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Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

SPØRSMÅL NR. 201

Innlevert 29. oktober 2010 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Besvart 3. november 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Riksrevisjonen har kritisert avtalen Statens pen-

sjonsfond utland har med Pheim Asset Management
i Singapore. Da avtalen med selskapet ble inngått i
2008 var selskapet under etterforskning for grov øko-
nomisk kriminalitet i form av kursmanipulasjon og
selskapet ble dømt for dette i år.

Mener finansministeren det er uten betydning at
man benytter forvaltere som begår kursmanipulasjon
eller andre former for grov økonomisk kriminalitet?»

BEGRUNNELSE:

Bakgrunnen for spørsmålet er at departementet
skriver i en e-post til Aftenposten 28. oktober at:

"Det vil (...) kunne være slik at enkeltforvaltere
opptrer klanderverdig før, under eller etter at de har
fått et oppdrag for fondet".

Svar:
I hovedsak forvaltes midlene i Statens pensjons-

fond utland (SPU) internt i Norges Bank. Det er like-
vel behov for et visst innslag av ekstern forvaltning.
Bakgrunnen for det er blant annet at det er lite realis-
tisk at banken på en kostnadseffektiv måte skal kun-
ne bygge opp intern forvaltning av høy kvalitet i alle
markeder der fondet er investert. For eksempel har
Finansdepartementet som eier – med bred tilslutning
i Stortinget – bestemt at en del av fondets midler skal
investeres i såkalt framvoksende markeder. På bak-
grunn av dette er fondets investeringer spredt på nær-
mere 50 land. Videre kan det være ønskelig å bruke
eksterne forvaltningsselskaper med spesialistkompe-

tanse for å identifisere investeringsmuligheter som
kan tilføre fondet verdier, for eksempel knyttet til be-
stemte sektorer eller markeder. Et visst innslag av ek-
stern forvaltning vil også kunne bedre forvaltningen
ved at dette kan brukes som en målestokk for den in-
terne forvaltningen i Norges Bank.

I 1998 var 40 prosent av fondets midler forvaltet
av eksterne forvaltningsselskaper. Dette hadde sam-
menheng med at Norges Bank valgte å sette ut all ak-
sjeforvaltning til eksterne forvaltningsselskaper da
departementet åpnet opp for investeringer i aksjer.
Andelen av fondet som forvaltes eksternt har siden
blitt redusert gradvis i takt med at det er bygget opp
intern kompetanse i banken. I 2009 var om lag 12 pst.
av fondets midler forvaltet eksternt. Det var satt ut 75
eksterne forvaltningsmandater, fordelt på 45 ulike in-
stitusjoner. Hoveddelen av de eksterne forvaltnings-
mandater var innen aksjeforvaltning.

Jeg legger vekt på at det skal være størst mulig
åpenhet om forvaltningen av SPU, også om den ek-
sterne forvaltningen, innenfor de grenser som følger
av hensynet til en effektiv gjennomføring av forvalt-
ningsoppdraget. Norges Bank har årlig en bred rede-
gjørelse for den eksterne forvaltningen i årsrapporte-
ne om SPU. Norges Bank oppgir en fullstendig liste
over eksterne forvaltningsselskaper fordelt på de to
aktivaklassene aksjer og renter. Videre oppgis samlet
kapital til forvaltning hos eksterne forvaltningssel-
skaper, med fordeling på aksjer og renter. Banken
oppgir også totalt honorar til eksterne forvaltere, her-
under avkastningsavhengige honorarer. Det redegjø-
res videre for hvor står andel av oppnådd mer-/min-
dreavkastning som kan knyttes til ekstern forvalt-
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ning, med fordeling på aksjer og renter. Banken har
nå også gitt opplysninger om totalt utbetalt honorar
for de fem beste forvaltningsselskapene hvert år. Jeg
mener at banken samlet sett gir opplysninger om ek-
stern forvaltning som er i tråd med anerkjent praksis
internasjonalt.

Representant Syversen spør om det er uten betyd-
ning at man benytter forvaltere som begår kursmani-
pulasjon eller andre former for grov økonomisk kri-
minalitet. Svaret på det er et klart nei.

Finansdepartementet har over flere år arbeidet
systematisk med å videreutvikle rammeverket og
oppfølgingen av SPU. I Meld. St. 10 (2009-2010) ble
det gjort rede for en rekke tiltak som er gjennomført
for å styrke kontrollen og tilsynet med forvaltningen
av fondet – og som et bredt flertall på Stortinget har
sluttet seg til. Sentrale tiltak som er gjennomført, er
styrking av representantskapets tilsynsfunksjon, inn-
føring av ny revisjonsordning for Norges Bank og
fastsettelse av ny forskrift om risikostyring og intern-
kontroll, jf. Ot.prp. nr. 58 (2008-2009). Videre vil de-
partementet i løpet av november fastsette nye ret-
ningslinjer for forvaltningen av SPU, mens banken
fra 2011 vil bli pålagt å følge internasjonale regn-
skapsstandarder.

Engasjement av eksterne forvaltningsselskaper
er en del av Norges Banks operative forvaltning.
Gjennom forskriften om risikostyring og internkon-
troll som departementet har fastsatt er bankens orga-
ner pålagt et ansvar for risikostyring og internkon-
troll også der forvalteroppdrag er satt ut eksternt.
Banken har et ansvar for å sørge for at bankens orga-
nisasjon har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere
utkontrakteringsavtalen. Bankens område for kapi-
talforvaltning har en avdeling for kontroll og etterle-
velse som har et ansvar for å påse at disse reglene føl-
ges. Bankens internrevisjon skal vurdere bankens in-
ternkontroll, rutiner og andre forhold av betydning
for bankens virksomhet.

Norges Bank har med dette som utgangspunkt
etablert omfattende prosedyrer for å vurdere eksterne
forvaltningsselskaper før de får tildelt oppdrag. I til-
legg er det løpende oppfølging av forvalterne i den ti-
den de forvalter midler for banken. Banken har opp-
lyst følgende til departementet om prosedyrene for å
vurdere eksterne forvaltningsselskaper:

”Før det inngås avtaler med eksterne forvaltnings-
selskaper foretas en omfattende gjennomgang av hvil-
ke forventninger og risikoer som kan knyttes til man-
datet. Vi foretar undersøkelser som også omfatter
gjennomgang av svar på detaljerte spørreskjemaer og
flere besøk hos forvaltningsselskapet. Videre har vi en
grundig gjennomgang av selskapets organisering og
risikokontrollsystemer, samt hvilke lisenser forvalt-
ningsselskapet har fra lokale myndigheter. Det avtalte
mandatet vurderes ut fra hensyn til risikokontroll og
det inngås en juridisk avtale med utgangspunkt i ban-
kens standarder. Avtalen inneholder forvalterens ret-

tigheter og plikter, inklusive omfattende rapporte-
ringskrav. Midlene som tildeles hvert forvaltningssel-
skap settes på egne konti (segregerte konti) for hvert
mandat, noe som ytterligere sikrer kontrollen.

Forvaltningen av mandatene følges nøye opp med
utgangspunkt i dette rammeverket, og det iverksettes
tiltak hvis forventningene og retningslinjene i kon-
trakten ikke oppfylles. NBIM avholder regelmessige
møter med hvert forvaltningsselskap, og en gang i året
er det en omfattende gjennomgang av dokumentasjon,
rapportering og andre aktuelle forhold. Denne gjen-
nomgangen omfatter også stedlig besøk i forvalt-
ningsselskapets lokaler.

Hvis det avdekkes forhold hos et forvaltningssel-
skap som ikke er i samsvar med mandatet eller ban-
kens forventninger, iverksettes tiltak. I de mest alvor-
lige tilfeller blir mandatet avsluttet. Innenfor rammen
av de juridiske avtaler har banken sikret seg slik at en
avtale kan avsluttes på dagen og porteføljen overføres
til annen forvaltning neste dag.” 

Jeg legger vekt på at forvaltningen av fondet skal
holde en høy etisk standard og være i tråd med aner-
kjente prinsipper forvaltning av statlige investerings-
fond. Når Norges Bank vurderer hvem som skal få
eksterne forvaltningsoppdrag for SPU, er det nød-
vendig for banken å gjøre skjønnsmessige vurderin-
ger i hvert enkelt tilfelle.

Representanten reiser problemstillingen om fon-
det benytter eksterne forvaltere som er dømt for grov
økonomisk kriminalitet. Norges Bank har på fore-
spørsel opplyst følgende om den konkrete saken og
selskapet Pheim Asset Management Sdn Bhd (Pheim
Malaysia):

”Det medfører ikke riktighet at Pheim Malaysia er
dømt for grov økonomisk kriminalitet. Norges Bank
er kjent med at forvaltningsselskapet og dets leder i en
sivilrettslig dom 17. september 2010 ble ilagt bøter på
250 000 singapore-dollar (i overkant av én million
kroner) hver fra finansmyndighetene i Singapore
(MAS) med bakgrunn i en påstand om kursmanipula-
sjon for et forhold som ligger nesten seks år tilbake i
tid og fire år før selskapet fikk et mandat fra banken.
Denne saken er anket og derfor ikke endelig avklart i
rettsapparatet. Pheim Malaysia ga detaljert informa-
sjon til Norges Bank om saken før avtalen med selska-
pet ble opprettet. Banken har også mottatt løpende in-
formasjon fra forvaltningsselskapet om utviklingen i
denne saken. Norges Bank har gjort grundige under-
søkelser rundt forholdene både før og etter inngåelsen
av avtalen. Norges Bank har ikke avdekket svikt i de
etablerte rutinene ved vurderingen av selskapet.

Generelt vil brudd på lokale lover og reguleringer
kunne være grunnlag for oppsigelse, men det avhen-
ger av hvor alvorlig saken er. Bøter fra lokale myndig-
heter gir ikke automatisk oppsigelse, men dersom det
er gjentatte brudd på lokale regler anses saken alltid
som alvorlig. Det vil være naturlig at en vurderer for-
hold som grovheten i normbruddet, hvor langt tilbake
forholdet ligger i tid, om det er et enkeltstående tilfel-
le, om det er tilstrekkelig godtgjort at virksomheten
har innført rutiner for å hindre gjentakelse, og om sys-
temet for offentlig tilsyn og kontroll i vedkommende
land gir trygghet for tett oppfølging utover den opp-
følging Norges Bank selv foretar.” 
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Norges Bank har for øvrig nå opplyst at avtalen
med Pheim Malaysia ikke er den avtalen som Riksre-
visjonen har kritisert i Dokument nr. 1 (2010-2011).
Videre har Norges Bank opplyst til departementet at
alle forvalteravtaler ved utgangen av 2009 hadde et
maksimalt tak på utbetaling av forvalterhonorar.

Når det omtalte forholdet har resultert i en bot, er
det naturlig at Norges Bank foretar en vurdering av
hvilke konsekvenser dette eventuelt bør få for avtalen
med forvalteren. Utgangspunktet for Norges Banks
vurdering vil være å ivareta fondets interesser på best
mulig måte, både med hensyn til økonomiske, juri-
diske og omdømmemessige forhold. Jeg er tilfreds
med at Norges Bank følger opp dette i samsvar med
de rutinene som er etablert for vurdering av eksterne
forvaltere.

Som del av tiltakene departementet har gjennom-
ført for å styrke tilsynet og kontrollen med forvalt-
ningen av fondet er det nå lovfestet at Norges Banks
representantskap – oppnevnt av Stortinget – har et
generelt ansvar for å føre tilsyn med bankens virk-
somhet, herunder forvaltningen av SPU. Represen-
tantskapet velger bankens eksterne revisor som revi-
derer bankens (inkludert SPUs) finansielle rapporte-
ring og organiserer et eget sekretariat som utfører lø-
pende tilsynsoppgaver. Som en del av arbeidet med å
styrke representantskapets tilsynsfunksjon er det
også innført et system med regelmessige, uavhengige
gjennomganger av bankens forvaltning, såkalte attes-
tasjonsoppdrag. Et typisk attestasjonsoppdrag vil

være å be om en vurdering av styringssystemene og
internkontrollen i banken, overholdelse av retnings-
linjer mv. Som beskrevet i Ot.prp. nr. 58 (2008-2009)
vil Finansdepartementet kunne gå i dialog med repre-
sentantskapet og komme med innspill til revisjons-
og tilsynsprogrammene for å sikre at Finansdeparte-
mentets oppfølgingsbehov overfor SPU blir ivaretatt.

Finansdepartementet ga høsten 2009 et innspill
til representantskapets revisjons- og tilsynsprogram
om områder som det etter departementets oppfatning
var ønskelig med en nærmere gjennomgang av. Re-
presentantskapet har i brev til Finansdepartementet
av 17. september 2009 og 4. mars 2010 gjort rede for
planlagte attestasjonsoppdrag i tiden framover, jf.
også omtale i Meld. St. 10 (2009-2010). Det framgår
her at det er lagt opp til en uavhengig gjennomgang
av bankens arbeid med ekstern forvaltning. Jeg er
glad for at Stortingets eget kontrollorgan for Norges
Bank har varslet at det vil foreta en uavhengig gjen-
nomgang av dette området. Jeg legger til grunn at
gjennomgangen vil bli omtalt i Representantskapets
årlige rapport om tilsynet med Norges Bank som et-
ter Stortingets vedtak med virkning fra våren 2011
skal legges direkte fram for Stortinget, jf. Prop. 101
L (2009-2010). Jeg vil også legge opp til å gi en bre-
dere omtale av bruken av eksterne forvaltere i den år-
lige meldingen om Statens pensjonsfond. Stortinget
vil da få anledning til å vurdere spørsmål knyttet til
bruk av eksterne forvaltere i en bredere sammen-
heng.

SPØRSMÅL NR. 202

Innlevert 29. oktober 2010 av stortingsrepresentant Jacob Nødseth

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

Spørsmål:
«Det er brei politisk semje i Sogn og Fjordane om

at det er viktig å sikre eit sterkt sentralsjukehus i Før-
de.

Kva meiner helseministeren er eit minimumsinn-
hald og grunnlag for eit sterkt sentralsjukehus?»

GRUNNGJEVING:

Som statsråden er godt kjent med er det ein om-
fram og intens debatt om ulike sider ved sjukehus-
drifta i Sogn og Fjordane. Debatten dreier seg i ho-
vudsak om lokalsjukehusa på Nordfjordeid og i Lær-
dal. Intensjonen med dette spørsmålet er å fokusere
på noko som sjeldan har fokus; nemleg dei spesiali-

serte fylkesfunksjonane som ligg til sentralsjukehu-
set i Sogn og Fjordane, lokalisert i Førde.

Høgre er oppteken av å ha ei spesialisthelsetenes-
te som folk i Sogn og Fjordane har tillit til. Det er
mange faktorar som vil påverke dette tillitsforholdet,
og det er nokre område som vil vere avgjerande for
om pasientane og folk flest vil oppleve tenestene som
trygge.

Eg tør påstå at det er tverrpolitisk semje på alle
politiske nivå om at folk i Sogn og Fjordane vil ha be-
hov for at:

– dei får rask hjelp ved akutt sjukdom
– helsepersonellet har høg kompetanse innan sitt

fagfelt
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– behandlinga er moderne og av høg kvalitet
– pasientane ikkje vert påført skade under behand-

linga
– pasientane ikkje må vente for lenge på planlagt

behandling
– det er relativt kort veg til behandling som pasien-

tane må gjennomføre ofte 
– dei får opplæring og informasjon og deltek i eiga

behandling som  likeverdige partar
– dei får rask og god opptrening og rehabilitering

etter sjukdom
– helsetenestene er samanhengande og uavhengig

av nivå og fylkes- og kommunegrenser

I samband med strategiprosessen til Helse Førde
var det stort politisk engasjement, noko som i ut-
gangspunktet er eit godt teikn, og det er semje i alle
partilag om at ein også skal satse på eit ”sterkt sen-
tralsjukehus”. Det synast derimot meir uklårt kva ein
legg i omgrepet ”sterkt sentralsjukehus”. 

Helse Førde er ein av dei største utdanningsinsti-
tusjonane i fylket. I føretaket er det tilsett nær 200
ulike yrkesgrupper. Kvart år har dei om lag 500 per-
sonar i og innom føretaket i ei eller anna form for ut-
danning. Det meste av denne utdanninga føregår ved
den største institusjonen, Førde sentralsjukehus, og
kommunane er avhengige av denne kompetansen for
å møte ein rekkje utfordringar som dei står ovanfor
når det gjeld å sikre rekruttering m.v.

Dersom ein ikkje sikrar eit robust fagleg miljø
ved Førde sentralsjukehus vil fleire pasientgrupper
stå i fare for å måtte reise ut av fylket for behandling,
slik situasjonen var for fleire tiår sidan, utan at ein
kjenner til at det står ledig kapasitet klar. Mange av
dei pasientgruppene det gjeld er kronikarar, og gjerne
også eldre menneske, som er særleg sårbare.

Svar:
Regjeringa er klar på at vi skal oppretthalde det

desentraliserte sjukehustilbodet vi har i landet i dag.
Dette er slått fast i regjeringsplattforma, og går i til-
legg fram av høyringsutkast til nasjonal helse- og
omsorgsplan. I dette utkastet, som vi skal leggje fram
for Stortinget i form av ei stortingsmelding til våren,
har vi lagt særleg vekt på at det er viktig å sikre nær-
leik til akuttfunksjonar og fødetilbod, og at ingen lo-
kalsjukehus skal bli lagt ned. Dette inneber at ein skal
ha eit lokalsjukehus både i Lærdal og på Nordfjord-
eid. 

Lokalssjukehusa vil mellom anna spele ei viktig
rolle for å møte dei store utfordringane vi står overfor
med ein større del eldre innbyggjarar og fleire pasi-
entar med kroniske sjukdomar og livsstilssjukdomar.
Dette vil kunne krevje endringar i tenestetilbodet i
det enkelte sjukehus. 

Det har, etter kva eg har oppfatta, vore brei semje
om at ein ynskjer at sjukehuset i Førde òg i framtida
skal ha eit meir spesialisert tilbod. Dette synes for
meg å vere noko av dilemmaet i saka om framtidig
organisering av tilbodet i Helse Førde HF. På den
eine sida ynskjer ein eit sterkt sentralsjukehus i Før-
de, og på den andre sida ynskjer ein å oppretthalde re-
lativt omfattande tilbod i Lærdal og på Nordfjordeid.
Utfordringa er å få til ein balanse mellom desse to
omsyna, samstundes som ein utviklar eit kvalitativt
godt tilbod og ein berekraftig økonomisk organisa-
sjonsmodell.

Det er Helse Vest RHF som har ansvaret for å
sørgje for ein heilskapleg plan for spesialisthelsete-
nesta i regionen, òg i Sogn og Fjordane. Dei må ta
stilling til kva som er eit forsvarleg tilbod til be-
folkninga i fylket. Framtidig organisering av sjuke-
hustilbodet i Sogn og Fjordane skal behandlast i Hel-
se Vest RHF i samband med ein heilskapeleg strategi
for helseregionen. Det er venta at det regionale helse-
føretaket gjer vedtak i desember 2010.

SPØRSMÅL NR. 203

Innlevert 29. oktober 2010 av stortingsrepresentant Åge Starheim

Besvart 2. november 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Eg viser til særreglar ved sal av fartøy som har

deltakaradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for
konvensjonelle havfiskefartøy og i fiske etter torsk,
hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500m3 las-
tevolum som fisker med konvensjonelle reiskap nord

for 62 grader nord, dei såkalla fylkesbindingane som
kjem til anvending ved kjøp/salg av fiskefartøy frå
anna fylke enn Nord-Troms og Finnmark. 

Vil statsråden ta initiativet for å endre desse reg-
lane, slik at kjøp/salg kan skje fritt i heile landet?»
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GRUNNGJEVING:

Eg viser til særreglar som gjeld ved sal av fartøy
som har deltakaradgang i fisket etter torsk, hyse og
sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket
etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn
500 m3 lastevolum som fiskar med konvensjonelle
reiskap nord for 62 grader nord.

Ved sal av fartøy som har deltakaradgang, kan
Fiskeridirektoratets regionkontor gje ny eigar tilgang
til å delta i fiske når følgjande vilkår er oppfylt:

a kjøpar må vere ført på blad B i fiskarmanntalet
både kjøpar og seljar må vere ført i fiskarmannta-
let i same fylke i minst 12 månadar før kjøpet finn
stad, dersom ikkje kjøpet skjer i samband med at
kjøpar skal nytte strukturkvoteordninga etter re-
glane i forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om struk-
turkvoteordninga mv. for havfiskeflåten. Det kan
gjerast unntak frå kravet i første punktum for kjø-
par som er ført i manntalet i løpet av dei siste tolv
månadane, dersom han/ho har vore busett i fylket
i minst 12 månader.

Fiskedirektoratets regionkontor kan dispensere
frå kravet i andre ledd bokstav b:

a når fartøy kjøpast frå anna fylke til Nord-Troms
og Finnmark, eller

b ved sal mellom fylker når det er naturleg å sjå

kjøpar og seljars distrikt som eitt område i kvote-
samanheng. Fylka Østfold, Akershus, Oslo, Bus-
kerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-
Agder vert å ansjå som eitt område i kvotesaman-
heng. Det same gjeld fylka Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag.

Etter det eg kjenner til skapar dei såkalla fylkes-
bindingane som kjem til andvending ved kjøp/salg av
fiskefartøy til interessentar frå andre deler av landet
enn Nord-Troms og Finnmark vanskar også for far-
tøyeigarar i Nord-Troms og Finnmark, og eg har for-
stått det slik at også dei fleste i desse fylka er interes-
sert i å få endre reglane.

Svar:
Det er eit mål å ha gode og velfungerande fiske-

rimiljø langs heile kysten. Fylkesbindinga har som
formål å oppretthalde ei slik geografisk spreiing, og
den relative fordelinga mellom fylka av slike fartøy.
Eg er kjend med at fylkesbindinga kan medføre ulik
verdi på fartøy med same type løyve i ulike fylke el-
ler delar av landet. Dette heng saman med marknads-
messige tilhøve.  Det målet fylkesbindinga skal bidra
til å realisere, er likevel viktigare enn dei negative
konsekvensane enkelte fartøyeigarar kan oppleve. Eg
har difor ikkje til hensikt å ta initiativ for å endre des-
se reglane.

SPØRSMÅL NR. 204

Innlevert 29. oktober 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe

Besvart 3. november 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Etter at det i forbindelse med revidert budsjett

for 2010 ble innført CO2-avgift på gass har det vært
jobbet med gjennomføringen av innkrevingen. Det
kan se ut som om Stortingets vedtak om fritak for av-
giften for visse næringsgrupper ikke blir fulgt opp
fordi forskriften forskjellsbehandler registrerte og
ikke-registrerte virksomheter som selger gass. 

Vil statsråden raskt gripe inn for å løse dette pro-
blemet for gasselskapene f.eks. gjennom å se på de
forslagene som skisseres i begrunnelsen for spørsmå-
let mitt?»

BEGRUNNELSE:

Det vises til høringen i finanskomiteen 19. okto-
ber, der Norsk Petroleumsinstitutt informerte om
problemer knyttet til gjennomføringen av avgiftsinn-
kreving på gass. Høyre har siden forslag om avgift på
gass ble fremmet, understreket at vi støtter en CO2-
avgift som reflekterer de faktiske utslipp. Vi har
imidlertid vært opptatt av at avgiftssystemet blir en-
kelt å praktisere og at regelverket ikke kommer i kon-
flikt med EØS-avtalen, konkurransereglene, samt
gasselskapenes egne competition compliance pro-
grammer. I vårt alternative budsjett halverte vi avgif-
ten på gass. I korte trekk går problemet ut på at sær-
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avgiftsforskriften forskjellsbehandler refusjonsad-
gangen til registrerte og ikke-registrerte virksomhe-
ter ved levering av gass til veksthus, bergverk og in-
dustri – som ikke skal betale avgift. Dette medfører
at Stortingets vedtak om fritak for avgift på gass for
disse definerte næringsgruppene i praksis ikke blir
fulgt opp i regelverket. En juridisk vurdering av Pro-
fessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo viser
at denne forskjellbehandlingen av markedsaktører re-
presenterer et brudd på statstøttereglene i EØS-avta-
lens art. 61 nr. 1.  For å imøtekomme dette problemet
har Toll- og avgiftsdirektoratet i sitt rundskriv 2010/
45275 åpnet opp for at det kan skje et etteroppgjør
mellom de registrerte og ikke-registrerte virksomhe-
tene slik at de ikke-registrerte også kan selge gass
uten avgift til de som har krav på dette.  Problemet er
imidlertid at dokumentasjonen som kreves i forbin-
delse med etteroppgjøret i mange tilfeller vil måtte
utveksles mellom konkurrerende virksomheter, og at
innholdet som er konkurrenters kundelister, solgt vo-
lum samt hva kundene bruker gassen til, er konkur-
ransesensitiv informasjon. Det kan dermed se ut som
at avgiftsinnkrevingen på gass kommer i konflikt
med konkurransereglene. På bakgrunn av at avgiften
har trådt i kraft og frist for første innbetaling er pas-
sert, opplever gasselskapene dette som meget proble-
matisk. I praksis har selskapene valget mellom å sel-
ge all gass med full avgift, som naturlig vil medføre
tap av kunder og vridning av konkurransen, eller gå
inn på en refusjonsordning som strider mot egne
”competition compliance” programmer, og derav
settes i en utsatt posisjon med tanke på mulige reak-
sjoner fra konkurransemyndighetene. Det klart beste
alternativet vil være å innføre en refusjonsordning
også for leveranser fra ikke-registrerte virksomheter
til veksthus, bergverk og industri. Alternativt å tillate
at innenlandske omsettere kan registrere seg i hen-
hold til særavgiftsforskriften. En tredje mulig løsning
er at tollmyndighetene håndterer den detaljerte infor-
masjonsstrømmen i forbindelse med etteroppgjøret
mellom selskapene.

Svar:
Stortinget fattet vedtak om CO2-avgift på gass,

herunder om reduserte satser og fritak, i forbindelse
med Revidert Nasjonalbudsjett 2010, jf. Prop. 126
LS (2009-2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane
mv. Det ble på ordinær måte forutsatt at de nærmere

regler om beregning av avgift skulle fastsettes i for-
skrift. Det samme gjaldt gjennomføring av fritak og
reduserte satser. Denne adgangen for avgiftsmyndig-
hetene til å gi nærmere regler i forskrift er i tråd med
den praksis som følges for øvrige særavgifter.

Særavgiftsforskriften ble etter forutgående hø-
ring endret med virkning fra avgiftens ikrafttredelse
1. september 2010. I forskriften ble det fastsatt at fri-
taket for CO2-avgift på gass til kvotepliktig industri –
på samme måte som fritaket for andre mineralske
produkter til kvotepliktig industri – skal gjennomfø-
res ved refusjon fra avgiftsmyndighetene. Videre ble
det fastsatt at fritak/redusert sats for annen industri
samt veksthusnæringen skal gjennomføres ved at re-
gistrerte virksomheter leverer varer uten avgift. Den-
ne ordningen ble valgt av kontrollhensyn og for å re-
dusere de administrative kostnadene for det offentli-
ge. Toll- og avgiftsdirektoratet har imidlertid åpnet
for at ikke-registrerte forhandlere kan utlevere varer
uten avgift mot at det skjer et etteroppgjør mellom re-
gistrert virksomhet og forhandler, samt overlevering
av dokumentasjon.

Bl.a. på bakgrunn av uttalelser fra Norsk Petrole-
umsinstitutt har departementet lagt til grunn at avgif-
ten skal vurderes løpende. Dette gjelder både spørs-
målet om hvilke virksomheter som kan registreres –
og dermed kan utlevere varer avgiftsfritt - og hvordan
fritak/reduserte satser skal gjennomføres. I tråd med
dette har departementet bedt Toll- og avgiftsdirekto-
ratet om en vurdering innen utløpet av året av hvilke
konsekvenser innføring av avgiften har hatt for bran-
sjen. Videre har departementet bedt Konkurransetil-
synet om en vurdering av om overlevering av opplys-
ninger om forhandlernes kunder til de registrerte
virksomhetene kan innebære brudd med konkurran-
seloven. Konkurransetilsynet er bedt om en rask til-
bakemelding.

Utformingen av avgiften er dermed til vurdering
både hos avgiftsmyndighetene og hos konkurranse-
myndighetene. Jeg vil følge opp saken så snart deres
tilbakemelding foreligger, men kan ikke se at det er
grunnlag for å forsere saken utover det. Jeg viser her
til at registrert virksomhet og forhandler ikke er for-
pliktet til å foreta etteroppgjør, dvs. at etteroppgjør er
frivillig og ingen plikt pålagt av avgiftsmyndighete-
ne. For å kunne foreta en grundigere vurdering av av-
giften er det dessuten viktig at den får virke i noe tid
før evalueringen.
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SPØRSMÅL NR. 205

Innlevert 29. oktober 2010 av stortingsrepresentant Anders B. Werp

Besvart 8. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for i hvilke politidis-

trikt eller særorgan de 180 ledige og planlagte stillin-
gene i politietaten befinner seg?»

BEGRUNNELSE:

I statsrådens brev til justiskomiteen i anledning
komiteens behandling av Dokument 8:157 S (2009-
2010) vises det til at Politidirektoratet har opplysnin-
ger om at det den 28.09.2010 var 180 ledige eller
planlagt stillinger i politiet. Det opplyses om at noen
av stillingene krever erfaring, og at det normalt vil bli
ledighet i grunnstilling når disse stillingene besettes.
Videre opplyses det om at det er et mål at denne til-
settingsprosessen skal skje så raskt som mulig. I lys
av at en svært stor andel av årets uteksaminerte fra
PHS enda ikke har fått jobb i politiet, og at en stor an-
del av de som har fått jobb er tilsatt i kortere vikaria-
ter, er det gunstig for den offentlige debatt at det er
åpenhet om den reelle bemannings- og ressursmessi-
ge situasjonen i politiet.

Svar:
I følge den siste innrapporteringen fra Politidi-

rektoratet var antallet ledige polititjenestemannsstil-
linger pr. 26. 10. 2010 på 190. Dette gjelder stillinger
som er under tilsetting, er kunngjort eller besluttet
kunngjort.

De 190 stillingene fordeler seg på følgende stil-
lingskategorier:

De 190 stillingene fordeler seg slik på politidistrikter og særorgan:

Jeg kan ellers opplyse at ut fra den siste innrap-
porteringen til departementet var pr. 26.10.2010  302
tilsatt i politiet av 428 nyutdannede fra Politihøgsko-

len i 2010. Av disse er det 77 som ikke har bestått ek-
samen pr. 26.10.2010.

Politibetjent 1 33
Politibetjent 2 21
Politibetjent 3 39
Politiførstebetjent 36
Politioverbetjent 48
Lensmann 8
Politistasjonssjef 2
Politiinpsektør u/
påtalemyndighet 3

Oslo 38 Sunnmøre 3
Østfold 21 Nordmøre og Romsdal  5
Follo 3 Sør-Trøndelag 2
Romerike 4 Helgeland 9
Hedmark 4 Salten 3
Gudbrandsdal 4 Midtre Hålogaland  6
Vestoppland 1 Troms 6
Nordre Buskerud 1 Vestfinnmark  4
Søndre Buskerud 2 Østfinnmark 8
Vestfold 11 Kripos 17
Telemark 3 Økokrim 8
Agder 5 Politihøgskolen 2
Rogaland 6 Politiets utlendingsenhet 3
Haugaland og Sunnhordaland 4 Utrykningspolitiet 1
Hordaland 2 Totalt 190
Sogn og Fjordane 4
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SPØRSMÅL NR. 206

Innlevert 29. oktober 2010 av stortingsrepresentant Erna Solberg

Besvart 5. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«I Folketrygdloven § 8-9 3. ledd heter det: "Etter

søknad kan et medlem også ellers få sykepenger i en
begrenset periode under opphold i utlandet. Han eller
hun må godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil for-
verre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller
hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og opp-
følging."

Hva er årsaken til at Nav nekter sykepenger til en
med gradert sykmelding som etter leges anbefaling er
i utlandet?»

Svar:
I henhold til Folketrygdloven § 8-9 er det et vil-

kår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder
seg i Norge. Likevel kan det ytes sykepenger i utlan-
det til personer som er medlemmer i trygden jf. be-
stemmelsene i Folketrygdloven § 2-5, 2-6 og 2-8. Vi-
dere kan det ytes sykepenger til medlem som er inn-
lagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning, el-

ler som får oppholdet dekket etter avtale med et annet
land om trygd.

Man kan etter søknad få rett til sykepenger i ut-
landet en begrenset periode dersom man kan godtgjø-
re at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetil-
standen, forlenge arbeidsuførheten eller hindre Ar-
beids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging. Om
unntak skal gis må vurderes konkret i hvert enkelt til-
felle, og dette vil altså ikke bare avhenge av legens
vurdering.

Det er på denne bakgrunn ikke mulig for meg å
vurdere hva som i et konkret tilfelle kan være årsaken
til at arbeids- og velferdsetaten evt. nekter sykepen-
ger til en med gradert sykmelding som etter leges an-
befaling er i utlandet.

Vedtak kan påklages. Klagen skal fremmes over-
for det NAV-kontoret som har fattet vedtak. Dersom
vedtaket opprettholdes, blir klagen sendt videre til
behandling hos NAV Klageinstans.

SPØRSMÅL NR. 207

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Tage Pettersen

Besvart 11. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Bastø Fosen AS har konsesjon på RV19-sam-

bandet mellom Moss og Horten ut 2015. Det betyr at
grunnlagsarbeide for neste konsesjonsperiode fra
2016 snart skal starte opp. Det ligger samtidig en be-
stilling inne hos Statens vegvesen om å gjennomføre
en KVU for sambandet for å utrede fergefri forbin-
delse. Riksveitrafikken gjennom Moss er et stort mil-
jøproblem.

Hvordan vil statsråden sikre at lokalmiljøet får
påvirke konsesjonskravene, og vil hun sikre at KVU-
en er ferdig før ny konsesjon lyses ut?»

BEGRUNNELSE:

Fergesambandet Moss - Horten er landets mest
trafikkerte fergesamband med neste 1,6 millioner
kjøretøy pr år, hvor svært mange er tyngre kjøretøy.

Dette er også landets eneste fergestrekning som ikke
er subsidiert av det offentlige.

Sambandet har de siste årene hatt en stor vekst i
antall kjøretøy og i sommer ble det satt inn en ekstra
ferge slik at fire ferger betjente sambandet. Årsaken
til dette var at en for stor andel av kjøretøyene måtte
stå igjen og tiden de måtte vente overgikk de kravene
som er satt.

Det å lede 1,6 millioner kjøretøy på en tofelts
riksvei gjennom Moss sentrum og ut til E6 skaper
meget store trafikale og miljømessige utfordringer
for lokalsamfunnet. I disse dager pågår det også en
KVU for en "Mosseregionpakke" for å se på de trafi-
kale utfordringene i hele regionen. Men det faktum at
1,6 millioner kjøretøy, som i svært liten grad skal til/
fra Moss, skal gjennom Moss by innebærer at lokal-
samfunnet ser det som svært naturlig at staten tar et
stort ansvar for å bidra til løsninger.
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At regjeringen til stadighet skyver utbyggingen
av jernbaneløsningen gjennom byen frem i tid, gjør
det også betydelig vanskeligere å løse de trafikale ut-
fordringene vi allerede nå opplever daglig.

