og maksimalt 45 dager i løpet av et år. For-
slaget innebærer en mer operativ regulering som lar
seg kontrollere på en enklere måte.

Høringen avdekket at det er forskjellige syn på
departementets forslag til en nærmere definisjon av
begrepet midlertidig persontransportkabotasje. Flere
av høringsinstansene tok til orde for en strammere
definisjon av begrepet midlertidig kabotasje. Blant

aktørene i reiselivsbransjen støtter NHO Reiseliv opp
om forslaget, mens HSH er imot. Nærings- og han-
delsdepartementet hadde ingen merknader i hørin-
gen. Departementet arbeider nå med å få etablert ra-
sjonelle kontrollordninger knyttet til et opplegg ba-
sert på en tidsmessig avgrensing av retten til slik ka-
botasje i fremtiden.

I forbindelse med departementets håndtering av
forslaget holder jeg kontakt med Nærings- og han-
delsministeren.

SPØRSMÅL NR. 1959

Innlevert 28. september 2011 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 6. oktober 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Jeg vil gjenta mitt spørsmål fra 2. mai i år:
Hvilke konkrete tiltak vil samferdselsministeren

iverksette for å forhindre at nybygde veier etter kort
tid må graves opp igjen og utbedres bl.a. på grunn av
telehiv?»

BEGRUNNELSE:
I Aftenposten 26. september 2011 kan man lese

at norske veiutbyggere med viten og vilje bryter vei-
direktoratets anbefalte verdier for hvor dypt man må
grave for å unngå telehiv. Begrunnelsen som oppgis
er at veidirektoratet selv har laget en liste med langt
grunnere dybde i "Vegdirektoratets Håndbok 018"
basert på sine erfaringer, og det er disse føringene
som norske veiutbyggere følger ved nye veiutbyg-
ginger.

I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål til samferd-
selsministeren den 2. mai 2011, "Dokument nr.
15:1327 (2010-2011), skriver samferdselsministeren
at hun avventer Statens vegvesens redegjørelse før
hun tar stilling til eventuelle tiltak for å forhindre te-
lehiv på nybygde veier. Denne rapporten kom for en
uke siden, og en av konklusjonene er at veiene må
graves opp igjen hvis de skal bli helt bra. Gruppen
mener en årsak til feilene er manglende kompetanse
både i Veivesenet og hos entreprenører.

Svar:
Ekspertgruppa som ble satt ned for å vurdere ana-

lyser av prøver fra de tre nybygde vegstrekningene
der det oppstod telehiv sist vinter, la fram sin rapport
14. september 2011. I rapporten blir det konkludert
med at årsakene til telehiv på disse vegstrekningene
er sammensatte. Det er registrert både prosjekterings-
feil, mangler ved utførelsen og underdimensjonert
drenering, noe som betyr at krav i gjeldende vegnor-
maler ikke er blitt fulgt. Det er ikke funnet noen sam-
menheng med at kravene til overbygningstykkelse i
normalene ikke er strenge nok.

Ekspertgruppen foreslår en rekke tiltak, både på
kort, mellomlang og lang sikt, for å få større sikker-
het for at de veger som blir bygd, har tilfredsstillende
kvalitet. Forslagene blir nå vurdert av Statens vegve-
sen. Så snart Statens vegvesens vurderinger forelig-
ger, vil jeg orientere Stortinget om hvilke konkrete
tiltak som vil bli gjennomført.

Jeg vil understreke at det ikke er telehiv på hele
de tre nybygde vegstrekningene, men at det er mer
punktvise problemer. Ekspertgruppen mener at veg-
overbygningen må skiftes ut på disse punktene der-
som problemene skal elimineres fullt ut. Samtidig
blir det påpekt at et så omfattende tiltak vil medføre
store ulemper for trafikkavviklingen. I første omgang
utføres derfor noen enkle og mindre kostnadskreven-
de tiltak som nedfresing av ujevnt vegdekke, reasfal-
tering og tilleggsdrenering. Statens vegvesen vil vur-
dere effekten av disse tiltakene før ytterligere tiltak
vurderes.
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SPØRSMÅL NR. 1960

Innlevert 29. september 2011 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 17. oktober 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Regionalplan for Rondane - Sølenkletten er en

av de første eksempler på regionale planprosesser
iverksatt med utgangspunkt i et oppdragsbrev fra
Miljøverndepartementet der samfunns-, nærings- og
miljøinteresser skulle veies opp mot hverandre. Pro-
sessen lokalt har vært bred og engasjert alle tenkelige
interesser. Nå står man igjen med krasse karakteris-
tikker som "arrogante fylkesmenn" fra et bredt poli-
tisk miljø. Dette synes i følge media ikke å bekymre
fylkesmennene.

Er statsråden bekymret?»

BEGRUNNELSE:
Utkastet til regional plan for Rondane - Sølen-

kletten er et resultat av politisk forankrete prosesser i
et stort antall kommuner, to fylkeskommuner og med
hundrevis av lokalpolitikere i Hedmark og Oppland
involvert og man har involvert alle tenkelige interes-
ser gjennom lokale scenarieprosesser. Villreinnemn-
dene har gitt sin tilslutning til det foreliggende utkas-
tet og det er skapt forventninger i kommunene til at
de skal bli hørt.

Opp i mot disse sitter en liten gruppe byråkrater
hos Fylkesmennene uten folkevalgt forankring og
overprøver de lokale beslutningene med en merknad
på hele 50 sider. Lokalpolitikerne mener man har
funnet en balanse mellom hensynene til villreinstam-
men og at det i tråd med bestillingsbrevet skal skje
nærings- og samfunnsutvikling i et område som be-
rører store arealer og to fylker. På den siden er man
av den oppfatning at fylkesmannen ser helt bort fra
bestillingsbrevet fra MD.

Villreinstammen er viktig for lokalmiljøet. Den
har man levd med og hegnet om i generasjoner. Det
er viktig at utvikling kan skje parallelt med å ta hen-
syn til villreinen. Det må ikke skapes for store mot-
setninger mellom utvikling og vern lokalt. Det er
denne avveiningen lokalpolitikerne mener man har
funnet gode løsninger på.

Det er dermed trist å lese at fylkesmennene opp-
fattes som "arrogante" av et samlet fylkesting i Hed-
mark og Oppland og at ordføreren i Åmot siteres på
at "det finnes ikke spor av engasjement for nærings-
utvikling eller samfunnsutvikling i fylkesmennenes
høringsuttalelse". Det gir grunn til bekymring når as-
sisterende fylkesmann i Hedmark tar kritikken helt
med ro.

Distrikts-Norge kan ikke bare være et prospekt-
kort til nytelse ved besøk. Dette er samfunn og en-

keltmennesker som er avhengig av å få utvikle sitt
næringsgrunnlag for å eksistere og som har gjort det
i tråd med lokal kultur og næringsgrunnlag i genera-
sjoner. Det er dype tradisjoner for å gjøre dette på en
bærekraftig måte og en treffer svært få som ikke er
blitt mer bevisst på at slik må det også være i framti-
den. Da er det trist at fylkesmennene så åpent legger
seg i konflikt med lokaldemokratiets prioriteringer
og vurderinger.

Svar:
Miljøverndepartementet ba i brev av 12.april

2007 fylkeskommunene om å utarbeide fylkesdelpla-
ner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som
er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. For
flere av områdene ville oppgaven bestå i å revidere
eksisterende planer. Planene skal avgrense nasjonale
villreinområder og europeiske villreinregioner, og
fastsette en bærekraftig arealforvaltning i de aktuelle
fjellområdene med influensområder. Planene skal
være retningsgivende for kommunal planlegging og
gi føringer for statlig og fylkeskommunal sektorplan-
legging. I brevet angis de ti områdene som skal ha
status som nasjonale villreinområder. Alle disse skul-
le det utarbeides planer for. Noen av områdene er sett
i sammenheng, slik at det finner sted planarbeid i syv
områder. Etter plan- og bygningsloven § 8-4 annet
ledd kan statlig organ kreve at regionale plan bringes
inn for departementet, dersom de har vesentlige inn-
vendinger. Rondane/Sølnkletten er den første planen
som er vedtatt av regionale myndigheter, men etter-
som det fra statlig hold er innvending til planen, vil
den bli brakt inn for Miljøverndepartementet som
kan gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Der et er gjort et stort og involverende planarbeid
i Rondane/Sølnkletten og mye ny kunnskap er inn-
hentet. Dette gjelder blant annet kunnskap om villrei-
nens leveområder, så vel som muligheten for å drive
verdiskapende virksomhet. Fylkesmenn og fylkes-
kommuner har noe ulike vurderinger av hvordan den
nye kunnskapen skal brukes i planarbeidet.

Siden dette er den første regionale planen for vill-
reinområder som er utarbeidet etter ny plan- og byg-
ningslov, mener jeg det kan være nyttig at planen
bringes inn for departementet.

I løpet av 2012 skal alle de 7 regionale planene
for villreinfjella være ferdig. Rondane er først i løy-
pa, og vil dermed sette noen standarder for kommen-
de planer. Selv om det alltid vil være et mål å oppnå
størst mulig avklaring lokalt og regionalt i et slikt
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planarbeid, har fylkesmannen en viktig rolle i å iva-
reta nasjonale interesser. Departementet vil i sin be-
handling grundig vurdere de innvendingsområder

som har kommet fram, og vil legge vekt på å få fram
alle synspunkter i saken.