Det videre arbeidet avhenger av to ulike KVUer
og at Jernbaneverket får midler for å starte opp igjen
sitt arbeid med detaljplanen. Dette er prosesser som
tar tid. Derfor er det beklagelig at statsråden så sent
som i april i spørretimen avviste at staten ville bidra
til å få på plass enkelte kortsiktige tiltak for å bedre
trafikkflyten gjennom byen.

Det er hevet over enhver tvil at veinettet gjennom
Moss ikke har en kapasitet til å ta den trafikkveksten
vi vil se de nærmeste årene. Av den grunn er det na-
turlig at staten er villig til å bidra for å gjøre belast-
ningene for lokalsamfunnet minst mulig frem til vi
får gjennomført støtte tiltak på veinettet i regionen.

Svar:
Det er riktig at det er stor trafikkbelastning på

hovedvegnettet gjennom Moss. En slik situasjon ska-
per tidvis køer. Den største delen av trafikken er
imidlertid lokaltrafikk. Trafikkmengden på brua øst
for fergeleiet, altså inklusiv trafikken til/fra ferja, er
ca 24 000 kjøretøyer/døgn i årsdøgntrafikk (ÅDT).
Av dette utgjør ferjetrafikken drøyt 4 000 kjøretøyer/
døgn. Dette betyr at ca. 80 prosent av trafikken på rv
19 gjennom Moss er lokaltrafikk. Tungtrafikkande-
len er imidlertid større for ferjetrafikken enn lokaltra-
fikken, og ferjetrafikken bidrar til en støtvis større
trafikkbelastning på rv 19. Dette gjør at ferjetrafik-
ken oppfattes som et problem i Moss.

Neste konsesjonsperiode for sambandet Moss-
Horten starter 1. januar 2016. Dette betyr at ny utlys-
ning må gjøres i løpet av 2012 slik at ny kontrakt kan

inngås senest sommeren 2013. Statens vegvesen vil
derfor i løpet av 2011 starte arbeidet med å utforme
de nye konsesjonsvilkårene i dette sambandet.

Samferdselsdepartementet har tidligere bedt Sta-
tens vegvesen om at det i arbeid med utlysning av fer-
jesamband etableres dialog med lokale myndigheter
og dette er innarbeidet i rutinene. Dette vil også bli
gjort i forbindelse med sambandet Moss-Horten. Lo-
kalmiljøet vil derfor få mulighet til å påvirke konse-
sjonsvilkårene. 

Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til to
konseptvalgutredninger (KVUer) med etterfølgende
ekstern kvalitetssikring (KS1) som berører Moss og
sambandet Moss – Horten. En av disse er KVU for
hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Aktuelle løsnin-
ger i Moss må kunne betjene både ferjetrafikk og lo-
kaltrafikk samtidig som løsningene må kunne forsva-
res ved en eventuell fremtidig situasjon uten ferjetra-
fikk. Denne KVUen forventes ferdig til sommeren
2011 med etterfølgende høring og KS1. 

KVU for fast forbindelse mellom Moss og Hor-
ten vil bli gjennomført etter KVUen for hovedveg-
systemet i Moss og Rygge. Dette er et svært stort og
kostnadskrevende prosjekt der det gjenstår betydelig
utredningsarbeid for å få på plass et tilstekkelig fag-
lig grunnlag for å kunne vurdere alternative konsep-
tuelle løsninger for en eventuell fast forbindelse over
Oslofjorden.

Dette betyr at KVU/KS1 for hovedvegsystemet i
Moss og Rygge vil foreligge før utlysing av ny kon-
trakt for ferjesambandet. Det vil bli utarbeidet KVU
for fast forbindelse mellom Moss og Horten så raskt
som det er faglig grunnlag for det. Departementet tar
sikte på å fastsette mandat for KVU-arbeidet i løpet
av 2011.

SPØRSMÅL NR. 208

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik

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

Spørsmål:
«Vil statsråden gripe inn å sørge for at også inn-

byggerne i Møre og Romsdal får et tilbud på linje
med de medisinske anbefalinger i denne typen sa-
ker?»

BEGRUNNELSE:

I Sunnmørsposten fredag 22. okt. er det vist til at
om lag en tredjedel av alle hjerteinfarktspasienter
ideelt sett bør få PCI behandling. Likevel er det slik
at av denne tredjedelen er det i Møre og Romsdal 31
prosent av pasientene med behov som får denne be-
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handlingen. Tilsvarende tall for Sør Trøndelag er 99
prosent. Årsaken er at det ikke er et slikt behandlings-
tilbud i Møre og Romsdal. Styret i helse Sunnmøre
ønsker å innføre et slikt tilbud, men dette forslaget
har så langt stoppet opp i administrasjonen i helse
midt. Jeg oppfordrer derfor statsråden til å ta dette
opp med helse midt, slik at ikke pasientene i Møre og
Romsdal får et tilbud som ligger tilbake for det man
før i Trøndelag.

Svar:
Helse Midt-Norge RHF har ansvaret for å sørge

for at personer i helseregionen tilbys spesialisthelse-
tjenester. Jeg har derfor bedt Helse Midt-Norge rede-
gjøre for tilbudet om PCI-behandling ved akutt hjer-
teinfarkt i regionen.

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i januar
2007 at PCI-behandlingen skulle sentraliseres til St.
Olavs hospital. Samtidig ble det vedtatt å styrke det
prehospitale tilbudet for disse pasientene ved å innfø-
re tidlig diagnostikk og behandlingsstart med trom-

bolyse allerede i ambulansen. Styrevedtaket ble fattet
på bakgrunn av en faglig utredning der også kardio-
log fra Helse Sunnmøre deltok i faggruppen. Styret i
Helse Sunnmøre HF vedtok senere samme år å fort-
sette arbeidet for å etablere dette tilbudet ved sykehu-
set i Ålesund. Faggruppen åpnet også for at dette
kunne skje dersom det senere skulle vise seg å være
faglig forsvarlig og kostnadseffektivt.

Ifølge Helse Midt-Norge har ikke behovet for
denne intervensjonen økt som forventet, og argumen-
tet for å opprette flere sentre i regionen er derfor ikke
styrket. Det kreves et visst antall pasienter for å opp-
rettholde en ønsket kvalitet på tilbudet, og det er vik-
tig med god kvalitet på behandlingen for alle pasien-
ter med behov for PCI ved akutt hjerteinfarkt i Helse
Midt-Norge. 

Jeg legger til grunn at Helse Midt-Norge derfor
sørger for at alle pasienter med behov for PCI-be-
handling ved akutt hjerteinfarkt sikres et forsvarlig
og kvalitativt godt tilbud. Dette omfatter selvsagt
også pasienter fra Møre og Romsdal.

SPØRSMÅL NR. 209

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Bent Høie

Besvart 9. november 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Når har regjeringen tenkt å følge opp Stortingets

vedtak om å gi en forskrift med hjemmel i plan- og
bygningsloven om kommunenes adgang til å gi på-
legg om sikring, istandsetting og vedlikehold av be-
varingsverdige bygninger?»

BEGRUNNELSE:

I Stortingets møte den 24.03.2009 ble det vedtatt i
sak 20 (vedtak nummer 282) et anmodningsvedtak om
å etablere en forskrift for å gi kommunene adgang til å
gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av
bevaringsverdige bygninger. Forslaget ble fremsatt i
forbindelse med Odelstingets møte 17.03.2009 i for-
bindelse med behandlingen av Innst. O. nr 50 (2007-
2008). Forslaget ble fremmet av regjeringspartiene, og
støttet i Stortinget også av Høyre, Kristelig Folkeparti
og Venstre. Disse partiene hadde i innstillingen ønsket
å gå lengre gjennom å slå fast dette i lovs form. I Stor-
tingets vedtak står det "Forskriften skal iverksettes
samtidig med loven.". Loven er nå iverksatt, men Stor-
tingets vedtak er ikke fulgt opp. 

I Statsbudsjettet for 2010 blir det informert om at

Kommunal- og regionaldepartementet har igangsatt
arbeidet med denne forskriften og at den skulle bli
sendt på høring i løpet av høsten 2009 med sikte på
iverksettelse samtidig med resten av loven. I Stats-
budsjettet for 2011 er anmodningsvetaket omtalt.

Svar:
Et tilsvarende spørsmål til skriftlig besvarelse ble

stilt av stortingsrepresentant Trine Skei Grande ved
oversendelse fra Stortinget 16. juni 2010. Mitt svar
lød da:

"I Stortingets anmodningsvedtak står det at for-
skriften fortrinnsvis skal tre i kraft samtidig med re-
sten, jf. vedtak nr. 282, 24. mars 2009, der det heter:

«Stortinget ber Regjeringen gi forskrift med hjem-
mel i plan- og bygningsloven § 31-4 om kommunenes
adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og ved-
likehold av bevaringsverdige bygninger. Forskriften
skal fortrinnsvis iverksettes samtidig med loven (jf
Innst. O. nr. 50).»

Kommunal- og regionaldepartementet uttalte i
brev 19. august 2009:
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«Kommunal- og regionaldepartementet har nå
igangsatt arbeidet med den nevnte forskrift i samar-
beid med Miljøverndepartementet. Det tas sikte på å
sende utkast til forskrift på høring i løpet av høsten,
med sikte på iverksettelse samtidig med resten av byg-
gesaksdelen av loven.»"

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med repre-
sentanter fra Kommunal- og regionaldepartementet,
Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Statens
bygningstekniske etat, og det er utarbeidet utkast til
forskrift. Når dette utkastet ikke er sendt på høring,
har det for det første sammenheng med at ferdigstil-
ling av resten av forskriftsverket og veiledninger til
lov og forskrift, i tillegg til et omfattende informa-
sjons- og implementeringsarbeid, har krevd det aller
meste av ressursene på dette området i departemen-

tet. Som kjent er ny bygningslovgivning tredd i kraft
1. juli 2010. For det andre gjenstår det fortsatt uklar-
heter mht. hvilke bygninger som skal omfattes, og
hvem det skal kunne rettes pålegg mot. En forskrift
som skal gi kommunene anledning til å gi pålegg om
sikring, istandsetting og vedlikehold av bevarings-
verdige bygg må primært innrettes mot det spekulati-
ve forfallet, der det er snakk om stor økonomisk ge-
vinst for eier av å la bygg forfalle. Jeg arbeider med
å målrette forskriftsutkastet i den retning. Det tas sik-
te på å få klart et forskriftsutkast til høring i løpet av
høsten. En ny forskrift vil da kunne tre i kraft
sammen med nye regler om kontroll som skal tre i
kraft 1. juli 2011."

SPØRSMÅL NR. 210

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

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

Spørsmål:
«Leder for Direktoratet for naturforvaltning, Jan-

ne Solie, har skapt betydelig debatt gjennom spiss-
formulerte og "synsepregede" uttalelser. Hun tok ny-
lig til orde for omfattende slakt av oppdrettslaks, og
fremstod noen dager senere som sannhetsvitne for
Kurt Oddekalv, som forsøker å sabotere for eksport
av norsk oppdrettsfisk. Deler av Solies kilder (Hav-
forskningsinstituttet og Veterinærinstituttet) avviser
hennes tallbruk.

Er statsråden komfortabel med at fagbyråkrater
gjør seg til politiske debattanter på denne måten?»

BEGRUNNELSE:

I Dagens Næringsliv 23.10.10 sier Direktør Jan-
ne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning at minst
halvparten av oppdrettslaksen må slaktes for å få bukt
med lakselusa. 

I samme avis 26.10.10 mener hun at Kurt Odde-
kalv har faglig dekning for sine utfall mot norsk opp-
drettsnæring. Hun sier:

"…det meste av det han sier er faglig riktig."

Oddekalv har blant annet hevdet at norsk opp-
drettslaks er kreftfremkallende, at oppdrettere slipper
ut fisk med vilje, og at Mattilsynet, diverse politikere
og forskningsinstitusjoner er kjøpt og betalt av opp-
drettsnæringen.

Fiskeriministeren har tidligere hevdet at Direkto-
ratet for naturforvaltning ikke har noen kompetanse i
forhold til luseproblematikken. 

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og hav-
bruksnæringens landsforening, Are Kvistad, henvi-
ser til at det er Mattilsynet, ikke Direktoratet for Na-
turforvaltning, som har forvaltningsansvar når det
gjelder lakselus. 

Janne Solie hevdet i DN at Havforskningsinsti-
tuttet tidligere har sagt at antall oppdrettsfisk bør re-
duseres med 90 prosent. Dette blir avvist av Havfors-
kningsinstituttets direktør Tore Nepstad:

"Vi har aldri gitt myndighetene et slikt råd."

Denne saken er en av mange hvor Janne Solie har
kommet i konflikt med andre deler av byråkratiet og
politisk ledelse. Direktoratet for naturforvaltning
(DN) med direktør Janne Solie hevdet nylig at miljø-
tilstanden i norske skoger er begredelig og at moder-
ne skogbruk er en stor trussel mot landets artsmang-
fold.

Svar:
Tap av naturmangfold er en av de største miljøut-

fordringene i vår tid. Dette tapet har konsekvenser for
hvordan samspillet i naturen fungerer, og for natu-
rens evne til å produsere de varer og tjenester som vi
mennesker er avhengige av. For å stanse tapet av na-
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turmangfold må forvaltningen være kunnskapsba-
sert.

Miljøverndepartementet og Direktoratet for na-
turforvaltning har et særskilt og overordnet ansvar
for naturmangfoldet. Dette ansvaret ivaretas både
ved bruk av egne virkemidler og gjennom veiled-
ning, rådgivning og overføring av kunnskap til andre
sektorer. Jeg er på denne bakgrunn komfortabel med
at Direktoratet for naturforvaltning uttaler seg om
trusler mot naturmangfoldet og gir råd om forvalt-
ningstiltak innen alle sektorers ansvarsområder. Jeg
viser også til at jeg har hovedansvaret for forvaltnin-
gen av lakse- og innlandsfisk, blant annet etter lakse-
og innlandsfiskloven, men også ved gjennomføring
av et bredt spekter av bevarings- og forvaltningstiltak
som reguleringer i fisket, kalking, gyrobekjempelse,
vannforvaltningsplaner og bidrag til forskning og
overvåking. Den løpende forvaltningen på disse fel-
tene er delegert til Direktoratet for naturforvaltning.

At det til tider oppstår diskusjoner om kunn-
skapsgrunnlaget og uenigheter om hvilke tiltak som
bør iverksettes ser jeg som helt naturlig. Eventuelle
kunnskapshull som avdekkes gjennom en åpen de-
batt er etter mitt syn positivt da dette stimulerer til vi-
dere kunnskapsoppbygging. Direktøren for Direkto-
ratet for naturforvaltning, Janne Sollie, har selv kor-
rigert uttalelsene som har kommet galt ut.

Når det gjelder diskusjonen om villaks og akva-
kultur den senere tid, vil jeg ta initiativ til at fors-
kningsinstitutter og offentlige etater sammenholder
den informasjonen de sitter på slik at vi får et mer
omforent kunnskapsgrunnlag. Dette vil trolig også
avdekke behov for utvikling av ny kunnskap. Det er
viktig at den kunnskapen offentlig forvaltning sitter
på bringes ut til offentligheten. Dette vil både bidra til
riktige beslutninger og til korrigeringer om nødven-
dig.

SPØRSMÅL NR. 211

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold

Besvart 5. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«I hvilket tidsperspektiv ser statsråden for seg

salg av Statskog, og til hvilken pris?»

Svar:
Først av alt vil jeg presisere at det ikke foreligger

noen planer for salg av Statskog SF.  Soria Moria er-
klæringen slår fast at Statskog ikke skal selges eller
delprivatiseres.

I forbindelse med Statskog SFs kjøp av Borre-
gaard skoger AS, Børresen AS og Borregaard Vafos
AS fra Orkla, har foretaket imidlertid lagt opp til et
omfattende arronderingssalg av spredte skogteiger
foretaket eier fra før. Dette vil effektivisere Statskog
SFs forvaltning og skogsdrift og dermed sikre foreta-
ket en mer robust økonomi. 

Et slikt arronderingssalg vil også bidra til å styrke
næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommuner
og allmenninger. Det vil også kunne utløse makeskif-
tearealer for skogvern, noe som kan lette skogvern-
prosesser på privat grunn.

Det er viktig at arronderingssalget gjennomføres
på en ryddig måte, og det vil bli utarbeidet et opplegg
for hvordan et slikt salg skal gjennomføres. Det er
derfor for tidlig å antyde et tidsperspektiv for salget
nå, men det er et mål at prosessen kan starte så raskt
som mulig. Statskog SF drives på bedriftsøkonomisk
grunnlag og må søke å oppnå så gode priser som mu-
lig ved salg. Prisene blir framforhandlet mellom kjø-
per og selger, og må forholde seg til de bestemmelse-
ne som gjelder for omsetning av skog.
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SPØRSMÅL NR. 212

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 9. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Utgangspunktet for å innføre nye elektroniske

rutiner er oftest at man skal gjøre ting mer effektivt
og raskere. Det stikk motsatte har nå skjedd i forbin-
delse med innføring av ny trafikkopplæringsforskrift,
og nå må man vente i minst tre virkedager før man
kan kjøre opp til førerprøven. Før kunne man gjøre
dette dagen etter at man var meldt opp.

Mener statsråden at dette er fremskritt, og vil
statsråden omgjøre forskriften slik at ventetiden re-
duseres slik den var før endringen?»

BEGRUNNELSE:

Den nye trafikkopplæringsforskriften sier at man
må melde inn all obligatorisk opplæring elektronisk
til regionvegkontoret. Denne innmeldingen må nå
skje senest 3 virkedager før praktisk førerprøve. Da
begynner problemet for kjøreskoler som har elever
som har lang reiseavstand. For alle disse får da et
opphold på 3-4 dager ekstra før de kan få kjøre opp.
Hvis man er ferdig med opplæringen på fredag må de
altså vente til torsdag uken etter før de kan avlegge
førerprøve. Dette er jo ikke noe problem i områder
der elevene kanskje har 1 - 2 timer kjøring til fører-
prøvested. Men for elever som må reise 50 - 100 mil
ekstra, også i mange tilfeller med fly bare på grunn av
disse 3 dagene, så blir dette svært spesielt. Noen kjø-
reskoler har faste prøver og har gitt god service til til-
reisende elever fra alle landsdeler.

Kravet om innmelding 3 dager før førerprøve ble
iverksatt 1. januar 2010 med overgangsregler frem til
i sommer. Disse kjøreskolene merker nå at mange av
elever kvier seg for å gjennomføre dette. 

Kjøreskolene skjønner liksom ikke logikken, og
det gjør ikke jeg heller.

Jeg forstår ikke at det kan være nødvendig med
disse 3 dagene. Vi melder jo inn elektronisk, slik at
det blir registrert umiddelbart hos Statens Vegvesen.
Det er nå bare å taste inn person nr. på eleven, så
kommer det opp på skjermen om all obligatorisk
opplæring er gjennomført og innmeldt.

Ett eksempel: Skal du utvide ditt klasse B fører-
kort til Klasse BE (m/henger), er det ett minimum ti-
metall på 2 timer (veiledningstimer).  Da kommer det
altså elever tilreisende fra f.eks. Brønnøysund til
Steinkjer, en strekning på ca 25 mil pr vei. Eleven
kjører sine 2 obligatoriske timer. Vi melder dette inn
til veikontoret.  Da må altså eleven vente i 3 virkeda-
ger før han kan avlegge førerprøve.  Altså 3 dager
venting i Steinkjer eller 50 mil kjøring. Kjøreskolene

vil gjerne fortsette med den praksis man hadde tidli-
gere, hvor man meldte inn obligatorisk opplæring da-
gen før. Dette er faglig leder ved hver enkelt trafikk-
skole sitt ansvar.

Svar:
Det er et krav at all obligatorisk opplæring skal

være gjennomført og dokumentert overfor Statens
vegvesen før praktisk prøve kan gjennomføres. Tid-
ligere ble opplæringen dokumentert ved opplærings-
kort, i dag skjer dette gjennom elektronisk innmel-
ding via Statens vegvesens trafikkskoleregister. 

Reglene om innmelding av obligatorisk fører-
opplæring er først og fremst satt av hensyn til eleven.
Gjennom innmelding dokumenterer trafikkskolen at
førerkortkandidaten har gjennomført den obligatoris-
ke opplæringen som kreves. Statens vegvesen som
forvaltningsmyndighet får dermed oversikt over den
opplæringen kandidaten har gjennomført og kan bru-
ke dette i sitt tilsynsarbeid for å kontrollere om elev-
en faktisk har fått den opplæring vedkommende har
krav på og med en kvalitet som tilfredsstiller kravene
i regelverket. 

Erfaring har dessverre vist at mange trafikkskoler
unnlater å melde inn opplæring i tide eller så sent at
det blir vanskelig for Statens vegvesen å kontrollere
at opplæringen er gjennomført før førerprøven. Dette
har i mange tilfelle ført til at avtalt prøve ikke kan
gjennomføres, en betydelig ulempe for eleven fordi
vedkommende da må komme tilbake senere.

Av den grunn ble regelverket for innmelding en-
dret fra 1. januar 2010 slik at det ble krav om at obli-
gatorisk opplæring skal være meldt inn senest tre vir-
kedager før praktisk førerprøve. Dette minimerer ri-
sikoen for at kandidaten møter opp til fører- prøven
uten at den nødvendige opplæringen er meldt inn. Vi-
dere gjør det trafikk- stasjonene i stand til å sjekke ut
at vilkårene for å avlegge førerprøve er oppfylt i god
tid før prøven. Det kan være gunstig for kandidaten å
få en viss tid til modning ved at det går noen dager fra
obligatorisk opplæring er gjennomført og frem til fø-
rerprøven. 

Ordningen med krav om innmelding av obligato-
risk opplæring senest tre virkedager før praktisk prø-
ve, er etter mitt syn en god ordning. Det sikrer at Sta-
tens vegvesen har tilstrekkelig tid til å sjekke ut at vil-
kårene for å avlegge førerprøve faktisk er oppfylt,
noe som igjen bidrar til færrest mulig ulemper for fø-
rerkortkandidatene. Der dette unntaksvis skulle slår
svært uheldig ut for eleven, er det eventuelt mulig å
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søke om dispensasjon fra kravet om at opplæringen
skal være innmeldt senest tre virkedager før. Jeg kan

på denne bakgrunn ikke se behov for noen endring av
regelverket på generell basis.

SPØRSMÅL NR. 213

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 5. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Viser til svar på spørsmål 110 om politisk pro-

paganda i stiftelsen Nyt Norge. Jeg registrerer at
statsråden som vanlig unngår å svare på spørsmålene
han får, men ber undertegnede ta kontakt med stiftel-
sen som ble opprettet av Landbruksdepartementet, og
som får støtte over jordbruksavtalen. Jeg oppfatter
det derfor som at statsråden støtter det jeg vil hevde
er en uetisk handling. 

Vil statsråden ta kontakt med stiftelsen KSL mat-
merk og be dem beklage, og hvis ikke, vil jeg da anta
at statsråden stiller seg bak ukulturen?»

Svar:
Jeg viser til mitt tidligere svar til representanten

Trældal på spørsmål nr. 110. 
Jeg må igjen understreke at KSL Matmerk er en

uavhengig stiftelse med egne vedtekter og eget styre.
Stiftelsens formål og oppgaver framgår av vedtekte-
ne, og er for øvrig nedfelt i strategier, planer og bud-
sjetter som blir vedtatt av styret. 

Med bakgrunn i Stortingets vedtak og som en del
av jordbruksoppgjøret, mottar stiftelsen tilskudd til
gjennomføring av visse definerte oppgaver, jf her
proposisjonene om jordbruksoppgjøret og om LMDs
budsjett. Stiftelsen rapporterer på resultatoppnåelse
til departementet og hovedtrekkene her rapporteres
også til Stortinget i de aktuelle proposisjonene.

Ut over dette må jeg fastholde at jeg, som Land-
bruks- og matminister, ikke har instruksjonsmyndig-
het over stiftelsen. Det foreligger derfor ikke noe som
helst formelt grunnlag for å ta denne saken opp med
KSL Matmerk sett fra departementets side.

SPØRSMÅL NR. 214

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 5. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«For et års tid siden truet statsråden pelsdyrnæ-

ringen med strenge tiltak hvis det ikke ble "ryddet
opp" i dyrevelferdsproblematikken. Reportasjer i
media tyder på at så ikke er skjedd, men statsråden
fremstår senest på Politisk kvarter i dag som mer vag
i sine uttalelser enn for et år siden.

Hva har vært omfanget av Mattilsynets kontroller
det siste året, etter statsrådens varsler om tiltak mot
næringen; hvilke resultater og oppfølginger har det
gitt, og hva vil statsråden gjøre for at denne type dy-
rebehandling ikke får fortsette?»

Svar:
Innledningsvis vil jeg understreke at hovedan-

svaret for dyrevelferd i landets pelsdyrgårder ligger
hos den enkelte dyreeier. 

Mattilsynet rapporterer at de pr. 22. oktober i år
har gjennomført 101 inspeksjoner i pelsdyrfarmer
hittil i år. Ved tre av disse inspeksjonene ble det fattet
vedtak uten forhåndsvarsel (hastevedtak). Ved 19 in-
speksjoner ble det fattet vedtak etter forhåndsvarsel.
Disse vedtakene fordelte seg på 16 forskjellige eiere
og omfattet i alt 81 forhold som ble funnet å være i
strid med regelverket. De viktigste avvikene var for-



Dokument nr. 15:2 – 2010–2011 29

hold vedrørende burinnredning (34 avvik) og forhold
vedrørende yttergjerde (21 avvik). Ved to av inspek-
sjonene ble det funnet forhold som gjorde det nød-
vendig å foreta avliving av til sammen 15 dyr.

Etter medieoppslagene om dårlig dyrevelferd i
flere pelsdyrfarmer sommeren 2009, hadde jeg flere
møter med Norges Pelsdyralslag om dyrevelferd i
pelsdyrnæringen. Norges Pelsdyralslag har rappor-
tert at de har gjennomført flere tiltak det siste året for
å styrke dyrevelferden i næringen. Dette omfatter
farmbesøk hos de fleste oppdretterne, krav om årlig
veterinærkontroll som vilkår for å delta i foreningens
forsikringsordning, dyrevelferd som tema på med-
lemsmøter i åtte regioner, samt en bestemmelse om at
skinn kan avvises for auksjonssalg dersom oppdret-
terne bryter dyrevelferdsloven og ikke retter seg etter
Mattilsynets krav. I tillegg har næringen utarbeidet et
nytt kvalitetssikringssystem og en sertifiseringsord-
ning som er under oppstart. 

Selv om det er gjort mye godt arbeid for å frem-
me dyrevelferd i pelsdyrnæringen det siste året, viser
medieoppslagene den siste uken dessverre at håndte-
ringen av syke og skadde dyr fortsatt er sterkt kritikk-
verdig ved enkelte pelsdyrfarmer. 

Jeg hadde møte med både Mattilsynet og Norges
Pelsdyralslag mandag 1. november etter oppslag i
Dagsrevyen 31. oktober.

Mitt klare budskap er at de som ikke ivaretar dy-
rene på en forsvarlig måte, ikke kan fortsette som
pelsdyroppdrettere.  

I møtet med Mattilsynet ba jeg dem om å ta i bruk
sterkere virkemidler overfor pelsdyroppdrettere som
har uakseptabel drift. Dette kan bety pålegg om av-
vikling av dyreholdet og forbud mot videre pelsdyr-
hold/dyrehold. Dette er virkemidler Mattilsynet har
etter den nye dyrevelferdsloven som trådte i kraft 1.
januar 2010.  Mattilsynet har i tillegg informert meg
om at de i større grad vil bruke uanmeldte tilsyn over-
for pelsdyrnæringen. Dette antas å øke sannsynlighe-
ten for at mangelfull oppfølging av syke og skadde
dyr avdekkes ved tilsynsbesøk. Så langt har Mattilsy-
net i hovedsak benyttet varslede tilsyn i pelsdyrfar-
mer. 

I møte med Norges Pelsdyralslag gjorde jeg det
klart at Pelsdyralslaget må ta et kollektivt ansvar for
å rydde opp slik at sjuke og skadde dyr blir fulgt opp
raskt. Det skal ikke være slike forhold i norske dyre-
hold som det vi har sett i de siste medieoppslagene.
Jeg ba Pelsdyralslaget ta ansvar for å luke bort opp-
drettere som lar dyr lide slik vi nå har sett. Spesielt la
jeg vekt på at Pelsdyralslaget snarest må få på plass
et internt kvalitetssystem for alle oppdrettere som
skal selge skinn gjennom næringens kanaler.

Utover dette har Mattilsynet på oppdrag fra
Landbruks- og matdepartementet utarbeidet forslag
til en ny forskrift om dyrevelferd for pelsdyr. Høring
av forskriftsforslaget er gjennomført. Jeg forventer å
få Mattilsynets bearbeidete forslag etter høringen i
nær fremtid. Den nye forskriften vil sette strengere
krav til dyrevelferd i pelsdyrhold.

SPØRSMÅL NR. 215

Innlevert 1. november 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten

Besvart 10. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I en fersk tilsynsrapport uttrykker Statens Hel-

setilsyn sterk bekymring for om bemanningssituasjo-
nen ved Fødeavdelingen ved SUS i Stavanger er fag-
lig forsvarlig.

Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at
helseforetaket oppfyller kravene til forsvarlig drift av
tilbudet til de fødende ved SUS?»

BEGRUNNELSE:

Fødeavdelingen ved SUS er Norges 2. eller 3.
største avdeling. Antallet fødsler har steget nesten 18
% fra 2004 til 2010. Arbeidspresset for både jordmø-
dre og leger er betydelig.

Som et ledd i omorganisering av føde-/barselsek-
sjonen, innførte SUS en differensieringsmodell for
fødsler fra 7. september 2009. Differensieringsmo-
dellen innebærer at det blir gjort risikovurdering og
differensiering gjennom svangerskapet, ved innleg-
gelse på sykehuset og under fødselen. Siden da har
fødslene ved SUS foregått ved følgende to avdelin-
ger:

– Fødeloftet (7. etasje) som er en jordmorstyrt lav-
risikoenhet med 4 fødestuer og ca. 1 200 fødsler
i året.

– Fødeavdeling (1. etasje) for fødsler med høyere
risiko og kvinner som ønsker epiduralbedøvelse.
Dette er fødsler som krever mer avansert overvå-
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king. Avdelingen har 10 fødestuer og ca. 3 600
fødsler i året.

Opplysningene som samlet sett kommer fram
ved tilsynet, gjør at Helsetilsynet i Rogaland mener at
det kan reises tvil om SUS har god nok personellbe-
redskap med tanke på pasientsikkerheten ved Føde-
avdelingen.

Helsetilsynet i Rogaland vurderer at bemannin-
gen ved Fødeavdelingen ligger svært nær grensen for
å være faglig uforsvarlig.

I følge Kvinneklinikkens handlingsplan og ROS-
analyse for helse- miljø- og sikkerhetsarbeid 2010 er
det for få jordmorstillinger ved Fødeavdelingen, og
arbeidsbelastningen for leger ved Kvinneklinikken er
for stor.

Svar:
Med St.meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig be-

givenhet la Regjeringen grunnlaget for at gravide og
fødende skal oppleve en helhetlig og sammenheng-
ende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg – altså
at det blir en gledelig begivenhet for familien. Det er
de regionale helseforetakene og kommunene som har
ansvar for helheten i tilbudet.

Helse Vest RHF har informert meg om at Helse-
tilsynet i Rogaland ved sitt tilsyn ved fødeavdelinge-
ne ved Stavanger Universitetssjukehus ikke fant for-
hold som kunne karakteriseres som avvik, og at av-
delingene ble drevet i henhold til lover og forskrifter. 

Det ble gitt en merknad i forhold til risikoen for
samtidighetskonflikter ved fødeavdelingene. Merk-
nader blir gitt der tilsynsmyndighetene finner grunn
til å peke på mulighet for forbedring, men hvor det
ikke er strid med fastsatte krav. Stavanger universi-
tetssykehus vurderer at tilbudet som blir gitt ved fø-
deavdelingene totalt sett er faglig forsvarlige. Dette
ble også bekreftet gjennom Helsetilsynet i Rogalands
tilsyn ved avdelingene. 

Stavanger Universitetssjukehus vil gjennomgå
rapporten fra Helsetilsynet og følge opp merknadene
og bruke dette som grunnlag for kvalitetsforbedring
og for å sikre best mulig læringseffekt. I gjennom-
gangen vil helseforetaket også vurdere bemanningen
ved fødeavdelingene og eventuelt hvilke tiltak som
må gjennomføres for å sikre et fortsatt faglig godt og
forsvarlig tilbud til de fødende. Rapporten og eventu-
elle tiltak vil også bli forelagt helseforetakets styre.
Rapporten blir også forelagt styret i Helse Vest RHF.

Det er et grunnleggende krav at fødeinstitusjoner
drives forsvarlig. Som en oppfølgning av St. meld. nr
12 (2008-2009) En gledelig begivenhet utarbeider re-
gionale helseforetak nå helhetlige, flerårige og lokalt
tilpassende planer for fødetilbudene der blant annet
nasjonale kvalitetskrav skal legges til grunn. Planene
skal sendes departementet for godkjenning. Jeg vil
forsikre meg om at et trygt og forsvarlig fødetilbud
både for fødende i Stavanger og i resten av landet
inngår i planene.

SPØRSMÅL NR. 216

Innlevert 2. november 2010 av stortingsrepresentant Nikolai Astrup

Besvart 11. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Mange norske byer bygger ut og har satt i drift

fjernvarmeanlegg. Det gir positive bidrag til byenes
klima- og miljøregnskap. Imidlertid kan det ha andre
konsekvenser. 

Hva er helsemyndighetenes vurdering av eventu-
elle helseskader relatert til bygging og drift av fjern-
varmeanlegg?»

BEGRUNNELSE:

Beboere i Moss melder om betydelige helsepla-
ger i kjølvannet av byggingen av Mosseporten Miljø-
energi og Mosseporten Frysehotell. Med bakgrunn i
denne enkeltsaken, og det faktum at det bygges ut
mange fjernvarmeanlegg i Norge for tiden, ønsker
jeg helsemyndighetenes vurdering av saken.
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Svar:
Fjernvarmeanlegg driftes i dag med ulike typer

brensel, ofte forskjellige former for biomasse og av-
fall eller gass fra avfallsanlegg. Disse anleggene har
meget strenge utslippskrav og kontrolleres av Fyl-
kesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet.
Med dagens teknologi overholdes disse kravene, og
bidraget til nivåene av luftforurensning fra disse an-
leggene er lavt, sammenlignet med f. eks. trafikk. I
følge Nasjonalt folkehelseinstitutt finnes det ingen
holdepunkter for at disse lave bidragene til luftforu-
rensning fra fjernvarmeanlegg fører til uønskede hel-
sevirkninger i befolkningen.

Kommunelegene behandler også disse sakene,
og noen av kommunelegene har vært i tett kontakt
med Folkehelseinstituttet for å rådføre seg om mulige
helseplager som utslipp skulle kunne medføre, særlig
i forbindelse med omstridte plasseringer.

I forbindelse med konsesjonssøknad og behand-
ling i kommunen skal også forurensning fra transport
til og fra byggeområdet og forurensning fra bygge-
prosessen vurderes. Dette gjør kommunelegen/miljø-
rettet helsevern, og i enkelte tilfeller har Nasjonalt
folkehelseinstitutt blitt kontaktet. I byggefasen kan
det forekomme overskridelser av grenseverdier av
ulike luftforurensninger, for eksempel svevestøv.
Kommunen som forvaltningsmyndighet av forurens-
ningsloven skal påse at tillatte antall dager med over-
skridelser overholdes.

Plager og forstyrrelser er de dominerende negati-
ve helseplager som kan oppleves som følge av mil-
jøstøy og vibrasjoner. Enkelte personer er betydelig
mer sensitive enn andre og kan oppleve det som mer
belastende enn andre.

Generelt gjelder at kommuner i forbindelse med

reguleringen av området kan fastsette spesifikke
grenseverdier i tråd med eksisterende retningslinjer
for støy utendørs (T-1442) og i tråd med Norsk Stan-
dard (NS) 8175 som gjelder for innendørs støy fra
tekniske installasjoner. Disse grenseverdier omfatter
også strukturlyd. I spesielle tilfeller forekommer vi-
brasjoner og rystelser. Kommuner kan bruke Norsk
Standard (NS) 8176, hvor det er anbefalt grensever-
dier som først og fremst er beregnet på transportstøy.
De overordnete krav som gjelder vibrasjonsforhold i
boliger, er gitt i Teknisk forskrift til plan- og byg-
ningsloven (1997). Nasjonalt folkehelseinstitutt har
tidligere utredet strukturlyd fra jernbanetunneler og
funnet at relativt få er plaget under maksnivå på 32
dB. Slik støtter funnene opp om det faglige grunnla-
get for NS8175.

Slike reguleringssaker håndteres av kommunen,
og de helsefaglige vurderingene ligger i kommunen
ved miljørettet helsevern. Når det gjelder den spesi-
elle saken i Moss håndterer Moss kommune denne.
De har hentet inn måleteknisk ekspertise som i uke
44 vil måle vibrasjonsstøy i boligene som dette an-
går.  Moss kommune kan i ettertid med hjemmel i
kommunehelsetjenesteloven fatte vedtak om støy- og
vibrasjonsgrenser.

Når kommunene samlet bruker disse rammene i
forvaltningen sin, skal utbygging av slike faste instal-
lasjoner ikke føre til vesentlige helseplager i befolk-
ningen. Dette forutsetter at kommunene har kompe-
tanse og ressurser til å ivareta sitt ansvar også innen
miljørettet helsevern. Dette er av de områder som
omfattes av forslaget til ny folkehelselov som nå er
på høring. Det legges generelt opp til bedre regule-
ring av at helsehensyn legges til grunn i kommunal
planlegging og forvaltning.

SPØRSMÅL NR. 217

Innlevert 2. november 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 11. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Norsk Bane AS hevder i et notat av 29. septem-

ber 2010 at det ble igangsatt kvalitetssikring av kon-
septvalg (KS1) av nytt dobbeltspor Eidsvoll – Sørli
på Dovrebanen, men at dette ikke ble fullført. Resul-
tatet er angivelig at et østlig alternativ som var rime-
ligere og hadde 6 minutter kortere reisetid, ikke ble
vurdert. 

Kan statsråden bekrefte at KS1 ble igangsatt og
ikke fullført, og at beslutninger om trasevalg langs
strandsonen ved Mjøsa derved er tatt på feilaktig
grunnlag?»

BEGRUNNELSE:

http://www.norskbane.no/download.aspx?objectd=
48F19C891E874FDEA55ABA17252DFE60.pdf
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Svar:
Samferdselsdepartementet ga i 2006 Jernbane-

verket i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning
(KVU) for Eidsvoll – Hamar. Dette var Jernbanever-
kets pilotprosjekt for KVU. En viktig hensikt med
KVU/KS1 for dette prosjektet var læring og metode-
utvikling. Parallelt med KVU/KS1-arbeidet pågikk
det konkret planlegging på fellesprosjektet E6 – Dov-
rebanen. Høsten 2009 bestemt Samferdselsdeparte-
mentet i samråd med Finansdepartementet at KS1-
prosessen skulle avsluttes uten at endelig sluttrapport
forelå. Begrunnelsen var at på dette tidspunktet var
prosjektet allerede blitt prioritert i Nasjonal trans-
portplan 2010-2019.

Kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) er statens eget
kvalitetssikringsverktøy som ikke er forpliktet gjen-
nom plan- og bygningsloven eller annet lovverk. Re-
gjeringen velger selv om et prosjekt skal underlegges
KS1 eller ikke. En anbefaling fra en KS1-prosess er
heller ikke bindende for regjeringen.

Jernbaneverket vurderte flere ulike konsepter for
prosjektet, herunder et alternativ uavhengig av eksis-
terende trasé. Tilsvarende har liknende løsninger som
Norsk Bane AS sitt forslag, vært vurdert både i fyl-
kesdelplan for Gardermoen – Mjøsbyene og i en egen
silingsrapport i forbindelse med fastsettelse av plan-
program for fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Selv
om KVU/KS1-prosessen ikke ble fullført, mener jeg
at regjeringen hadde et godt faglig grunnlag til å fatte
beslutning om trasévalg for E6 og Dovrebanen langs
Mjøsa sommeren 2009.

Da KVU-arbeidet for Eidsvoll – Hamar ikke kun-
ne ferdigstilles i tide til at beslutning om trasévalg et-
ter ordinære planprosesser etter plan- og bygningslo-
ven skulle tas, var det ikke lenger meningsfylt å full-
føre KS1-prosessen for prosjektet. KVU/KS1-pro-
sessen for Eidsvoll – Hamar prosjektet har likevel
gitt verdifull erfaring for hvordan konseptvalgutred-
ninger på jernbaneområdet skal gjennomføres.

SPØRSMÅL NR. 218

Innlevert 2. november 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll

Besvart 11. november 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Ved innføring av grønne sertifikater vil investe-

ringer i grønn energi skje på tvers av landegrensen
Norge-Sverige. EUs Fornybardirektiv forplikter der-
imot Norge til et gitt %-mål om fornybar energi. 

Vil svenske kapitalinvesteringer i Norge under
sertifikatsystemet godskrives Norges forpliktelser i
Fornybardirektivet, og kan Norge ved overoppnåelse
av Fornybardirektivet selge "svenskfinansiert sertifi-
katkraft" til et EU land for å hjelpe de med innfrielse
av Fornybardirektivet?»

Svar:
Summen av landenes ambisjoner viser den felles

satsingen på fornybar kraftproduksjon i sertifikatord-
ningen, og det enkelte landets ambisjon er et uttrykk
for hvor mye ny fornybar produksjon landet ønsker å
finansiere i denne ordningen. Hvordan økningen av
fornybar produksjon fordeler seg mellom landene av-

henger i stor grad av produksjonskostnader og konse-
sjonskrav.

To eller flere medlemsland kan, i følge EUs for-
nybardirektivs artikkel 11, koordinere eller etablere
felles støttesystemer. Landene kan overføre en spesi-
fisert mengde fornybar energi statistisk eller bli enige
om en fordelingsnøkkel som produksjonen skal for-
deles etter. Slik kan en mengde produsert kraft i ett
land telle i fornybarmålet i det andre landet. Hvis am-
bisjonsnivået er høyere enn målet gjennom fornybar-
direktivet, står landene i prinsippet fritt til å selge et
eventuelt overskudd de selv har finansiert, videre
gjennom statistiske overføringer (artikkel 6 i forny-
bardirektivet).

Det svensk - norske elsertifikatmarkedet har
foreløpig kommet lengst i konkretisering av bruk av
samarbeidsmekanismene i fornybardirektivet. Det
foreligger begrenset med rammer for bruk av meka-
nismene fra EU.
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SPØRSMÅL NR. 219

Innlevert 2. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal

Besvart 8. november 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Vil utenriksministeren vurdere å bruke økono-

miske sanksjoner, eller eventuelt andre virkemidler,
overfor palestinerne for å få løslatt den israelske sol-
daten Gilad Shalit?»

BEGRUNNELSE:

Den israelske korporal Gilad Shalit ble kidnappet
av væpnede palestinere 25. juni 2006 og har siden
vært isolert uten kontakt hverken med familie eller
internasjonale humanitære organisasjoner. På mitt
spørsmål Dokument nr. 15:1604 (2009-2010) svarer
utenriksministeren at han gjentatte ganger har opp-
fordret til frigivelse av Gilad Shalit og karakteriserer
hans fangenskap som uakseptabelt. Utenriksministe-
ren hevder videre at Norge slutter fullt opp om Euro-
parådets resolusjon 1747 (2010) både når det gjelder
kravet om umiddelbar tilgang til Shalit for Røde Kors
og kravet om hans løslatelse. Utenriksministeren er
også tydelig på at det er Hamas' ansvar å etterleve
oppfordringene fra det internasjonale samfunnet om
Shalit, og at det er opplagt at Hamas i denne saken
bryter med fundamentale prinsipper i den internasjo-
nale humanitærretten. Norge vil ifølge utenriksmi-
nisteren derfor fortsette å oppfordre Hamas til å løs-
late Shalit. Det er prisverdig at utenriksministeren er
tydelig på at Gilad Shalits fangenskap er uakseptabelt
og at man vil fortsette å oppfordre Hamas til å løslate
Shalit. Det er imidlertid tydelig at diplomatiet så
langt ikke har hatt den ønskede virkning. Det er der-
for grunn til å sette spørsmålstegn ved om ikke man
nå etter hvert må vurdere andre virkemidler overfor
palestinerne. Norge fremstår i dag som en av de aller

viktigste økonomiske bidragsytere og burde således
ha en viss innflytelse på situasjonen.

Svar:
Norge vil fortsette å kreve at Hamas frigir Gilad

Shalit inntil dette etterleves. Vår innflytelse i saken er
dessverre begrenset. Selv om Norge holder kontakt
med alle palestinske fraksjoner, som et ledd i vårt lø-
pende diplomatiske arbeid, gir vi ingen finansiell el-
ler annen bistand til Hamas og tar avstand fra Hamas’
maktovertakelse av Gaza. Vår primære samarbeids-
partner i Det palestinske området er Den palestinske
selvstyremyndigheten (PA) og president Abbas og
statsminister Fayyad. Norges støtte til Gaza går gjen-
nom PA, FN og andre multilaterale organisasjoner.
Som følge av uenigheten mellom disse to største pa-
lestinske partiene, Hamas og Fatah, deltar ikke Ha-
mas i PA, som derfor også har begrenset innflytelse
over Hamas. Av denne grunn ville en reduksjon i
norsk bistand til Det palestinske området slik den er
innrettet, ikke ha noen påvirkning på dem som holder
Shalit fanget; det ville tvert i mot føre til at Hamas får
økt relativ innflytelse i forhold til PA i det palestinske
samfunnet. Bistandsreduksjon ville etter min mening
derfor svekke mulighetene for frigivelse av Shalit.
Shalits fangenskap over mange år er en tragisk og
uholdbar situasjon, men det er Hamas som bærer det
fulle og hele ansvaret for at denne situasjonen har
oppstått og for at den videreføres. La meg legge til at
i våre kontakter har norske representanter krevd Sha-
lit frigitt. Jeg har forøvrig selv møtt Shalits far ved to
anledninger i sakens anledning.

SPØRSMÅL NR. 220

Innlevert 2. november 2010 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos

Besvart 11. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Vil statsråden endre regelverket for "Raskere

tilbake" slik at det er mulighetene for å komme ras-
kere tilbake som er avgjørende, og ikke diagnosen
som er kriteriet for å få et fornuftig tilbud i denne ty-
pen saker?»

BEGRUNNELSE:

Den 29.10.2010 sendte NRK Nordland en repor-
tasje om en mann som for tiden er sykmeldt, og som
ser ut til å måtte vente i inntil ett år på nødvendig ope-
rasjon. Etter først å ha fått tilbud om "Raskere tilba-
ke" gjennom Aleris, fikk mannen ny beskjed om at
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hans diagnose ikke kvalifiserte til å bli behandlet
gjennom denne ordningen. Hans diagnose sto ikke på
listen. Operasjonen koster mindre enn 20 000 kr. Li-
kevel har denne mannen fått beskjed om at han kan få
operasjon tidligst i april. Frem til da må mannen gå
sykmeldt. Dette fremstår som fullstendig menings-
løst og kan umulig være en ønsket situasjon.

Svar:
Formålet med ordningen ”Raskere tilbake” er å

bringe personer som mottar sykepenger raskere tilba-
ke til arbeidslivet og dermed redusere sykefraværet
og utstøting fra arbeidslivet.

Midlene som har vært bevilget til tiltak innenfor
”Raskere tilbake” har gitt mulighet for å få etablert en
rekke tilbud på områder med lange ventetider og
udekkede behov for mer helhetlig tilnærming. En
stor del av midlene som har vært bevilget til tiltak
innenfor ”Raskere tilbake” har vært stilt til disposi-
sjon for de regionale helseforetakene, i 2010 til
sammen 483,6 mill. kroner. Det gis tilbud både om
døgnopphold, dagbehandling og polikliniske konsul-
tasjoner. Det gis tilbud i sykehus og i private opptre-
nings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Sykdommer i

muskel-skjelettsystemet er den vanligste diagnose
som behandles innenfor ordningen ”Raskere tilba-
ke”.

Det er en forutsetning at de regionale helseforeta-
kene vurderer hvilke tilbud som gir best effekt i for-
hold til ordningens formål. De regionale helseforeta-
kene har etablert egne definerte og ekstraordinære
behandlingsløp i skjermede enheter i tillegg til ordi-
nær virksomhet. Det er etablert tilbud ved ulike insti-
tusjoner, både i sykehus innenfor det regionale helse-
foretaket, og det er inngått avtaler med private aktø-
rer. Helse Nord RHF har bl.a. inngått avtale med Ale-
ris sykehus i Tromsø når det gjelder ortopedi.

I sin rapportering i juni i år, konstaterer Helsedi-
rektoratet at helsetjenesten langt på vei har utført sitt
oppdrag slik oppdragsgiver har forutsatt. Det er byg-
get opp behandlingskapasitet for den viktigste grup-
pen sykmeldte, sykmeldte med muskel-skjelettsyk-
dommer. Tilbudene inneholder bl.a. krav til samar-
beid med andre aktører i sykefraværsoppfølgingen.

Det er ikke utarbeidet et særskilt regelverk som
fastsetter hvilke diagnoser som skal behandles innen-
for ordningen ”Raskere tilbake”.

SPØRSMÅL NR. 221

Innlevert 2. november 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 9. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I statsbudsjettets kapittel 1320 Statens Vegve-

sen omfatter post 23 trafikktilsyn, drift og vedlike-
hold. Dette er midler til helt ulike formål. Det er der-
for vanskelig å identifisere utviklingen i budsjett og
faktisk forbruk innenfor de samme formålene. Jeg vi-
ser til at posten i forslag til statsbudsjett for 2011 er
på 7,1 mrd.kr. av samlet beløp ca. 15 mrd. kr. for hele
kapittelet. 

Vil statsråden se nærmere på en oppsplitting av
post 23?»

Svar:
Samferdselsdepartementet finner det ikke for-

målstjenelig å splitte opp post 23 i flere poster. Dette
vil i tilfelle gi mindre fleksibilitet og kan derfor med-
føre mindre effektiv utnyttelse av de midlene som

Stortinget bevilger. Post 23 er oppdelt i underpostene:

– 23.1 Overordnet ledelse og strategisk planleg-
ging

– 23.2 Trafikktilsyn
– 23.3 FOU
– 23.4 Norsk vegmuseum
– 23.5 Drift og vedlikehold

Det blir som grunnlag for post 23 i statsbudsjettet
vurdert hvor mye midler som bør avsettes for hver av
underpostene. Hvor mye midler som faktisk blir nyt-
tet, vil framgå av regnskapet for Statens vegvesen.

Selv om det i budsjettproposisjonen ikke er noen
tabellarisk oppsplitting av post 23, framgår det i tek-
sten hvor mye som er avsatt til trafikktilsyn, drift og
vedlikehold.
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SPØRSMÅL NR. 222

Innlevert 2. november 2010 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Besvart 16. november 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«I Aftenposten 1. november uttalte statssekretær

Sigrid Hjørnegård at myndighetene har hatt innle-
dende samtaler med EU om gjennomføringen av for-
nybardirektivet. Hun viste til at en del av diskusjonen
gjelder i hvilken grad EU-formlene skal benyttes for
Norges forpliktelser. Parallelt arbeider departementet
med en ny lov om grønne sertifikater som er bebudet
før jul, og som vi vet er tidskritisk. Disse to sakene
henger sammen.

Når vil regjeringen sende et lovforslag om grøn-

ne sertifikater på høring?»

Svar:
Etableringen av det felles markedet med Sverige

er en viktig sak i departementet som krever løpende
kontakt og møter på forskjellige nivåer med svenske
myndigheter. 

Det felles markedet skal starte opp 1. januar
2012, jeg tar derfor sikte på å fremme lov om elserti-
fikater for Stortinget før påske 2011. Lovforslaget vil
bli sendt på alminnelig høring i forkant av dette.

SPØRSMÅL NR. 223

Innlevert 2. november 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 9. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vedlikeholdssituasjonen på det nasjonale vei-

nettet er viktig for effektiv, sikker og energieffektiv
transport. Etter gjennomføringen av Forvaltningsre-
formen fra 1.1.2010 er hoveddelen av det nasjonale
veinettet målt i km plassert i fylkeskommuner og
kommuner. En årlig samlet oversikt over ved-like-
holdsituasjonen på samlet veinett vil kunne gi verdi-
full styringsinformasjon til nasjonale myndigheter.

Vil statsråden ta initiativ til å at det blir utarbeidet
årlig vedlikeholdsrapport for samlet nasjonal vei-
nett?»

Svar:
I Statens vegvesens årsrapport rapporteres det

per i dag om tilstandsutviklingen for vegdekkene på
riksvegnettet. Samferdselsdepartementet har gitt Sta-
tens vegvesen i oppdrag å gjennomføre et større ar-

beid for å analysere behovet for vedlikehold. I tillegg
utarbeides en metodikk for å vurdere etterslepet i
vedlikeholdet. Arbeidet omfatter først og fremst riks-
veger, men for bruer og tunneler analyseres også fyl-
kesvegnettet. Kartleggingsarbeidet vil gi et viktig
grunnlag i arbeidet med Nasjonal transportplan
2014-2023. Både kartlegging og ny metodikk vil der-
etter gi mulighet for en bredere årlig rapportering om
vedlikeholdet av riksvegnettet.

Rapportering av vedlikeholdstilstanden for fyl-
kesveger og kommunale veger er fylkes- kommune-
nes og kommunenes ansvar. Som en del av forvalt-
ningsreformen pågår det et arbeid med nasjonale fø-
ringer der også vedlikeholdsstandard er en del av vur-
deringen. En eventuell rapportering knyttet til fylkes-
veger og kommunale veger vil skje gjennom
KOSTRA.
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SPØRSMÅL NR. 224

Innlevert 3. november 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland

Besvart 10. november 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Hvilke støtteordninger finnes det i dag for forel-

dre når barn dør kort tid etter fødsel, f.eks. rettigheter
knyttet til permisjon med lønn i en periode etter døds-
fallet og fars rettigheter på dette området?»

BEGRUNNELSE:

Dessverre hender det at barn dør i løpet av de før-
ste ukene etter fødselen. Flere foreldrepar havner i en
vanskelig situasjon når det gjelder tiden etter dødsfal-
let, særlig fordi mange trenger noe tid før de går til-
bake i arbeid.

Svar:
Hvis barnet dør i løpet av stønadsperioden for

foreldrepenger, kan foreldrene etter folketrygdloven

§ 14-9 sjette ledd ta ut opp til 6 uker av den gjenvæ-
rende perioden. 

Formålet med foreldrepengeperioden etter barns
død er å hindre et brått avbrudd i den planlagte per-
misjonen. Ordningen retter seg derfor i første rekke
mot den som er i permisjon når barnet dør, uavhengig
av om det er mor eller far.

Reglene som gjelder for foreldrepermisjon for
øvrig gjelder også for denne perioden. Det vil si at de
første seks ukene etter fødsel vil også i disse tilfellene
være forbeholdt mor av helsemessige årsaker. Bort-
sett fra i de første seks ukene etter fødselen kan for-
eldrene dele på perioden. De kan ikke ta ut fulle for-
eldrepenger samtidig, men de kan for eksempel ar-
beide halv tid og ta ut 50 prosent foreldrepenger hver.

SPØRSMÅL NR. 225

Innlevert 3. november 2010 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide

Besvart 10. november 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«I forbindelse med skader som inntreffer under

kurs, for eksempel befalskurs, i Forsvaret, eksisterer
det få fleksible ordninger for å få dekket nødvendige
utgifter til behandling av skader slik at man kan fort-
sette kurset. I svært mange tilfeller vil det ikke være
et alternativ å vente i offentlig helsekø på operasjon,
fordi man ikke kan fortsette kurset før skaden er be-
handlet. 

Vil statsråden vurdere ordninger som refunderer
den enkeltes nødvendige utgifter også der behandlin-
gen skjer ved private helsetilbud?»

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

november 2010 med spørsmål fra stortingsrepresen-

tant Ine M. Eriksen Søreide om kjøp av private helse-
tjenester.

Personer i Forsvaret som får akutte skader, og
som har behov for øyeblikkelig hjelp, får slik hjelp i
likhet med øvrige innbyggere.  For tilstander som
ikke har karakter av øyeblikkelig hjelp, er det mulig
å benytte ordningen med fritt sykehusvalg for raskest
mulig behandling.

Forsvaret opplyser at man i enkelte tilfeller, når
operative behov har tilsagt det, har kjøpt helsetjenes-
ter fra private tilbydere.

Det er ikke planer om å innføre en generell refu-
sjonsordning for private helsetjenester for personell i
Forsvaret.
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SPØRSMÅL NR. 226

Innlevert 3. november 2010 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide

Besvart 10. november 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Det ble for kort tid siden kjent at Forsvarsdepar-

tementet bevilger 50 mill. kr. ekstra til ammunisjon i
Hæren for 2010.

Hvordan dekkes denne ekstrabevilgningen inn?»

Svar:
Regjeringen vil, i forbindelse med fremleggelse

av Forsvarsdepartementets omgrupperingsproposi-
sjon for 2010, foreslå overfor Stortinget at det bevil-
ges 50,3 mill. kroner til dekning av kostnader knyttet

til kjøp av øvelsesammunisjon til Hæren i 2010. Be-
vilgningen foreslås gjort gjennom en omfordeling av
tilgjengelige midler innenfor forsvarbudsjettets ram-
mer. Forsvarsdepartementets omgrupperingspropo-
sisjon for 2010 planlegges lagt frem for Stortinget 19.
november 2010. Av proposisjonen vil det fremgå
hvordan nevnte kostnader er foreslått dekket inn. Jeg
minner i den forbindelse om Forsvarsdepartementet
sin generelle merinntektfullmakt, jf. Innst. S 7
(2009–2010) til Prop. 1 S (2009–2010).

SPØRSMÅL NR. 227

Innlevert 3. november 2010 av stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug

Besvart 10. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«I forskriftene til den nye vaktloven stilles det

krav om at alle vakter på arrangement ved studieste-
der skal ha godkjent utdanning. Dette vil medføre
store økonomiske kostnader, og kunne bety økono-
misk ruin for en rekke studentarenaer.

Synes statsråden at dagens ordning der frivillige
står for vaktholdet medfører fare for publikum, og
finnes det eksempler på tragiske hendelser i student-
miljøene som kunne vært unngått hvis de frivillige
hadde vært erstattet med profesjonelt, betalt vakt-
mannskap?»

BEGRUNNELSE:

Dagens vaktordning ved flere studiesteder og ved
studentarrangement er i stor grad preget av frivillig-
het. Dette har gjort at studiestedene har hatt mulighet
til å ha flere arrangement og skapt viktige møtesteder
for studentene. Disse har vært viktige både for stu-
dentmiljøet, studiekulturen og for å styrke studieste-
det som helhet. Kravet som forskriftene stiller i den
nye vaktloven stiller krav om at alle vakter på slike
typer arrangement skal ha godkjent utdanning. Dette
medfører en betydelig økning i kostnader for studie-
stedene og studentorganisasjonene ved gjennomfø-

ring av arrangement og møtesteder for studentene.
Således vil dette kunne medføre en betraktelig reduk-
sjon av dette tilbudet, da flere studentorganisasjoner
påpeker at de finansielle rammene som ligger til
grunn ikke er store nok til å dekke disse merkostna-
dene.

Svar:
Regjeringen følger nå opp Stortingets vedtak om

endringer i vaktvirksomhetsloven fra 19. juni 2009.
Lovendringene sikrer god kvalitet på vakttjenester og
bedre offentlig kontroll av virksomheten. Med det
styrkes også rettsikkerheten for de som kommer i
kontakt med vekterne og dette er en ønsket og nød-
vendig utvikling som kommer både brukere og utø-
vere av vakttjenester til gode. Lovendringene dekker
blant annet et generelt behov for å styrke kompetan-
sen til ordensvaktene, og jeg viser til at justiskomite-
en i Innstilling O. nr. 116 (2008-2009) stilte seg sam-
let bak forslaget om at rene ordensvakter må tilfreds-
stille vaktvirksomhetslovens krav. 

Lovendringene medførte ikke en endring i serve-
ringsloven med hensyn til politiets mulighet til å sette
krav om bruk av ordensvakter ved serveringssteder.
Lovendringene legger heller ikke, verken for student-
steder, festivalarrangører eller andre, opp til en øk-
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ning av vaktstyrken i forhold til dagens praksis. I de
tilfeller hvor politiet ikke setter krav, avgjør serve-
ringsstedene selv om de vil ha ordensvakter eller
ikke. Det skal på samme måte som tidligere gjøres en
konkret lokal vurdering av utfordringene og behovet
for ordensvakter for det enkelte utestedet. Det nye er
at skjenkesteder som har et reelt behov for ordens-
vakt fremover må forholde seg til kompetansekrave-
ne og kravet om tilknytning til et godkjent vaktfore-
tak som følger av vaktvirksomhetsloven. 

Jeg er klar over at studentene har et godt innar-
beidet system for bemanning av sine utesteder, at de
har stor gjennomstrømming av vakter og at ordens-
vakter med sosial forankring i studentmiljøet også
kan fungere forebyggende. Justisdepartementet har
derfor både i møte med Norsk Studentunion og i hø-
ringsnotatet med forslag til ny vaktvirksomhetsfor-
skrift redegjort for det praktiske handlingsrom de
vedtatte lovendringene gir, og for de påvirkningsmu-

ligheter organisasjonene og de enkelte studentstede-
ne har. For eksempel kan et godt organisert beman-
ningssystem som har en konfliktdempende og fore-
byggende effekt eliminere, eller redusere, behovet
for pålegg om ordensvakt. Her vil god kontakt med
politiet være nyttig og nødvendig. I høringsnotatet er
det også vist til at det skal jobbes videre med detalje-
ne i nytt opplæringsprogram, og lagt vekt på behovet
for kostnadseffektive undervisningsopplegg for vek-
terutdanningen. Det vil også være mulig for student-
organisasjonene å etablere egne foretak som kan sør-
ge for kvalifiserte ordensvakter til studentstedene
dersom det vil redusere kostnadene.

Forslaget til ny vaktvirksomhetsforskrift er fort-
satt på høring, og Norsk Studentunion står på hø-
ringslisten. Departementet vil selvsagt ta i betrakt-
ning de synspunkter og forslag som kommer i hø-
ringsrunden, og tilrettelegge for fleksible løsninger
innenfor rammene av de vedtatte lovendringene.

SPØRSMÅL NR. 228

Innlevert 3. november 2010 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Besvart 11. november 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Utviklingen for den kristne minoriteten i Irak er

svært bekymringsfull.  På grunn av forfølgelse og re-
gelrette avrettinger, er flukt eneste utvei for svært
mange.  Tidligere har områdene rundt Mosul vært
særlig utsatt med mange vilkårlige angrep, men vi ser
nå at kristne i Bagdad er blitt et mål for Al-Qaida re-
latert grupper.  

På hvilken måte vil norske myndigheter legge
press på irakske myndigheter slik at situasjonen for
den kristne minoriteten i Irak tas mer alvorlig og der-
med unngå at den kristne minoritet fordrives?»

Svar:
Det uakseptable og tragiske terrorangrepet mot

kirken al-Najat i Bagdad 31. oktober 2010 er ett av
flere eksempler den siste tiden på at sikkerhetssitua-
sjonen i Irak fortsatt er meget bekymringsfull og at
terroren i landet rammer blindt i ulike segment av
samfunnet. Forholdene har bedret seg noe siden
2007, men fortsatt er det langt igjen før vi kan si at
sikkerheten for landets borgere er tilfredsstillende.

Iraks myndigheter har fordømt angrepet og un-
derstreket at de kristne er – og vil fortsette å være –

en vital del av landets historie og sivilisasjon. Myn-
dighetene oppfordrer samtidig alle irakere til å fore-
nes i motstand mot ”de mørke krefter” hvis mål det er
å sende den kristne befolkningsgruppen i eksil. Utta-
lelsen er i tråd med forpliktelser som Irak påtok seg
under landhøringen i FNs menneskerettighetsråd i ja-
nuar i år om å fortsette bestrebelsene for sikring av
rettighetene for religiøse og etniske minoriteter.

Det er mye som tyder på at den kristne befolk-
ningsgruppen har vært spesielt utsatt for vold og ter-
rorisme etter invasjonen i 2003 og at beskyttelse av
de kristnes sikkerhet derfor krever spesiell innsats fra
myndighetenes side. Jeg tok dette opp under mitt
møte med Iraks utenriksminister i desember 2009.
Spørsmålet har også vært tatt opp av vår ambassade i
Bagdad, p.t. Amman.

Det viktigste bidraget irakiske politikere i dag
kan yte til en forbedring av sikkerhetssituasjonen ge-
nerelt, vil være å danne en regjering som har bred
støtte i parlamentet og det irakiske folk. Det vil kunne
gi håp om at terrorismen kan bekjempes på en effek-
tiv måte. 

Samtidig er det viktig at gjenoppbyggingen i Irak
forseres og at det skapes en økonomisk utvikling som
kan bidra til å dekke grunnleggende behov for hele
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befolkningen. Norge vil yte bidrag til disse bestrebel-
sene. Etter mine to møter med Iraks utenriksminister
i 2009, hvor vi ble enige om å trappe opp de bilaterale
relasjonene, utformes det nå samarbeidsprosjekter
for kompetansebygging på flere sektorer innen det

irakiske samfunn. Blant disse inngår samarbeid om
styrking av menneskerettighetene i landet, hvor sik-
kerheten for den kristne minoriteten i Irak vil være et
aktuelt tema.

SPØRSMÅL NR. 229

Innlevert 3. november 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen

Besvart 10. november 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Jeg har to ganger tidligere tatt opp spørsmål

med statsråden om å stille F5 jagerfly til disposisjon
for undervisningsformål. 14.09.09 svarte statsråden
meg at dersom salg av F5 flyene ikke var gjennom-
ført innen mars 2010, vil skoler kunne få tilbud om
overtakelse av enkeltfly.

Vil statsråden nå endelig kunne tilby Bodø vide-
regående skole og tre andre skoler i Norge som ut-
danner flymekanikere bl.a. til Luftforsvaret, F-5A ja-
gerfly slik at gammelt og utdatert undervisningsma-
teriale kan fases ut?»

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

november 2010 med spørsmål fra stortingsrepresen-
tant Ivar Kristiansen om F5 jagerfly kan tilbys til un-
dervisningsformål. 

Avtalen Forsvaret har inngått med det amerikan-
ske firmaet som det er henvist til i svar på spørsmål
nr. 1531 av 14. september 2009, er forlenget til ut-
gangen av inneværende år. Denne avtalen vil bli av-
sluttet dersom amerikanske myndigheter ikke har
godkjent salget innen 31. desember i år.

I tillegg har et annet amerikansk firma, som tidli-
gere har vist interesse for flyene, igjen kommet inn
som mulig kjøper. I dette tilfellet er forholdet mellom
firmaet og de amerikanske myndighetene allerede
avklart. Forsvaret arbeider ut fra en målsetting om at
en eventuell kontrakt med dette firmaet skal være
inngått innen utgangen av februar 2011. Hvis dette
ikke fører frem, vil Forsvaret vurdere alternative av-
hendingsmåter for flyene. Skoler vil da kunne få til-
bud om overtakelse av enkeltfly.

SPØRSMÅL NR. 230

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen

Besvart 12. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Med bakgrunn i at en likestiller sykehjem og

omsorgsbolig som har 24 timer omsorg, er det svært
urettferdig at en som bor i omsorgsbolig kommer
mye bedre ut økonomisk enn en med den samme
trygdeinntekt som bor på sykehjem.

Mener statsråden at dette skal være slik, og kan

kommunene selv styre denne betalingen, slik at den
blir mer rettferdig?»

BEGRUNNELSE:

Regjeringen sidestiller sykehjemsplasser og om-
sorgsboliger med at begge i mange tilfeller har 24 ti-
mers omsorg. Dette er det og mange kommuner som
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gjør. Det at en får tildelt en plass uansett pleietyngde,
på enten sykehjem eller omsorgsbolig, kan i mange
tilfeller ikke velges. Det går på om det er ledig ett av
stedene. Det som gjør det spesielt er at om en tar to
mennesker som har samme trygdeinntekt så kommer
den som skal ha pleie i omsorgsbolig bedre ut (ca. 3
000) enn den som er på sykehjem. Spørsmålet er om
dette er rettferdig, og om det skal være slik når en li-
kestiller pleiebehovet i disse ulike boligformene.
Man har da i utgangspunktet det samme tilbudet, og
pleiefaktoren er også ofte den samme. Så driften blir
nærmest likt.

Svar:
Det er kommunene som har ansvaret for pleie- og

omsorgstjenestene. Dette medfører at kommunene i
prinsippet står fritt til å velge hvordan de lovpålagte
oppgavene skal utføres for å sikre en best mulig tje-
nesteutførelse. 

Sykehjem er en lovpålagt tjeneste i medhold av
kommunehelsetjenesteloven. Det karakteristiske for
sykehjem er at dette er en institusjon som har et total-
ansvar for beboeren ved at det sørges for kost, losji,
medisiner, nødvendig tannbehandling, tekniske hjel-
pemidler, samt kommunale helsetjenester. 

Omsorgsboliger er et begrep som nyttes på ulike
typer boliger, og som tilbys ulike grupper av mennes-
ker med behov for offentlige tjenester. Det finnes in-
gen lovdefinisjon av omsorgsbolig, og dette er heller
ingen lovpålagt tjeneste. Kommunene kan velge å til-
by sine innbyggere tjenester i omsorgsboliger for å
kunne løse de kommunale oppgavene etter kommu-
nehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. 

Omsorgsboligen fungerer som beboerens private
hjem, og det inngås gjerne en ordinær husleieavtale i
medhold av husleieloven mellom kommunen og be-
boer. Beboere i omsorgsbolig vil motta hjemmeba-
serte tjenester etter behov i medhold av kommune-
helsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Dette kan
være alt fra praktisk bistand etter sosialtjenesteloven
til hjemmesykepleie (som er gratis) og andre hjem-

metjenester etter kommunehelsetjenesteloven. Det
vil være den enkeltes behov som avgjør hvor mye
hjelp som ytes. Dette kan derfor variere fra for ek-
sempel 1 time hver dag til heldøgns tjenester. Bebo-
eren betaler vederlag for disse tjenestene i samsvar
med de regler som gjelder for vederlag for hjemme-
baserte tjenester i kommunehelsetjenesteloven og so-
sialtjenesteloven.

Etter vederlagsforskriften må beboere på syke-
hjem betale et vederlag på 75 pst. av inntekter inntil
1 G (fratrukket et fribeløp på 6 400 kroner per år) og
85 pst. av inntekten utover 1 G. Vederlagskravet ut-
gjør dermed en vesentlig del av beboerens inntekt, og
må betales uavhengig av hvor stort hjelpebehov den
enkelte har.