SPØRSMÅL NR. 1961

Innlevert 29. september 2011 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 12. oktober 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Med bakgrunn i et gjennombrudd for behand-

ling av MS- pasienter med en aggressiv diagnose har
Haukeland Universitetssykehus gjort livet bedre for
disse pasientene som har fått muligheten til det. Ut-
fordringen er kapasitet og kostnader videre for at et
slikt tilbud skal gis til andre som også kan behandles.

Vil helseministeren prioritere disse pasientene
med ekstramidler til at videre behandlingen kan gis i
Norge og eventuelt gi pasientene tilbud om dette i
Sverige i påvente av behandling i Norge?»

BEGRUNNELSE:
I Bergens Tidende 27. sept. 2011 kan en lese om

en ny behandlingsmetode for MS- syke pasienter.
Dette er en metode som viser seg å ha svært god ef-
fekt spesielt for de som har en aggressiv MS. Norge
er et land som troner øverst når det gjelder flest MS
tilfeller sett i forhold til folketallet. Og det ser ikke ut
til at dette tallet går ned dessverre. Tilfellet som er
belyst gjennom BT viser at man på Haukeland uni-
versitetssykehus har klart fått til et stort gjennom-
brudd for behandlingen av MS pasienter i Norge. Be-
handlingen handler om å resette immunforsvaret. Det
at behandlingen virker best for de som ikke har kom-
met for langt i sykdomsutviklingen sier sitt til at man
kan gi flere en bedre livskvalitet som varer lengre.
Utfordringen for å gi flest mulig denne behandlingen
er kapasitet og penger. Det viser seg også at det er
ikke alle som vil ha nytte av denne behandlingen. Så
antallet er lite men viktig for den det gjelder. I Sveri-
ge kan man få slik behandling noe MS- forbundet be-
krefter. I en ventetid til man får i gang behandling i
Norge hadde dette vært en god løsning. Man må også
se denne behandlingen i sammenheng med kostnader
til medisiner som ligger på 200 tusen pr år.

Svar:
Jeg ønsker å sikre norske pasienter rask tilgang til

nye former for behandling med tilstrekkelig doku-
mentert effekt. Viktige vurderinger ved innføring av
ny behandling vil være:

– At det foreligger tilstrekkelig vitenskapelig do-
kumentasjon om at metoden er trygg og effektiv

– Informasjon om risiko og bivirkninger til pasien-
ter

– Hensynet til likeverdig tilgang til ny behandling
– Forventet nytte og kostnader av nye behandlings-

metoder sammenlignet med eksisterende be-
handling

For enkelte pasientgrupper vil det ikke finnes et
tilbud om etablert behandling med nødvendig doku-
mentasjon av behandlingens nytte og bivirkninger.
Da vil tilgang til utprøvende behandling gjennom
deltakelse i en forskningsstudie være et alternativ for
de pasientene som faller inn under inklusjonskriterie-
ne i en studie. Departementet arbeider kontinuerlig
for å øke omfanget av kliniske studier i Norge.

For å styrke arbeidet med innføring av nye be-
handlingsmetoder, vil departementet etablere et nytt
system for innføring og oppfølging av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten. Systemet skal blant annet si-
kre at nye metoder som er ineffektive og/eller skade-
lige for pasientene ikke tas i bruk, og bidra til utfa-
sing av gamle metoder. Systemet skal sikre rask og
lik tilgang til nye og effektive metoder.

Nye behandlingsmetoder lanseres kontinuerlig
som ledd i den teknologiske utviklingen innen medi-
sinen. Det er viktig å stille krav om at nye behand-
lingsmetoder skal ha dokumentert effekt før de finan-
sieres av det offentlige. Vi må forholde oss til de fag-
lige vurderingene som gjøres med hensyn til om en
behandlingsmetode har dokumentert effekt, og vide-
re til at norsk helsetjeneste vektlegger kriteriet om
dokumentert effekt ved vurderingen av om behand-
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lingen skal finansieres av det offentlige. Det grunn-
leggende resonnementet bak det norske prioriterings-
systemet er hensynet til rettferdighet og likeverdighet
og et ønske om å verne pasienter mot lite hensikts-
messig behandling og bivirkninger.

Studier viser at det finnes om lag 7500 personer
med MS i Norge, og at om lag 300 nye personer ram-
mes av sykdommen hvert år. Jeg legger til grunn at
behandlingen representanten Reiertsen refererer til er
autolog stamcelletransplantasjon (ASCT). Tall Hel-
sedirektoratet har innhentet antyder et omfang på ca.
5 pasienter i Norge hvert år.

Det er stort fokus på forskning om, og utvikling
av nye behandlingsmetoder for MS. Helsedirektora-
tet er i ferd med å utarbeide nasjonale faglige ret-
ningslinjer for diagnostikk og behandling av MS.
Retningslinjene er utarbeidet i nært samarbeid med

fag- og brukermiljøene med deltakelse fra blant annet
MS-forbundet. Nasjonale retningslinjer bygger på
grundig klinisk dokumentasjon og angir det som i
dag anses som beste behandling av MS. Retningslin-
jene skal bidra til at MS-pasienter i hele landet får
den samme gode behandling uavhengig av bosted.

Helsedirektoratet har informert meg om at ASCT
(autolog stamcelletransplantasjon) ikke er inkludert i
retningslinjene. Dette skyldes blant annet begrenset
dokumentasjon, og at behandling med ASCT ikke er
ansett som standardbehandling verken i Norge eller i
utlandet. I tillegg er svært få pasienter aktuelle for
ASCT-behandling. Studier fra Sverige og fra Hauke-
land universitetssykehus viser dessuten at slik be-
handling ikke er uten risiko for alvorlige bivirknin-
ger.

SPØRSMÅL NR. 1962

Innlevert 29. september 2011 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 6. oktober 2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Med bakgrunn i flere oppslag i Bergens Tidende

er ulike aktører i ideelle organisasjoner fått skatte-
krav mot seg i millionklassen med grunngiving i
urettmessig momskompensasjon. Dette er å slå bena
under frivilligheten og deres enorme innsats i sam-
funnet. Både forutsigbarhet og ikke minst forståelse
departementene seg imellom for hva som er lovpå-
lagt og ikke bør være grunnleggende.

Hva mener finansministeren om dette og vil
statsråden følge opp saken å eventuelt gjøre endrin-
ger?»

BEGRUNNELSE:
Det er med stor forbauselse man leser i flere opp-

slag i Bergens Tidende om de frivillige organisasjo-
nene som driver et viktig arbeid for blant annet van-
skeligstilte som får krav om å tilbakebetale store be-
løp fordi Skatt vest mener de urettmessig har fått til-
bakebetalt som momskompensasjon. Dette er svært
uheldig. Og da en også vet at dette verdifulle arbeidet
er samfunnet helt avhengig av og det minste en bør ha
inntakt et stor grad av forutsigbarhet i videre drift. Og
ikke slikt som disse kravene vil gi. En stor frustrasjon
og i verste fall tap av tjenestene som disse organisa-
sjonene yter for mange mennesker. Det kan se ut til

at ulike departementer ikke samsnakker. Og har klare
og tydelige bestemmelser ovenfor hvilke tjenester
som er lovpålagte og ikke.

Svar:
Formålet med den generelle kompensasjonsord-

ningen for kommunesektoren er ikke å være en støt-
teordning, men å nøytralisere de konkurransevridnin-
ger som merverdiavgiften kan gi opphav til ved kom-
munenes valg mellom å produsere avgiftspliktige tje-
nester selv (uten avgift), eller å kjøpe dem fra private
virksomheter (med avgift). Kompensasjonsordnin-
gen er finansiert av kommunene selv gjennom trekk
i de statlige overføringene tilsvarende omfanget av
ordningen. Ordningen er dermed provenynøytral for
staten.

Som kjent er det i første rekke kommunesektoren
som omfattes av ordningen. For å motvirke nye kon-
kurransevridninger som kompensasjonsordningen
kan gi opphav til, er imidlertid også visse private og
ideelle virksomheter omfattet. Dette gjelder private
eller ideelle virksomheter som produserer helsetje-
nester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester
som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å ut-
føre ved lov.

Bakgrunnen for denne begrensningen er at en ge-
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nerell kompensasjonsordning, som omfatter alle pri-
vate og ideelle virksomheter som utfører lovpålagte
oppgaver, kunne bli meget omfattende. Ut fra hensy-
net til finansiering og administrasjon av ordningen,
samt usikkerhet knyttet til omfanget av de nye kon-
kurransevridningene, ble det derfor ansett nødvendig
å begrense hvilke private og ideelle virksomheter
som skulle være kompensasjonsberettiget, se nærme-
re proposisjonen s. 149, samt Innst. O. nr. 20 (2003-
2004) avsnitt 20.2.2.

Ifølge kompensasjonslovens forarbeider er lov-
pålagte oppgaver ytelser som den enkelte har et retts-
krav på å motta, jf. Ot.prp. nr.1 (2003-2004) avsnitt
20.8.2.2. Lovpålagte oppgaver står dermed i motset-
ning til oppgaver som utføres på frivillig basis.

Dersom kompensasjonslovens vilkår om at den
private/ideelle virksomheten må yte en lovpålagt tje-
neste ikke anses oppfylt, skal det ikke ytes kompen-
sasjon. Det samme gjelder dersom dokumentasjons-
kravene for dette ikke er oppfylt. Særlig på helse- og
sosialområdet er jeg kjent med at det i noen sammen-

henger er stilt spørsmål om hva som kan anses som
en lovpålagt kommunal oppgave i kompensasjonslo-
vens forstand. I noen tilfeller er det også stilt spørs-
mål om hvordan det skal dokumenteres at oppgaven
er lovpålagt. I enkelte saker er denne problemstillin-
gen først kommet opp i forbindelse med avgiftsmyn-
dighetenes kontroll av tidligere innsendte kompensa-
sjonsoppgaver, og dermed først etter at kompensa-
sjon allerede er utbetalt.