Beboere i omsorgsboliger betaler ikke vederlag
etter vederlagsforskriften, og mottar derfor uavkorte-
de trygdeytelser. I tillegg vil den enkelte kunne motta
bostøtte. Beboere i omsorgsboliger må derfor selv
dekke kostnader til husleie, hjemmetjenester, medisi-
ner, legetjenester, strøm, aviser, tv, mat med mer. 

Kommunene er samtidig underlagt begrensnin-
ger i forhold til å kreve vederlag for hjemmebaserte
tjenester. Det kan ikke kreves vederlag for hjemme-
sykepleie eller praktisk bistand og opplæring etter so-
sialtjenesteloven. Når det gjelder helsetjenester, her-
under medisiner, vil beboere i omsorgsboliger videre
være skjermet gjennom frikortordningen. 

Som representanten påpeker, representerer dette
to ulike måter å finansiere og organisere pleie- og
omsorgstjenestene på. Regjeringen vurderte i St.
meld nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og
mening om fremtidens omsorgsutfordringer ulike al-
ternativer for mer lik brukerbetaling. Samlet sett fant
regjeringen at ulempene ved dagens ordninger ikke
forsvarer å gjennomføre en omfattende reform. Hen-
synet til at brukerne ikke skal komme svekket ut etter
en omlegging, tilsier at dagens ordninger inntil vide-
re bør opprettholdes. Regjeringen vil imidlertid følge
utviklingen i kommunene og vurdere behovet for til-
tak løpende.
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SPØRSMÅL NR. 231

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve

Besvart 12. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Rasen Tiroler Grauvieh er ikke godkjent som

ammeku på melkebruket, noe som har konsekvens
for bøndenes tilskuddsmuligheter. Rasen er definert
som kombinasjonsrase i hjemlandet, jfr. begrunnel-
sen under. 

Kan statsråden redegjøre for hvorfor Tiroler
Grauvieh per dags dato ikke er godkjent som amme-
ku, behovet for det som fremstår som et strengt skille
mellom melkeproduksjon og spesialisert storfekjøtt-
produksjon, og kan statsråden redegjøre for om han
mener Tiroler Grauvieh bør godkjennes som amme-
ku fremover?»

BEGRUNNELSE:

Tiroler Grauvieh kommer opprinnelig fra fjellene
i Tirol i Østerrike. Rasen har eksistert i ca. 3000 år. I
dag brukes Tiroler Grauvieh som en kombinasjonsra-
se for både melk og kjøtt i Østerrike. Foreningen
Norsk Tiroler Grauvieh (NTGF) opplyser at melke-
mengden på Tiroler Grauvieh i Norge varierer fra
2000 - 3000 kg og at tabeller fra Østerrike viser gode
tall på fett- og proteinprosent. Etter det opplyste er ra-
sen kanskje den mest klimanøytrale av alle kjøttfera-
sene.

De første dyra ble innført til Norge i februar
1994. I dag er det registrert 251 mordyr av Tiroler
Grauvieh kyr i Storfekjøttkontrollen. Bare det siste
året har antallet mordyr av rasen økt med 21 % i Sto-
fekjøttkontrollen. Bruken av Tiroler Grauvieh som
ferase øker i krysningsbesetninger. 

NTGF har gjennom sommeren og høsten hatt di-
alog med Statens Landbruksforvaltning vedrørende å
omgjøre regelverket, og godkjenne Tiroler Grauvieh
som ammeku på melkebruket. NTGF har siden første
import i 1994 vært underlagt TYR (Norsk Kjøtt-
feavlslag) som ammeku.

NTGF opplyser i brev av 18. oktober 2010, hvor
også Landbruks- og matdepartementet har mottatt
kopi, at de har inntrykk av å bli mistrodd og misten-
keliggjort.

Under jordbruksoppgjøret i 2008 ble det åpnet
for å gi tilskudd til ammekyr på melkebruket.

Rasene Tiroler Grauvieh og Simmental ble holdt
utenfor, men Simmental ble senere godkjent. Tiroler
Grauvieh ble omdefinert som melkeku. Rasen er i
hjemlandene definert som en kombinasjonsrase, altså
en kombinasjon av kjøtt, melk, trekkdyr etc.

Etter det opplyste ser Statens Landbruksforvalt-
ning i rasen et potensiale som melkeku, noe som er i

strid med det de som driver med rasen i Norge mener
å ha kunnskap om.

Svar:
Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

ble etablert som ny tilskuddsordning fra 01.07.02.
Jeg vil innledningsvis understreke at jordbruksfore-
tak som eksempelvis ikke driver melkeproduksjon og
som ikke deltar i samdrift i melkeproduksjon, kan
motta driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon.
Vilkåret i Jordbruksavtalen om at ammekyr må være
av minst 50 prosent kjøttferase for å gi grunnlag for
dette tilskuddet, gjelder kun for foretak som driver
både melkeproduksjon og spesialisert kjøttfehold.

Hensikten med dette vilkåret er at det skal være
et tilstrekkelig tydelig og oversiktlig skille mellom
melkeproduksjon med melkekyr og spesialisert stor-
fekjøttproduksjon på ammekyr. Et slikt skille er nød-
vendig for å hindre tilskuddsmotivert omdefinering
av dyr mellom melkekyr og ammekyr.

Vi må unngå at ett og samme dyr ved en søk-
nadsomgang for produksjonstilskudd føres opp som
melkeku, og ved neste søknadsomgang føres opp
som ammeku, motivert ut fra hva som vil gi størst ut-
betalinger av tilskudd ved hver søknadsomgang. Til-
skuddsordningene må ikke være utformet slik at de
fører til tilpasninger i drifta som kun er basert på til-
skudd, og ikke har grunnlag i god agronomisk drift.
Dette er viktig for at tilskuddsordningene over Jord-
bruksavtalen skal ha den nødvendige legitimitet
innen landbruket og overfor samfunnet for øvrig. Jeg
vil også vise til at det vil være svært vanskelig å gjen-
nomføre forvaltning og kontroll av tilskuddsordnin-
gene, dersom ett og samme dyr kan godkjennes under
flere tilskuddsordninger rettet mot ulike produksjo-
ner.

Det må derfor være klare vilkår for tilskuddsord-
ningene, når det gjelder hva slags produksjon som gir
grunnlag for de enkelte tilskudd. For driftstilskudd til
spesialisert kjøttfeproduksjon er det lagt til grunn at
kyr som er av minst 50 prosent kjøttferase, ikke vil
være aktuelle å drive melkeproduksjon på i Norge, og
dette er derfor satt som vilkår for at jordbruksforetak
kan være berettiget dette tilskuddet. Vilkåret er ned-
felt i Jordbruksavtalen, og staten og jordbrukets orga-
nisasjoner er enige om regelverket på dette området.

Statens landbruksforvaltning (SLF) er i Jord-
bruksavtalen gitt kompetanse til å spesifisere hvilke
raser som kan defineres som kjøttferase. SLF vurde-
rer dette ut fra hva som er normalt bruksområde for
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hver enkelt kurase, inkl. hvor stor melkeytelse som er
vanlig for hver kurase.

SLF har bl.a. i brev av 29.10.10 til Norsk Tiroler
Grauvieh Forening redegjort for hvorfor rasen ikke er
godkjent som kjøttfe. Det vises til at rasen er vurdert
til å være en kombinasjonsrase for melk og kjøtt, og
ikke bare en kjøttferase. Vurderingen har vært basert
på omtale og opplysninger om rasen. Jeg vil i denne
sammenheng påpeke at Norsk Rødt Fe, som er den
dominerende kurase i norsk melkeproduksjon, også
er en kombinasjonsrase.

SLF viser til at de på nytt har søkt etter og vurdert
informasjon om Tiroler Grauvieh og kan konstatere
at når rasen omtales, så er det så godt som alltid som
en kombinasjonsrase. I følge den informasjon SLF
har funnet, brukes Tiroler Grauvieh som en kombina-
sjonsrase for melk og kjøtt i Østerrike, og rasen har
en relativt høy melkeytelse (4-6.000 kg/år). Denne
informasjonen er basert på opplysninger på nettste-
dene hos både Norsk Tiroler Grauvieh Forening, og
organisasjoner i Østerrike, Italia og Sveits for denne
kurasen.

Denne informasjonen viser at det kan drives mel-
keproduksjon med kyr av Tiroler Grauvieh, og at ra-
sen derfor ikke kan defineres som en kjøttferase. SLF
skriver i sitt brev av 29.10.10 at selv om Tiroler

Grauvieh i Norge brukes som ammeku, avles og bru-
kes den i andre land for melkeproduksjon. En må leg-
ge til grunn at melkeevnen til kyr av denne rasen ikke
kan være vesentlig annerledes i Norge enn i andre
land. Departementet er derfor enig med SLFs vurde-
ring om at rasen har et potensial som melkeku, som
gjør at den ikke kan regnes med blant de kjøttferase-
ne som SLF spesifiserer i forbindelse med kravet om
minst 50 prosent kjøttferase.

Jeg ser at denne vurderingen kan slå uheldig ut
for melkeprodusenter i Norge som i tillegg har satset
på Tiroler Grauvieh som ammeku. Kravet om minst
50 prosent kjøttferase og avgrensingen til de kjøttfe-
rasene som SLF spesifiserer, er imidlertid nødvendig
og den beste løsningen for å ha et tilstrekkelig tydelig
og oversiktlig skille mellom melkeproduksjon og
spesialisert storfekjøttproduksjon på ammekyr.

Jeg vil også påpeke at denne saken ikke kun gjel-
der rasen Tiroler Grauvieh, men prinsipielt om kom-
binasjonsraser av kyr kan gi grunnlag for tildeling av
driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon. Der-
som vi skulle fravike kravet på minst 50 prosent
kjøttferase når det gjelder Tiroler Grauvieh, ville vi
også måtte vurdere å fravike dette vilkåret for andre
kombinasjonsraser av storfe.

SPØRSMÅL NR. 232

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Håkon Haugli

Besvart 11. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Usammenhengende og uoversiktlige sykkel-

veier er en viktig årsak til alvorlige sykkelulykker. I
dag har vi skilt som brukes når sykkelvei/sykkelfelt
begynner, men ikke tilsvarende skilt for å vise at syk-
kelvei/sykkelfelt avsluttes.

Vil statsråden ta initiativ til bedre skilting?»

BEGRUNNELSE:

Syklister har vært involvert i 33 dødsulykker i pe-
rioden 2005-08. Barn dominerer statistikken for
hardt skadde syklister, mens eldre utgjør en stor an-
del av de drepte. En dybdeanalyse Statens vegvesen
viser at de fleste syklistene blir drept og hardt skadd
i tettbygde strøk. En viktig årsak er manglende og in-
konsistent tilrettelegging for sykling. Syklistenes
landsforbund har etterlyst et mer forståelig sykkel-
veinett.

I dag brukes skilt for sykkelvei når sykkelveien/
sykkelfeltet begynner, men det finnes ikke skilt for å
markere sykkelveien/sykkelfeltets avslutning. Til
sammenligning finnes det skilt både for begynnelse
og slutt på kollektivfelt. Den eneste markeringen av
sykkelveiens/sykkelfeltets avslutning i dag, er at
langsgående oppmerking (malt stripe) i veibanen
opphører. Konsekvensen av denne merkingen, er at
syklister må følge med på merkingen i veibanen. I
tettbygde strøk med stor trafikk innebærer det en be-
tydelig trafikkrisiko ikke å ha fullt fokus på den øvri-
ge trafikken. 

Å synliggjøre brå og farlige overganger mellom
sykkelvei/sykkelfelt med egne skilt ville vært et vik-
tig bidrag til økt trafikksikkerhet både for syklister og
deres medtrafikanter.
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Svar:
Et sammenhengende og lett lesbart hovednett for

sykkeltrafikken i byer og tettsteder er viktig for å gjø-
re det trygt og attraktivt å sykle. Det arbeides konti-
nuerlig med dette som formål, både gjennom byg-
ging av nye anlegg, og gjennom inspeksjon og utbe-
dring av eksisterende anlegg, blant annet med hensyn
til skilting og oppmerking. Som en del av denne sat-
singen arbeides det med å bedre skilting for de syk-
lende gjennom skiltene 751 – 757 ”Vegvisere for
sykkelruter”. 

Som stortingsrepresentant Håkon Haugli påpe-
ker, markeres oppstarten av sykkelfeltet med skilt
521 ”Sykkelfelt”. Feltet er i tillegg markert med
langsgående oppmerking 1008 ”Skillelinje” og sym-
bol 1039 ”Sykkelsymbol”. Sykkelfeltskiltet skal
gjentas etter vegkryss. 

Avslutning av sykkelfelt markeres ved at den
langsgående oppmerkingen opphører. I likhet med
alle andre trafikanter må syklistene forholde seg til
vegoppmerkingen, og Vegdirektoratet har derfor
vurdert det som unødvendig å anvende skilt i tillegg
for å angi avslutningen på sykkelfelt. 

En direkte sammenligning av sykkelfelt og kol-
lektivfelt er vanskelig, fordi sykkelfeltets avslutning
innebærer noe annet i forhold til den øvrige trafikken
enn når et kollektivfelt avsluttes. Et kollektivfelt lig-
ger som regel til høyre, og må derfor avsluttes i god
tid før kryss, slik at annen trafikk som har til hensikt
å svinge av mot høyre skal kunne kjøre i høyrefeltet
frem mot krysset. Sykkelfelt vil derimot aldri kunne
brukes av andre trafikanter enn syklister på denne
måten, på grunn av den smale utformingen. Kollek-
tivfelt oppheves av vegkryss og av vegvisningsskilt
som viser annen bruk av feltet, og da skal ikke eget
skilt som viser opphevelse av kollektivfelt anvendes. 

Sykkelveger er tovegskjørt, og vil i kryss med an-
nen veg være skiltet ved innkjøringen sett i forhold til
vanlig veg. Sykkelvegreguleringen opphører ved
kryssing av annen veg. Det vil si at skiltet for sykkel-
veg gjelder fra kryss til kryss slik en rekke andre skilt
gjør.

Jeg vil for ordens skyld påpeke at heller ikke Sve-
rige, Finland og Danmark har noe skilt som opphever
sykkelveg/sykkelfelt.

SPØRSMÅL NR. 233

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Besvart 10. november 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Det er for tiden en økende konflikt mellom pre-

sident Karzai i Afghanistan og ISAF, vedrørende
bruk av sivile vaktselskap i landet. Det har vært hev-
det at dette skyldes et økt press mot presidenten for å
få ham til å intensivere bekjempelsen av korrupsjon,
noe man så langt ikke har lykkes med. Dersom sivile
vaktselskap må forlate landet pr 17.12.10 som så
langt er kravet vil dette kunne påvirke den totale sik-
kerhetssituasjonen.

Har regjeringen en klar strategi på hvordan dette
skal håndteres dersom det skjer?»

BEGRUNNELSE:

Jeg kom tilbake fra Afghanistan for noen dager
siden etter å ha ledet en delegasjon fra NATO PA til
Kabul og Vardat. Vi møtte både den militære og sivi-
le leden innen ISAF, inklusiv general Petreus sin
nestleder, den britiske generalen Parker. Vi hadde
også møter med The lower and upper house, i det afg-
hanske parlamentet.

Som en del av besøket hadde vi også møte med
flere ambassadører, inklusiv den norske, hvor det var
en generell diskusjon om den politiske og sikkerhets-
messige situasjonen i landet.

Det er min klare oppfatning at det for øyeblikket
er en slags maktkamp mellom Karzai og de land som
har sivile vaktselskaper til stede. Vårt planlagte møte
med general og leder av ISAF, Petreus, ble avlyst på
grunn av det vi oppfattet var intens møtevirksomhet
for å finne en politisk løsning på en låst situasjon.

Under det omtalte møte med ambassadørene kom
det frem at også de var bekymret for det som skjedde
og hvilke konsekvenser det ville få for den totale sik-
kerheten for alle tilstedeværende i Afghanistan. Det
ble også nevnt at president Karzai hadde uttalt at han
var villig til å samarbeide med Taliban om nødven-
dig, noe jeg mener er en trussel, siden det ikke var
ment som en del av en mulig fredsløsning men mer
en mulig alternativ maktstruktur.

Min bekymring, dersom de sivile vaktselskap må
ut, er i hvilken grad dette vil kunne påvirke trusselen
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mot vårt personell i Afghanistan. Dersom det hele en-
der med at det blir færre utlendinger igjen i landet er
jeg redd for at det kan føre til et økt fokus på våre del-
tagere der. Jeg imøteser derfor utenriksministerens
svar med stor interesse.

Svar:
Regjeringen deler flere av bekymringene presi-

dent Karzai har gitt uttrykk for vedrørende private
sikkerhetsselskaper som opererer innenfor ulike sek-
torer i Afghanistan.

Sikkerhetsselskapene har til tider vært viktige ak-
tører i stabiliseringsarbeidet i landet. Samtidig har
det i det senere tid kommet frem stadig flere opplys-
ninger om at det også eksisterer useriøse aktører
innenfor dette markedet og som opererer utenfor de
afghanske myndigheters kontroll. 

Det forhold at det er en del slike useriøse aktører
i denne bransjen i Afghanistan, representerer i seg
selv en stor sikkerhetsrisiko. Det er derfor helt nød-
vendig at afghanske myndigheter får kontroll over
disse selskapene og iverksetter de tiltak som er nød-
vendige for å sikre seg denne kontrollen. 

Regjeringen har stor forståelse for at president
Karzai har som målsetting å rydde opp her. Dette er
også en vurdering som deles av våre allierte. 

Vi må imidlertid også se i øynene at det vil kunne
skape store sikkerhetsutfordringer i Afghanistan med
innføringen av et totalforbud mot alle private sikker-
hetsselskaper. Det er dessverre fortsatt slik at enkelte
på både sivil og militær side fortsatt i en tid fremover
vil ha behov for den beskyttelsen private sikkerhets-
selskaper kan yte. Det gjelder blant annet i gjennom-
føringen av enkelte utviklings-, infrastruktur- og re-
konstruksjonsprosjekter. 

Årsaken til at beskyttelse fra sivile selskaper er
nødvendig, er det forhold at de afghanske sikkerhets-
styrker ikke er tilstrekkelig utbygd til å gjøre denne
jobben i alle deler av landet.  Uten beskyttelse står

man i fare for at disse prosjektene vil måtte legges
ned eller at planer på sivil side vil måtte nedjusteres.
Det vil være uheldig. Det er imidlertid viktig at den
beskyttelsen som selskapene gir, er under afghansk
kontroll.

Det er en god dialog med afghanske myndigheter
om dette spørsmålet. Det har blant annet ført til at
forbudet mot private sikkerhetsselskaper i første om-
gang er blitt utsatt med tre måneder, slik at fristen
ikke lenger er 17. desember 2010 – men mot slutten
av mars 2011. Dette gir mer tid til å finne praktiske
løsninger knyttet til denne utfordringen.  

Norges innsats i Afghanistan vil i liten grad bli
direkte rammet av dette forbudet mot private sikker-
hetsselskaper. Selskaper som arbeider for ambassa-
der og internasjonale organisasjoner er unntatt fra
forbudet. Sikkerheten til våre ansatte ved ambassa-
den i Kabul vil derfor bli ivaretatt på samme måte
som tidligere. 

Norske frivillige organisasjoner benytter i liten
grad private sikkerhetsselskaper og vil ikke bli berørt
i nevneverdig grad. Forbudet vil heller ikke få noen
betydning for Norges militære engasjement siden
Forsvaret ikke bruker private vaktselskaper. 

Derimot vil flere av våre nærmeste samarbeids-
partnere bli betydelig mer rammet fordi de er i større
grad avhengig av slike sikkerhetsselskaper. Dette
gjelder særlig USA, Japan, Tyskland og Storbritan-
nia. Det er derfor disse landene som har ledet samta-
lene med afghanske myndigheter om denne saken. 

Afghanske myndigheter har nå satt ned en ar-
beidsgruppe som skal se på hvordan beslutningen
skal implementeres. Det er viktig at denne arbeids-
gruppen finner en riktig balanse, det vil si en løsning
som både ivaretar president Karzais legitime ønske
om å rydde opp i denne bransjen og som tar hensyn
til innvendingene fra internasjonal side. 

Sammen med våre allierte vil Norge følge denne
prosessen nært i de neste månedene.

SPØRSMÅL NR. 234

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Besvart 10. november 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«I forbindelse med neste års budsjett for forsvaret

er det foreslått å legge ned Innsatskommando Varg.
Det er min oppfatning at denne kommandoen har
vært det eneste landforsvaret i regionen. I tillegg vil

jeg anta at HV fortsatt skal ha utstyr tilgjengelig i om-
rådet også eventuelt etter at Varg er flyttet/nedlagt.

Hva er statsrådens hovedbegrunnelse for å gjøre
dette grepet og hvilke positive og negative konse-
kvenser ser man dette vil føre til?»
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Svar:
På grunnlag av gjeldende langtidsplan for For-

svaret viderefører regjeringen en utvikling med ut-
gangspunkt i de overordnede forsvarspolitiske ho-
vedprioriteringer som det har vært bred enighet om
på Stortinget. 

Som en del av arbeidet for å nå hovedmålene i
langtidsplanen og for å balansere de ulike personell-
rammene på en mest mulig fornuftig måte, har for-
svarssjefen vurdert en rekke tiltak. Ett av disse er en
omorganisering av enkelte innsatsstyrker i Heimever-
net. Etter en helhetsvurdering har forsvarssjefen be-
sluttet at staben i innsatsstyrke Varg skal legges ned.

Jeg vil understreke at det fortsatt vil være innsats-
styrker som er rekruttert fra Agder-fylkene. Personel-
let fra innsatsstyrke Varg vil bli integrert i innsats-
styrke Osprey slik at den samlede operative kapasite-
ten bevares. Heimevernets beredskapsnivå i Agder
vil således ikke bli påvirket av beslutningen. Ut fra
operative, ressursmessige og praktiske forhold vil
treningen også i fremtiden foregå lokalt, og materiell
vil fortsatt bli lagret i området Kristiansand. Evjemo-
en vil, som et regionalt felt, være sentral i denne virk-
somheten.

SPØRSMÅL NR. 235

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen

Besvart 12. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Den opprinnelige "Røde Fjær"-institusjonen

Valnesfjord Helsesportssenter har i snart 30 år vært et
fyrtårn innen nordnorsk rehabilitering. Nå trues insti-
tusjonen av å må si opp et betydelig antall fagperso-
nell, pga. at Helse Nord nå velger å kjøpe betydelige
rehabiliteringstjenester utenfor Nordland. 

Hva vil statsråden foreta seg for å unngå at insti-
tusjonen og fagmiljøet i Valnesfjord forvitrer, at
kompetanse forsvinner, at pasienter får mye lengre
reiseavstander og at pasienters langsiktige interesser
svekkes?»

BEGRUNNELSE:

Valnesfjord Helsesportsenter har over flere år ut-
viklet et meget høyt kompetansenivå. Institusjonen
scorer svært høyt på kvalitet, og institusjonen har sik-
ret seg et unikt fagmiljø innenfor flere sektorer. Ved
at Helse Nord nå velger å kjøpe betydelige rehabili-
teringstjenester i Tromsø, i svært lang avstand fra
Valnesfjord, innebærer inntektsbortfallet til Valnes-
fjord Helsesportsenter at de sannsynligvis må si opp
et stort antall fagarbeidere. Med risiko for at institu-
sjonen vil forvitre. Noe som etter hvert vil bli svært
truende for hele institusjonen. Og som på lang sikt
neppe kan være tjenlig for verken pasienter eller Hel-
se Nords posisjon som kjøper av rehabiliteringstje-
nester.

Svar:
Bestilleransvar og finansieringsansvar for de tje-

nester som ytes i private opptrenings- og rehabilite-
ringsinstitusjoner ble overført til de regionale helse-
foretakene fra 2006 i tråd med Stortingets budsjett-
vedtak for 2006. Hensikten med overføringen var at
en ønsket å utvikle et bedre tilbud til befolkningen,
og legge til rette for tettere samhandling mellom sy-
kehus og de private opptrenings- og rehabiliterings-
institusjonene. De private institusjonene ble en del av
den helhetlige rehabiliteringstjenesten i helseregio-
nen. 

I Oppdragsdokument 2009 til de regionale helse-
foretakene er det presisert at det regionale helsefore-
taket skal kjøpe tjenester fra private opptrenings- og
rehabiliteringsinstitusjoner som minst tilsvarer det
beløpet som ble overført. I Oppdragsdokument 2010
er det presisert at de regionale helseforetakene skal
kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabilite-
ringsinstitusjoner i minst samme omfang som i 2009
for befolkningen i regionen.

Ved kjøp av tjenester skal de regionale helsefor-
etakene følge regelverket for offentlige anskaffelser.
Etter det jeg kjenner til, er klageprosessen i forbin-
delse med Helse Nord RHFs anskaffelsesprosess
ikke avsluttet, og jeg finner det derfor ikke riktig å
kommentere denne ytterligere.
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SPØRSMÅL NR. 236

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold

Besvart 11. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Viser til svar på spørsmål 178 ang. lengde samt

totalvekt på lastebiler som transporterer tømmer. 
Mens vi venter på en prøveordning, som vil dra

ut i tid og bare gjelde for spesielle strekninger, kunne
man ikke nå forlenge totallengden til 23 meter samt
60 tonn inntil prøveordningen er ferdig?»

Svar:
Som jeg redegjorde for i mitt svar av 4. november

2010 til representanten Bredvold på spørsmål 178,

arbeider Statens vegvesen for tiden med revisjon av
regelverket for vekter og dimensjoner for kjøretøy.
Blant de spørsmålene som nå vurderes er om tømmer
skal kunne transporteres på lengre og tyngre kjøretøy
enn det som er tillatt i dag. Når Vegdirektoratet har
gjort sine vurderinger, vil saken bli sendt på alminne-
lig høring.

Jeg vil avvente Statens vegvesen sine vurderin-
ger og forslag i denne sammenheng og ser derfor ikke
grunn til å gjøre endringer i tillatt lengde og totalvekt
for tømmertransport nå.

SPØRSMÅL NR. 237

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen

Besvart 12. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Viser til skader på bro og rekkverk ved E6 -

Strømmen bro - ved Kirkenes. Broen ble utsatt for et
større sammenstøt fra trailer tidligere i høst. Ulyk-
kesstedet har fått fartsbegrensninger og er blitt regu-
lert etter denne ulykken. Men nå står vinteren for tur;
strekningen er isete og glatt, og uten nødvendige sik-
kerhetsrekkverk på den ene siden.

Når kan vi forvente oppstart og ferdigstillelse av
dette arbeidet ved Strømmen bro?»

BEGRUNNELSE:

Viser til andre ulykker av samme type, hvor utbe-
dring ble gjennomført på noen dager.

Svar:
Statens vegvesen opplyser at nytt rekkeverk på

E6 Strømmen bru ved Kirkenes skal være på plass
innen utgangen av november 2010. 

Årsaken til at utskiftingen av det skadede rekk-
verket har tatt så vidt lang tid, er at arbeidene var av
en slik størrelse at de måtte lyses ut på anbud.
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SPØRSMÅL NR. 238

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 10. november 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«På hvilken måte vil statsråden bidra til at barn

som går i barnehage i en annen kommune enn hjem-
kommunen garantert kan fortsette med dette - også
etter at barnehagefinansieringen er flyttet over til
kommunerammen?»

BEGRUNNELSE:

Foreldre velger i mange tilfeller barnehagetilbud
til sine barn ut fra hva som er hensiktsmessig i for-
hold til sin egen arbeidssituasjon, bl.a. sett i forhold
til arbeidstid og hvilken reise-/pendlevei de har til sitt
arbeidssted.

I vårt langstrakte land er det ikke uvanlig at en del
foreldre passerer kommunegrenser på veien mellom
bosted og arbeidssted. Mange har derfor funnet det
mest hensiktsmessig å benytte barnehage for sine
barn i barnehager utenfor hjemkommunen når det har
gitt en enklere hverdag for dem, eller når det har vært
eneste mulighet for at et barnehagetilbud skal kunne
tilpasses deres arbeidssituasjon. Dette har kunnet
dreie seg om bedriftsbarnehager eller ordinære priva-
te barnehager. En slik praksis har vært relativt upro-
blematisk i finansieringssammenheng da barnehage-
plassene i hovedsak har vært finansiert av direkte
statstilskudd og foreldrebetaling, slik at kommunal
finansiering i forhold til kommunal tilhørighet for
barna ikke har vært et problem.

I henhold til det nye finansieringssystemet for
barnehager overføres det direkte statstilskuddet til
kommunenes rammeoverføringer. De private barne-
hagene vil derfor bli henvist til finansiering av den
enkelte kommune. For finansiering av barnehage-
plasser som benyttes av barn bosatt i annen kommu-
ne enn den kommunen barnehagen ligger i, er den en-
kelte barnehage avhengig av egen særavtale med bar-
nets hjemkommune.

For kommuner med trang kommuneøkonomi vil
det naturlig nok være ønskelig å fylle alle barnehage-
plasser i egen kommune, før eventuell finansiering
av barnehageplasser i andre kommuner vurderes og
det opprettes en særavtale for slike tilfeller. Den lov-
festede maksimalprisen for barnehageplass umulig-
gjør også at foreldre og barnehage kan avtale en for-
eldrebetaling som kompenserer for bortfallet av of-
fentlig finansiering av barnehageplassen.

Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger
knyttet til at det - etter overføringen av finansierings-
ansvaret for barnehagene til kommunene - vil kunne
være vanskelig å få i stand slike særavtaler grunnet
trang kommuneøkonomi. Følgelig vil dette medføre
betydelige vanskeligheter og usikkerhet for familier
med barn som går i barnehage i en annen kommune
enn hjemkommunen.

Svar:
Den nye forskriften om likeverdig behandling

ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommuna-
le barnehager er gitt med hjemmel i barnehageloven
§ 14 og vil gjelde fra 1. januar 2011. 

Ikke-kommunale barnehagene har adgang til å
fastsette sitt opptaksområde i barnehagens vedtekter.
Dette innebærer at barn som går i ikke-kommunale
barnehager utenfor bostedskommunen vil kunne fort-
sette med dette også etter 1. januar 2011.

I § 11 i ny forskrift om likeverdig behandling ved
tildeling av offentlig tilskudd til ikke kommunale
barnehager er det slått fast at kommuner som har
ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt
i en annen kommune har rett til refusjon for kostna-
der til ordinær som ikke dekkes av foreldrebetalingen
og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet
er bosatt.
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SPØRSMÅL NR. 239

Innlevert 4. november 2010 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl

Besvart 11. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Synes statsråden at snart 18 måneders saksbe-

handlingstid for krav knyttet til uberettiget straffefor-
følgelse er tilfredsstillende for vedkommende dette
gjelder, og hva vil statsråden foreta seg for å redusere
saksbehandlingstiden?»

BEGRUNNELSE:

Undertegnede har blitt kontaktet av en tidligere
deltidsansatt ved ulike barnehager i Sandefjord-om-
rådet. Vedkommende ble anmeldt for overgrep mot
en gutt av somalisk avstamming, men saken ble hen-
lagt etter nærmere 1 års etterforskning. Vedkommen-
de ble tilbudt å komme tilbake til jobb i de angjelden-
de barnehagene som hele tiden trodde på mannen og
ifølge mannens egne opplysninger bekreftet at han
aldri var alene med det påståtte overgrepsofferet. På
tross av dette tilbudet orket ikke personen dette grun-
net følelsen av å ha mistet enhver integritet og psy-
kiske problemer grunnet påstått uberettiget straffe-
forfølgelse. Personen inngikk derfor en avtale med
kommunen om lønnet studiepermisjon fremfor å gå
tilbake til arbeidsplassen sin. 

20 mai 2009 ble det søkt om erstatning for ube-
rettiget straffeforfølgelse. 27.oktober 2010 var fort-
satt ikke klagen behandlet av statens sivilrettsforvalt-
ning.

Svar:
Det har vært og er en prioritert oppgave i Statens

sivilrettsforvaltning å behandle sakene raskest mulig
og å ha kontinuerlig oppmerksomhet mot tiltak for å
utnytte ressursene best mulig. Likevel har den totale
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden dessverre
vært 18 måneder for krav knyttet til uberettiget straf-
feforfølgning når saksbehandlingstiden hos politiet
er inkludert. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er
nå redusert til 16,4 måneder, og det arbeides for ytter-
ligere reduksjon. En lang saksbehandlingstid er utvil-
somt en stor belastning for de som venter på svar i
disse sakene.

Statens sivilrettsforvaltning behandler betydelig
flere krav om erstatning i anledning straffeforfølg-
ning nå enn tidligere. I 2007 ble det behandlet 317 sa-
ker, i 2008 537 saker og i 2009 570 saker. Økningen
fra første halvår 2009 til første halvår 2010 var på 22
% (fra 322 saker til 394 behandlede saker). Den økte
produktiviteten skyldes blant annet at det i en periode
har vært mulig å prioritere flere saksbehandlerressur-
ser i virksomheten til dette fagfeltet.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Statens si-
vilrettforvaltning er redusert fra 14 måneder første
halvår 2009 til 11 måneder i første halvår 2010. De
enkleste sakene behandles normalt innenfor et tids-
rom på 1-3 måneder, og det betyr at et ikke ubetyde-
lig antall saker har lengre saksbehandlingstid enn den
gjennomsnittlige. Statens sivilrettforvaltning tilstre-
ber å holde den totale saksbehandlingstiden nede og
de sakene som har hatt en uforholdsmessig lang saks-
behandlingstid hos politiet, blir prioritert hos Statens
sivilrettsforvaltning.

Justisdepartementet får jevnlig rapporter om
saksbehandlingstiden i politiet. Den varierer fra dis-
trikt til distrikt og også fra sak til sak. Sakenes art,
kompleksitet og vanskelighetsgrad er ulik og påvir-
ker saksbehandlingstiden i den enkelte sak.

Statens sivilrettsforvaltning, Riksadvokaten, Po-
litidirektoratet og Justisdepartementet har drøftet uli-
ke tiltak for å effektivisere saksbehandlingen av disse
sakene i alle ledd. Enkelte av disse tiltakene er allere-
de iverksatt.  Det er blant annet utarbeidet maler for
denne sakstypen som er gjort tilgjengelig i politiets
saksbehandlingssystem.

Det arbeides mye og på ulikt hold med å redusere
saksbehandlingstiden i disse sakene. Det er positivt
at det nå synes som at de ulike tiltakene har effekt og
at produksjonen har gått opp og saksbehandlingsti-
den har gått ned. Justisdepartementet vil fortsatt føl-
ge nøye med i saksutviklingen og vurdere om det er
behov for ytterligere tiltak. Dette er og vil også fort-
satt være et viktig tema i styringsdialogen med våre
virksomheter.
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SPØRSMÅL NR. 240

Innlevert 5. november 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik

Besvart 12. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det pågår nå en kraftig debatt i befolkningen på

Nordmøre vedrørende forslag fra administrasjonen
om å fjerne akutt- og fødetilbudet ved Kristiansund
sykehus og samle alt ved "Nye Molde sykehus" Iføl-
ge Soria-Moria-erklæringen skal ingen lokalsykehus
legges ned og jeg tillater meg derfor å stille følgende
spørsmål.

Vil statsråden sørge for at akutt- og fødetilbudet
blir opprettholdt i Kristiansund, og hva er statsrådens
definisjon på et lokalsykehus; hva skal med andre ord
et lokalsykehus inneholde?»

BEGRUNNELSE:

Den debatten som nå går i nedslagsfeltet til Helse
Nordmøre og Romsdal HF er meget ødeleggende for
den tillit som har blitt bygd opp til regionens 2 syke-
hus over tiår. det har nå utviklet seg til å bli en intern
kamp om hva de enkelte sykehus skal inneholde, og
dette har bare forsterket seg etter at administrasjonen
nå har lagt frem forslag om at akutt- og fødetilbudet
skal tas bort fra Kristiansund sykehus. For befolknin-
gen så er jo nettopp nærheten til akutt- og fødetilbu-
det det de aller fleste forbinder med et lokalsykehus.
Dersom en fjerner dette tilbudet vil mage sitte igjen
med en følelse av at sykehuset bare blir en elektiv av-
deling på sikt. Regjeringen har i sin Soria Moria I og
II skrevet at ingen lokalsykehus skal legges ned, men
likevel ser vi nå nedleggelses debatter flere plasser i
landet. Det som er den store mangelen i den debatten
som nå pågår er at Regjeringen ikke har definert hva
en selv legger i innholdet i et lokalsykehus. Jeg håper
derfor at statsråden nå benytter denne muligheten til
nettopp å definere innholdet i et lokalsykehus, slik
som blant annet legeforeningen har gjort. Videre vil
jeg be om at statsråden bekrefter at det å legge ned et
akutt- og fødetilbud ved et sykehus er så store endrin-
ger at dette til syvende og sist må godkjennes i depar-
tementet.

Svar:
Som svar på spørsmål fra representanten Harald

T. Nesvik i Stortingets spørretime 20. januar 2010

om hvilke tilbud og personell et lokalsykehus skal
inneholde, pekte jeg blant annet på at: 

”...sykehusstrukturen og begrepet lokalsykehus
har endret seg over tid som følge av endringer i sam-
ferdsel og kommunikasjon, bosettingsmønster og fag-
lig utvikling. Mindre sykehus omtales ofte som lokal-
sykehus, mens større sykehus både har lokalsykehus-
funksjoner og mer spesialiserte funksjoner. Det er
ingen entydig definisjon av hvilke tilbud og hvilke
personellgrupper et lokalsykehus skal ha”.

I svaret viste jeg videre til at det er naturlig å om-
tale lokalsykehusenes fremtidige rolle i den fremtidi-
ge nasjonal helse- og omsorgsplan. 

Det fremgår av regjeringens politiske plattform
at spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda ty-
deligere spesialisert retning. Dette reiser problemstil-
linger knyttet til arbeidsdelingen mellom kommune-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også
til arbeidsdelingen mellom sykehus. Regjeringen vil
videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mel-
lom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal
utføre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i
sammenheng med samhandlingsreformen. I dette ar-
beidet legges det til grunn at dagens desentraliserte
sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant an-
net sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud,
selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Ingen
lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det
bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som
ligger i nærheten.

Sykehusstruktur, herunder lokalsykehusenes
fremtidige funksjon, inngår som et av temaene i hø-
ringsdokument til Nasjonal- helse og omsorgsplan
for årene 2011-2015. Regjeringen tar sikte på å legge
fram Nasjonal helse- og omsorgsplan i form av en
stortingsmelding våren 2011. 

Jeg er kjent med vedtaket i styret for Helse Midt-
Norge 10. november om at det legges til grunn en to-
sykehusmodell med funksjonsfordeling for Helse
Nordmøre og Romsdal HF. Gjennomgangen av funk-
sjonsfordelingen skal baseres på en risiko og sårbar-
hetsanalyse med konsekvensvurdering.
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SPØRSMÅL NR. 241

Innlevert 5. november 2010 av stortingsrepresentant Bent Høie

Besvart 12. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Er pasienter og pårørendes behov for innsyn og

mulighet for å bidra til sakens opplysning styrket el-
ler svekket i Helsetilsynets nye veileder om saksbe-
handling ved hendelsesbasert tilsynssaker?»

BEGRUNNELSE:

Ved uheldige hendelser og feilbehandling i hel-
setjenesten er det viktig å få belyst hendelsesforløpet
så godt som mulig. Slike saker skal være grunnlag for
læring og kvalitetsforbedring fra helsetjenestenes si-
de. Samtidig er det viktig for pasienter og pårørende
at slike saker blitt tatt på alvor. Både pasienter og på-
rørende kan bidra med viktig informasjon som kan
belyse saken, samtidig som de har rett til å få vite hva
som har skjedd og konsekvensene av dette. Både
Helse- og omsorgsministeren og direktøren for Sta-
tens Helsetilsyn har uttalt at de pårørende i større
grad må høres og involveres i slike saker. Helsetilsy-
net utga i juni d.å. en ny veileder for saksbehandling
ved hendelsesbaserte tilsynssaker. I denne omtales
pårørendes rett til innsyn og medvirkning. Det er vik-
tig å avklare om denne veilederen endrer pasientenes
og de pårørendes rett til innsyn og informasjon om
saken.

Svar:
Statens helsetilsyn har sett i etterkant av utgivel-

sen av veilederen, at enkelte formuleringer kan opp-
fattes slik at de endrer pasienters og pårørendes mu-
lighet for innsyn og medvirkning. Disse formulerin-
gene er nå fjernet. Dette gjelder veilederens punkt 5.3
som bl.a. omtaler den taushetsplikt som i henhold til
forvaltningsloven gjelder for Helsetilsynet i fylket.

En utrykningsgruppe ble etablert som en prøve-
ordning med virkning fra 1. juni 2010. Samtidig med
etableringen av prøveordningen har Statens helsetil-
syn innskjerpet rutinene for å informere pasient/pårø-
rende/klager under behandlingen av tilsynssaker og
for å bruke disse som kilde for informasjon. Dette er
gjort både i møter med tilsynslederne og ved oppda-
tering av veilederen for Helsetilsynet i fylkene. 

Veileder i behandling av hendelsesbaserte til-
synssaker del I (sist endret 24. juni i år) er et doku-
ment som regulerer Helsetilsynet i fylkenes behand-
ling av tilsynssaker. I veilederen beskrives ikke bare
fremgangsmåten i klagesaker, men også fremgangs-
måten i saker hvor Helsetilsynet i fylket innhenter
opplysninger ved å oppsøke virksomheten (3.2.4) og

innhenting av opplysninger i møte med virksomhet/
helsepersonell/klager (3.2.5). I disse punktene be-
skrives ikke en ny praksis, men en praksis tilsyns-
myndigheten har benyttet i flere saker de senere åre-
ne.

I veilederen er det understreket at klager skal hol-
des orientert om utviklingen i saken, jf. punkt 3.2.8. I
praksis innebærer dette at klager skal motta kopi av
utgående brev i saken, innenfor rammene av gjelden-
de regler om taushetsplikt. Dersom Helsetilsynet i
fylket mener det er viktig å få informasjon fra pasient
eller pårørende for å få opplyst saken, fremgår det
også av veilederen at Helsetilsynet uttrykkelig skal
be om en uttalelse, jf. veilederen pkt 3.2.6.

Statens helsetilsyn legger prinsippene i veilede-
ren til grunn også i saker som behandles av utryk-
ningsgruppen.

Statens helsetilsyn har for øvrig opplyst at de på
bakgrunn av de spørsmål som nå er reist, vil foreta en
ytterligere gjennomgang av veilederen for å forsikre
seg om at de pårørendes interesser er tilstrekkelig
ivaretatt.

Helsepersonelloven § 24 regulerer utlevering av
opplysninger etter en persons død. Det følger av be-
stemmelsen at taushetsplikt etter helsepersonelloven
§ 21 ikke er til hinder for at opplysninger om en av-
død person gis videre dersom vektige grunner taler
for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis,
skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplys-
ningenes art og de pårørende og samfunnets interes-
ses. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal
etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler
mot det. 

Bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltnings-
loven har ikke særskilte unntaksregler for avdøde
personer. Jeg legger likevel til grunn at forvaltnings-
loven etter omstendighetene kan åpne for å gjøre
unntak fra taushetsplikten for avdøde personer, jf. Si-
vilombudsmannens årsmelding (Somb-2005 kap. 35
s. 164). Jeg antar på bakgrunn av blant annet Sivil-
ombudsmannens uttalelser i denne årsmeldingen at
reglene om taushetsplikt i helsepersonelloven vil
kunne være relevante i en helhetsvurdering av om
innsyn kan gis i opplysninger som er undergitt taus-
hetsplikt etter forvaltningsloven, men som gjelder
pasientopplysninger innen helsetjenesten og helse-
forvaltningen. 

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet et
utvalg som skal vurdere pasienters og pårørendes rol-
le i tilsynssaker. Utvalget skal blant annet beskrive
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gjeldende regelverk om pasienters og pårørendes rol-
le i tilsynssaker, foreta en gjennomgang av hvordan
regelverket praktiseres i dag, og på denne bakgrunn
vurdere om det er behov for å gi pasienter og pårøren-

de flere rettigheter enn det som følger av dagens re-
gelverk. 

Denne gjennomgangen vil kunne danne grunnlag
for revisjon av Helsetilsynets veiledere.

SPØRSMÅL NR. 242

Innlevert 5. november 2010 av stortingsrepresentant Bente Thorsen

Besvart 12. november 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Ifølge ulike media inkludert Teknisk Ukeblad

så tok CERN en henvendelse til regjeringen med for-
slag om å investere mellom en halv og en milliard
kroner mot at Norge bidro med 50 til 100 millioner i
prosjektet. CERN har nå satt en svarfrist til den
30.11.10 I svar fra ministeren på skriftlig spørsmål
dok. nr.15:1018 (2009-2010) der svares det bl.a. at
det ikke foreligger signaler fra CERN om behov for
statlig innsats.

Spørsmålet blir om ministeren nå tar signalene og
sørger for støtte til etablering av et CERN-senter i
Norge?»

BEGRUNNELSE:

Tidsfristen for å svare på henvendelsen nærmer
seg.

Flere norske aktører er på banen og argumenterer
for betydningen av etablering.

De ulike tilbyderne av lokaliteter står samlet om
viktigheten av en CERN-etablering. Det vil gi CERN
mulighet til å etablere seg der de mener den beste lo-
kasjon finnes.

Svar:
Den europeiske organisasjon for kjernefysisk

forskning (CERN) har behov for økt regnekapasitet/
et nytt datasenter. Lokaliseringen må være sikker, og
det må tilbys billig og miljøvennlig energi. CERN
har i juli i år formelt anmodet medlemslandenes re-
gjeringer om å uttrykke interesse for å bli vertsland
for et nytt datasenter for CERN. CERNs henvendelse
ble sendt til alle Council-delegater og således til
medlemslandenes regjeringer, men CERN vil forhol-
de seg til tilbud fra industriaktører i medlemslandene.
Det finnes flere norske interessenter for å bygge et
nytt datasenter. CERN har ikke stilt krav om egenbi-
drag fra myndighetene i medlemslandene, men vil
forholde seg til konkrete tilbud.

Det stemmer ikke at det har kommet noen hen-
vendelse fra CERN til regjeringen om at CERN ville
foreta en investering på mellom 500 millioner og en
milliard hvis Norge bidro med 50 til 100 millioner i
prosjektet. 

Norge har generelt gode forutsetninger for å huse
energieffektive datasentre, blant annet fordi vi har lo-
kasjoner med rikelig tilgang på naturlig nedkjøling,
stabile politiske forhold, kompetent arbeidskraft og
relativt god bredbåndsinfrastruktur. 

Regjeringen ser positivt på en eventuell etable-
ring i Norge.
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SPØRSMÅL NR. 243

Innlevert 5. november 2010 av stortingsrepresentant Olemic Thommessen

Besvart 22. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Hvor kan frivillige, ideelle og kommunale tiltak

innenfor rusomsorgen, eksempelvis Frelsesarmeens
"Jobben"-prosjekt, søke om støtte til lavterskeltiltak
for rusmisbrukere, dersom de ikke kvalifiserer til
støtte gjennom tilgjengelige midler fra Arbeids og
velferdsdirektoratet?»

BEGRUNNELSE:

Prosjektet "Jobben" drevet av Frelsesarmeen hol-
der til i flere byer i Norge og har blitt delfinansiert via
ulike prosjektmidler gjennom arbeids og velferdsdi-
rektoratet. kvalifiseringsmidlene er de midlene som
det er mest nærliggende å søke støtte i til tiltaket, men
på grunn av tiltakets karakter kvalifiserer det ikke til
støtte under begrunnelse av at det er uforpliktende for
de som deltar. "Jobben" er et uforpliktende jobbtil-
bud til rusmiddelavhengige i fire timer hver dag mot
200 kroner i motivasjonspenger slik det praktiseres
eksempelvis på lillehammer. tiltaket på Lillehammer
har fungert siden 2007 og politiet kan melde om at
vinningskriminaliteten har gått med, legene opplever
mindre press på rusfeltet samt at de som benytter til-
taket er fornøyd med å ha en mer meningsfylt hver-
dag. En viktig målsetting i regjeringens opptrap-
pingsplan for rusfeltet er å gi de rusmiddelavhengige
mer tilgjengelige tiltak og økt sosiale inkludering. til-
taket "jobben" er et viktig bidrag i så henseende.

Svar:
Jeg vil innledningsvis opplyse om at alle NAV-

kontor fra inneværende år tilbyr kvalifiseringspro-
gram med tilhørende stønad. Programmet retter seg
mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inn-
tektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytel-
ser i folketrygden. Formålet er å bidra til at flere
kommer i arbeid. Personer med rusmiddelproblemer
inngår i målgruppen for programmet i den grad de
oppfyller lovens vilkår. Kvalifiseringsprogrammet
skal være arbeidsrettet og kan bestå av ulike arbeids-
rettede tiltak i statlig og kommunal regi. Kommune-
ne mottar statlige tilskudd til dekning av kommunale
merkostnader knyttet til programmet, herunder til ut-

vikling av tiltak i kommunal regi. Tilskuddet har så
langt vært øremerket, men legges fra 2011 inn i ram-
metilskuddet til kommunene.

NAV-kontorene forvalter for øvrig et bredt spek-
ter av tiltak som omfatter bl.a. oppfølging, kvalifise-
ring og arbeidstrening. Personer som mottar legemid-
delassistert rehabilitering er omfattet av en særskilt
satsing på målrettede arbeidsmarkedstiltak.

Frivillige og ideelle organisasjoner som driver
lavterskeltilbud for personer med rusmiddelproble-
mer kan ta kontakt med det lokale NAV-kontoret for
å drøfte muligheten for et eventuelt samarbeid, her-
under om gjennomføringen av kvalifiseringspro-
grammet.

Når det gjelder prosjektet “Jobben” i regi av Frel-
sesarmeen har Arbeids- og velferdsdirektoratet opp-
lyst at Lillehammer kommune i 2009 fikk et en-
gangstilskudd på 1 mill. kroner til delfinansiering av
prosjektet. Forutsetningen for tilskuddet var at pro-
sjektet skulle inngå i kommunens opptrapping av ar-
beidet med kvalifiseringsprogrammet og inngå som
en del av tiltaksporteføljen for deltakerne i program-
met.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter til-
skuddsmidler til forsøk og metodeutvikling, bl.a. til-
skudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av fri-
villige organisasjoner over statsbudsjettets kap. 621,
post 70. Formålet er å styrke og utvikle ulike model-
ler for aktivisering og arbeidstrening av personer
med marginal eller ingen tilknytning til arbeidsmar-
kedet. Tilskuddsordningen ble styrket i 2009 og mid-
lene ble lyst ut med rusmiddelavhengige og tidligere
rusmiddelavhengige som en særlig prioritert mål-
gruppe. Tilskudd gis for en tidsavgrenset prosjektpe-
riode.

Over statsbudsjettets kap. 763, post 61 gis det til-
skudd til kommunalt rusmiddelarbeid. Det kan bl.a.
gis tilskudd til aktivitetstilbud og arbeidsrettede til-
tak. Frivillige og ideelle virksomheter kan søke om
tilskudd til tiltak innen rehabilitering, oppfølging/
motivering og sosial deltakelse/ettervern fra kap.
763, post 71. Helsedirektoratet forvalter begge til-
skuddsordningene på vegne av Helse- og omsorgsde-
partementet.
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SPØRSMÅL NR. 244

Innlevert 5. november 2010 av stortingsrepresentant Morten Stordalen

Besvart 22. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Gjentatte ganger har det vært diskusjon om mid-

lertidige ansettelser og ufrivillig deltid. Særlig har
det vært rettet kritikk mot konkurranseutsatt industri
i privat sektor som av sesonghensyn har benyttet seg
av midlertidige ansettelser. I VG den 2. november
2010 kan man lese at hver femte forsker ved Oslo
Universitetssykehus skal ha jobbet i mer en 10 år på
midlertidige kontrakter.

Mener statsråden dette er akseptabelt siden det er
offentlig, eller er det bare i det private det ikke er
greit?»

BEGRUNNELSE:

Det er viktig at konkurranseutsatt industri og de-
ler av arbeidsmarkedet er tilrettelagt for å kunne ta i
bruk midlertidige ansettelser av sesonghensyn og lig-
nende. Dette betyr ikke at de bedrifter der det er na-
turlig og behov for faste stillinger skal bruke denne
form for ansettelser som midlertidig mer en nødven-
dig. I VG 2. november 2010 forteller hovedtillits-
valgt i Forskerforbundet at det er lov å ansette forske-
re i midlertidige treårige doktorgradstillinger og så-
kalte postdoc-stillinger av maksimalt fire års varig-
het. Oslo Universitetssykehus opererer med mange
slike postdoc-perioder etter hverandre. Enkelte er i
gang med sin femte postdoc-periode. Hovedtillits-
valgt forteller også om dyktige forskere som gir opp
fordi de ikke får banklån som følge av at de ikke er
fast ansatt. Det er merkverdig at dette skjer i så stor
utstrekning som i nevnte tilfeller. Det kan synes som
om det ikke er relevant å se på årsakssammenhenger
men heller forskjellsbehandling av offentlig og privat
sektor. Regjeringen har gang på gang uttalt at jobb til
alle og trygghet for sin jobb er jobb nummer en. Re-
gjeringen uttaler også at helse og velferd er viktig,
dette er undertegnede helt enig i at er viktig.

Men da er det særdeles underlig at man opererer
med midlertidige kontrakter i opp til 20 år for enkelte
i vårt helsevesen. Særdeles spesielt er det når det gjel-
der de fremste eksperter på sykehus som staten selv
har ansvaret for. Imøteser derfor svaret fra statsråden
med stor interesse for hva som her vil gjøres for å be-
dre de ansattes sin trygghet.

Svar:
La meg først få slå fast at regjeringens politikk på

dette området er klar: Fast ansettelse skal være ho-
vedregelen i arbeidslivet og midlertidige ansettelser

skal begrenses. Dette er utgangspunktet både i privat
og i offentlig sektor. 

Helseforetakene omfattes av arbeidsmiljøloven
på samme måte som andre arbeidsgivere i privat og
kommunal sektor. Arbeidsmiljøloven åpner for mid-
lertidige ansettelser i konkret opplistede tilfeller.
Dette gjelder blant annet ved ”praksisarbeid”, som
normalt skjer i forbindelse med opplæring eller kva-
lifisering innenfor et fagområde og som ofte er et ut-
gangspunkt for videreutdannelse, og når ”arbeidets
karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det
som ordinært utføres i virksomheten”. 

Sistnevnte alternativ vil kunne være oppfylt der-
som arbeidsoppgavene har et tidsbegrenset preg og
skiller seg fra det som ellers utføres løpende hos ar-
beidsgiver. Typisk vil prosjektarbeid og lignende
kunne være omfattet, dersom det foreligger et reelt
og tidsavgrenset prosjekt. Å organisere det løpende
arbeidet i flere etterfølgende midlertidige prosjekter
vil derimot ikke være omfattet. Arbeidsmiljøloven
slår fast at arbeidstaker som har vært sammenheng-
ende midlertidig ansatt på dette grunnlaget i mer enn
fire år skal anses som fast ansatt. Loven åpner ellers
for at landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan
inngå tariffavtale om adgang til midlertidig ansettel-
se innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe
som skal utføre forskningsarbeid. 

Alle arbeidsgivere som omfattes av arbeidsmiljø-
loven må forholde seg til de rettighetene arbeidsta-
kerne har etter denne. Når det gjelder de midlertidige
forskerstillingene det refereres til, har jeg ikke grunn-
lag for å uttale meg om hvorvidt disse er i overens-
stemmelse med reglene. Dette må alltid vurderes
konkret. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid un-
derstreke at midlertidige ansettelser i strid med loven
selvsagt ikke er akseptabelt innenfor noen sektorer
hvor denne loven gjelder. Det har heller ikke vært in-
tensjonen bak arbeidsmiljølovens regler at personer
skal kunne være midlertidig ansatt samme sted i opp
mot 20 år uten å få fast ansettelse. 

For arbeidstakere i staten åpner tjenestemannslo-
ven, som ikke gjelder for helseforetakene, for en noe
større adgang til midlertidige ansettelser enn hva som
følger av arbeidsmiljøloven. Universitets- og høy-
skoleloven har også egne regler om midlertidige an-
settelser. Disse har bakgrunn i særlige behov på disse
områdene.  

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora
Aasland fikk nylig overlevert en rapport fra en ar-
beidsgruppe som har utredet tiltak for å redusere an-
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delen midlertidig tilsatte i universitets- og høyskole-
sektoren. Som statsråden har uttalt er dagens nivå for
høyt sammenlignet med andre sektorer i samfunnet,
og det skal ned. Rapporten skal nå ut på høring før det
tas stilling til de konkrete rådene i rapporten. 

Helseministeren, som ansvarlig for helseforeta-
kene, besvarte et spørsmål fra stortingsrepresentant
Erna Solberg om midlertidige stillinger i helseforeta-
kene 28. juni 2010. I forbindelse med det foreliggen-

de spørsmål opplyser Helse- og omsorgsdepartemen-
tet at de ikke er kjent med at Forskerforbundet har tatt
opp denne problemstillingen med arbeidsgiverorga-
nisasjonen Spekter i de samtaler som har vært mel-
lom disse partene. Departementet har for øvrig av-
ventet den ovennevnte utredning vedrørende bruk av
midlertidige stillinger i universiteter og høyskoler, et
arbeid som vil kunne være relevant også for helsesek-
toren.

SPØRSMÅL NR. 245

Innlevert 5. november 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 15. november 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«I en NTB sak om Deep Water Horizon ulykken

som var på trykk i flere aviser den 13.09.10 er stats-
råden referert på at "en rekke heldige omstendigheter
gjorde omfanget av lekkasjen mindre enn hva man
kunne ha fryktet". Blant omstendighetene statsråden
nevner er at "lekkasjen skjedde på dypt vann".

Hva er statsrådens begrunnelse for at det er å anse
som en "heldig omstendighet" at det var på dypt vann
lekkasjen skjedde?»

Svar:
Når ulykken i Mexicogulfen først skjedde, var

det som jeg tidligere har uttalt en rekke omstendighe-
ter som bidro til at konsekvensene av ulykken ble
mindre enn hva man kunne ha fryktet. De viktigste
forholdene var at det var godt vær, betydelige bered-
skapsressurser i form av lenser, skip og mannskap til-
gjengelig i området, og at det ble gjort et godt arbeid
med å håndtere utslippet like etter ulykken. Oljens

egenskaper og at utslippet skjedde på dypt vann gjor-
de at oljen som nådde havoverflaten la seg i et relativt
tynt lag. Sammen med forholdene i Mexicogulfen,
slik som høye sjø- og lufttemperaturer og sterk sol-
stråling, bidro dette til at en stor del av oljen ble na-
turlig nedbrutt og fordampet, i tillegg til at det gjorde
forholdene for bruk av dispergeringsmidler gunstig.
Samlet medførte dette at mindre deler av utslippet
nådde land. 

Selv om det kan sies at det var en fordel i Mexi-
cogulfen at utslippet skjedde på dypt vann, trenger
dette så avgjort ikke være tilfelle under andre om-
stendigheter. Et oljeutslipp på dypt vann kan gjøre ar-
beidet med å bekjempe utslippet mer komplisert. I
våre havområder må vi også anta at nedbrytningen av
olje vil gå saktere på grunn av lavere temperaturfor-
hold. Jeg vil derfor understreke at miljøkonsekvense-
ne av et oljeutslipp vil variere sterkt avhengig av ol-
jetype, værforhold, tid på året og hvor sårbart miljøet
i området for utslippet er.
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SPØRSMÅL NR. 246

Innlevert 5. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke

Besvart 11. november 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i

Burma, Tomás Ojea Quintana, har tatt til orde for at
det internasjonale samfunn skal ta sitt ansvar og un-
dersøke mulige krigsforbrytelser i Burma. Quintana
gjentok dette i sin rapport til FNs generalforsamling
i høst. Flere land, deriblant Storbritannia, Canada og
USA, støtter forslaget om å undersøke hvorvidt over-
grepene i Burma kan karakteriseres som krigsforbry-
telser. 

Hva er Norges holdning til spørsmålet om opp-
rettelsen av en slik granskningskommisjon?»

Svar:
Norge har støttet opp om spesialrapportør Tomas

Qjea Quintanas arbeid. Vi ser av hans siste rapport at
han gjentar sitt forslag om at FN bør vurdere å ned-
sette en granskningskommisjon.

Det er viktig at menneskerettighetsbruddene som
har funnet sted i Burma i løpet av flere tiår undersø-
kes. En kommisjon som Quintana har tatt til orde for
gjelder en granskning av svært alvorlige forbrytelser.
Det er avgjørende at denne blir troverdig og at de fak-
tiske forhold blir belyst.

Siden forslaget er fremmet av FN, er det naturlig
at FN også følger opp spørsmålet videre. En undersø-
kelse av denne typen er avhengig av å ha full legiti-
mitet og bør derfor ha mandat fra Sikkerhetsrådet. En

granskningskommisjon vil således være avhengig av
bred internasjonal støtte – også fra andre enn de 13
vestlige land som hittil har støttet initiativet.

I tråd med mitt svar på en interpellasjon fra repre-
sentanten Syversen av juni 2009 om samme sak, er
det min vurdering at de politiske realitetene tilsier at
det er lite sannsynlig at FNs sikkerhetsråd vil kunne
enes om å nedsette en slik kommisjon. Dette er bekla-
gelig. En eventuell internasjonal granskningskommi-
sjon, uten forankring i FNs sikkerhetsråd, ville ha be-
grenset legitimitet og langt svakere gjennomslags-
kraft.

Det er videre behov for å styrke FNs engasjement
inne i Burma, noe som også krever dialog med bur-
mesiske myndigheter.

Samtidig er det i områdene med væpnede kon-
flikter at det største antallet overgrep i Burma skjer.
Det er dermed også viktig å arbeide for å unngå mili-
tær spenning og nye kamphandlinger i slike områder.

Spørsmålet om en granskningskommisjon inngår
derfor i et bredt sett med problemstillinger som kre-
ver både aktivt arbeid overfor burmesiske myndighe-
ter og en mest mulig samlet internasjonal tilnærming.
Norge vil arbeide for dette og vil videre legge vekt på
den tilnærming Spesialrapportøren og FNs organisa-
sjoner i Burma velger for å følge opp overgrep i lan-
det.

SPØRSMÅL NR. 247

Innlevert 8. november 2010 av stortingsrepresentant Peter N. Myhre

Besvart 11. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Statens Vegvesen har sendt brev til samferd-

selsministeren angående de såkalte "miljøfartsgren-
sene" som det finnes flere av bl.a. på hovedveinettet
i Oslo. Det er tvil om det er hjemmel for slike farts-
grenser.

Vil samferdselsministeren sørge for at 60-skilte-
ne fjernes og at 80 km/t fartsgrense gjenopprettes
inntil det juridiske er avklart?»

BEGRUNNELSE:

Det er Dagbladet som skriver om dette søndag
7.11. Når det er tvil om skiltingen er lovlig, vil re-
spekten for skilting avta. Erfaringene så langt i no-
vember i år er da også at "miljøfartsgrensene" respek-
teres mindre enn noensinne.
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Svar:
Miljøfartsgrenser ble første gang testet ut vinte-

ren 2004/2005 på rv 4 Trondheimsveien i Oslo.
Hjemmelsgrunnlaget ble i denne forbindelse vurdert,
og det ble konkludert med at tiltaket lå innenfor re-
glene i vegtrafikkloven. Forsøket på rv 4 viste at kjø-
refarten ble redusert med om lag 10 km/t. Det ble
samtidig dokumentert en reduksjon i forurensingsni-
vået langs vegen. Vinteren 2006/2007 ble tilsvarende
ordning etablert på rv 160 Store Ringveg og fra vin-
teren 2008/2009 også på E18 fra Lysaker til Framnes.
Også her er det dokumentert en viss fartsreduksjon
og redusert forurensingsnivå.

Vedtak om nedsatt fartsgrense har tradisjonelt
vært begrunnet i hensynet til trafikksikkerhet. Den
omfattende trafikkutviklingen som har funnet sted si-
den de første fartsgrensene ble vedtatt på begynnel-
sen av 1900-tallet har imidlertid ført til at også andre
hensyn, herunder blant annet miljøhensyn og hensy-
net til effektiv trafikkavvikling, vektlegges ved fast-
settelsen av fartsgrenser. Utviklingen gjenspeiles av
de løpende endringer som er foretatt av vegtrafikklo-
ven siden loven ble vedtatt i 1965, og gjør at det i dag
ikke er tvilsomt at også miljø er et relevant hensyn
ved fastsettelse av fartsgrenser under vegtrafikklo-
ven.

Det følger forutsetningsvis av vegtrafikkloven
§ 6, og uttrykkelig av skiltforskriften § 26 nr. 1 annet
ledd, at vegmyndighetene kan treffe vedtak om fast-
setting av lavere fartsgrense enn de generelle farts-
grensene på henholdsvis 50 km/t (innenfor tettbygd
strøk) og 80 km/t (utenfor tettbygd strøk). Vegtra-
fikkloven § 6 gir også hjemmel for å gjennomføre
forsøksordninger med lavere fartsgrenser for bestem-
te tider. Ytterligere gir vegtrafikkloven § 7 annet ledd
generell hjemmel til å gjennomføre midlertidige tra-
fikkreguleringstiltak. I likhet med fartsgrensereglene
i § 6, kan også tiltak under § 7 annet ledd være be-
grunnet i miljøhensyn.

Jeg mener miljøfartsgrensene som det finnes fle-
re av bl.a. på hovedveinettet i Oslo, er et viktig tiltak
for å forbedre svevestøvsituasjonen i Oslo. Målinger
gjort av Statens vegvesen viser etter hva jeg har fått
opplyst at tiltaket har effekt. Da jeg samtidig mener
at miljøhensyn kan vektlegges ved fastsettelsen av
fartsgrenser/tiltak under vegtrafikkloven, og at gjel-
dende ordning derfor har tilstrekkelig hjemmel, ser
jeg ikke grunn til å avvikle ordningen. Når Politiet li-
kevel har stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget, vil
jeg selvfølgelig ta denne saken opp med justisminis-
teren for å få avklart spørsmålet en gang for alle.

SPØRSMÅL NR. 248

Innlevert 8. november 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 17. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Utbygging av Rv. 2 gjennom Hedmark har vært

diskutert og planlagt i snart 30 år, og Rv. 2 Kongsvin-
ger-Slomarka var planavklart allerede før fremleg-
gelsen av Nasjonal Transportplan 2010-2019
St.meld. nr. 16 (2008-2009). Byggestart skulle ha
funnet sted sommeren 2010, men dette har ikke
skjedd, og Stortinget har fortsatt ikke fått proposisjo-
nen til behandling. 

Hvorfor tar det så lang tid å få saken til Stortin-
get, og hva gjør statsråden for å fremskynde proses-
sen og byggestart?»

Svar:
Forslag til bompengeopplegg for prosjektet rv 2

Kongsvinger – Slomarka ble lagt fram for lokalpoli-
tisk behandling i 2009. I det foreslåtte opplegget var

det lagt til grunn takst- og rabattsystem i tråd med
gjeldende takstretningslinjer, noe som blant annet
innebærer rabatter på 30-50 pst. avhengig av antall
passeringer det kjøpes abonnement for. I arbeidet
med bompengesaken er det imidlertid kommet et lo-
kalpolitisk initiativ til å innføre flat rabattstruktur i
stedet, og Statens vegvesen er blitt bedt om å foreta
en vurdering av et slikt opplegg. Dette er nå gjort, og
saken er oversendt Akershus og Hedmark fylkes-
kommuner og kommunene Kongsvinger, Sør-Odal,
Nes og Ullensaker for behandling.

Som det går fram av Prop. 1 S (2010-2011), er ar-
beidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjek-
tet sluttført. Bompengesaken kan imidlertid ikke leg-
ges fram for Stortinget før det foreligger endelig av-
klaring av takst- og rabattsystem.
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SPØRSMÅL NR. 249

Innlevert 8. november 2010 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

Besvart 15. november 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«BT har torsdag 4.11.10 en sak om et fotballag

fra Afghanistan som deltok på Norway cup i år. Det
fremkommer i saken at forsvaret har "brukt" disse
guttene til noe som kan oppfettes som "goodwill" for
forsvaret som institusjon. Selv om intensjonen med å
la dem komme hit kan ha vært god fremsettes det kri-
tikk fra flere hold, bl.a. barneombudet.

Ser statsråden at måten guttene er brukt her i lan-
det kan ligge i en gråsone, hva gjelder forsvarets
etikk, og likeledes måten guttene omtales på?»

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

november 2010 med spørsmål fra stortingsrepresen-
tant Jan Arild Ellingsen på bakgrunn av et oppslag i
Bergens Tidende om et fotballag fra Afghanistan
som deltok på Norway Cup i år. 

Artikkelen refererer til Barneombudets brev til
forsvarsministeren, og ombudets spørsmål til Forsva-

rets motiver knyttet til Faryab Uniteds besøk i Norge
under Norway Cup. I brevet fra Barneombudet tas
det opp forhold som Forsvaret må ha et bevisst for-
hold til, sett i relasjon til FNs barnekonvensjon og
Forsvarets etiske retningslinjer.

Motivasjonen for invitasjonen har vært å kunne
tilby ungdom i Faryab et minneverdig besøk til Nor-
ge og Norway Cup. Som stortingsrepresentant El-
lingsen er inne på, har intensjonen vært god.  

Fotballagets eksponering i media og gjennomfø-
ring av ulike aktiviteter har gjennomgående vært ba-
sert på samtykke fra lagledere og spillerne. Deres øn-
sker har også vært helt avgjørende for hvilke aktivi-
teter og profilering man har gjennomført.

Medieoppmerksomheten og Barneombudets pro-
blemstillinger minner oss imidlertid om den aktpågi-
venhet som må utvises når barn er involvert. 

Forsvaret har derfor igangsatt en bred evaluering
der hele prosessen blir gjennomgått, herunder også
vurderinger fra involverte parter i Afghanistan.

SPØRSMÅL NR. 250

Innlevert 8. november 2010 av stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter

Besvart 19. november 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Kommunene forvalter store verdier på vegne av

innbyggerne. For at innbyggerne skal få mest mulig
og best mulig tjenester er det viktig at pengene blir
forvaltet på god måte. Mange kommuner har frigjort
store beløp ved å konkurranseutsette blant annet tje-
nestepensjon, mens andre kommuner ikke har kon-
kurranseutsatt dette.

Synes kommunalministeren at flere kommuner
bør konkurranseutsette enkelte tjenester, eller har
hun ikke tro på at dette kan gi innbyggerne flere og
bedre tjenester?»