Ettersom frivillige organisasjoner gir verdifulle
bidrag på helse- og sosialområdet, anser jeg det som
viktig at kompensasjonsregelverket er tydelig og gir
forutsigbarhet. Finansdepartementet ser for tiden på
flere problemstillinger knyttet til avgrensningen av
kompensasjonsordningen. Jeg vil i denne forbindelse
også undersøke om det er behov for å klargjøre hva
som etter loven skal anses som lovpålagte oppgaver
innenfor helse- og sosialområdet. Dette krever grun-
dige vurderinger. Før dette er gjennomført kan jeg
ikke si noe om eventuelle forslag til regelverksend-
ringer.

SPØRSMÅL NR. 1963

Innlevert 29. september 2011 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Besvart 6. oktober 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Støtter Regjeringen et forbud mot atomvåpen,

og hvilke arenaer og aktører anser utenriksministeren
som mest relevante for fremforhandling av en avtale
som forbyr atomvåpen?»

BEGRUNNELSE:
I forbindelse med høstsesjonen i FNs førstekomi-

té må regjeringen ta stilling til en rekke spørsmål
vedrørende atomvåpen og internasjonal sikkerhet.
Norge har i de senere årene stemt nei eller avholden-
de til en rekke FN-resolusjoner som tar til orde for et
forbud mot atomvåpen, til tross for at regjeringen ved
flere anledninger har uttrykt støtte til denne ideen, se-
nest i utenriksministerens tale på Stiklestad 28. juli.
En avtale som forbyr atomvåpen representerer et
nødvendig tillegg til Ikkespredningsavtalen, og vil
styrke normen om ikke-bruk av atomvåpen. Det vil i
følge US Nuclear Posture Review 2010 være til for-
del for både USA og alle andre nasjoner.

Svar:
Regjeringens mål er en verden uten kjernevåpen.

Grunnlaget for arbeidet med å nå dette målet, er av-
talen om ikke-spredning om atomvåpen (NPT). NPT
har lenge vært under press, og tilsynskonferansen i
2010 var derfor viktig for å sikre avtalens fortsatte
troverdighet.

Norges spilte en sentral rolle i fremforhandlingen
av sluttdokumentet fra tilsynskonferansen. Resultatet
var langt fra perfekt, men sluttdokumentet er utvety-
dig i målet om en atomvåpenfri verden og inneholder
en 64 punkts handlingsplan som omfatter både ned-
rustning, ikke-spredning og fredelig bruk av kjerne-
kraft. I tillegg til at dokumentet på denne måten gir et
godt grunnlag for videre arbeid, var det fra norsk side
viktig at den henviser til fempunktsplanen til FNs ge-
neralsekretær, som blant annet foreslår forhandlinger
om en kjernevåpenkonvensjon. Det er første gang at
nødvendigheten av et slikt skritt reflekteres i NPT-
prosessen. I tillegg var det viktig at dokumentet ek-
splisitt viser til de katastrofale humanitære konse-
kvenser ved bruk av kjernevåpen, og alle lands for-
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pliktelse til å etterleve internasjonal humanitærrett.
Det humanitære perspektivet ved kjernefysisk ned-
rustning er jeg opptatt av fordi det er viktig for å un-
derbygge og styrke normen om ikke-bruk.

I en situasjon med bred og voksende erkjennelse
av nødvendigheten av å avskaffe kjernevåpen, er det
et paradoks at det multilaterale maskineriet vi har for
å fremforhandle det, med Nedrustningskonferansen
(CD) i Genève i spissen, er handlingslammet. Ned-
rustningskonferansen har i 15 år vært ute av stand til
å gjøre noe, grunnet rigide prosedyreregler og kon-
sensuskrav selv for disse, manglende åpenhet for om-
verdenen og med en begrenset medlemskapskrets på
65 land.

Når Norge de seneste år har endret stemmegiv-
ning for en malaysisk resolusjon som tar til orde for
fremforhandling av et forbud mot kjernevåpen, fra
nei til avholdende, er det fordi vi på den ene siden øn-
sker å gi støtte til målsetningen, men samtidig ikke
kan være med på resolusjonens forutsetning om at et
forbud skal fremforhandles i CD. Dette fremgikk
også av vår stemmeforklaring i fjor. Norge stemmer
mot Indias tradisjonelle resolusjon om en konvensjon
mot atomvåpen, først og fremst fordi India har vært
uvillig til å slutte seg til NPT, med de forpliktelser
dette innebærer, noe som har føringer for resolusjo-
nens troverdighet. For oss er det fortsatt maktpålig-
gende å hegne om NPT – som avtale og som prosess.

Norge støtter derimot aktivt opp om andre reso-
lusjoner i FNs generalforsamling som klart definerer
målet om full avskaffelse av atomvåpen, eksempelvis
den som legges frem av Ny agenda- koalisjonen
(Sverige, Irland, New Zealand, Mexico, Egypt og
Sør-Afrika) og resolusjonen om totalt avskaffelse av
kjernevåpen som introduseres av Japan. Det er derfor
ingen tvil om hvor Norge står i dette grunnleggende
spørsmålet.

I senere år har vi samtidig søkt nye veier for å
komme forbi det institusjonelle hinder handlingslam-
melsen i CD representerer. I tillegg til tydelig tale i
relevante fora i senere år, deltok jeg på høynivåmøtet
FNs generalsekretær innkalte om spørsmålet i fjor.

Sammen med en gruppe andre land arbeider Nor-
ge under årets generalforsamling for å fremme en re-
solusjon som tar til orde for å etablere et parallelt spor
under mandat av FNs generalforsamling (og med
dennes prosedyreregler) gitt at CD forblir fastlåst.
Hovedhensikten med dette initiativet, som det på in-
gen måte er gitt vil oppnå fullt gjennomslag ved før-
ste forsøk, er å signalisere at det faktisk er mulig å
tenke seg alternativer til dagens stillstand. Vi har al-
lerede oppnådd mye dersom flere land tar aktivt stil-
ling til hvordan en kan komme videre.

Samtidig er det viktig å fortsette å legge det poli-
tiske grunnlaget for et fremtidig forbud. Den huma-
nitære tilnærmingen er én viktig del av dette, og er
også noe de nordiske Røde Kors-foreningene har
brakt opp internasjonalt.

Et annet spor er det norsk-britiske initiativet om
verifikasjon av kjernefysisk nedrusting. Hensikten
med dette er å kartlegge de rent praktiske forutsetnin-
gene og mulighetene for at ikke-kjernevåpenstater
skal kunne kontrollere at atomvåpenstatene faktisk
lever opp til sine nedrustningsforpliktelser.

Et tredje er arbeidet i NATO, der vi har fått gjen-
nomslag for å minske betydningen av kjernefysisk
avskrekking i alliansens strategiske doktrine.
Sammen med Polen har vi også tatt initiativ til å sette
på dagsordenen hvordan man med en skrittvis tilnær-
ming skal kunne fjerne alle kortrekkende kjernevå-
pen i Europa, i første omgang ved å arbeide for større
åpenhet omkring denne kategorien kjernevåpen, som
i dag ikke er omfattet av noe rustningskontrollregi-
me.

Endelig er det av avgjørende betydning å få styr-
ket det generelle ikke-spredningsregimet, samt opp-
rettholde det politiske presset på Iran og Nord-Korea,
og styrke arbeidet for kjernefysisk trygghet og sik-
kerhet.

I sum kan det fastslås at vi arbeider langs flere
spor for å nå målet om en verden fri for atomvåpen.
Vi ønsker er et reelt totalforbud og arbeider aktivt
både for å skape et politisk grunnlag og praktiske mu-
ligheter for å komme dit.
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SPØRSMÅL NR. 1964

Innlevert 29. september 2011 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik
Besvart 4. oktober 2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«En rekke mindre og mellomstore bedrifter stil-

les overfor en rekke forskjellige problemstillinger i
forbindelse med at det skal gjennomføres et genera-
sjonsskifte. Dette gjelder selvfølgelig også bedriftene
innen fiskerinæringen. Det er imidlertid et faktum at
de som driver med fiskebåtrederi også møter andre
særegne krav som f.eks. et bostedskrav i register-
kommunen dersom en foretar et generasjonsskifte.
Dette gjelder ikke ved arv.

Mener statsråden at dette er rimelig eller vil dette
bli endret?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede har tidligere tatt opp med statsrå-

den i Stortinget problemstillingen knyttet il at en ved
et generasjonsskifte i et fiskebåtrederi kan bli stilt
overfor et krav om at den som blir hovedeier i selska-
pet skal ha bostedsadresse i den kommunen rederiet
er hjemmehørende. Dette skaper store problemer for
de som blir rammet av denne regelen som må fremstå
som svært urimelig. Dersom det blir foretatt en eier-
endring i form av arv etter dødsfall så vil dette bo-
stedskravet ikke bli gjort gjeldende. Dette styres av
en gjeldende forskrift som er utarbeidet og trådte i
kraft for mange år siden. Jeg tillater meg å spørre om
statsråden enten har, eller vil foreta seg noe i denne
saken.

Svar:
Representanten viser i sitt spørsmål til at det gjel-

der særegne krav ved generasjonsskifte, som ikke
gjelder ved arv. Jeg antar at det er regelen om fylkes-
binding ved salg av fartøy for fortsatt drift som repre-
sentanten sikter til.