BEGRUNNELSE:

Avisen Aftenposten hadde 8. november 2010 et
oppslag om at urovekkende få kommuner overholder

sin plikt til å konkurranseutsette sine ansattes tjenes-
tepensjoner med jevne mellomrom. Lederen i Klage-
nemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Bjørg
Ven, antyder at slik konkurranseutsetting bør gjøres
hvert sjuende eller åttende år. Innsparingen kommu-
nene kan gjøre ved en slik konkurranseutsetting an-
ses være betydelig, og med tanke på at mange kom-
muners økonomi er anstrengt, ville en slik innsparing
være kjærkommen for mange kommuner som sliter
med å opprettholde et forsvarlig driftsnivå og gi gode
tjenester til sine innbyggere.

Svar:
Mange kommuner har lang erfaring med konkur-

ranseutsetting av ulike kommunale tjenester. Særlig
innenfor tekniske tjenester er bruk av anbud på inn-
kjøp og konkurranseutsetting utbredt. Erfaringene vi-
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ser at innenfor velferdstjenester har kommunene
imidlertid vært mer tilbakeholdne med å ta i bruk
konkurranseutsetting.

Mitt utgangspunkt er at kommunene og fylkes-
kommunene som selvstendige forvaltningsnivåer,
selv har ansvaret for å finne fram til gode løsninger
på lokale utviklingsbehov. Av hensyn til det lokale
selvstyret vil ikke regjeringen pålegge kommunene
og fylkeskommunene bestemte løsninger for organi-
sering av driften. Innenfor de rammene lovverket set-
ter, vil det være opp til den enkelte kommune å velge
virkemidler til beste for sine innbyggere.

Regjeringen har klare betenkeligheter med kon-
kurranseutsetting av velferdstjenester. Det er avgjø-
rende for kommunenes legitimitet at tjenesteytingen
innenfor de tunge velferdssektorene er pålitelig, for-
utsigbar og av god kvalitet. Fleksibilitet i tjeneste-
ytingen er også viktig, særlig i omsorgssektoren hvor
behovene til den enkelte endres raskt. Regjeringen
mener disse hensynene best ivaretas ved at kommu-
nene selv produserer disse tjenestene. Uansett hvor-

dan kommunene velger å organisere disse tjenestene
må det være en absolutt forutsetning at det ikke opp-
står tvil om kommunenes ansvar på disse områdene.

Når det gjelder konkurranseutsetting og anskaf-
felse av offentlig tjenestepensjon er det knyttet sær-
skilte problemstillinger til dette. Regjeringen har
nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe med
deltakere fra Helse- og omsorgsdepartementet, Ar-
beidsdepartementet, Finansdepartementet og Forny-
ings-, administrasjons- og kirkedepartementet som
skal utrede hvordan valg av pensjonsleverandør for
ansatte i helseforetak kan og bør gjennomføres. En
sentral oppgave er å vurdere det rettslige handlings-
rommet ved valg av pensjonsleverandør for helsefor-
etakene, spesielt med tanke på regelverket for offent-
lige anskaffelser. Arbeidet skal munne ut i en rapport
til Helse- og omsorgsdepartementet innen utgangen
av 2010. Konklusjonen fra dette arbeidet vil også
kunne være relevant for offentlige tjenestepensjoner
i kommunal sektor.

SPØRSMÅL NR. 251

Innlevert 9. november 2010 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Besvart 18. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Avfallsmengden er økende, og datomerking av

mat er med på å øke matavfallet i Norge. 14. januar
2010 varslet statsråden tiltak, blant annet ved å fore-
slå å møte næringsmiddelbransjen i løpet av våren,
for å diskutere tiltak. Møte med sentrale aktører ble
varslet i forbindelse med spørsmål nr. 425 fra under-
tegnede.

Hva har kommet ut av møtene og kan det ventes
tiltak som vil redusere avfallsmengden og særlig
matavfallet?»

Svar:
Som det fremgår av mitt svar på spørsmål nr.

425, mener jeg at myndighetene har lagt til rette for å
begrense kasting av mat på en fornuftig måte, ved å
utforme et regelverk som legger opp til at bare næ-
ringsmidler som kan medføre helsefare, må kastes et-
ter holdbarhetsdatoens utløp.

Det møtet som jeg nevnte i forbindelse med
spørsmål nr. 425, ble avholdt 3. mai 2010. Da tok jeg
opp spørsmålet om hvordan mengden matavfall kan
begrenses med sentrale aktører innen næringsmiddel-

bransjen. Bransjens representanter ga uttrykk for at
de var enige i at dette er et viktig spørsmål.

Når det gjelder konkret oppfølging viste bransje-
aktørene til at de deltar i prosjektet ”ForMat”. Pro-
sjektet ”ForMat” er koordinert med et forskningspro-
sjekt i regi av Østfoldforskning, Nofima og Statens
institutt for forbruksforskning (SIFO) som mottar
støtte fra Norges Forskningsråds matprogram.

I første omgang starter ”ForMat” med en kartleg-
ging av status for nyttbart matavfall, der matin-
dustrien, grossistleddet, dagligvarehandelen og for-
brukerleddet inkluderes. Forskningsprosjektet er i
gang med å gå i dybden av hvorfor matavfall oppstår
i de ulike delene av verdikjeden. Økt kunnskap om
mengder, hvilke varegrupper matavfallet omfatter og
årsakene til at matavfall oppstår, er også nøkkelen til
å fremme videre tiltak. Både i industri og handel er
stadig bedre og mer systematisk kartlegging av mat-
avfall allerede i ferd med å gi seg utslag i forebyggen-
de rutiner.

”ForMat” støttes økonomisk av Landbruks- og
matdepartementet og Miljøverndepartementet. Pro-
sjektet vil løpe i perioden 2010-2013 og har som mål



Dokument nr. 15:2 – 2010–2011 59

å redusere mengden nyttbart matavfall i Norge med
25 %.

Det pågår også et arbeid med å utrede mulighete-
ne for å etablere en såkalt Matsentral, i første omgang
i Oslo. Kirkens Bymisjon leder en arbeidsgruppe
som har deltagere fra Norgesgruppen, Mattilsynet,
Landbruks- og matdepartementet samt mitt departe-
ment. Arbeidsgruppen skal utrede muligheten for å

etablere en sentral for å ta i mot fullverdig mat som
av praktiske årsaker ikke kan omsettes i vanlige ka-
naler, og distribuere den til dem som trenger bistand
til å skaffe mat. Målet er at mat, før utløp av holdbar-
hetstiden, på systematisk vis samles inn og distribue-
res til ideelle organisasjoner som kan utnytte den i ar-
beid til beste for vanskeligstilte, for eksempel tiltak
som servering til bostedløse.

SPØRSMÅL NR. 252

Innlevert 9. november 2010 av stortingsrepresentant Marion Gunstveit Bojanowski

Besvart 17. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Lokkene på barnematglass fra flere av de største

produsentene inneholder det hormonforstyrrende
stoffet bisfenol A (BPA). Dette kan gi hormonfor-
styrrende effekter og er skadelig for livet i vann. Dan-
mark har vedtatt forbud mot BPA i produkter til barn
under tre år. I Norge selges fortsatt barnemat med
BPA i lokket.

Mener helseministeren at det er forsvarlig at små
barn utsettes for BPA?»

Svar:
Først vil jeg nevne at bisfenol A (BPA) diskute-

res både i helse- og miljøsammenheng. De miljømes-
sige forholdene er miljøvernministerens ansvarsom-
råde. BPA er et kjemisk stoff som blant annet brukes
i den klare plasttypen polykarbonat og i epoksyhar-
pikser. Det har vært oppmerksomhet rundt mulige
helseeffekter av at matkontaktmaterialer, for eksem-
pel tåteflasker og lokk til barnematemballasje, kan
avgi spormengder av BPA. Det har også vært opp-
merksomhet rundt miljø-effekter av BPA i vann og
sedimenter. BPA brukes i forbrukerprodukter av
plast og i maling, lim, lakk og gulvbelegg.

Oppmerksomheten mot matkontaktmaterialer er
særlig knyttet til barn og tåteflasker, grunnet mistan-
ke om at BPA kan skade lever og nyrer og nervesys-
tem under utvikling. Det har også vært reist spørsmål
om bruk av stoffet i lokk til barnemat. Enkelte land
(Canada, Danmark og Frankrike) har ut fra dette inn-
ført nasjonale forbud med ulikt omfang. Det danske
forbudet fastsetter at BPA ikke må anvendes i mate-
rialer og gjenstander bestemt til kontakt med matva-
rer, spesielt beregnet på barn fra 0-3 år.

Når det gjelder forholdene her til lands, har alle de

viktigste leverandørene i Norge av tåteflasker laget av
BPA-polykarbonat, opplyst til Mattilsynet at de har
opphørt med salget av disse tåteflaskene etter NRK-
programmet ”Forbrukerinspektørene” 23.09.2009.

Regelverket om mattrygghet, herunder matkon-
taktmaterialer, er en del av EØS-avtalen. Grensever-
diene som gjelder i Norge, er de samme som gjelder
i EUs medlemsstater. Norge følger derfor arbeidet i
EU/EØS svært tett, både på fagsiden og regelverkssi-
den.

EFSA (den europeiske myndigheten for matt-
rygghet) har etter forespørsel fra Europa-kommisjo-
nen gått gjennom en rekke nye studier som gjelder
eksponering for BPA. Den siste oppdaterte risikovur-
deringen forelå i september 2010. EFSA konkluderte
da med at det ikke forelå noe vitenskapelig grunnlag
for å revidere de gjeldende verdiene for tolerabelt
daglig inntak for BPA, fastsatt i regelverket om mat-
kontaktmaterialer.

Ut fra ulike initiativer og ønsker fra en del med-
lemsstater, arbeider Europakommisjonen likevel
med et utkast til nye bestemmelser om BPA, eventu-
elt et forbud i tåteflasker. Det var forventet at Euro-
pakommisjonen ville legge fram et utkast til nye be-
stemmelser under det regelmessige arbeidsgruppe-
møtet om matkontaktmaterialer den 8.11.2010. Det
ble likevel ikke lagt fram noe utkast her, fordi interne
konsultasjoner fortsatt pågår. Ut fra holdninger med-
lemsstatene har uttrykt tidligere, er det grunn til å tro
at utkastet vil utløse diskusjon, både i forhold til hel-
sefaglig behov og rettslig begrunnelse, samt i forhold
til hvilket omfang et eventuelt forbud mot visse pro-
dukter skulle ha.

Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for matt-
rygghet (VKM) følger nøye arbeidet i EU, og jeg blir
holdt orientert. Norge avventer fortsatt resultatet av
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de pågående prosessene innenfor EU, siden den nor-
ske lovgivningen på området er harmonisert og de

faglige vurderingene fra EFSA ikke tilsier noen hel-
sefare ved de gjeldende grenseverdiene.

SPØRSMÅL NR. 253

Innlevert 9. november 2010 av stortingsrepresentant Anders Anundsen

Besvart 22. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Vil arbeidsministeren foreslå å endre loven på

dette området, eventuelt innføre kompenserende ord-
ninger, som gjør at risikoen for diskriminering av
unge arbeidssøkende som ennå ikke har avtjent ver-
neplikten fjernes?»

BEGRUNNELSE:

Arbeidstaker som har arbeidet minst 3 måneder
hos en arbeidsgiver, opptjener feriepenger under
ulønnet militærtjeneste og siviltjeneste. Det er ar-
beidsgiveren som skal dekke feriepengene, men opp-
tjeningen er begrenset til 3 måneders fravær hvert
opptjeningsår, jf. Ferieloven § 10 femte ledd. Hvis
tjenesten strekker seg over to opptjeningsår, vil ar-
beidstakeren ha krav på feriepenger for inntil 6 må-
neders fravær. Feriepengene utregnes på grunnlag av
det sykepengegrunnlag arbeidstakeren har etter Fol-
ketrygdloven §§ 8-28 til 8-30 den dag permisjonen
tar til. 

Denne ordningen påfører arbeidsgiver utgifter
for arbeid som ikke utføres og kan virke demotive-
rende i forhold til å ansette unge som senere skal av-
tjene verneplikten. Det betyr at det kan være vanske-
ligere for unge å få seg arbeid før avtjent verneplikt,
eller før avklart verneplikt.

Svar:
Det følger av ferieloven § 10 femte ledd at en ar-

beidstaker som har arbeidet minst tre måneder hos en
arbeidsgiver, opptjener feriepenger hos sin arbeidsgi-
ver under ulønnet fravær på grunn av pliktig militær-
tjeneste og sivil plikttjeneste. Opptjeningen er be-
grenset til tre måneder hvert opptjeningsår. 

Denne regelen kom inn i ferieloven i 1947, og ble
videreført ved revisjonen av ferieloven i 1988. Be-
stemmelsen skal sikre en viss kompensasjon ved fe-
rieavvikling også for de arbeidstakerne som må ha
permisjon fra sitt arbeid for å avtjene verneplikt eller
siviltjeneste. 

Som representanten Anundsen viser til, innebæ-
rer ordningen en kostnad for arbeidsgiver selv om ar-
beidstakeren faktisk ikke utfører arbeid. Ettersom
opptjeningen er begrenset til tre måneder hvert opp-
tjeningsår, er utgiften for den enkelte arbeidsgiver li-
kevel relativt beskjeden. Jeg vil dessuten understreke
at det er en forutsetning for å ha rett til feriepenger at
arbeidsforholdet fortsetter etter at verneplikten eller
siviltjenesten er avtjent, slik at tilknytningsforholdet
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker består selv om
arbeidstakeren i en periode ikke utfører arbeid (med
mindre arbeidstaker uteblir på grunn av arbeidsgivers
oppsigelse eller helsemessige forhold).

Dette er som sagt en ordning vi har hatt i mange
år, og jeg har ikke mottatt signaler som tilsier at den
oppleves som noe stort problem i praksis. Jeg har der-
for liten grunn til å tro at plikten til å dekke feriepen-
ger i en kort periode for denne gruppen arbeidstakere
i seg selv fører til diskriminering av arbeidssøkende i
vernepliktig alder. 

En endring av ferieloven på dette punktet vil en-
ten innebære at arbeidsgivers forpliktelse bortfaller
slik at disse arbeidstakerne mister retten til feriepen-
ger, eller at arbeidsgivers plikt isteden blir overført til
staten som en kompenserende ordning.

Å frata denne gruppen av arbeidstakere dagens
lovfestede - og begrensede rett til feriepenger, som
har vært gjeldende i mer enn 60 år, er etter min me-
ning en uaktuell løsning. Når det gjelder en eventuell
overføring av ansvaret for feriepenger fra arbeidsgi-
ver til staten, mener jeg at dette ikke vil være en riktig
prioritering av det offentliges midler. Selv om utgif-
tene til feriepenger for disse arbeidstakerne som
nevnt ikke er så store, vil en slik endring likevel gå på
bekostning av andre, og etter mitt syn, viktigere opp-
gaver. Jeg vil derfor ikke på det foreliggende grunn-
laget foreslå å endre bestemmelsen i ferieloven § 10
femte ledd eller innføre en form for kompenserende
ordning.
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SPØRSMÅL NR. 254

Innlevert 9. november 2010 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl

Besvart 16. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hva mener statsråden er akseptabel saksbe-

handlingstid for DNA-analyser til bruk i politiets et-
terforskning av straffesaker, og hvordan vil statsrå-
den sikre at denne saksbehandlingstiden blir en reali-
tet?»

BEGRUNNELSE:

Statsråden har vist et prisverdig engasjement for
gjennomføringen av DNA-reformen. I en pressemel-
ding datert 01.09.2008 uttales det at "DNA-reformen
er en av de viktigste sakene i min tid som statsråd".
Høyre deler statsrådens engasjement, og har derfor
fremmet forslag for Stortinget for å forbedre refor-
men (Dokument 8:34 S (2009–2010)). Det har i lang
tid vært kjent at saksbehandlingstiden ved RMI er
svært høy, og at RMI ikke har klart å redusere den til
et tilfredsstillende nivå. Med dette som bakteppe er
det undring Høyre har registrert at regjeringen i sitt
forslag til statsbudsjett for 2011, Prop. 1 S (2010-
2011), nok en gang avviser å ta i bruk konkurrerende
tilbydere av DNA-analyser. Dette til tross for at det
finnes private akkrediterte alternativer, som har til-
gjengelig analysekapasitet. For Høyre fremstår dette
som at det for statsråden er viktigere hvem som utfø-
rer analysene, enn at analysene blir gjennomført så
hurtig som mulig - og med tilfredsstillende kvalitets-
garantier. Dette er kun en fordel for de kriminelle.
For kriminalitetens ofre er denne ordningen en stor
ulempe, også for de uskyldige mistenkte og siktede
som ikke blir fjernet fra mistanke fordi DNA-prøve-
ne fra ett åsted fremdeles er til analyse.

Svar:
Jeg er opptatt av at de biologiske spor som sendes

til Rettsmedisinsk Institutt (RMI) for DNA-analyse
saksbehandles så raskt som mulig og med rett kvali-
tet.

Saksmengden økte i 2009 med over 60 %, noe
som førte til at ikke alle sakene ble behandlet og at
saksbehandlingstiden økte. I 2010 er det imidlertid
satt inn store ressurser for å behandle alle innsendte
saker og redusere restanser og saksbehandlingstid.
Eksempelvis er antall undersøkte saker i september,
oktober og november 2010 langt høyere ved RMI
enn det volumet av sporsaker som kommer inn fra
politiet. Og saksbehandlingstiden for såkalt hverdag-

skriminalitet er redusert fra 160 dager i april 2010 til
87 dager i oktober 2010.

I de alvorlige sakene som drap og voldtekter og i
andre saker med tidsfrister er saksbehandlingstiden
innenfor de frister politiet setter i den enkelte sak. For
analyse av personprøver til DNA-registeret er i dag
saksbehandlingstiden på under 10 dager.

Saksbehandlingstiden har vært bekymringsfull,
men jeg er tilfreds med at det nå går rette veien. Et ut-
talt mål fra RMI er å få saksbehandlingstiden ned til
rundt 4 uker for 80 % av sakene. I følge Politidirek-
toratet har nåværende SLA-avtale (tjenestenivåavta-
len) mellom politiet og RMI et krav om at 80 % av
sporprøvene skal analyseres innen 3 måneder (90 da-
ger). De prioriterte sakene skal saksbehandles fortlø-
pende. Personprøvene skal saksbehandles innen 10
dager. I tillegg kommer saksbehandlingen ved DNA-
registrene på Kripos og verifiseringen av eventuelle
registertreff ved RMI (5 dager). SLA-avtalen, som
regulerer saksbehandlingstiden, skal revideres i
2011.

Den innsatsen og tiltakene som er gjennomført i
2010 vil frigjøre kapasitet til den ordinære saksbe-
handlingen i RMI. I 2011 gjennomføres det ytterlige-
re tiltak for å effektivisere hele DNA-saksbehandlin-
gen. Ny funksjonalitet i IKT-systemene vil ytterlige-
re bidra til raskere saksbehandling og økt kompetan-
se i politiet vil øke kvaliteten på spor som sendes til
analyse.

Det har vært spesielle utfordringer ved RMI dette
året. Universitetet i Oslo har i denne forbindelse opp-
rettet et interimsstyre med et klart mandat til å ta tak
i utfordringene og ny midlertidig leder er ansatt. In-
terimsstyre skal i sin fungeringsperiode særlig arbei-
de for å sikre RMIs leveranser. Innen utgangen av
2010 skal interimsstyre ha fremmet et forslag for uni-
versitetsstyre om den fremtidige organiseringen av
RMI. Slik det fremgår av regjeringens forslag til
statsbudsjettet for neste år, vil Justisdepartementet
avvente denne utredningen og vil vurdere om det er
behov for ytterligere utredning av arbeidet på det
rettsmedisinske området når den foreligger. I samar-
beid med de øvrige berørte departementer vil Justis-
departementet i tillegg foreta en bredere gjennom-
gang av det rettssakkyndige området, herunder tilbud
fra sakkyndige miljøer i tilknytning til universitetene
i landet for øvrig.
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SPØRSMÅL NR. 255

Innlevert 9. november 2010 av stortingsrepresentant André Oktay Dahl

Besvart 18. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hva består den obligatoriske undervisningen

ved PHS knytte til hjertestartere i, hvordan vil stats-
råden sikre at dette integreres i fagplan B3, og hvor-
ledes vil dette bli finansiert?»

BEGRUNNELSE:

Det vises til statsrådens svar på skriftlig spm. do-
kument nr. 241 (2009-2010) knyttet til kompetanse-
behovet innen politietaten knyttet til hjertestartere og
dekningsgraden for disse. I statsrådens svarbrev utta-
les det at det er planlagt å gjennomføre obligatorisk
undervisning i bruk av hjertestartere og at deknings-
graden for hjertestartere må sees i sammenheng med
andre nødetater. Undertegnede ber om tilbakemel-
ding på hvorledes dette er planlagt finansiert og gjen-
nomført i forhold til fagplanene ved politihøyskolen.

Svar:
Stortingsrepresentanten viser til mitt svar på

spørsmål nr 241 (2009-2010), hvor jeg redegjorde for
opplæring i førstehjelp både på Politihøgskolen og i
etaten.

Politihøgskolen opplyser at studentene i første
studieår får opplæring i basal hjerte- og lungered-
ning. I de nye fagplanene er dette også en ”avslutten-

de del” i et obligatorisk arbeidskrav (en ferdig-
hetstest). Det blir ikke gitt opplæring i bruk av hjer-
testarter. Vurderingen er gjort på bakgrunn av den
generelle dekningen av hjertestartere i etaten, re-
sponstid fra helsepersonell og fokus på basale ferdig-
heter. For tredje studietrinn ble det i vårsemesteret
2010 gitt tilbud om fem timers ”ekstra førstehjelps-
kurs” som i stor grad inkluderer opplæring i bruk av
hjertestarter. Selv om kurset ble gjennomført etter or-
dinær undervisning og ikke var obligatorisk, hadde
det svært godt oppmøte. Norsk Luftambulanse bisto
Politihøgskolen med kursopplegget. Politihøgskolen
opplyser at det har vært praktisk og formelt proble-
matisk å gjøre en aktivitet med et svært lite omfang
(timetall) obligatorisk. Fra neste studieår vil det kun-
ne legges inn bruk av hjertestarter som en avsluttende
del av arbeidskravet i Livreddende førstehjelp. Dette
vil inngå i et omfattende faglig revisjonsarbeid i for-
bindelse med implementeringen av ny rammeplan.
Politihøgskolen har en hjertestarter på hvert studie-
sted. Når det gjelder etaten for øvrig, finansieres dette
over driftsbudsjettet og behov og dekningsgrad vur-
deres av politiets ledelse. Dekningsgraden vurderes i
sammenheng med slike hjelpemidler i andre nødeta-
ter, særlig Helse og de prehospitale tjenestene som
har livredning som sitt kjerneområde.

SPØRSMÅL NR. 256

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun

Besvart 24. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Det er uklarhet om hvilken inntekt og kriterier

som skal legges til grunn når en person søker om del-
vis uføretrygd mange år etter en yrkesskade.  

Er det inntektsmulighetene som vedkommende
hadde før skaden inntraff, eller inntekten som vedkom-
mende hadde da han ble sykemeldt som skal legges til
grunn og regnes, og vil eventuelt også inntekt fra annet
arbeid utover fast 100 % stilling regnes med?»

BEGRUNNELSE:

En person som for mer enn 37 år siden ble utsatt
for en yrkesskade, måtte i 2008 redusere sin stilling
som følge av senskader etter ulykken. 

Han har i mer enn 2 år hatt jevnlig kontakt med
NAV og NAV klageinstans på grunn av tolkinger av
regelverket.

Som følge av skaden har han i årenes løp gjen-
nomgått mange operasjoner, og etter hvert fått innvil-
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get menerstatning i gruppe 4, etter en gradvis økning
av medisinsk invaliditet. 

Høsten 2008 søkte han om 30 % uføreytelse idet
han grunnet yrkesskaden ikke lenger greier å jobbe i
full stilling, men har måttet redusere sin stillingsan-
del til 70 %. 

I tillegg til sin ordinære 100 % stilling har ved-
kommende hatt ekstrainntekt fra arbeid som ikke er
fysisk belastende.  Denne lite belastende tilleggsjob-
ben ønsker han å fortsette med.

Nav avslo søknaden og 30 % uføretrygd, da de
kun vurderte om totalinntekten var redusert med 30
%.  I dette tilfellet har Nav ved sin vurdering konklu-
dert med at fordi han har denne ekstrainntekten, så er
ikke inntekten redusert med 30 %. Det synes som om
Nav er av den oppfatning at dersom han ikke hadde
hatt denne ekstrainntekten, så ville han ha oppfylt vil-
kårene. Nav har utelukkende lagt vekt på ekstrainn-
tekten ”etter sykmeldingen”, uten samtidig å legge
dette inn i beregningen av hvilken inntekt han hadde
”før sykdommen”. 

I innstillingen til Nav klageinstans står følgende:

Det går klart frem av folketrygdloven § 12-7 andre
ledd at det var de inntektsmulighetene som vedkom-
mende hadde før skaden inntraff som skal legges til
grunn. Det vil si de inntektsmulighetene som klageren
hadde i 1973, ikke de mulighetene han hadde hatt i
samme type arbeid i dag. 

Da søkeren ble skadet arbeidet han i en industribe-
drift hvor lønnsystemet i sin helhet bygget på akkord.
Som følge av skaden måtte han slutte med dette, og
fikk seg et arbeid som var mindre belastende. Jobb-
skifte var således foranlediget av ulykken og den al-
vorlige skaden han pådro seg. Han har nå innhentet
dokumentasjon på hvor høy inntekt han ville hatt en
tilsvarende stilling i 2008, noe som viser seg å være
betydelig høyere enn den inntekten han hadde da han
falt delvis ut av arbeid. 

Slik søkeren og hans advokat oppfatter Navs egne
uttalelser – er det inntektsmulighetene før skaden inn-
traff som skal legges til grunn.  Hvis dette legges til
grunn har han en inntektsreduksjon på langt over 30
%, og skulle derved i følge betingelsene oppfylle vil-
kårene for delvis uføreytelse. De fleste forsøker å job-
be mest mulig etter en yrkesskade, men senskader gjør
at mange etter kortere eller lengre tid må redusere sin
stilling.   Uklare regler eller ulik tolking av reglene er
uheldig og skaper problemer for både søkere av tryg-
deytelser og ansatte hos NAV. Lang ventetid hos
NAV gjør at denne saken etter hvert har blitt økono-
misk belastende for søkeren som nå håper at svaret fra
statsråden bidrar til å få klarhet i hva som skal legges
til grunn, og hvilke rettigheter han har til å få innvilget
30 % uføretrygd.

Svar:
Nedenfor vil jeg gi en generell redegjørelse for

regelverket som gjelder for beregning av uførepen-
sjon ved yrkesskade og praksis knyttet til de aktuelle
problemstillingene.

Det er et vilkår for rett til uførepensjon at evnen

til å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt
med minst 50 % (jf. folketrygdloven § 12-7). Det åp-
nes imidlertid for å tilstå uføregrader ned til 30 % når
uførheten i sin helhet skyldes godkjent yrkesskade/-
sykdom (jf. folketrygdloven § 12-18). I disse sakene
skal uføregradsfastsettelse skje etter de samme prin-
sipper som gjelder for øvrige uføresaker.

Når uføregraden fastsettes er det to inntektsstør-
relser som har betydning; inntektsnivået før uførhet
og inntektsnivået etter uførhet. Uføregraden frem-
kommer ved å beregne hvor stor differansen mellom
disse størrelsene (dvs. inntektstapet) er i prosent. For
at inntektsnivå før og etter uførhet skal være sam-
menlignbare, må inntektene oppjusteres i forhold til
endringer i grunnbeløp.

Inntektsnivå før uførhet skal være et uttrykk for
medlemmets normale inntektsnivå på uføretidspunk-
tet (jf. folketrygdloven § 12-7 andre og tredje ledd og
forskrift i medhold av loven). Det skal imidlertid på
grunnlag av brukerens inntektsopplysninger vurderes
konkret i den enkelte sak om inntekten på uføretids-
punktet er representativ for vedkommendes normale
inntektsnivå. Dersom denne inntekten allerede var
redusert på grunn av varig sykdom, skade eller lyte
må det korrigeres for dette. Inntektsnivå før uførhet
skal som hovedregel tilsvare den inntekten som ved-
kommende hadde da inntektsevnen ble varig nedsatt
med minst 50 % (30 % ved yrkesskade).

Ekstrainntekter og inntekter fra overtidsarbeid
som har vært stabile over tid før uførheten inntrådte,
kan medregnes. Hvis det ikke foreligger konkrete
holdepunkter for fastsetting av inntektsnivå før ufør-
het, skal nivået ikke settes lavere enn en årsinntekt i
full stilling tilsvarende 3 ganger grunnbeløpet.

For medlemmer som fyller vilkårene for rett til
garantert minste tilleggspensjon for unge uføre, skal
inntektsnivået før uførhet ikke settes lavere enn en
årsinntekt i full stilling tilsvarende 4,5 ganger grunn-
beløpet.

Folketrygdloven § 12-7 tredje ledd hjemler en mu-
lighet for å benytte ”bransjeinntekt” som utgangspunkt
for fastsettelse av inntektsnivå før uførhet for selvsten-
dig næringsdrivende. Dette er ikke aktuelt i denne sa-
ken så vidt jeg forstår. I spesielle tilfeller vil likevel
bransjeinntekt kunne vurderes som det riktige ut-
gangspunkt for fastsettelsen for arbeidstakere, for ek-
sempel hvis uførheten inntreffer tidlig i en yrkeskarri-
ere, og ”normale inntektsår” ikke enda er opptjent.

Inntektsnivå etter uførhet er det inntektsnivået
medlemmet forventes å ha etter uførhet. All pen-
sjonsgivende inntekt skal regnes med, uansett om det
skriver seg fra hoved- eller bistilling (jf. folketrygd-
loven § 12-7 andre ledd). Hvis uførheten i hovedstil-
lingen er 30 %, men inntektsevnen er i behold i bistil-
lingen, vil uføregraden bli lavere enn 30 %. Grunnen
er at etter uførheten skal all inntekt regnes med.
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For noen typer inntekter er det gitt unntak fra ho-
vedregelen om at all inntekt skal medregnes i fastset-
telsen av inntektsnivå etter uførhet. Unntakene gjel-
der omsorgslønn fra kommunen og inntekt fra poli-
tiske tillitsverv eller tillitsverv i frivillige organisa-
sjoner.  Slike inntekter er begrenset oppad til maksi-
malt 1 G (avhenger av inntektsnivå før og etter ufør-
het). Det gjelder også spesielle regler i varig
tilrettelagte tiltak.

Det er etter de foreliggende opplysninger ikke
mulig for meg og heller ikke riktig å vurdere om
saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten er ri-
melig eller ikke i den aktuelle saken. Vedkommende
kan klage på det aktuelle vedtaket til nærmeste over-
ordnede klageinstans. Dersom klagen ikke fører
frem, kan vedkommende anke saken inn for Trygde-
retten.

SPØRSMÅL NR. 257

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten

Besvart 16. november 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«En fem barnsmor ble denne uken dømt til døden

for blasfemi av en domstol i Punjab i Pakistan.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å bidra til å

stoppe gjennomføringen av dommen og motarbeide
en lovgivning som kan gi grunnlag for en slik dom?»

BEGRUNNELSE:

I følge den britiske avisen The Telegraph
9.11.2010 er den 45-årige fembarnsmoren Asia Bibi
dømt til døden ved henging av en domstol i Sheik-
hupura i nærheten av Lahore.  Hun skal være den før-
ste kristne kvinnen i Pakistan som er dømt til døden
for blasfemi.

Hun ble funnet skyldig i blasfemi mot sine med-
arbeidere på en gård i Ittanwali under en opphetet de-
batt om religion i juni i fjor. Noen av Bibis kvinnelige
kolleger skal ha over tid prøvd å få henne til å forkas-
te sin kristne tro og akseptere islam. Under diskusjo-
nen fortalte Bibi om hvordan Jesus døde på korset for
å ta på seg menneskenes synd, og spurte sine muslim-
ske kolleger hva Muhammed hadde gjort for dem. 

Dette opprørte de muslimske kvinnene, og de
banket opp Bibi og hun ble innelåst i et rom av flere
menn. Her skal både hun og hennes barn ha blitt ut-
satt for vold, ifølge Release International, en hjel-
peaktør som støtter forfulgte kristne. Blasfemidom-
men skal ha kommet etter press fra lokale muslimske
ledere.

Svar:
Dødsdommen for blasfemi mot den pakistanske

kvinnen Asia Bibi har vært mye omtalt i pakistanske
medier, og den har også skapt oppmerksomhet i men-

neskerettighetsmiljøer og ambassader i landet. Dette
henger ikke minst sammen med at Asia Bibi er den
første kvinne i Pakistans historie som er dømt til dø-
den for blasfemi. Kvinnen, som tilhører landets krist-
ne minoritet, skal under innhøstingsarbeid ha kom-
met i disputt med andre kvinner i nabolaget om reli-
giøse temaer. Hun skal i denne sammenheng ha om-
talt profeten Mohammed i nedsettende vendinger.
Dette ble rapportert videre i landsbyen, noe som førte
til at det i juni 2009 ble reist sak mot henne for en lo-
kal domstol. Denne avsa tidligere denne måned døds-
dom under henvisning til Pakistans forbud mot blas-
femi.

De opplysninger vi har om Asia Bibis sak, tyder
på at den vil bli anket til Punjabs høyesterett i Lahore.
De fleste blasfemidommer som avsies for lokale pa-
kistanske domsstoler blir omstøtt av høyere rettsin-
stans. Det er grunn til å håpe at det også vil skje i Asia
Bibis sak. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene,
har det for øvrig aldri skjedd at noen er henrettet for
blasfemi i Pakistan.

Det er et såkalt uformelt moratorium på døds-
straff i Pakistan, innført i 2008, samtidig som regje-
ringen da opplyste at den ville arbeide for opphevelse
av dødsstraff. Siden dette ikke er skjedd, fortsetter
domstolene å avsi dødsdommer – i 2009 i alt 276.
Kun én av disse var mot en kvinne.

Blasfemilovgivningen i Pakistan favner vidt og
er vagt formulert, og den gir derfor rom for betydelig
grad av skjønn i rettssystemet. Det er også kjent at
blasfemilovgivningen brukes i oppgjør mellom per-
soner som ligger i konflikt med hverandre. I 2009 ble
41 blasfemisaker anmeldt. De aller fleste av disse er
rettet mot personer som tilhører religiøse minoriteter. 

Norges ambassadør i Islamabad har i dag
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(16.11.2010) tatt opp denne saken med pakistanske
myndigheter i et møte i utenriksministeriet. Ambas-
sadøren viste blant annet til den bekymring saken har
vakt i Norge og andre land. Fra pakistansk side ble
det gjort rede for det vanlige forløpet ved slike saker
og det ble forsikret om at Asia Bibi ikke vil bli hen-
rettet. 

Vi vil fra norsk side fortsette å følge denne saken
nøye og samordne vår tilnærming til saken med like-
sinnede land.

Jeg vil avslutningsvis også nevne at Norge har i
en årrekke støttet organisasjoner som arbeider for å få
omgjort Pakistans blasfemilovgivning. Vi vil i vårt
videre engasjement fortsette å arbeide for å påvirke
rammebetingelsene for menneskerettighetene i Pa-
kistan både i vår dialog med myndighetene og med
religiøse nettverk og pakistanske menneskerettig-
hetsorganisasjoner.