Jeg vil innledningsvis knytte noen oppklarende
kommentarer til hvordan regelen om fylkesbinding
er utformet. Regelen gjelder i dag kun i to fartøygrup-

per; kystflåtens fiske etter torsk, hyse og sei med far-
tøy som har mindre enn 500 kbm. lasteromsvolum og
som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62
grader nord og for fisket etter torsk, hyse og sei mv.
for konvensjonelle havfiskefartøy. I alle andre fiske-
rier gjelder ikke fylkesbindingen.

Fylkesbindingen innebærer at et fartøy med del-
takeradgang i en av de to nevnte gruppene, som ho-
vedregel ikke kan selges for fortsatt drift fra ett fylke
til et annet. Hovedregelen er at kjøper og selger av
fartøyet skal ha vært ført i fiskermanntallet i samme
fylke i minst 12 måneder før kjøpet finner sted. Det
er således ikke riktig som representanten skriver, at
bostedskravet gjelder i forhold til kommune. Den
gjelder kun i forhold til fylke.

Regelen gjelder i utgangspunktet ved alle former
for overdragelse av fartøy, herunder ved generasjons-
skifte, men det er gjort unntak for arv ved dødsfall.
Regelen er heller ikke til hinder for at fartøyeier selv
flytter til et annet fylke og tar med seg fartøyet. I slike
tilfelle er det ikke snakk om overdragelse av fartøy.
Det gjelder dessuten noen andre unntak fra fylkesbin-
dingen, for eksempel gjøres den av distriktsmessige
hensyn ikke gjeldende når fartøy selges/overføres til
Nord-Troms og Finnmark.

Formålet med fylkesbindingen er å motvirke at
den relative geografiske fordelingen av de konven-
sjonelle torskekvotene endres ved at fartøy selges til
andre fylker.

Jeg mener at fylkesbindingen har en viktig funk-
sjon. Ved at den bidrar til å opprettholde den relative
fordelingen av de konvensjonelle torskefartøyene
mellom fylkene, er fylkesbindingen av betydning for
verdiskapningen og sysselsettingen flere steder langs
kysten, og særlig i Nord-Norge. Jeg ønsker fremdeles
å beholde fylkesbindingen som et virkemiddel for å
sikre bosetting i disse kystsamfunnene, og har derfor
ingen planer om å endre disse reglene.
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SPØRSMÅL NR. 1965

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Arne Sortevik
Besvart 12. oktober 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«For mange veier i Norge er usikre veier. Høy

trafikk på usikre veier gir mange dødsulykker; spesi-
elt møteulykker. Et effektivt tiltak for å redusere mø-
teulykker er fysisk midtdeler. Likevel går arbeidet
med oppsetting av fysisk midtdeler tregt i Norge
sammenlignet med f.eks. Sverige. I tillegg til for lite
penger fra Regjeringen til dette arbeidet brukes smal
vei (for lite plass til midtdeler) som begrunnelse.

Hva gjør statsråden for å få på plass midtdelerløs-
ninger som krever lite plass og samtidig er rimelig?»

Svar:
I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal trans-

portplan 2010-2019 legges det opp til at det ved utlø-
pet av planperioden skal være etablert midtrekkverk
på til sammen 750 km riksveg. Ved utgangen av 2010
var det 500 km med firefeltsveger og midtrekkverk
på 161 km riksveg med to eller tre felt. Av firefelts-
vegene hadde 36 pst. blitt åpnet for trafikk i perioden
2006-2010, mens 51 pst. av to - eller trefeltsvegene
med midtrekkverk ble åpnet i denne perioden. I til-
legg til disse strekningene kommer et betydelig om-
fang av forsterket midtmarkering som også har stor
trafikksikkerhetseffekt. Som det framgår av Tabell
4.1 i Prop. 1 S Samferdselsdepartementet, vil resulta-
tene etter tre år av planperioden være langt over en
proporsjonal fordeling av tiltakene over perioden.
Dette er med på å vise at tiltak for å bedre trafikksik-
kerheten, og for å unngå møteulykker i særdeleshet,
er en høyt prioritert oppgave for regjeringen.

Sammen med andre typer tiltak har denne utbyg-
gingen av ført til en vesentlig standardheving av riks-
vegnettet og til bedre trafikksikkerhet. Det gjenstår
imidlertid betydelige utfordringer i arbeidet med å
gjøre infrastrukturen så sikker som ønskelig.

I gjeldende vegnormaler er normert vegbredde

12,5 meter for tofeltsveg og 14,5 meter der vegen ut-
vides med ett felt for forbikjøring. Breddekravene
gjelder anlegg av ny veg eller omfattende ombygging
av eksisterende veg med midtrekkverk der beregnet
trafikkmengde 20 år fram i tid ligger mellom 8000 og
12000 kjøretøyer pr døgn.

Eksisterende veger med midtrekkverk har bred-
der som varierer mellom 10 meter (unntaksvis) og
12,5 meter der det er ett felt i hver kjøreretning. Vur-
deringer som ligger til grunn for valg av bredde for
eksisterende veg som planlegges å få midtrekkverk
er:

– trafikkmengde
– om tiltaket blir permanent eller midlertidig i på-

vente av utbygging til firefeltsveg
– hensyn til framkommelighet for utrykningskjøre-

tøy
– hensyn til spesialtransporter
– hensyn til syklende og gående
– hensyn til kollektivtrafikken
– om det finnes en omkjøringsveg
– hensyn som må tas ved hendelser og vegarbeid

Etter særskilt vurdering, og dersom ulykkessitua-
sjonen tilsier det, kan det altså være aktuelt å etablere
midtrekkverk på veger med helt ned til 10 m bredde.

Som omtalt i Prop. 1 S (2011-2012) har Statens
vegvesen foreslått å endre vegnormalene slik at midt-
rekkverk bygges på nye riksveger med ÅDT over 6
000 i prognoseåret. Departementet vil om kort tid
sende et forslag om lavere innslagsgrense for bruk av
midtrekkverk på høring. Vegmyndighetene går også
kritisk gjennom standardkravene for veg med midt-
rekkverk (bredde, linjeføring, sideområdet, kryssty-
pe, forbikjøringsfelt, veglys) med sikte på høyest mu-
lig trafikksikkerhet pr. investert krone.
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SPØRSMÅL NR. 1966

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide
Besvart 7. oktober 2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Vil regjeringen medvirke til å endre soneinnde-

lingen for tilskudd og støtteordninger over jordbruks-
avtalen slik at hele Troms får samme vilkår for støtte
som Finnmark?»

BEGRUNNELSE:
En enstemmig uttalelse fra Fylkestinget i Troms

fra juni i år uttrykker sterk bekymring for den negati-
ve utviklingen i landbruket som har vart over flere år.

I dag har Finnmark og de fire nordligste kommu-
nene i Troms gunstigere støtteordninger enn i andre
deler av landet. Denne forskjellsbehandlingen er be-
grunnet i klimatiske og dyrkningsmessige forhold.

Imidlertid er de klimatiske og dyrkningsmessige
forholdene lite gunstige i resten av Troms også, noe
kriseåret 2010 viser klart. Eksempelvis er det slik at
mange steder i Troms har dårligere vekstvilkår enn
for eksempel Øst-Finnmark.

I uttalelsen vises det til en rapport fra Senter for
bygdeforskning der det fremgår at dagens jordbruks-
avtale ikke er god nok, og at det er sterke regionale
utslag. I Troms gir det seg utslag i lav investerings-
takt og svak rekruttering i sektoren.

Svar:
Når det gjelder grunnlaget for norsk landbruk i

distriktene, vil jeg først vise til den store satsingen
som regjeringen har gjennomført for å bedre de øko-
nomiske rammevilkårene for norsk landbruk. Med-
regnet årets jordbruksavtale har inntektsmulighetene
i jordbruket økt med 110.000 kroner per årsverk, dvs.
+ 70 pst., i perioden 2006-2012.

Ved jordbruksoppgjørene har vi gjort viktige pri-
oriteringer som er til fordel for distriktslandbruket.
Vi har spesielt prioritert rammevilkårene for grasba-
sert husdyrhold, som er av særlig betydning for jord-
bruket i Nord-Norge. I tilskuddsordningene med geo-
grafisk differensierte tilskuddssatser er satsene økt
mest for distriktsjordbruket. Jeg vil også vise til at
strukturprofilen i tilskuddsordningene er viktig for
områder som Troms, som har en relativt stor andel av
mindre driftsenheter.

I arbeidet med å bedre rammevilkårene for norsk
jordbruk, har jeg mottatt krav om bedre inntektsnivå
fra landbruket i flere deler av landet. Vi har ikke
grunnlagsmateriale som viser at kommunene i Troms
har et lavere inntektsnivå enn mange andre områder,
som Agder, Telemark og store deler av Vestlandet.

Jeg vil i denne sammenheng vise til NILFs drifts-
granskinger, som viser at familiens arbeidsfortjenes-
te per årsverk i melkeproduksjon for hele perioden
2005-2009 har vært bedre for melkebruk i Troms fyl-
ke jamført med både landsgjennomsnitt og nivået for
bruk i Nordland fylke. Jeg vil også vise til tall fra
SSB, gjengitt i årets Resultatkontrollrapport fra Bud-
sjettnemnda for jordbruket, som angir at Troms var
det fylket som hadde størst oppgang i personinntekt
fra jordbruk/skogbruk/fiske fra 2008 til 2009.

Når dette er sagt, så vil jeg vise til at vi er godt
kjent med den dårlige avlingssituasjonen som var i
Troms i fjor og som medførte helt ekstraordinære ut-
fordringer. Det ble satt inn en rekke tiltak for å av-
hjelpe denne situasjonen, bl.a. en betydelig økning i
erstatningssatsene for grovfôr innenfor avlingsskade-
ordningen. Samtidig vil jeg også nevne at avlingssi-
tuasjonen i år heldigvis er god i Troms.

Jeg er enig i at Troms-jordbruket har store utfor-
dringer, bl.a. knyttet til melkeproduksjonen, i likhet
med flere andre regioner. Dette kan ikke løses isolert
ved å endre sonegrensene. Her er de mer generelle
landbrukspolitiske virkemidlene viktige, jf. den ster-
ke prioriteringen av melkeproduksjon ved jordbruks-
oppgjørene.

Når det gjelder de geografisk differensierte til-
skuddsordningene, vil jeg peke på at for investerings-
tilskudd gjelder de samme bestemmelser for hele
Nord-Norge. Investeringstilskudd kan gis med inntil
30 prosent av godkjent kostnadsoverslag. For Sør-
Norge er det et tak på inntil 900 000 kroner per fore-
tak, mens det for Nord-Norge og Namdalen ikke er
noen øvre beløpsgrense (tak).

I begrunnelsen for spørsmålet om harmonisering
av tilskuddssatsene for hele Troms med Finnmark, er
det pekt på at det mange steder i Troms er dårligere
vekstvilkår enn f.eks. i Øst-Finnmark.

Når en jamfører ulike tilskuddssoner, vil det være
tilfeller hvor tilskuddsnivået for ett/flere jordbruksfo-
retak ikke oppleves som riktig jamført med høyere
satser i nærliggende område. På grunn av henvendel-
ser om justeringer av sonegrensene, har avtalepartene
vurdert om sonegrensene for distriktstilskuddene for
kjøtt- og melkeproduksjon bør endres. Partene var
ved jordbruksoppgjøret i 2006 enige om at det ikke
skulle åpnes for noen enkeltstående endring av disse
sonegrensene, men at det først eventuelt må gjen-
nomføres en helhetlig vurdering av alle sonegrensene
ut fra nærmere fastsatte kriterier.

Dette prinsippet ble lagt fram for Stortinget som
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en del av behandlingen av jordbruksoppgjøret 2006.
Partene har ved de senere jordbruksoppgjørene vekt-
lagt dette prinsippet i vurderingen av sonesettingen
for distriktstilskudd til kjøtt- og melkeproduksjon.

Jeg vil understreke at den viktigste distriktspoli-
tiske effekten av jordbruksoppgjørene under denne
regjeringen, er den sterke prioriteringen over flere år
av de grasbaserte distriktsproduksjonene. Denne sat-
singen er ikke knyttet til bare distriktstilskuddene,

men til en rekke tilskuddsordninger. Man kan derfor
ikke se på og sammenligne effekten av enkeltvirke-
midler isolert. Det er summen av virkemidler, mar-
keds- og kostnadsforskjeller som må være grunnlaget
for en helhetsvurdering.

Med grunnlag i momentene som er nevnt over,
finner jeg ikke grunnlag for å endre sonefastsettingen
for Troms når det gjelder tilskuddsordningene over
jordbruksavtalen.

SPØRSMÅL NR. 1967

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 5. oktober 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Er utenriksministeren kjent med utviklingen for

de forsvarsløse iranske flyktningene i Camp Ashraf i
Irak, og vil den norske regjering bruke sin innflytelse
for å bidra til å finne en permanent løsning på den
uholdbare situasjonen for flyktningene i leiren?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til mine spørsmål Dokument nr. 15:543

(2010-2011)og Dokument nr. 15:1227(2010-
2011)om de vanskelige humanitære forhold for de
iranske flyktningene i Camp Ashraf i Irak og irakiske
angrep på de forsvarsløse innbyggerne i leiren.

Det har nå vært en viss utvikling i saken i og med
at FNs høykommissær for flyktninger har kommet
med en uttalelse som slår fast at flyktningene i leiren
formelt skal betraktes som asylsøkere.

Presidenten i Europaparlamentets delegasjon for
forbindelser med Irak, Struan Stevenson, har nå i til-
legg skissert et forslag til løsning på den uholdbare
situasjonen for flyktningene i leiren som har bred
støtte.

Svar:
Det har lenge vært klart at situasjonen i Camp

Ashraf i Irak er uholdbar, og hendelsene 8. april i år
– som Regjeringen tydelig fordømte – var en tragisk
påminnelse om dette.

Hendelsene har ført til at leiren nå vurderes opp-
løst ved at beboerne bosetter seg andre steder i Irak,
overføres til tredjeland eller frivillig returnerer til
Iran. Beboernes organisasjon har i prinsippet aksep-
tert dette, men er uenige i forslag om midlertidig flyt-
ting av leiren innenfor Irak.

Internasjonalt er det akseptert at Iraks myndigheter
har rett til å oppløse leiren. Det viktigste andre aktører
kan bidra med, er å overbevise Irak om at dette må skje
skånsomt, det vil si at hendelser som i april unngås og at
beboerne får forlate leiren på en sikker måte.

I samtaler med Iraks utenriksminister i New York
i september og med Iraks minister for menneskeret-
tigheter i Oslo i august understreket jeg den irakiske
regjeringens ansvar for sikkerheten og rettighetene
for beboerne i Camp Ashraf og viktigheten av at Irak
legger til rette for at leiren avvikles på en måte som
ivaretar beboerne. Beboerne i Camp Ashraf tilhører
organisasjonen Mudjahedin-e-Khalq (MeK); en
iransk motstandsbevegelse som arbeider for regime-
skifte i Iran. Den har også brukt voldelige virkemid-
ler. MeK ble invitert til å etablere seg i Irak av Sad-
dam Hussain på midten av 1980-tallet under Iraks
krig mot Iran. Dagens myndigheter i Irak mener at en
opprettholdelse av leieren vil være i strid med landets
nye grunnlov, hvor det bl.a. slås fast at Irak ikke skal
fremstå som en trussel mot naboland og ikke skal
blande seg inn i andre lands indre anliggender. De
irakiske statsråder jeg har møtt etterlater ingen tvil
om at landet vil legge ned Camp Ashraf.

Det er Regjeringens syn at en ordnet avvikling av
leiren best kan oppnås om FN – representert ved ope-
rasjonen i Irak (UNAMI) – og Høykommissæren for
flyktninger (UNHCR) gis en sentral rolle. Dette sy-
nes nå å skje. UNHCR har nylig åpnet for å la bebo-
erne søke om flyktningstatus. Så langt har nesten alle
de omlag 3400 beboerne, med unntak for de omlag
160 lederne som er ettersøkt for terror både i Iran og
Irak, levert inn søknad. UNHCR vil behandle søkna-
dene på individuelt grunnlag og søkerne har status
som asylsøkere frem til avgjørelse er tatt.
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Dette vil midlertidig gi flertallet av beboerne en
viss sikkerhet, men det vil ikke bidra vesentlig til en
løsning av problemet fordi svært få antas å ville få
innvilget flyktningstatus og dermed mulighet for å bli
sendt til mottakerland. De av beboerne som har stats-
borgerskap i tredjeland, vil kunne reise dit, men det
dreier seg trolig om kun 30-40 beboere. Vi er kjent
med at én av beboerne skal ha norsk statsborgerskap
og vi har satt i gang en prosess for å bistå vedkom-
mende.

De aller fleste av beboerne er iranske statsborge-
re. Av disse antas det at noen vil ønske å returnere til
Iran. Omkring halvparten av de beboere som tidlige-

re har flyktet fra leiren skal ha returnert til Iran, og i
følge Røde Kors og andre som har holdt kontakt med
de hjemvendte, har de blitt godt behandlet og ikke
straffeforfulgt.

Et stort antall beboere, kanskje godt over halv-
parten, ønsker imidlertid ikke å returnere til Iran. Irak
har hittil uttalt seg negativt om å la dem få bli i landet,
og verken USA eller EU-landene har indikert vilje til
å ta i mot dem. Det er denne gruppen beboere som vil
utgjøre hovedproblemet ved en avvikling av leiren.
En løsning på dette problemet vil kreve et nært og
fleksibelt samarbeid mellom hovedaktørene som er
Irak, Iran, FN og USA.

SPØRSMÅL NR. 1968

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 12. oktober 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Kan helse - og omsorgsministeren berolige be-

folkningen i Asker og Bærum ved å bekrefte at
Drammen sykehus og Bærum sykehus skal være li-
keverdige sykehus, og at Bærum sykehus fortsatt
skal være et velfungerende lokalsykehus?»

BEGRUNNELSE:
Vestre Viken har tidligere varslet at de vil samle

de fleste spesialiserte behandlingstilbud på Drammen
sykehus. Poenget blir ytterligere forsterket gjennom
det ferske strategidokumentet.

I Budstikka torsdag 29. sep. 2011 kan vi lese at
Bærum sykehus mister flere spesialiserte behand-
lingstilbud. Sykehuset får ikke lenger poliklinikk for
barn, Bærum sykehus blir det eneste sykehuset uten
poliklinikk for barn. Nukleærmedisin samles i Dram-
men, finnes i dag både i Bærum og Drammen. Doku-
mentet viser at Akuttpsykiatri fjernes fra Blakstad,
det legges enten både til Bærum og i Drammen, eller
kun ved ett av sykehusene. Nevrologisk er blitt vur-
dert lagt både til Bærum og Drammen, men avdelin-
gen blir i Drammen.