SPØRSMÅL NR. 258

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Korsberg

Besvart 17. november 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«I avisa Dagens Næringsliv onsdag 10. novem-

ber er fornyingsminister Rigmor Aasrud skeptisk til
NRKs samarbeid med Meteorologiske institutt og
værtjenesten yr.no, og har en rekke innvendinger
som også fremkommer i høringsuttalelsene fra de-
partementet. NRKs kringkastingssjef uttaler i samme
sak at statsråd Aasrud er på villspor i sin kritikk.

Er statsråden enig med kringkastingssjefens kraf-
tige kritikk av statsråd Aasrud?»

Svar:
Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdeparte-

mentet utarbeidet en rapport som vurderer hvorvidt
NRKs tjenester på nye plattformer er i samsvar med
allmennkringkasteroppdraget slik det går frem av
NRKs vedtekter. Rapporten ble sendt på høring med
utvidet høringsfrist til 29. oktober. Departementet
vurderer nå Medietilsynets rapport i lys av de inn-
komne høringsuttalelser. Det vil ikke være riktig av
meg å kommentere innholdet i de enkelte høringsut-
talelsene før det er konkludert i saken.

SPØRSMÅL NR. 259

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Anders B. Werp

Besvart 16. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hvordan vurderer justisministeren tomtefeste-

loven i forhold til å ivareta lovens formål, og som
verktøy for en ryddig og balansert håndtering av
grunneiers og bygningseieres interesser – og kommer
justisministeren til å ta initiativ til en evaluering av
dagens tomtefestelov?»

BEGRUNNELSE:

Tomtefesteloven var i sin opprinnelige form et
godt virkemiddel for at man på en enkel måte kunne
legge til rette for fritids- og boligbygging. Dette
skjedde på en måte som ivaretok både grunneier og
bygningseier. Men forutsetningene i forhold til opp-
rinnelsen er endret i dag. Interessene er flere og ver-
divurderingen er en annen. Lovendringer de senere
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årene har hatt som intensjon å tilpasse lovverket til
dette, men det synes som om spørsmålene og konflik-
tene bare har vokst i stedet.

Svar:
Ved utformingen av tomtefesteloven er det fore-

tatt en avveining av de kryssende hensyn som gjør
seg gjeldene i festeforhold. På den ene siden har man
hensynet til bortfesteren som har investert i og eier
grunnen, mens på den andre siden har man hensynet
til festeren som har investert i og eier bygningen, og
som utenfor næringsfeste bruker bygningen til bolig-
eller fritidshus. Lovgivningshistorikken på dette

rettsområdet viser at det har vært krevende å få til et
klart og enkelt regelverk som oppleves som rimelig
for begge parter i festeforholdet. De senere årene er
det som følge av politiske kompromisser gjort bety-
delige endringer i reglene om forlengelse av festefor-
holdet, reglene om innløsning av festetomten og re-
glene om regulering av festeavgiften. Det forhold at
reglene har vært grundig vurdert og behandlet av
Stortinget i flere omganger de senere årene, gjør at
jeg på nåværende tidspunkt ikke ser behov for å ta in-
itiativ til en evaluering av tomtefesteloven, eller til å
foreslå endringer i denne. Etter mitt syn er det nå vik-
tig å skape ro og forutsigbarhet på dette rettsområdet.

SPØRSMÅL NR. 260

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Anders Anundsen

Besvart 18. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hva tror statsråden er årsaken til at Sivilforsva-

ret føler seg stemoderlig behandlet, og hvorfor mener
statsråden det ikke er viktig å sikre Sivilforsvaret
nødvendig utstyr, i det han ikke har foreslått for Stor-
tinget at det bevilges tilstrekkelig midler for investe-
ringer i kritisk utstyr for ivaretakelse av samfunnssik-
kerheten lokalt?»

BEGRUNNELSE:

Sivilforsvaret er en svært viktig aktør for å sikre
rask og konkret handling ved krisesituasjoner. I stor-
tingsmelding 22 (2007-2008) fremgår det at Sivilfor-
svaret har behov for 162 millioner kroner i investe-
ringer i utstyr. Dette er ikke fulgt opp i regjeringens
budsjettprioriteringer siden den gang. 

I Vestfold settes samfunnssikkerheten på en al-
vorlig prøve på grunn av det lave investeringsnivået.
Gammelt utstyr byttes ikke ut, og i den grad det fore-
går utbytting erstattes dette med færre enheter enn det
som leveres. Et eksempel er at det i Vestfold skulle
byttes ut 40 vannpumper til vannforsyning, tilbake
fikk de 8 vannpumper. De nye vannpumpene var ikke
mer effektiv enn de gamle. 

Distriktssjef for Sivilforsvaret i Vestfold Berit
Reppesgård har uttalt følgende til Tønsbergs Blad 10.
november 2010: "Vi skal være en forsterkningsres-
surs for nødetatene. Hvis vi ikke har det rette utstyret
klarer vi ikke å leve opp til forventningene som er satt
til oss. Vi føler at vi bli stemoderlig behandlet."

I Vestfold mangler Sivilforsvaret også kapasitet
til å levere store nok motorbrannpumper ved brann i
eksempelvis en høyblokk, til tross for at brannvese-
net er avhengig av slikt supplement fra Sivilforsvaret
ved slike branntilfeller.

Etter min mening viser dette at situasjonen er al-
vorlig og at samfunnssikkerhet ikke tas på tilstrekke-
lig alvor fra regjeringens side.

Svar:
Sivilforsvaret er statens forsterkningsressurs,

som bistår nød- og redningsetatene ved større ulyk-
ker og hendelser. Etaten er også tillagt viktige oppga-
ver med å ivareta befolkningens behov i tilfelle krig.
Behovet for modernisering av Sivilforsvaret ble om-
talt i St. meld. nr. 22 (2007-2008). Det framgår av
denne meldingen at det er behov for omstilling av Si-
vilforsvaret og at det er kartlagt behov for utskifting
og anskaffelse av materiell, tilpasset dagens og fram-
tidens beredskapsutfordringer.

Justisdepartementet er i gang med oppfølging av
denne stortingsmeldingen, men det gjenstår fortsatt
en del av dette arbeidet. Jeg har forståelse for at man
i Sivilforsvaret synes at dette arbeidet går for lang-
somt.

Sivilforsvaret deltar i 300 - 400 hendelser hvert år
og får gode tilbakemeldinger på sin innsats. Jeg er
derfor opptatt av at Sivilforsvaret skal ha relevante
kapasiteter for å kunne bistå nød- og redningsetatene
ved større ulykker og hendelser.
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Det vil løpende være behov for utskifting og an-
skaffelse av materiell på flere områder, både i Vest-
fold og i sivilforsvarsdistriktene for øvrig. Dette gjel-
der bl.a. vannpumper som stortingsrepresentanten
omtaler i sitt brev, samt en del brannmateriell for øv-
rig, kjøretøy, ny innsatsbekledning mv. Jeg vektleg-
ger at sivilforsvarsdistriktene gjensidig forsterker
hverandre med personell og utstyr når det er behov
for det ifm. håndtering av hendelser. Dette var for ek-
sempel tilfelle ifm. Frolandbrannen hvor personell og
utstyr fra syv distrikter var involvert i slukkingen av
skogbrannen. Slik forsterkning er viktig når store
hendelser inntreffer, og bidrar også til å styrke Sivil-
forsvarets beredskapsevne generelt.

Anskaffelse av en ny hensiktsmessig innsatsbe-
kledning er av Sivilforsvaret fremhevet som presse-
rende for ivaretakelse av operative oppgaver. An-
skaffelsen av dette utstyret har derfor høy prioritet. I
løpet av 2010 vil en femtedel av den operative styr-
ken ha fått ny uniformsbekledning, og det er innkjøpt
nye støvler og hjelmer til halvparten av denne styr-
ken. Som følge av de særskilte utfordringene i Nord
Norge blir den nye innsatsbekledningen faset inn
nordfra. Anskaffelse av innsatsbekledning vil bli vi-
dereført i 2011.

Jeg kan videre opplyse at Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap (DSB) bl.a. har igang-
satt arbeidet med å redusere den operative styrken i

Sivilforsvaret fra 10 000 mannskap til 8000 mann-
skap. En slik reduksjon vil innebære at hele den ope-
rative styrken vil kunne utdannes og øves med hen-
blikk på forsvarlig innsats ved store og komplekse
hendelser. DSB har også igangsatt arbeid med avhen-
ding av eiendommer det ikke lenger er behov for,
herunder nedlegging og avhending av Sivilforsvars-
leire.  Jeg kan videre opplyse at DSB, i tråd med i be-
handlingen i Stortinget, jf. Innst. S. nr. 85 (2008-
2009) og Innst. 153 S (2009-2010), er gitt i oppdrag
å samlokalisere kompetansesentrene i Sør-Trøndelag
og Rogaland med kompetansesenteret i Oppland. Di-
rektoratet planlegger at slik samlokalisering av sko-
levirksomheten skal være gjennomført innen 1. au-
gust 2011.

Grunnlaget for opprettelsen av Sivilforsvaret var
å beskytte sivilbefolkningen i forbindelse med krigs-
handlinger. Selv om oppgaver under krig fortsatt be-
grunner Sivilforsvarets eksistens, konsentreres nå
størstedelen av ressursene om fredstidsoppgaver
knyttet til redningsoppgaver og annen katastrofeinn-
sats. Dette er også i tråd med den nye Sivilbeskyttel-
sesloven som Stortinget har gitt sin tilslutning til.
Dette gir behov for omstilling og modernisering på
en rekke områder i Sivilforsvaret. Denne prosessen
er i gang, men det gjenstår fortsatt utfordringer både
knyttet til materiell og innsatsbekledning.

SPØRSMÅL NR. 261

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen

Besvart 22. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
Med bakgrunn i stor frustrasjon fra Nav-brukere

på grunn av forhold rundt kundebehandling, mangel-
full veiledning og for mange ulike saksbehandlere og
organer i Nav-systemet, så var det positive signaler
som kom fra statsråden i spørretimen i dag.

Vil statsråden sette i gang dette arbeidet snarest
mulig slik at brukerne får en lettere hverdag der de
vet hvem i Nav-systemet som skal svare, og hvem
som skal ha ansvar for sin sak?

BEGRUNNELSE:

Med bakgrunn i spørsmål i spørretimen i dag var
statsråden svært positiv til å gi saksbehandlere hos
Nav et ansikt overfor brukerne. Bakgrunnen for

spørsmålet er at når brukere henvender seg til Nav, så
får man ikke en person å forholde seg til, men ofte
mange med ulik kompetanse. Dette har vist seg gjen-
nom brukerundersøkelser og er noe Riksrevisjonen
har bemerket. Her, som på andre områder, bør en ut-
nevne primærkontakter til brukerne slik at ansvars-
fremhevingen blir mer i fokus for alle parter.

Svar:
Et av målene med NAV-reformen var å opprette

en helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning slik at
brukeren ikke skulle bli kasteball mellom ulike of-
fentlige organer. Jeg ser det som viktig at dette målet
ikke blir uthult ved at brukerne av arbeids- og vel-
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ferdsforvaltningen må forholde seg til for mange uli-
ke saksbehandlere og organer. 

Det er allerede i dag en målsetting for Arbeids-
og velferdsetaten at personer med sammensatte be-
hov får tildelt en fast kontaktperson som skal bistå
med veiledning og oppfølging. For øvrig har alle bru-
kere i henhold til forvaltningsloven rett til å få snakke
med én saksbehandler i de tilfeller hvor det kun er
denne saksbehandleren som har tilstrekkelige forut-
setninger for å gi brukeren tilfredsstillende veiled-
ning. Denne rettigheten er innarbeidet i Arbeids- og
velferdsetatens rundskriv.

Normalt vil det også for forvaltningen være mest
praktisk at en sak behandles av én saksbehandler, og
at det er denne saksbehandleren som har oppfølgin-
gen av den enkelte. Slik foregår saksbehandlingen
også i stor grad i praksis. Det er særlig to forhold som
gjør det vanskelig til enhver tid å opprettholde denne
arbeidsmåten. For det første medfører Arbeids- og
velferdsetatens størrelse og kompleksitet behov for
spesialisering som gjør at saker må behandles av flere
instanser. For det andre kan fravær og at ansatte byt-
ter jobb medføre at andre saksbehandlere må overta
oppfølgingen av saken.

Flere tiltak er satt i verk for å bidra til kontinuitet
i saksbehandlingen. For det første arbeider Arbeids-
og velferdsetaten systematisk – og med gode resulta-
ter – for å redusere saksbehandlingstidene. Kortere
saksbehandlingstid gir i gjennomsnitt færre involver-
te i saksbehandlingsprosessen. For det andre jobber
etaten aktivt for å sikre stabilitet og kontinuitet i egen
bemanning og for å redusere fraværet. For det tredje
vil en hensiktsmessig organisering og samhandling
mellom etatens enheter bidra til at brukeren opplever
etaten som mer enhetlig og brukervennlig. Departe-
mentet tok derfor initiativet til nedsettelse av en ek-

spertgruppe som før sommeren la frem en rapport
med forslag til tiltak for å forbedre Arbeids- og vel-
ferdsetatens virkemåte. Rapporten vil bli fulgt opp av
departementet.

Ofte handler ønsket om en fast saksbehandler om
å få relevant og tilstrekkelig informasjon og veiled-
ning i egen sak. Innføring av elektronisk dokument-
håndtering vil gjøre det enklere for etaten å gi god in-
formasjon og veiledning. Dette innebærer at saksdo-
kumenter blir tilgjengelig elektronisk ved de enheter
som har behov for informasjonen. I tillegg arbeider
etaten med utvikling av nye telefonitjenester, blant
annet opprettelse av kundesentre, og utvikling og for-
bedring av selvbetjeningsløsninger på etatens nettsi-
der. Dette vil ytterligere forbedre informasjonstilgan-
gen.

Avslutningsvis vil jeg peke på at det i første om-
gang er viktig å sørge for at de brukerne som har
størst behov for koordinering av tjenestene og én
kontaktperson, får dette. Dernest mener jeg det er
viktig at de generelle tiltak Arbeids- og velferdseta-
ten gjennomfører, videreføres og får tid til å virke.
Jeg vil for øvrig minne om at arbeids- og velferdsfor-
valtningen håndterer mange ulike sakstyper. Svært
mange av sakene behandles uten at det er behov for
kontakt med brukeren over tid. I disse tilfellene vil
det ikke være hensiktsmessig å utpeke faste saksbe-
handlere eller primærkontakter. En del brukere fore-
trekker dessuten å forholde seg til forvaltningen ved
skriftlig korrespondanse og er mindre opptatt av
hvem som behandler saken. 

Jeg vurderer det derfor slik at en innføring av en
ordning med faste saksbehandlere eller primærkon-
takter for alle brukere av arbeids- og velferdsforvalt-
ningen nå vil være lite hensiktsmessig.

SPØRSMÅL NR. 262

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Olemic Thommessen

Besvart 30. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil statsråden ta initiativ til å samle Politiets

Data og materielltjeneste, PDMTs virksomhet i Mo-
hagen på Gran, og hvordan tenker han seg i så fall en
videre prosess rundt dette?»

BEGRUNNELSE:
Politiets Data- og Materielltjeneste, PDMT, sø-

ker nå om nye lokaler i Oslo. Spørsmålet om lokali-

sering av virksomheten er derfor særlig aktuell. Over
noen tid har det vært en løpende debatt om det ut fra
en samfunnsmessig helhetsvurdering ville være rik-
tig å samle denne virksomheten i Gran kommune på
Hadeland, der PDMT allerede har sitt hovedkontor.
PDMT vil på Gran falle inn i en større IKT struktur
som er viktig for utviklingen av Innlandet. I aksen
Gran - Jørstadmoen finner en tunge teknologiske mil-
jøer rundt Høyskolen i Gjøvik og industrimiljøet på
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Raufoss. Her vil PDMT være et godt bidrag til utvik-
ling, og selv få et godt faglig nedslagsfelt for egen re-
kruttering og utvikling av prosjekter. PDMT vil også
med en plassering i dette området være en naturlig bi-
dragsyter eksempelvis til videre utvikling av nye gra-
der ved Høyskolen i Gjøvik. Også ut fra en kostnads-
vurdering er det grunn til å tro at en løsning utenfor
Oslo vil være positiv.

Svar:
Politiets data og materielltjeneste (PDMT) har

startet arbeidet med å finne nye lokaler til virksomhe-
tens datatjeneste i Oslo. Tjenesten i Oslo er lokalisert
på to adskilte adresser på Majorstuen, og dagens lei-
ekontrakter nærmer seg utløp. Prosessen med å finne
nye lokaler gjennomføres med utgangspunkt i Politi-
direktoratets strategi for bygg og eiendom og er
innenfor departementets fullmakter, initiert og styrt
av PDMT. 

Justisdepartementet har, før stortingsrepresen-
tantens spørsmål, mottatt forespørsel fra Gran Arbei-
derparti om et møte. Dette ble avholdt den 21. sep-
tember med statssekretær Terje Moland Pedersen. Vi
har også mottatt henvendelse fra Oppland Arbeider-
parti og Hedmark Arbeiderparti angående nye loka-
ler for PDMT, og vi hadde møte med fylkesordfører
Audun Tron den 25. november 2010.

Som det fremgår av Prop. 1 S (2010-2011) for
Justisdepartementet defineres dagens situasjon knyt-
tet til politiets IKT-infrastruktur og straffesakssyste-
mer som en av hovedutfordringene etaten nå står
overfor. Politiets IKT-infrastruktur er teknologisk ut-
datert og antall hendelser som medfører driftsforstyr-
relser er økende. For å sikre stabil tilgang til systeme-
ne, og for å redusere risiko for alvorlige driftsforstyr-
relser, benyttes det betydelige ressurser på drift og
forvaltning. 

I tillegg til de endringer som nå gjennomføres
knyttet til IKT-infrastruktur, er det nødvendig med
en fornyelse av politiets straffesakssystemer. Politi-
direktoratet har i 2010 startet opp arbeidet med et for-
prosjekt i forbindelse med fornyelse av straffesaks-
systemene.

Det fremgår av ovennevnte at det er under gjen-
nomføring og planlegging betydelige endringspro-
sesser og investeringer knyttet til IKT-området i po-
liti- og lensmannsetaten de nærmeste årene. PDMTs
datatjeneste lokalisert til Oslo er sterkt involvert i
dette arbeidet. Vi vil derfor ikke ta noe initiativ nå
som er egnet til å forstyrre, eller bidra til ytterligere
forsinkelser av politiets IKT-systemer.

SPØRSMÅL NR. 263

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold

Besvart 16. november 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«På mange kirkegårder som f.eks. i Hedmark,

blir gravsteiner etter at de er fjernet fra gravstedet,
liggende i en haug i et hjørne av kirkegården. Dette
synes jeg er respektløst og lite passende.

Hva vil statsråden bidra med for at slike gravstei-
ner blir fjernet og behandlet på en riktig måte?»

Svar:
Gravferdslovgivningen er utformet med sikte på

at våre kirkegårder skal bli forvaltet med den orden
og verdighet som deres egenart tilsier. Gravminnet
skal normalt tas bort fra graven, når frigravperioden
er til ende og graven ikke blir festet eller når festepe-
rioden går ut og festeavtalen ikke fornyes. Gravmin-
net eies av den ansvarlige eller av festeren, og det er

i henhold til regelverket (gravferdsforskriften § 21
tredje ledd) primært eierens ansvar å sørge for at
gravminnet fjernes.

I mange tilfeller vil det likevel være de lokale kir-
kegårdsmyndighetene som tar hånd om det gamle
gravminnet, og det settes da gjerne på lager en perio-
de. Når ikke eieren i løpet av seks måneder har gjort
krav på det, tilfaller det kirkegården, jf. gravferdslo-
ven § 18. Det er da opp til kirkegårdsmyndighetene å
bestemme om gravminnet skal bevares, om det skal
tilbys til gjenbruk eller om det skal fjernes fra kirke-
gården. Dersom myndighetene fjerner et gravminne,
skal navn og data tas bort, jf. gravferdsforskriften
§ 21. Fra sentralt hold anbefales det at gravminner
som fjernes fra kirkegården, helst blir knust. Slik jeg
ser det, er regelverket på området i dag klart nok. Mitt
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generelle inntrykk er også at de lokale kirkegårds-
myndighetene ivaretar sitt ansvar på en god måte,
men det er vanskelig å unngå enkelttilfeller hvor det

kan være behov for både bevisstgjøring og rådgiv-
ning.

SPØRSMÅL NR. 264

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 19. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Både behov for utvidet/justert arealplanlegging

og forhold knyttet til trasevalg i konflikt med elnett
ser ut til å kunne gi betydelig forsinkelse for bygging
av et nytt Sotra-samband. Det skulle nesten være
unødvendig å påpeke hvor viktig en slikt nytt sam-
band er for transportavviklingen mellom Bergen og
Sotra og hvor omfattende de negative samfunnsmes-
sige kostnadene grunnet forsinkelse er.

Vil statsråden på denne bakgrunn vurdere bruk
av statlig reguleringsplan og statlig styring av dette
stamveiprosjektet?»

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

plan 2010-2019 er det vurdert som aktuelt å prioritere
statlige midler til bygging av nytt Sotrasamband i sis-
te seksårs- periode, forutsatt at det blir tilslutning til
et opplegg for delvis bompengefinansiering av pro-
sjektet. Statens vegvesen har ansvaret for planleggin-
gen av nytt Sotrasamband og opplyser at det ikke er

utsikter til forsinket byggestart i forhold til forutset-
ningen i St.meld. nr. 16 (2008-2009). Statens vegve-
sen opplyser om god dialog med Bergen kommune
om utvidelse av planområdet og med BKK om kraft-
ledningsløsninger.

Jeg vurderer statlig reguleringsplan som uaktuelt
så lenge Statens vegvesen eller andre aktører i den lo-
kale planleggingen ikke har bedt om dette.

Jeg vil minne om at Statens vegvesen etter plan-
og bygningsloven § 3-7 har vide fullmakter til å utar-
beide og fremme planer, og at etaten dermed i stor
grad kan kontrollere framdriften i videre planlegging.
Dersom det skulle oppstå konflikt om planløsning i
sluttbehandlingen når kommunene skal gjøre plan-
vedtak, vil dette normalt bli avklart gjennom regel-
verket for innsigelser etter plan- og bygningsloven
kapittel 5. Statlig plan vil kunne bli aktuelt dersom
det i sluttfasen av planleggingen skulle vise seg at
kommunene ikke vil vedta noen av de alternative løs-
ningene som Statens vegvesen har utredet.

SPØRSMÅL NR. 265

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli

Besvart 17. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva er konsekvensene av at regionfunksjoner

for pediatri samles på OUS Gaustad, i forhold til be-
hov for flytting av syke nyfødte fra OUS Kirkeveien,
og i forhold til foreldrenes mulighet for å være
sammen med disse barna?»

BEGRUNNELSE:

Hovedstadsprosessen skal sikre et bedre tilbud
til pasientene gjennom samling av fagmiljøer som
bidrar til bedre helsetjenester og bedre ressursbruk.
Oslo Universitetssykehus har besluttet at region-
funksjoner skal samles på Gaustad, mens storbysy-



Dokument nr. 15:2 – 2010–2011 71

kehuset med lokalsykehusfunksjoner skal være i
Kirkeveien.

I rapport nr 2 av 15.09.2009 fra lokalsykehuspro-
sjektet i OUS fremgår det at om lag 246 sengeplasser
innen pediatri skal flyttes fra OUS Kirkeveien til
OUS Gaustad. Av disse er 6 sengeplasser region-
funksjoner, mens de øvrige er lokal- og områdefunk-
sjoner. I rapporten pekes det på at det kan også hev-
des at ordinære fødsler bør lokaliseres sammen med
øvrig virksomhet innen kvinne/barn-området selv om
dette evt. samles på regionsykehuset.

Fødeavdelingen ved OUS Kirkeveien har om lag
7000 fødsler pr år, mens OUS Gaustad har om lag
2200 fødsler. Et betydelig antall barn vil ha behov for
medisinsk behandling etter fødsel. For syke nyfødte
er det viktig å begrense risiko knyttet til pasienttran-
sport. Samtidig er det avgjørende at barna i størst mu-
lig grad kan være sammen med sine foreldre under
behandling.

Det er derfor viktig at den fremtidige funksjons-
fordelingen internt i OUS siker et godt medisinsk be-
handlingstilbud til nyfødte, herunder at behovet for
transport mellom de ulike enhetene ved sykehuset
begrenses og at foreldrene i størst mulig grad kan
være sammen med sine barn under behandlingen.
Det er også avgjørende at funksjonsfordelingen bi-
drar til å styrke kvaliteten og helheten i tilbudet til pa-
sientene.

Svar:
Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Oslo

universitetssykehus HF (OUS) har vedtatt at senge-
poster for barnekreft og barn med medfødt hjertefeil
samles på OUS Rikshospitalet i 2011. Dette medfø-
rer en flytting av ca 8 senger fra OUS Ullevål til
Rikshospitalet. Dessuten utredes flytting av senger
for barn med ulike former for kirurgisk sykdom fra
Ullevål til Rikshospitalet. Dette kan omfatte opp til
10 senger, men er ikke ferdig utredet.

Fagmiljø og ledelse ved Oslo universitetssykehus
HF er enige om at disse flyttingene vil gi et kvalitativt
bedre tilbud. Flyttingene vil i beskjeden grad berøre
nyfødte og derfor i mindre grad medføre behov for
flytting av disse. Nyfødte med medfødt hjertefeil

som har hatt behov for operasjon eller spesialisert ut-
redning, er tidligere blitt flyttet mellom Ullevål og
Rikshospitalet avhengig av hvor i pasientforløpet de
befant seg. Nå vil hele behandlingsoppholdet finne
sted på OUS Rikshospitalet, og samlingen vil derfor
medføre mindre flytting av syke nyfødte og deres på-
rørende.

Det er for tiden ikke aktuelt å samle alle fødsler
på OUS Rikshospitalet. Det vil derfor være en stor
fødevirksomhet på OUS Ullevål i overskuelig frem-
tid med en nyfødt intensiv avdeling på sykehuset, slik
at syke nyfødte kan behandles der de er født.

Over tid vurderes det å samle flere av regions-
funksjonene for fødsels- og nyfødtmedisin til OUS
Rikshospitalet. I disse planene vil fødsel og nyfødt-
opphold i størst mulig grad finne sted på samme sy-
kehus. Stockholm har en slik fordeling av fødsler og
nyfødtmedisin som Oslo universitetssykehus over tid
legger opp til. Erfaringene her er at transportbehovet
av nyfødte er meget beskjedent.

Det er bred enighet om at overføringer av nyfødte
barn mellom sykehus skal skje i minst mulig grad, og
at mor og barn bør være sammen. De gangene flyt-
ting er nødvendig, flyttes mor nesten alltid sammen
med barnet. Det nye foreldreovernattingsbygget på
OUS Rikshospitalet er med på å legge forholdene
godt til rette for dette.

Helse Sør-Øst RHF mener angivelsen om at 246
sengeplasser innen pediatri skal flyttes fra OUS Ulle-
vål til OUS Rikshospitalet, må bero på en misforstå-
else. Tallet er 3-4 ganger høyere enn antall barnesen-
ger på Ullevål i dag inkl. nyfødtsengene som ikke er
planlagt flyttet. Det er bare planlagt å flytte 8 senger
(for sykdomsgruppene barnekreft og barnehjertesyk-
dommer) i første omgang, deretter kanskje 8-10 ki-
rurgiske senger og senere 3 senger i forhold til ny-
fødtproblematikk.

Den funksjonsfordelingen som her er omtalt, vil
etter mitt syn bidra til å styrke kvaliteten på behand-
lingstilbudet både til nyfødte barn, syke barn og på-
rørende, og gi barn og foreldre gode muligheter til å
være sammen - slik representanten Sonja Irene Sjøli
også fremhever som viktig.
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SPØRSMÅL NR. 266

Innlevert 10. november 2010 av stortingsrepresentant Åge Starheim

Besvart 17. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I svaret frå statsråden på mitt spørsmål nr. 127

vart det presisert at ingen sjukehus skal leggjast ned,
og at sjukehuset på Nordfjordeid skal ha akuttbered-
skap innan indremedisin.

Er statsråden samd i at ei slik avdeling som stats-
råden viser til i sitt svar på mitt spørsmål nr. 127 må
ha overlegar innan medisin og kirurgi, sjukepleiarar,
anestesilegar, anestesisjukepleiarar, samt lab. og ra-
diologi?»

Svar:
I mitt svar på ditt spørsmål nr. 127 uttrykte eg kva

som er regjeringa si politikk på området. Regjeringa
legg til grunn at det desentraliserte sjukehustilbodet
me har i dag skal oppretthaldast. Dette er uttrykt både
i regjeringsplattforma og i høyringsutkastet til Nasjo-
nal helse- og omsorgsplan. Det vil framleis vere tre
sjukehus i Sogn og Fjordane. Det vil vere indremedi-

sinsk tilbod både på sjukehuset i Lærdal og i Nord-
fjordeid slik at ein skal kunne ta seg spesielt godt av
den aukande gruppa av pasientar med kronisk sjuk-
dom, også ved akutt forverring av sjukdomen. Det
einskilde (sjukehus) føretak må sjølv vurdere kva
samansetting og kva medisinsk kompetanse som er
naudsynt på personalet for å ivareta pasientgruppa,
samt etablering av nye desentraliserte tilbod ved sju-
kehusa. Ein må sjå på dei totale personellressursane
på tvers av dei tre sjukehusa.

Det er Helse Vest RHF som har ansvaret for å
sørgje for en heilskapleg plan for spesialisthelsete-
nesta i regionen, óg i Sogn og Fjordane. Dei må ta
stilling til kva som er eit forsvarleg tilbod til be-
folkninga i fylket. Framtidig organisering av sjuke-
hustilbodet i Sogn og Fjordane skal handsamast i
Helse Vest RHF i samband med heilskapeleg strategi
for helseregionen den 1. desember 2010.

SPØRSMÅL NR. 267

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Bente Thorsen

Besvart 17. november 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Røvær er en øy tilhørende Haugesund. Der vest

i havet bor det driftige folk som gjør sitt beste bl.a.
ved å etablere solide arbeidsplasser og få flere til bo-
sette seg der. Øyboerne ønsker å utvikle turisttilbudet
og har derfor etablert kystkulturforeningen Sjøråk
som er eier av 45 år gammel tråler. Denne er det øn-
sker om å ta i bruk til rekesafari. Båten har ikke kon-
sesjon og foreningen har heller ikke råd til en.

Vil ministeren sørge for at båten kan tas i bruk å
måtte kjøpe konsesjon?»

BEGRUNNELSE:

Folket på Røvær er veldig opptatt av å stå på og
gjør sitt for at innbyggertallet ikke skal reduseres. I
forbindelse med andre turistsatsinger som spenner
fra tilrettelegging av turer for speidere, velværetil-

bud, guidete turer på øyen og bygdemuseum mm øn-
sker de å satse på å få flere turister til øya.

Fiskeri- og kystministeren gav i pressemelding
den 12.01. 2010 uttrykk for at de ønsker økt satsing
på kysten som reisemål. Det ble også vist til at det var
første gang det var invitert til et møte mellom fiskeri-
og havbruksnæringen og reiselivsnæringen for å vi-
dereutvikle relasjonene mellom disse aktørene.

Statssekretær Vidar Ulriksen sa blant annet i sitt
innlegg på Arena Nord i 2006:

"Og er det reiselivsnæringen som gir muligheter
for å skape verdier av marine ressurser - ja, så skal det
legges til rette for å utvikle dette. Det trenger ikke
være noen konflikt mellom fiskerinæringen og reise-
liv."

For å styrke næringsgrunnlaget for allerede eta-
blert reiselivssatsing og holde i hevd fiskeriyrket øn-
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sker kystkulturforeningen Sjøråk å ta i bruk fiskebå-
ten M/S Brannbu til rekesafari. Konseptet "Rekesafa-
ri" er utviklet av ildsjeler i foreningen, i samarbeid
med reiselivskrefter på Røvær bestående blant annet
av Kulturhotellet, vandrerhjem og andre deltakere.

Tilbud om Rekesafari er tenkt som en del av et
pakketilbud av opplevelser. Men en ser også for seg
at det vil skape aktivitet og arbeidsplasser innen rei-
selivssatsingen, gi synergieffekt mht transport og
handel på Røvær og kan skape økt interesse for fiske-
rinæringen og økt interesse blant fiskere for å knytte
til seg reiselivssatsing. 

Fiskebåten har vært brukt til tråling i 45 år og om-
gjort til fritidsbåt i 2009. Båten er under utbedring for
å bli godkjent med begrenset passasjersertifikat, som
turbåt.

Reiselivet ønsker spesielle og verdifulle opphe-
velser, det ser vi tydelig på internasjonal omtale av
kongekrabbesafari som pågår i småskala form nord i
landet.

På Røver ønsker de samme mulighet. Mengden
med fangst er mikroskopisk og kan reguleres ved at
en f. eks. bare har trålen ute i 2-3 timer.

Svar:
Det fartøyet som Sjøråk kystkulturforening øn-

sker å bruke til å ta med turister og andre ut for å tråle
reker, er tidligere frivillig tatt ut av fisket gjennom

bruk av strukturkvoteordningen for kystfiskeflåten.
Som følge av at det aktuelle fartøyet ble tatt ut av fis-
ket, blir et annet fartøy tildelt ekstra kvote, såkalt
strukturkvote.

Som regel skal fartøyene som tas ut av fiske i
medhold av strukturordningene kondemneres, men
det kan gjøres unntak for fartøy som har antikvarisk
verdi eller kan brukes til allmennyttig formål, til for-
eningsarbeid eller lignende.

Formålet med strukturordningene er å tilpasse
fiskeflåten til ressursgrunnlaget ved å ta fartøy ut av
aktivt fiske. Det er viktig å sikre at strukturordninge-
nes formål ikke undergraves ved at fartøyene senere
blir gjeninnført i aktivt fiske, uansett om det er ordi-
nært næringsfiske eller annen virksomhet som har ut-
nytting av de marine ressursene som økonomisk
grunnlag.

Denne saken reiser to problemstillinger: For det
første adgangen til å bruke reketrål som fiskeredskap,
i strid med de alminnelige reglene for redskapsbe-
grensninger for fartøy som ikke er registrert som fis-
kefartøy i merkeregisteret, jf havressursloven § 22,
og for det andre en slik næringsmessig bruk av nett-
opp dette fartøyet som er tatt ut av fiske gjennom
strukturordningene.

Ettersom saken fremdeles er til behandling kan
jeg ikke si noe om utfallet av saken.

SPØRSMÅL NR. 268

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker

Besvart 19. november 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Hvordan har overføringen av ansvaret for drøye

18000 km riksveg til fylkeskommunene påvirket be-
mannigs/stillings utviklingen i fylkeskommunene?»

BEGRUNNELSE:

Etter omorganiseringen av ansvar og eierskap til
tidligere riksveger har fylkeskommunene fått vesent-
lig større oppgaver og staten ditto mindre. Det er in-
teressant å kartlegge utviklingen i offentlige utgifter
som følge av reformen. Derfor er det også interessant
at svaret gis i lys av og med opplysninger om tilsva-
rende nedbemanningstall i Statens vegvesen.