Det kirurgiske tilbudet blir vesentlig redusert.
Vaktordningen innen spesialiserte kirurgiske fag
fjernes fra Bærum og samles i Drammen. Bærum
skal ikke være traumesykehus. Urologisk kreftkirur-
gi, som i dag blant annet utføres på Bærum og i
Drammen, skal samles i Drammen. Sykdom i kjertel

som i dag opereres ved Bærum og Drammen skal nå
samles i Drammen.

Ved å fjerne en rekke oppgaver som finnes på
Bærum sykehus i dag innen kirurgiske fag så forsvin-
ner også et fagmiljø som til sammen utgjør en enhet.
Man vil miste verdifull rekruttering av kompetanse,
og dermed vil gjenværende tilbud ytterligere svek-
kes.

Tillitsvalget i Akershus legeforening Øyvind
Kristensen sier til Budstikka at dette er på mange må-
ter er veien til nedleggelse av Bærum sykehus som
lokalsykehus.

Svar:
Jeg kan forsikre representanten om at vi fortsatt

har behov for et sterkt Bærum sykehus.
De politiske føringene for organisering av syke-

husene er nedfelt i regjeringsplattformen (Soria Mo-
ria II), Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
og i oppdragsdokumentet til de regionale helseforeta-
kene.

I henhold til Nasjonal helse- og omsorgsplan skal
en fremtidig sykehusstruktur bygge på bedre samar-
beid og arbeidsdeling mellom sykehus. Utgangspunk-
tet skal være at befolkningen i helseforetakenes opp-
taksområde gis et helhetlig og kvalitetsmessig godt
spesialisthelsetjenestetilbud, der de enkelte sykehuse-
ne har avklart arbeidsfordeling, samarbeider tett og er
i god dialog med kommunene. Befolkningen skal sik-
res nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud.
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På denne bakgrunn har helseforetakene, i dette
tilfellet Vestre Viken HF, stor frihet til å finne gode
løsninger lokalt.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Ves-
tre Viken HF har fått i oppdrag å utarbeide en plan for
framtidig oppgave- og funksjonsfordeling i sitt syke-
husområde. I planarbeidet er det etablert rutiner og
organer for medvirkning for ansatte, brukere, kom-
munehelsesamarbeidet og øvrige regionale aktører.
Det skal gjennomføres bred høringsprosess i perio-
den fram til planlagt styrebehandling i desember
2011.

Førende prinsipper for utredningsarbeidet ble be-
handlet av styret i Vestre Viken HF i januar 2011.
Som en del av disse føringene slås det fast følgende:
”Utredningen skal legge til grunn at Drammen syke-
hus fortsatt skal være områdesykehus for Vestre Vi-
ken”, men videre ble det presisert at: ”Det legges til
grunn for utredningsarbeidet at bygningsmessig ka-
pasitet ved Bærum sykehus skal utnyttes og at Bæ-
rum sykehus skal være et lokalsykehus med akutt-
funksjoner og fødeavdeling. Det legges til grunn at
Bærum sykehus/Martina Hansens hospital skal ha
områdefunksjoner for Vestre Viken og det skal leg-
ges fram flere alternativer for dette”.

SPØRSMÅL NR. 1969

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 10. oktober 2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Regjeringen har besluttet å redusere godtgjørin-

gen for HVs innsatsstyrker. Dette skjer på et tids-
punkt der en slik fremgangsmåte fremstår som noe
spesiell. Dersom det er slik at regjeringen mener at
innsatsstyrken ikke trengs eller på annen måte bør en-
dres bør dette tas opp med Stortinget. Det samme
gjelder ved kutt av bonus til dem som inngår avtale
om slik tjeneste.

Er statsråden fornøyd med innsatsstyrken funk-
sjon eller evne til å løse sine oppgaver?»

BEGRUNNELSE:
Det HV og Forsvaret trenger er et mer positivt fo-

kus og ikke nok en negativ sak, slik som denne frem-
står. Dersom regjeringen har som mål å redusere
folks oppfatning av det positive forsvaret bidrar med,
er de i ferd med å lykkes. Denne gangen gjennom å
redusere godtgjøringen til denne gruppen, noe jeg
regner med vil ramme innsatsviljen, motivasjonen og
ikke minst rekrutteringen til innsatsstyrken. Jeg ser
derfor frem til å få statsrådens svar.

Svar:
I 2007 besluttet Forsvarsstaben, med tilslutning

fra Forsvarsdepartementet, å innføre en signerings-
og sluttbonus som et økonomisk incentiv rettet mot
innsatsstyrkene for hurtig å sikre tilstrekkelig rekrut-
tering. Målsettingen var å motivere personellet til å

inngå avtale om utvidet tjenestegjøring, og stimulere
personellet til å stå i styrkene over et lengre tidsrom,
også for trening utover det en kan pålegge personellet
iht. vernepliktslovens bestemmelser. Departementet
har fått opplyst at generalinspektøren for Heimever-
net nå ønsker å vurdere om ordningen er effektiv – og
eventuelle behov for tilpasninger – som ledd i de
samlede vurderinger som gjøres i arbeidet med å for-
berede ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Når det gjelder innsatsstyrkene, er jeg veldig
godt fornøyd og imponert over den måten disse frem-
står på og deres utførelse av pålagte oppdrag. Dette
fikk jeg blant annet se i vinter da jeg var i Porsanger
og ble orientert om redningsoperasjonen til innsats-
styrken til HV 17, som sammen med politi og red-
ningstjenesten reddet flere savnede personer ned fra
fjellet i en svært kritisk situasjon, under et forrykende
uvær. HVs innsatsstyrker har også deltatt i flere red-
ningsoperasjoner andre steder i landet med svært
gode tilbakemeldinger. At innsatsstyrkene gjør en
meget god jobb og at deres tjeneste er nødvendig, er
det ingen tvil om.

Forsvaret jobber kontinuerlig for å forbedre ope-
rative kapasiteter og spesielt innholdet i utdanningen,
bl.a. for å rekruttere og tiltrekke seg flest mulig kva-
lifisert og motivert personell. Siktemålet er hele tiden
å identifisere og iverksette de tiltak som gir best mu-
lig effekt for å styrke Forsvarets operative avdelin-
ger.
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SPØRSMÅL NR. 1970

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 10. oktober 2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Hvilke konkrete vurderinger ble gjort i forbin-

delse med godkjenning av salg av norsk forsvarsma-
teriell til Libya i 2010?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede viser til medieomtale vedrørende

salg av norsk forsvarsmateriell til Libya, bl.a. i Ny
Tid 15. juni d.å. og TV2 24. september d.å. Underteg-
nede ber om en utdyping av de konkrete vurderinge-
ne som ble gjort i denne forbindelse, og ikke en hen-
visning til de generelle retningslinjene for norsk ek-
sport av forsvarsmateriell.

Svar:
Søknader om eksporttillatelse av forsvarsmate-

riell er gjenstand for nøye vurderinger av sikkerhets-
politiske forhold, om det er borgerkrig i det aktuelle
mottakerlandet, og om det er krig eller krig truer i
området. I tillegg tas det hensyn til grunnleggende
menneskerettigheter og respekt for demokratiske ret-
tigheter. Også det aktuelle produktets beskaffenhet,
bruksområde og militære betydning tas i betraktning.

I regelverket er forsvarsmateriell delt opp i to ka-
tegorier: A- og B-materiell. A-materiell er alle typer
våpen og ammunisjon, samt annet materiell som vil
kunne benyttes med vesentlig virkning til å påvirke
de militære styrkeforhold ut over nærområdet. Det
har ikke vært åpnet for eksport av våpen og ammuni-
sjon til Libya.

B-materiell utgjør annet militært materiell, som
ikke har egenskaper eller bruksområder slik de er de-
finert i kategori A. B-materiell kan f.eks. være deler

og komponenter uten noen selvstendig funksjon,
kommunikasjonsutstyr, nattutstyr og hørselvern.

I oktober 2009 ble det gitt tillatelse til eksport av
et dataprogram og i desember 2009 for et begrenset
antall (10 stk.) lysforsterkere til en samlet verdi på
om lag 1 million kroner. Dataprogrammet skulle inn-
gå i et britisk kommunikasjonssystem og eksporteres
fra Storbritannia. I 2008 avslo Utenriksdepartemen-
tet søknader om eksport av sensorer for missiler og
taktisk kommunikasjonssystem til Libya. Demokra-
ti- og menneskerettighetssituasjonen i Libya var van-
skelig. I vurderingen i 2009 ble det lagt vekt på en
viss positiv utvikling, bl.a. knyttet til Lockerbie-sa-
ken, avkall på masseødeleggelsesvåpenprogrammet
og et konstruktivt samarbeid med IAEA i denne for-
bindelse, samt en åpning mot en mer positiv dialog
med vestlige stater. Det var enkelte uroligheter i
grenseområdene mot Sudan og Tsjad. Libya arbeidet
politisk sammen med nabolandene for å finne løsnin-
ger på disse urolighetene og på krisen i Darfur. Det
var åpnet for eksport av B-materiell til flere land i
Midtøsten og Nord-Afrika. Flere nærstående land
hadde allerede åpnet for eksport av militært materiell
til Libya.

Etter urolighetene i området i 2011, tok departe-
mentet raskt tatt initiativ til å gjennomgå status når
det gjaldt eksporten av forsvarsmateriell til mottaker-
land i Midtøsten og Nord-Afrika. Gjennomgangen
viste at det er ført en restriktiv praksis overfor disse
landene fra norsk side. I motsetning til mange andre
land, har det ikke vært aktuelt å tilbakekalle lisenser
fra norsk side. Regjeringen har konsultert Den utvi-
dede utenriks- og forsvarskomiteen om gjennomgan-
gen.
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SPØRSMÅL NR. 1971

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 13. oktober 2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«På hvilken måte vil statsråden sikre at elever

med kompetanse innen fremmedspråk som ikke har
tilfredsstillende norske fagmiljøer fortsatt kan sikres
uttelling for denne kompetansen etter at læreplan for
fremmedspråk endres 1. januar 2012?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede viser til at læreplan for fremmed-

språk vil bli endret 1. januar 2012. På Utdanningsdi-
rektoratets nettsider fremgår det i en artikkel datert
21. mars 2011 at endringene innebærer å innføre ek-
samensordning med muntlig og skriftlig eksamen i
språk med tilstrekkelig fagmiljø i Norge. Samtidig
vil eksamenstilbudet avvikles i de språkene hvor sli-
ke fagmiljø ikke finnes. Videre heter det:

”Siste garanterte mulighet for å ta eksamen i afri-
kaans, akan (twi), amharisk, bengali, bulgarsk, estisk,
filipino, hebraisk, hindi, indonesisk, islandsk, katone-
sisk, khmer, kinyarwanda, kroatisk, kurmandji, kur-
mandji-badini, latvisk, litauisk, luganda, nederlandsk,
nepali, nygresk, oromo, pashto, portugisisk, punjabi,
rumensk, serbisk, singalesisk, swahili, thai, tigrinja,
ungarsk, wollof, yoruba og zulu vil være høsten 2012.

1. Dersom det finnes store nok fagmiljøer i noen av
disse språkene til å tilby både muntlig og skriftlig
eksamen fra og med høsten 2013 vil Utdannings-
direktoratet informere om dette innen skolestart
høsten 2012.

2. Dersom en elev har planlagt å inkludere ett av
disse språkene i sitt utdanningsløp, må skolen si-
kre at eleven er oppmeldt til eksamen senest høs-
ten 2012. Hvis det er mulig å melde opp elever til
eksamen allerede høsten 2011, anbefaler vi at
dere gjør det. På den måten får eleven to mulig-
heter til å bestå eksamen.

3. Elever som ikke består eksamen i disse språkene
senest høsten 2012, må følge vanlig fremmed-
språksundervisning for å oppfylle vitnemåls-
krav.”

Slik undertegnede forstår dette vil dette kunne
føre til at enkelte elever ikke vil kunne få benytte sitt
eget morsmål som 2. fremmedspråk i tiden som kom-
mer, jf. over, noe som er uheldig. Undertegnede me-
ner dette er viktig kompetanse som også må kunne få
uttelling i tiden etter 2012, og at kompetanse også i
språk der det ikke er tilfredsstillende norske fagmil-
jøer må kunne premieres.

Svar:
For fremmedspråk vil det for alle privatister være

krav om både muntlig og skriftlig eksamen fra og
med våren 2012. For å kunne gi et fullverdig eksa-
menstilbud av god kvalitet i fremmedspråk er det en
forutsetning at vi har tilstrekkelige fagmiljøer som
kan utarbeide og gjennomføre muntlig og skriftlig
eksamen. I språk hvor det ikke finnes tilstrekkelig
fagmiljø i Norge til å gjennomføre muntlig og skrift-
lig eksamen på en forsvarlig måte, vil det ikke bli til-
budt eksamen.

Kunnskapsdepartementet ba i 2009 Utdannings-
direktoratet om å foreslå endringer i eksamensord-
ningen for fremmedspråk som det ikke blir gitt opp-
læring i. Bakgrunnen for oppdraget var at Utdan-
ningsdirektoratet tilbød fremmedspråkseksamen i
over 50 språk som det i hovedsak ikke blir gitt opp-
læring i i videregående skole. Det var nødvendig å
etablere bedre rammer som sikrer at eksamen i alle
fremmedspråk har god vurderingsfaglig kvalitet. Ut-
danningsdirektoratets anbefalinger ble sendt på hø-
ring og på grunnlag av høringsuttalelser og vurderin-
ger har Kunnskapsdepartementet besluttet at:

– Det skal fortsatt være eksamensordninger i frem-
medspråk det ikke blir gitt opplæring i.

– Ordningen utvides til å omfatte både muntlig og
skriftlig eksamen.

– Ordningen utvides til å omfatte tilbud om eksa-
men både vår og høst.

– Eksamenstilbudet gjøres avhengig av tilfredsstil-
lende fagmiljø i Norge i de aktuelle språkene.

– Ordningen gjøres fleksibel, men forutsigbar mht
hvilke språk som omfattes.

Kartlagte fagmiljøer
Fagmiljøer i 14 språk er kartlagt og vurdert som

store nok til å ivareta alle oppgaver relatert til en kva-
litetssikret eksamensgjennomføring. Følgende språk
vil ha krav om både muntlig og skriftlig privatistek-
samen fra og med våren 2012:

– albansk, arabisk, bosnisk, dari, koreansk, kurdisk
(sorani) mandarin, persisk, polsk, somali, tamil,
tyrkisk, urdu og vietnamesisk

Følgende utvalgskriterier er lagt til grunn:
– Fagmiljøet må befinne seg i Norge og ha kunn-

skap om det norske utdanningssystemet.
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– Fagmiljøet må ha inngående kjennskap til lære-
planens innhold og ha erfaring med vurderingsar-
beid.

– Fagpersoner må beherske norsk.
– En forsvarlig gjennomføring av muntlig og

skriftlig eksamen forutsetter at det finnes et solid
og stort nok fagmiljø som kan og er villig til å
ivareta oppgaver knyttet til oppgavelaging, eksa-
minering, sensur og klagesensur både ved sen-
tralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig
eksamen. Opplæringsloven § 5-9, tredje ledd slår
fast at ”Medlemmene av ei klagenemnd må ikkje
ha vore med i førstegongsbedømminga og bør så
langt det lèt seg gjere, ikkje vere frå same skolen
som klagaren”.

– Fagmiljøet må være tilstrekkelig stort nok til at
habilitetsproblematikk unngås.

Videre kartlegging
Eksamenstilbudet i følgende språk skal kartleg-

ges for å vurdere om det eksisterer fagmiljø som til-
fredsstiller utvalgskriteriene:

– afrikaans, akan (twi), amharisk, bengali, bul-
garsk, estisk, filipino, hebraisk, hindi, indone-
sisk, islandsk, katonesisk, khmer, kinyarwanda,
kroatisk, kurmandji, kurmandji-badini, latvisk,
litauisk, luganda, nederlandsk, nepali, nygresk,
oromo, pashto, portugisisk, punjabi, rumensk,
serbisk, singalesisk, swahili, thai, tigrinja, un-
garsk, wollof, yoruba og zulu

Dersom det finnes store nok fagmiljøer i noen av
disse språkene til å tilby både muntlig og skriftlig ek-
samen fra og med høsten 2013, vil Utdanningsdirek-
toratet informere om dette våren 2012. Det er allere-
de etablert kontakter til fagmiljøer i bl.a. panjabi,
portugisisk, islandsk og nederlandsk.

SPØRSMÅL NR. 1972

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 11. oktober 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Spørsmål:
«Vil miljøvernministeren stille midler til rådighet

for å få fjernet utslipp som er til skade for forskning
på Svalbard generelt og Ny-Ålesund spesielt?»

BEGRUNNELSE:
I Ny-Ålesund på Svalbard foregår det unik fors-

kning på klimaområdet som skal gi oss bedre forut-
setninger for å forstå og håndtere klimautfordringe-
ne. Svalbard har den nordligste forskningsstasjonen i
verden og er unik i denne sammenheng. Vertskapet
for denne internasjonale forskningen er Norge. Fors-
kningen og miljøet er imidlertid skadelidende under
store utslipp fra kulldrift og kloakk. Samtidig ser vi
at Norge bruker milliarder på regnskogen i Brasil og
Indonesia.

Svar:
Svalbard er en helt sentral plattform for både na-

sjonal og internasjonal forskning, og spesielt for glo-
bal klima- og miljøforskning. En viktig årsak til at
Svalbard har fått denne posisjonen er øygruppens
geografiske posisjon, lette tilgjengelighet og ikke
minst at Svalbard, med unntak av noen få bosettinger

og deres nærområder, er et stort, sammenhengende
villmarksområde. Svalbard er av uvurderlig verdi
som referanseområde for allerede pågående globale
miljøendringer. Særlig østsiden av Svalbard er et
nøkkelområde for studier av effekter av klimaend-
ring.

Svalbard er regnet for å være et av de reneste ste-
dene på jordkloden, men er også utsatt for forurens-
ninger. Forurensningssituasjonen på Svalbard domi-
neres av en rekke miljøgifter langtransportert med hav
– og luftstrømmer. Det er imidlertid også kilder til lo-
kal forurensning. Disse bidrar først og fremst i områ-
dene omkring nåværende og tidligere bosettinger og
gruver, og Regjeringen ser det som svært viktig at lo-
kale forurensningskilder bringes under forsvarlig
kontroll slik at påvirkningen på miljøet blir minimal.
Det viktigste virkemidlet for vern av miljøet og for å
begrense forurensningen på Svalbard er miljøregel-
verket og håndhevingen av dette. Med hjemmel i den
nye svalbardmiljøloven er det iversatt tiltak for å ryd-
de opp i gamle forurensninger og det stilles strenge
krav til ny virksomhet for å hindre ny forurensning.
Når det gjelder kostnadene ved å hindre eller begrense
forurensning og avfallsproblemer er svalbardmiljølo-
ven klar på at dette skal dekkes av den som forurenser.
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For de aller fleste lokalitetene med forurenset
grunn på Svalbard, er det nå gjennomført tiltak og
forurensningsfaren er under kontroll. Der det ansees
nødvendig, blir det stilt krav til opprydding og gjen-
oppretting. Direkte utslipp til luft fra gruvedriften er
i hovedsak knyttet til energiproduksjon i kraftverke-
ne og båttransporten av kullet. Kraftproduksjon, gru-
vedrift, annen industri og avfallsbehandling blir
strengt regulert med tillatelser til utslipp og krav om
tiltak for å begrense forurensningen. I tråd med dette
arbeides det nå med å få på plass et nytt renseanlegg
i kullkraftverket i Longyearbyen, og Regjeringen
foreslår at det bevilges 14,6 millioner kroner til ren-
seanlegget i 2012 budsjettet.

I Longyearbyen slippes avløpsvann urenset ut på
50 meters dyp i Adventfjorden.

En miljøfaglig undersøkelse i 2009 konkluderte
med at utslippet ikke medførte merkbare negative ef-
fekter.

I Ny-Ålesund er forurensningen fra lokale kilder
i dag svært begrenset. Kulldriften i Ny-Ålesund ble
nedlagt i 1962. Kullstøv fra gamle tipper kan under
gitte værforhold påvirke luftmålinger og sotavset-
ningsmålinger, men restene fra den historiske kull-
driften påvirker dagens forskningsaktivitet bare i mi-
nimal og ubetydelig grad.

Avløpsvann/kloakk fra Ny-Ålesund slippes i dag

direkte ut i Kongsfjorden uten rensing. Kongsfjorden
er imidlertid en stor og dyp fjord med god utskifting,
og effekter av utslippet kan ikke spores annet enn helt
lokalt ved utslippspunktet. Nye kjemikalier fra kos-
metikk har nylig blitt identifisert som miljøspørsmål
også i Arktis, og slike stoffer kan bare delvis fanges
av tilgjengelig rensteknikker. Det tilsier at man bør
være restriktiv i bruk av slike stoffer i Ny-Ålesund.

Når det gjelder nye tiltak, framgår det av Næ-
rings- og handelsdepartementets Prop. 1 S (2010–
2011) at Ny-Ålesund fortsatt vil være avhengig av
diesel som energikilde i overskuelig framtid da ver-
ken solceller eller vindkraft tilfredsstiller stedets
framtidige behov og miljøhensyn. Det blir imidlertid
påpekt at det er grunn til å tro at det er mulig å oppnå
30-40 pst. reduksjon i dieselforbruk gjennom ENØK-
tiltak på bygningsmassen. Kombinert med at det tro-
lig kommer nye typer renseteknologi og dieselturbi-
ner i løpet av få år, så vil dette kunne gi vesentlig re-
duksjon i utslippsmengden CO2 og NOX.

Ny-Ålesund har en særlig posisjon som interna-
sjonal forskningsstasjon. Et av stedets viktigste for-
trinn er det rene miljøet. Det er derfor Regjeringens
mål å videreutvikle Ny-Ålesund som en «grønn»
forskningsstasjon, og å holde den lokale menneske-
skapte påvirkningen på et meget lavt nivå.

SPØRSMÅL NR. 1973

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 10. oktober 2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Statens vegvesen har tilsynsmyndighet og er

klageorgan ved klage på gjennomført EU-kontroll ut-
ført hos godkjent verksted. I forbindelse med en kla-
ge kan Statens vegvesen kun kontrollere det som det
er klaget på. Eieren av kjøretøyet må tilbake til verk-
stedet man klaget på for å få den endelige godkjen-
ningen. Dette virker både rart og byråkratisk.

Vil statsråden endre regelverket slik at den som
overprøver gis anledning til å godkjenne kjøretøyet
uten at det må tilbake å vises ved det verkstedet det
er klaget på?»

Svar:
Reglene om overprøving av periodisk kontroll av

kjøretøy oppstiller ingen vilkår om at eier må tilbake
til det kontrollorgan som utførte den påklagde kon-
troll for å få godkjenning.

En kjøretøyeier som er uenig i kontrollorganets
registrering av mangler, kan kreve at Statens vegve-
sen foretar ny kontroll mot vederlag. Ved slik over-
prøving foretar Statens vegvesen en ny fullverdig pe-
riodisk kontroll, som medfører at resultatet fra den
påklagde kontrollen blir ugyldig. Dersom Statens
vegvesen ikke godkjenner kjøretøyet ved overprø-
vingen, må manglene utbedres og kjøretøyet deretter
framstilles for et kontrollorgan. Eier av kjøretøyet
står da fritt til å velge hvilket kontrollorgan som skal
utføre kontrollen.
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SPØRSMÅL NR. 1974

Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 14. oktober 2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det ble i foretaksmøtene i januar 2011 stilt krav

om at de regionale helseforetakene i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene skal redusere andelen
deltid i helseforetakene med minst 20 prosent i løpet
av 2011.

Vil statsråden videreføre kravet til helseforetake-
ne om 20 prosent reduksjon i 2012, og kan statsråden
gjøre rede for hvordan utviklingen har vært i de ulike
regionene i 2011 og for hvordan regjeringen følger
opp kravet?»

Svar:
Som representanten viser til, ble det i foretaks-

møtene i januar 2011, stilt krav til at de regionale hel-
seforetakene i samarbeid med arbeidstakerorganisa-
sjonene skal redusere andelen deltid i helseforetake-
ne med minst 20 prosent i løpet av 2011. Deltid kan
ha flere uheldige konsekvenser både for den enkelte
arbeidstaker og rekrutteringen til yrket, men også for
en god bruk av arbeidskraften og kontinuitet i tjenes-
tetilbudet. Som en konsekvens av at de fleste i del-
tidsstillinger er kvinner, har problemstillingen også
et viktig likestillingsaspekt.

Jeg har tillit til og forventer at de regionale helse-
foretakene og arbeidstakerorganisasjonene i samar-
beid finner fornuftige løsninger - og at de gjennom en

god prosess og en god dialog kan komme frem til til-
tak som kan redusere andelen deltid, og som partene
og sektoren samlet sett er tjent med.

De regionale helseforetakene rapporterer måned-
lig til departementet om utviklingen og om hvilke til-
tak som iverksettes for å redusere andelen deltid.
Rapporteringen hittil i år viser at gjennomsnittlig stil-
lingsprosent og andelen deltid for ansatte i faste stil-
linger er uendret eller svakt redusert i 2011 ved alle
de fire regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakene har forankret arbei-
det med å redusere andelen deltid i helseforetakenes
ledelse og videre ned i organisasjonene. Det er iden-
tifisert ulike tiltak på arbeidsgivers hånd som kan bi-
dra til å redusere andelen deltid, som for eksempel
bruk av fortrinnsrett ved nyansettelser, bruk av post-
/ avdelings- /klinikkovergripende stillinger, bruk av
intern vikartjeneste, endrede arbeidstidsordninger og
forbedrede arbeidstidsplanleggingssystemer. Ett vik-
tig tiltak er at hver av de ansatte som er i deltidsstil-
linger kontaktes. Hensikten er å kartlegge årsaken til
at de er i deltidsstillinger, og de er også forespurt om
og eventuelt når de ønsker å øke sin stillingsandel.

De regionale helseforetakene skal orientere meg
om denne kartleggingen i løpet av måneden. Jeg kan
forsikre om at jeg fortsatt vil følge opp de regionale
helseforetakenes arbeid på området.

SPØRSMÅL NR. 1975
Innlevert 30. september 2011 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 10. oktober 2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«HVs rolle diskuteres både etter det som skjedde

22.7.11 og i mer generelle termer. Poenget er at HV
har definerte oppgaver de skal løse i gitte situasjoner.
For å oppnå nødvendig kunnskap og kvalitet, er
øving helt avgjørende.

Hvor mye vil det koste dersom man skulle trene
hele HVs områdestruktur på nasjonalt nivå og slik
sørge for at de gitte mål er realistiske og ikke bare en
politisk ambisjon?»

Svar:
Det er politiet som har ansvar for å sikre viktige

objekter mot kriminelle handlinger, herunder ter-
roranslag. Forsvaret kan, etter anmodning, bistå poli-
tiet. Heimevernet (HV) har en sentral rolle i slik bi-
stand. HV har i dag et territorielt ansvar, og skal i til-
legg kunne løse andre oppgaver som blant annet
vakthold og sikring av objekter og infrastruktur, for-
sterket grensevakt og styrkebeskyttelse av nasjonale
styrker og allierte forsterkninger.
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Det er nødvendig med regelmessig trening og
øving for å kunne løse oppdragene på en tilfredsstil-
lende måte. I påvente av de forventede resultatene av
tiltakene i inneværende langtidsplan, ble det i 2009
foretatt en midlertidig reduksjon i øvingsaktiviteten i
HV. I de påfølgende år har regjeringen iht. vedtatte
langtidsplan økt treningen av områdestrukturen årlig,
og har hele tiden hatt som målsetting å trene mini-
mum 50 prosent av områdestrukturen hvert år fra og
med 2012.

Innen utgangen av 2011 vil minimum 45 prosent
av områdestrukturen være øvd. I inneværende års

budsjett er utgiftene til øving av områdestrukturen på
om lag 90 mill. kroner. I budsjettet for 2012 er det
lagt opp til at minimum 50 prosent av områdestruk-
turen skal øve for om lag 100 mill. kroner. Dette er
helt i tråd med grunnlaget for gjeldende langtidsplan.

HV er tilført materiell i perioden 2009–2010 for
omlag 290 mill. kroner, og mer materiell er på vei inn
i strukturen. Dette vil bidra til å heve kvaliteten ytter-
ligere på områdestrukturen, øke den operative evnen
og motivasjonen til personellet.