Svar:
Fylkeskommunene har i forbindelse med forvalt-

ningsreformen fra 1. januar 2010 overtatt ansvaret

for øvrige riksveger med tilhørende ferjer. Hovedfor-
målet med reformen har vært å styrke fylkeskommu-
nene som regionale utviklingsaktører, der bl.a. sam-
ferdselsoppgavene kan ses i sammenheng med øvri-
ge oppgaver fylkeskommunene har hatt før 2010 og
de nye oppgavene som er overført fra 2010.

Utgangspunktet for reformen har vært at ressur-
ser følger oppgaver. For 2010 er det flyttet knapt 6,1
mrd. kroner fra Samferdselsdepartementets budsjett
knyttet til samferdselsområdet. Midlene er fordelt
med om lag 5,7 mrd. kroner over rammetilskuddet til
fylkeskommunene og 400 mill. kroner til momskom-
pensasjon på Finansdepartementets budsjett. Fylkes-
kommunenes frie inntekter er styrket med 1 mrd. kro-
ner begrunnet med det økte samferdselsansvaret og
det er innført en rentekompensasjonsordning på
Samferdselsdepartementets budsjett med en samlet
investeringsramme på 2 mrd. kroner i 2010. I tillegg
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er det over rammetilskuddet til fylkeskommunene
bevilget 100 mill. kroner til nye årsverk slik at fylkes-
kommunene kan ivareta alle de nye oppgavene og
derigjennom styrke sin rolle som regionalpolitisk ak-
tør. Det er dermed lagt til rette for høy aktivitet på
samferdselsområdet, noe som tilsier administrativ
oppfølging både i fylkeskommunene og hos Statens
vegvesen som sams vegadministrasjon.

Jeg viser til at fylkeskommunene fikk overført
ansvaret for de nye samferdselsoppgavene fra 1. ja-
nuar i år. Kommunal- og regionaldepartementet eller
Samferdselsdepartementet har derfor ikke statistikk

for årsverksutviklingen i fylkeskommunene for inne-
værende år. Kommuner og fylkeskommuner vil
innen 15. februar 2011 rapportere data for årsverk i
2010 gjennom KOSTRA. Det er SSB som publiserer
disse tallene. SSB har ikke publisert egne årsverkstall
for samferdsel i KOSTRA. Rapporteringen vil derfor
bare gi et bilde av den totale årsverksutviklingen i
fylkeskommunene. De foreløpige KOSTRA-tallene
for 2010 blir publisert av SSB 15. mars i 2011. Ende-
lige KOSTRA-tall for 2010 vil bli publisert 15. juni
2011.

SPØRSMÅL NR. 269

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten

Besvart 19. november 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Yad Vashem, den israelske minneinstitusjonen

for Holocaust, avvikler på regelmessig basis kurs for
lærere som skal undervise om emnet. 24 land sender
lærere på kurs om Holocaust. Danmark har hatt 200
lærere på kurs over en 10 års periode.

Vil statsråden vurdere om Norge bør delta i dette
programmet?»

Svar:
Representanten viser til undervisningsinstitusjo-

nen Yad Vashem, senter for Holocauststudier i Jeru-
salem, som per i dag samarbeider med 29 land i Eu-
ropa, deriblant Finland, Sverige og Danmark. I Sve-
rige skjer dette samarbeidet gjennom Yad Vashems
kontakt inn mot den frittstående organisasjonen
Svenska kommittéen mot antisemitism (SKMA). I
Danmark er deres samarbeidspartner den uavhengige
forskningsinstitusjonen Danish Institute for Interna-
tional Studies (DIIS). 

Jeg mener at vi i Norge allerede har en tilnærmet
lik organisering. Holocaustsenteret, (HL-senteret),
Det europeiske Wergelandsenteret (EWC), er begge
faglig uavhengige kompetansemiljøer, opprettet av

departementet. De må på et faglig fundert grunnlag, i
samarbeid med de lokale skolemyndighetene komme
frem om det er aktuelt å samarbeide med Yad Vash-
em. 

Det finnes allerede i Norge utviklet mye under-
visningsmateriell til bruk for lærere i undervisningen.
Dette er tilgjengelig både på HL-senterets egne hjem-
mesider og på nettbasen Holocaustdagen.no. 

HL-senteret har i høst gjennomført første runde i
et nytt undervisningsopplegg for lærere i holocaust-
problematikk. Ved siden av å fokusere på den rent
historiske dimensjonen ved Holocaust, har man også
hatt et videre perspektiv ved å se på folkemord mer
generelt. Kurset har fått bra tilbakemeldinger fra del-
takerne. 

Jeg vil videre informere om at jeg har tatt initiativ
til en bredt sammensatt arbeidsgruppe for holdnings-
skapende arbeid i skolen, som blant annet ble nedsatt
for å finne konstruktive løsninger for å bekjempe
antisemittisme i norske skoler. Gruppen vil levere sin
rapport i midten av januar 2011. Konklusjonene i
rapporten vil bli viktige i departementets videre ar-
beid.
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SPØRSMÅL NR. 270

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Bendiks H. Arnesen

Besvart 19. november 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Jeg viser til Stortingets vedtak om å lokalisere

hovedbasen for Forsvarets helikopter til Bardufoss,
og jeg vil berømme forsvarsministeren for en rask
oppfølging av dette vedtaket.

Kan statsråden forsikre om at detachementet i
Bergen kun er en mindre avgrenset lokalisering,
mens det i all hovedsak skal trappes opp på Bardu-
foss?»

Svar:
Det styrende i denne saken er Stortingets vedtak

ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008)
om at 334 skvadron, 337 skvadron og 339 skvadron
organiseres under en felles ledelse på Bardufoss fly-
stasjon. Ved samme behandling fremkom også bred
enighet om at Bardufoss flystasjon skal utvikles som
hovedbase for Forsvarets fremtidige helikopterstruk-
tur og at den fremtidige helikopterflåten skal ha sitt
operative tyngdepunkt i Nord-Norge. Også denne

enigheten ligger som grunnleggende føring i departe-
mentets oppfølging av saken.  

I tillegg er det i planleggingen lagt til grunn at det
skal etableres et klart begrenset detasjement på Haa-
konsvern, primært for å kunne understøtte Sjøforsva-
rets aktiviteter i Sør-Norge. Styrende rammer for
planleggingen av et slikt detasjement er at det skal
være fullt og helt underlagt den felles luftvingledel-
sen på Bardufoss samt at kun det helt nødvendigste
for løsning av detasjementets oppdrag legges til Haa-
konsvern. Detasjementet planlegges satt opp med
inntil seks NH-90 i løpet av 2014 med en total be-
manning på ca. 60 personer. Samlet vil den nye heli-
kopterstrukturen bestå av omlag 400 personer inklu-
sive vernepliktige og flyskoleelever, hvorav ca. 340
personer på Bardufoss. 

Jeg kan på denne bakgrunn forsikre representan-
ten Arnesen om at den vesentligste opptrappingen
knyttet til ny helikopterstruktur vil finne sted på Bar-
dufoss.

SPØRSMÅL NR. 271

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 19. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Jeg tok opp denne saken i Nordisk råd der Rig-

mor Aasrud og Ewa Bjørling var udelt positiv. 
Vil statsråden ta kontakt med den Svenske sam-

ferdselsministeren og få forslaget utredet og iverk-
satt?»

BEGRUNNELSE:

I Nord-Sverige blomstrer det nye selskap som
ønsker å utvinne bl.a. jernmalm og andre mineraler.
Problemet er at malmbanen fra Kiruna til Narvik ikke
har kapasitet til å ta imot alle nyetablerere. Det er der-
for nødvendig med nye utbygginger, slik at nærings-
livet på Svensk side og norsk side kan få videre utvi-
kle seg. Det er ønskelig å ta opp gamle planer om å
starte bygging av en ny jernbanetrase fra Hundalen
på norsk side forbi riksgrensen fram til Kopperåsen

stasjon. Det er en strekning på 20 km med to tuneller,
henholdsvis på 7,7 og 1,9 km, samt 11 km spor i
åpent terreng på Svensk side. Som følge av nye aktø-
rer på banen og økning av eksisterende trafikk er ka-
pasitetsøkning på banen nødvendig, og svenske og
norske myndigheter anmodes derfor om å få forslaget
utredet og iverksatt.

Svar:
La meg først formidle at statsråd Rigmor Aasrud

har nevnt for meg at du tok opp denne saken. I be-
grunnelsen for spørsmålet heter det bl.a. at:

”...Det er ønskelig å ta opp gamle planer om å star-
te bygging av en ny jernbanetrasé fra Hundalen på
norsk side forbi riksgrensen fram til Kopperåsen sta-
sjon. Det er en strekning på 20 km med to tuneller,
henholdsvis på 7,7 og 1,9 km, samt 11 km spor i åpent



76 Dokument nr. 15:2 – 2010–2011

terreng på svensk side. Som følge av nye aktører på
banen og økning av eksisterende trafikk er kapasitets-
økning på banen nødvendig, og svenske og norske
myndigheter anmodes derfor om å få forslaget utredet
og iverksatt.”

Planen om en jernbanetrasé fra Hundalen på
norsk side fram til Kopperåsen stasjon er ca. 100 år
gammel og har sannsynligvis sin årsak i harde snø-
vintre og snøras i Nordalen 1908/1909. Her ble bl.a.
et malmtog tatt av ras.

Jernbaneverket opplyser at planen har mange po-
sitive elementer, som f.eks.

– Innkorting av traseen med om lag 5,9 km.
– Om lag 50 m lavere toppunkt på banen, noe som

gir redusert energiforbruk.
– Stigningen på svensk side reduseres fra åtte til

fem promille, noe som gir redusert energiforbruk
for lastede malmtog.

– Ny trasé unngår strekningen Bjørnfjell/Nordalen
som i dag er snø- og rasutsatt. 

Jernbaneverket mener prosjektet kan være inter-
essant på sikt, f.eks. ved at sporet inngår som en del
av dobbeltsporparsell hvor lastede malmtog primært
kjører i tunnelen og at persontog og kryssende tom-
me malmtog og øvrige tog kjører på eksisterende lin-
je. Jernbaneverket vil vurdere om prosjektet bør utre-
des nærmere som en del av vurderingene omkring
langsiktig utvikling av Ofotbanen.

Jeg ser det som naturlig å avvente Jernbanever-
kets vurdering og legger ikke opp til å ta noe ytterli-
gere initiativ i saken nå.

SPØRSMÅL NR. 272

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 19. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Kostnader og energibruk for ulike transportfor-

mer er viktige faktorer for å vurdere transportøkono-
misk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for inves-
teringsprosjekter i samferdselssektor, for prioritering 

og for valg av konkrete løsninger. Fordi regjerin-
gen legger vekt også på reduksjon av CO2-utslipp bør
også dette inkluderes i beregninger som bør omfatte
indirekte energiforbruk og utslipp. 

Blir det utarbeidet slike beregninger i det arbeidet
med ny NTP som nå er igangsatt og evt. når kan dette
fremlegges?»

BEGRUNNELSE:

Jeg viser til St Meld 16 2008 – 2009 NTP 2010 -
2019 Kap 12 Miljø:

"Investeringer i jernbane
Transport med tog sparer arealer, klimagassut-

slipp og trafikkulykker. Selv om jernbanen mangler
bilens fleksibilitet, har den et stort potensial til å frakte
personer og gods på en effektiv måte. Regjeringen
legger opp til en historisk satsing på jernbanen i plan-
perioden. Jernbanen er i følge SSB den transportfor-
men som flytter personer og gods fra A til B med
minst bruk av energi og derfor minst klimagassut-
slipp. Med samme energimengde transporterer jernba-
nen dobbelt så mange personer som personbiltran-

sport klarer. For godstransport er jernbanen enda mer
effektiv.

På kort sikt fører satsingen på jernbanen bare til
svært moderate reduksjoner i utslipp, spesielt hvis sat-
singen ikke følges opp med restriksjoner på bruk av
bil. Regjeringen mener imidlertid at et velfungerende
og godt utbygget jernbanenett vil danne grunnlaget for
en endret transportmiddelfordeling i framtiden, blant
annet ved å påvirke lokaliseringsbeslutninger både
hos lokale arealplanmyndigheter, husholdninger og
bedrifter."

og videre:

"Investeringer i veg
Statens vegvesen arbeider videre med å lage be-

regningsmodeller for utslipp fra vegbygging, vedlike-
hold og drift av vegene. Det er startet et arbeid i Sta-
tens vegvesen og Jernbaneverket for å se på hvordan
denne typen beregningsmodeller også skal kunne in-
kludere jernbaneprosjekter."

I NTP sammenheng mangler:

– beregning av direkte og indirekte energiforbruk
– beregning av direkte og indirekte CO2-utslipp
– offentlige produksjonskostnader pr. personkm.

og pr tonnkm.
– brukerkostnad pr personkm. og pr. tonnkm.
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I arbeidet med å effektivisere transportarbeidet
kreves løsninger der de nevnte forhold er balansert i
en samlet løsning. Skal det kunne skje må også slik
informasjon være kjent og ikke utelatt, mangle eller
baseres på udokumenterte påstander. Jeg håper der-
for samferdselsministeren vil sørge for et mer kom-
plett beslutningsgrunnlag for ny NTP og at beregnin-
ger og oversikter over energiforbruk, CO2-utslipp,
offentlige produksjonskostnader og brukerkostnader
ved de ulike transportformene blir lagt frem i god tid
før selve planen slik at grunnlaget for politisk be-
handling av ny plan blir best mulig.

Svar:
Jeg er enig med representanten Sortevik i at det er

viktig at analysene som ligger til grunn for priorite-
ringene av tiltak i transportsektoren synliggjør kon-
sekvensene av gjennomføringen av prosjektporteføl-
jen. For hvert av de store tiltakene som vurderes i Na-
sjonal transportplan blir det derfor gjort samfunnsø-
konomiske analyser som sammenstiller konsekven-
ser for de som blir berørt; offentlig sektor (investerin-
ger, drift og vedlikeholdsmidler), operatører, de
reisende/transportører (brukerne) og for miljøet.
Analysene viser altså hvilke endringer tiltakene kan
medføre for disse elementene.

Jeg har i Retningslinje 1 for NTP 2014-2023 un-
derstreket at robuste analyser er et nødvendig grunn-
lag for å prioritere og fatte beslutninger. Videre har

jeg bedt om at det utvikles metoder for å inkludere
flere faktorer og gjøre samfunnsøkonomiske vurde-
ringer for flere typer tiltak, herunder også så langt
som mulig for drift- og vedlikeholdstiltak. Som en
del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan har
etatene og Avinor et metodesamarbeid som har som
mål å utarbeide og implementere et omforent grunn-
lag for samfunnsøkonomiske analyser i sektoren,
samt å videreutvikle det metodiske grunnlaget for å
inkludere nye elementer i beregningsverktøyet.  Pt
pågår et felles arbeid med klimagassbudsjett for alle
større samferdselsprosjekt. I St. Prp 1 (2010-2011) er
arbeidet beskrevet slik (s49):

Statens vegvesen arbeider for å etablere et klima-
regnskap. Som en del av etatens klimaregnskap pågår
det utvikling av en beregningsmodell for utslipp og
energibruk fra bygging og drift av veger. Modellen
skal benyttes sammen med det øvrige verktøyet for
beregning av konsekvenser av vegprosjekter. Meto-
den utvikles i samarbeid med Jernbaneverket, Avinor
AS og Kystverket. 

Videre har Jernbaneverket satt i gang et arbeid
for å utvikle en metode for beregning av endring i kli-
magassutslipp som følge av investeringstiltak, med
Oslo-Ski prosjektet som pilot.

Beregningene av konsekvensene av de prioriterte
samferdselstiltakene vil inngå i Stortingsmeldingen
om NTP 2014-2023 som legges fram vårsesjonen
2013.

SPØRSMÅL NR. 273

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe

Besvart 19. november 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«I Haugesunds Avis den 3. og 9. november 2010

fremkommer det utfordringer i å nå målet om at god
matjord skal brukes til landbruksformål. Bønder og
entreprenører møter til tider et for stort byråkrati og
krav om kostbare og tidkrevende reguleringsproses-
ser som skal involvere fylkesmennene. Resultatet er
ofte at god matjord kjøres direkte til fyllplass i stedet
for til gårdene. 

Er statsråden enig i at regelverket bidrar i feil ret-
ning for å bevare matjord og vil han bidra til å myke
opp regelverket?»

BEGRUNNELSE:

Når utbyggingsområder har byggestart vil ofte
utgraving og bortkjøring av matjord være nødvendig.

I mange tilfeller har bønder og entreprenører direkte
avtaler som sikrer at verdifull matjord kommer gård-
brukerne til gode, mens i andre tilfeller kan dårlig in-
formasjon og byråkratiske regler bidra til at svært
god matjord kjøres forbi gårder og til et godkjent de-
poneringssted eller fyllplass.

For bøndene er det en tidkrevende og ofte ikke
ønsket prosess å utarbeide reguleringsplaner for å ha
mulighet til å ta i mot god matjord. Det vil dermed
ofte være vanskelig for bønder til å takke ja til tilbud
fra entreprenører eller og selv å være aktive for å få
tilkjørt god matjord eller jord til grasproduksjon.

Er arealet stort nok og terrengforandringene over
en viss grense, må saken behandles både av kommu-
nen og Fylkesmannen. Her er det en utfordring både
for kommunen og landbruket å samarbeide tettere.
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Så lenge det er snakk om mindre mengder masse
og en terrengheving under tre meter, kan kommune-
ne avgjøre søknadene. Da går det stort sett greit.

Må saken derimot til Fylkesmannen, går det fort
svært lang saksbehandlingstid, men også krav om at
området først omreguleres fra landbruk til fyllplass,
og deretter tilbake til landbruk når jobben er gjort.

Det bør ikke være et krav til kommuner, grunnei-
ere og utbyggere å komme med krav om gjenbruk av
jord i reguleringsbestemmelser, anbudsinnhentnin-
ger og krav for igangsetting av byggearbeider.

Men med et enklere regelverk vil entreprenørene
kunne bli kvitt overskuddsmasse på en fornuftig måte
og bøndene få flotte marker tilnærmet kostnadsfritt.
Med kortere transportavstander blir det mindre be-
lastning på miljøet, og selve utfyllingsarbeidet vil
medføre lite støy eller andre ulemper for omgivelse-
ne.

Med den tiden og kostnadene det tar å utarbeide
en ny reguleringsplan, er selvsagt ikke entreprenøren
på forhånd garantert å få planen godkjent hos kom-
mune og fylkesmannen. Resultatet er at mange ikke
tar seg bryet og i stedet kjører god matjord til fyll-
plasser.

Landbruksdirektøren i Rogaland er kjent med
bøndenes frustrasjoner over at det tilsynelatende blir
tatt større hensyn til friluftsinteresser enn matproduk-
sjon, men viser til vedtak gjort i Stortinget.

Svar:
Jeg viser til spørsmål nr 273 fra stortingsrepre-

sentant Arve Kambe. Spørsmålet er overført fra land-
bruks- og matministeren ettersom spørsmålet berører

miljøverndepartementets myndighetsområde.
Å ta vare på matjorda er en viktig målsetting for

Regjeringen. Ditt spørsmål peker på plan- og byg-
ningsloven som verktøyet for å forvalte viktige areal-
ressurser i Norge. Loven skal foreta mange avveiin-
ger og sørge for gode prosesser opp mot berørte sam-
funnshensyn. Planprosesser er avgjørende for å sikre
en demokratisk prosess. Områder hvor det er relevant
å flytte matjord vil som regel være Landbruks-, na-
tur- og friluftsområder (LNF) i kommuneplanens
arealdel og en eventuell flytting av masser vil således
være i tråd med formålet. Det vil heller ikke være
krav til reguleringsplan dersom matjorden ikke flyt-
tes til arealer med annet formål enn LNF. Med andre
ord er planer etter plan- og bygningsloven ikke til
hinder for gjenbruk og flytting av matjord innenfor
landbrukets arealer. Ivaretakelse av matjord ved ut-
bygging bør forankres som en bestemmelse til regu-
leringsplanen der uttaket finner sted, slik at utbygger
ved anleggsstart har et klart bilde av hva som skal
gjøres med massene. Dersom kommunen ønsker å
foreta store utbygginger som berører matjord, bør
dette avklares allerede i kommuneplanarbeidet. I den
grad tilstøtende forskrifter og lover berøres, vil dette
være gjenstand for avklaring gjennom kommune-
planprosessen. Her er det viktig at kommunen og fyl-
kesmannen enes om løsninger som også ivaretar an-
dre samfunnsinteresser, bl.a. naturmangfold, land-
skapsinngrep og trafikale utfordringer knyttet til
transport av massene. En vurdering av massenes kva-
litet vil også være et annet sentralt tema ettersom ikke
all landbruksjord er å regne som matjord.

SPØRSMÅL NR. 274

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll

Besvart 25. november 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Statnett har nettopp uttalt at det ikke vil bli an-

befalt godkjenning for videre utbygging av gasster-
minal på Nyhamna før kraftsituasjonen i regionen er
bedret. Det betyr at potensielle utbygningsplaner for
flere nye olje/gassfelt kan bli forsinket på grunn av
kraftmangel på land. 

Hvordan forholder statsråden seg til Statnetts
melding?»

Svar:
Innledningsvis vil jeg informere om at Statnett

ikke har levert en formell innsigelse mot videre ut-
bygging av gassterminal på Nyhamna.  Jeg er heller
ikke kjent med at det foreligger en konkret melding
eller konsesjonssøknad om gassterminal på Nyham-
na nå, men understreker at Statnett vil være en natur-
lig høringsinstans hvis det skulle bli aktuelt med et
konkret prosjekt på et senere tidspunkt.

Etablering av store nye forbruksenheter har tidli-
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gere medført regionale ubalanser i kraftsystemet,
spesielt i Midt-Norge, og energiloven ble endret fra
1. januar 2010 som et ledd i å forsøke å unngå slike
situasjoner fremover.

Lovendringene innebærer blant annet at det ble
innført tilknytningsplikt for nye anlegg for uttak av
elektrisk energi som ikke omfattes av § 3-3, og at
konsesjonærene om nødvendig skal investere i net-
tanlegg. Plikten til å foreta nødvendige investeringer
i nettanlegg etter denne bestemmelsen, gjelder alle
konsesjonærer der tilknytningen utløser et investe-
ringsbehov.

Vi kan imidlertid ikke fatte beslutninger eller
gjennomføre tiltak som setter forsyningssikkerheten
i fare eller bidrar til at Midt-Norge får en uforholds-
messig høy strømpris.

Departementet kan i ekstraordinære tilfeller gi
unntak fra tilknytnings- og investeringsplikten for
forbruk. Dette må eventuelt skje etter egen søknad fra
det aktuelle nettselskapet og er å anse som en begren-
set mulighet for utsettelse eller fritak.

Utviklingen i kraftsituasjonen i Midt-Norge de
senere årene, har krevd økt oppmerksomhet på forsy-
ningssikkerheten. Regjeringen har i løpet av de fem
årene som har gått siden tiltredelsen gjennomført om-
fattende tiltak for å bedre kraftsituasjonen i Midt-
Norge. Det er to hovedelementer i regjeringens poli-
tikk:

– Tiltak i regi av Statnett
– Satsing på fornybar energi og energiomlegging

Tiltakene i regi av Statnett er de viktigste for å
bedre kraftsituasjonen i regionen. Statnett har siden
2001 gjennomført investeringer for om lag 5 mrd
kroner for å bedre nettet i og inn til Midt-Norge.
Blant annet ble linjen Nea-Järpströmmen idriftssatt
høsten 2009. Den øker overføringskapasiteten mel-
lom Midt-Norge og Sverige betydelig.  Avsluttende
arbeider på strekningen ble gjennomført rett før pås-
ken 2010.

På kort sikt har etablering av prisområder avhjul-
pet situasjonen noe gjennom en bedre ressursdispo-
nering og økt import av kraft til området.

Videre har Statnett gått til innkjøp av energiop-
sjoner til vinteren. Dette er avtaler som gir Statnett
anledning til å betale bedrifter for redusere forbruket
sitt ved risiko for energimangel. I tillegg til energiop-
sjoner vil Statnett også kunne benytte de to reserve-
kraftverkene i Midt-Norge ved en svært anstrengt
kraftsituasjon som et siste tiltak for å unngå rasjone-
ring.

For å sikre en langsiktig forsvarlig utvikling i
kraftsystemet i Midt-Norge er det imidlertid viktig
med ytterligere tiltak. Kraftledningen Ørskog-Sogn-
dal vil være sentral for å forbedre kraftsituasjonen i
Midt-Norge og vil også kunne utløse ny produksjon
av fornybar kraft.

SPØRSMÅL NR. 275

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman

Besvart 19. november 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Riksrevisjonen har den senere tid varslet om ut-

betaling av betydelige bonusbeløp knyttet til forvalt-
ningen av SPU. Blant annet ble det avslørt at NBIM
har utbetalt 500 millioner kroner i bonus til en enkelt
forvalter. En utbetaling som senere har blitt bekreftet
av lederen av NBIM, Slyngstad.

Vil det nye mandatet forhindre slike absurde bo-
nusutbetalinger, og vil det nye mandatet kunne ga-
rantere for at samtlige forvaltningsavtaler inkluderer
et bonustak?»

BEGRUNNELSE:

Viser til pressemelding fra finansministeren i går
(10. nov. 2010, nr. 66/2010), som redegjør for det nye

mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond
utland som skal gjelde fra 01.01.2011. Det har tidli-
gere blitt varslet at det også skal innføres nye regler
for lønn, bonus og annen godtgjørelse for finanssek-
toren i Norge. Hvis det nye mandatet ikke forhindrer
dette, vil undertegnede gjerne bli forespeilet om når
dette vil skje.

Svar:
Det nye mandatet for forvaltningen av Statens

pensjonsfond utland pålegger Norges Bank en rekke
krav ved bruk av eksterne forvaltere, bl.a. når det
gjelder styring og kontroll av risiko, kompetanse,
rammer mv., jf. mandatets § 1-4. Godtgjøringsstruk-
turen i avtaler med eksterne forvaltere skal være ut-
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formet slik at den ivaretar fondets økonomiske inter-
esser, herunder tar hensyn til tidshorisonten for de
aktuelle investeringsstrategiene. De enkelte avtalene
med forvaltere om avkastningsavhengige honorarer
skal struktureres slik at fondet beholder den vesent-
ligste delen av positiv differanseavkastning. Det er
imidlertid ikke innført en generell regel om at alle av-
taler som inngås med eksterne forvaltere skal ha et
tak for avkastningsavhengig godtgjøring. 

Hver enkelt avtale med eksterne forvalterne er et
resultat av en forhandling der avtalen om honorar kan
inneholde både et fast og et variabelt honorar. Norges
Banks utgangspunkt i disse forhandlingene vil være
å få en best mulig avtale for fondet samlet sett. Jeg
mener det er gode grunner til at banken selv bør få
velge hvilken kombinasjon av faste og variable hono-
rarer som best tjener fondets interesser i det enkelte
tilfelle. 

Samtidig er det viktig å ivareta hensynet til fon-
dets omdømme og den allmenne oppslutning om for-
valtningen. 

Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond,
som legges fram til våren, vil inneholde en bredere
omtale av Norges Banks bruk av eksterne forvaltere.
Stortinget vil da få anledning til å drøfte spørsmålet

om honorarer til eksterne forvaltere, herunder forde-
ler og ulemper ved å innføre en generell regel om tak
på honorarer, i en bredere sammenheng. 

Når det gjelder spørsmålet om de nye godtgjø-
ringsreglene som vil bli innført for finansinstitusjo-
ner i Norge, viser jeg til mitt brev til representanten
av 6. juli 2010 hvor jeg opplyser at tilsvarende regler
også vil gjelde Norges Bank, i forvaltningen av Sta-
tens pensjonsfond utland, og Folketrygdfondet.

Stortinget vedtok nye lovregler om godtgjørelse i
finanssektoren før sommeren, som gir hjemmel til å
fastsette nærmere regler i forskrift. Et utkast til for-
skrift ble sendt på høring 25. juni. Finansdepartemen-
tet tar sikte på å fastsette forskrift som kan tre i kraft
fra kommende årsskifte. Konkrete bestemmelser om
avlønning vil bli innarbeidet i mandatet for Statens
pensjonsfond utland så snart den nevnte forskriften
om godtgjøring i finanssektoren er fastsatt. Disse be-
stemmelsene i mandatet vil i første rekke ha betyd-
ning for avlønningen av forvaltere ansatt i Norges
Bank. Hvorvidt det skal fastsettes bestemte krav i
forbindelse med honorarer til eksterne forvaltnings-
selskaper i Statens pensjonsfond utland, vil blant an-
net avhenge av Stortingets behandling av den årlige
meldingen om Statens pensjonsfond til våren.

SPØRSMÅL NR. 276

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Tord Lien

Besvart 19. november 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Kunstakademiet i Tromsø (KiT) ble opprettet i

2007.  I vår ble det første kullet bachelorstudenter ut-
eksaminert herfra, og de så frem til å starte sin kunst-
neriske praksis med etableringsstipend fra staten på
70 000 kr, slik de som tar samme utdanning i Oslo,
Bergen og Trondheim får. Nå viser det seg plutselig
at KiT-studentene ikke får etableringstipend.

Hva er årsaken til denne forskjellsbehandlin-
gen?»

BEGRUNNELSE:

Kunststudenter i Oslo, Bergen og Trondheim
mottar etableringsstipend, mens studentene i Tromsø
ikke gjør det. Forskrift om stipend basert på gjen-
nomført kunstutdanning ble satt i gang i sin nåværen-
de form i 2002. Våren 2009 ble det søkt om dispen-

sasjon for KiT, og en ny søknad ble sendt våren 2010.
Kulturdepartementet sendte ut en endring av forskrif-
ten på høring med frist 07.05.2009. I høringsbrevet
står det:

"...det tas sikte på at en ny forskrift får virkning for
studenter som uteksamineres våren 2009".

Siste beskjed KiT har fått fra Kulturdepartemen-
tet er at KiT ikke vil bli inkludert i ordningen da den
fremdeles er under evaluering og det er usikkert om
ordningen vil fortsette. Studenter ved akademiene i
Trondheim, Bergen og Oslo som studerte i samme
tidsrom får likevel utbetalt stipendet. Det kan synes
urimelig at ikke også KiT skal inkluderes i ordnin-
gen. Utdannelser som likestilles i departementet for-
øvrig (godkjent bachelorgrad i kunst, godkjent av Lå-
nekassen etc.) skulle man tro også likestilles når det
kommer til nevnte stipend inntil det evt. opphører.



Dokument nr. 15:2 – 2010–2011 81

Svar:
Kulturdepartementet mottok i juli 2010 en hen-

vendelse om dispensasjon fra ordningen med stipend
basert på gjennomført kunstutdanning fra Universite-
tet i Tromsø. Vi har ikke tidligere mottatt noen hen-
vendelse fra Universitetet i Tromsø om denne ord-
ningen.

Det er riktig at departementet sendte på høring et
forslag til ny forskrift om stipend basert på gjennom-
ført kunstutdanning ved brev av 16. februar 2009.
Forslaget gikk bl.a. ut på å inkludere to nye utdannin-
ger i ordningen, scenografiutdanningen ved Kunst-
høgskolen i Oslo og billedkunstutdanningen ved
Universitetet i Tromsø. 

Blant annet på bakgrunn av høringsrunden vet vi
at også andre kunststudenter enn de som i dag omfat-

tes av ordningen, har problemer med overgangen til
yrkeslivet. Dette har også kommet til uttrykk i enkelt-
henvendelser fra kunststudenter, for eksempel stu-
denter ved Filmskolen i Lillehammer, scenografistu-
denter ved Kunsthøgskolen i Oslo, fra kunststudenter
som studerer i utlandet og i det siste også fra kunst-
studenter ved Universitetet i Tromsø. Det knytter seg
en vanskelig grensedragningsproblematikk til denne
ordningen.

Som del av Kulturløftet II har vi sagt at vi vil for-
bedre stipendsystemet. I den sammenheng vil det
være nødvendig også å se nærmere på ordningen med
stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Dette
arbeidet er vi i gang med, og det vil bli trukket en
konklusjon i nær framtid.

SPØRSMÅL NR. 277

Innlevert 11. november 2010 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli

Besvart 22. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Helse Sør-Øst har vedtatt en regional plan for

svangerskap, fødsels og barselomsorg 2011-2014.
"Føderiket" ved OUS gir et helhetlig tilbud til friske
gravide med forventet normal fødsel, og med svært
gode resultater. Ifølge planen vurderer OUS å slå
sammen Føderiket og ABC klinikken, noe som vil
føre et helt annet tilbud til fødekvinnene og deres fa-
milier.

En vet nå hva OUS og Helse Sør-Øst mener, men
hva mener statsråden om forslaget om å avvikle et
unikt tilbud som Føderiket vel halvveis i prosjektpe-
rioden?»

BEGRUNNELSE:

Det vises til tidligere spørsmål og svar fra statsrå-
den vedrørende denne saken i Stortingets spørretime
tidligere i år. Føderiket ble opprettet i 2007 og åpnet
av tidligere statsråd Sylvia Brustad som ga sin fulle
støtte og anerkjennelse av dette 5-årige prosjektet.
Videre at dette tilbudet var helt i tråd med regjerin-
gens politikk om en helhetlig svangerskap, fødsels-
og barselomsorg.

Dersom Føderiket blir slått sammen med ABC
klinikken ved OUS blir det et helt annet tilbud enn
det er i dag. Føderiket ligger utenfor sykehuset, og er
en faglig spydspiss for å tilrettelegge for normal fød-

sel uten medisinsk intervensjon. Føderiket er et pro-
sjekt som skulle gå over 5 år, og som står i fare for å
bli nedlagt etter kun 3 år av prosjektperioden, dette
tiltross for at de nå har hatt over 400 fødsler og kan
vise til meget gode resultater. Det er de samme jord-
mødrene som har svangerskapskontroll, fødsler og
oppfølging i barseltiden noe som er helt i tråd med
Stortingets uttrykte ønske og vedtak om å bringe
fram erfaringer og kunnskap om en helhetlig svan-
gerskap, fødsel og barselomsorg.

Jeg viser også til Stortingets vedtak om at det
ikke skal foretas noen økonomisk motiverte endrin-
ger i tilbudet som vil gi et dårligere fødselstilbud.

En merket seg statsrådens svar i Stortinget hvor
hun var opptatt av at det skal være ulike tilbud slik at
de som skal føde har muligheter til å velge hvor de vil
føde, og hun var opptatt av at man skal videreføre uli-
ke tilbud.

Svar:
Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at lav-

risikoseksjonen ved Oslo Universitetssykehus HF
(OUS) nå består av to geografisk adskilte enheter,
med ca 140 fødsler pr. år på Føderiket (fra tidligere
Rikshospitalet) og ca 600 fødsler pr. år på ABC-kli-
nikken ved OUS Ullevål. Begge fagmiljøene består
av engasjerte, høyt kompetente medarbeidere, som
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sammen gir et godt bidrag til en helhetlig og differen-
siert fødselsomsorg spesielt i forhold til lavrisiko-
fødsler.

Det er viktig at tilbudet til lavrisikofødende iva-
retas av miljøer med bred kompetanse og kapasitet
og derfor med et visst volum på antallet fødsler. Fø-
deriket har i dag om lag 140 fødsler årlig - dvs. én
fødsel hver 2.-3. dag. Jeg er kjent med at Helse Sør-
Øst RHF i sin regionale plan for fødselsomsorgen pe-
ker på at det kan være fornuftig å vurdere om Føderi-
ket og ABC-klinikkens virksomheter bør samordnes.
Dette for å etablere et miljø som kan gi et bedre
grunnlag for videre utvikling av fødselsmetoder og
omsorg for familien, utdanning av jordmorstudenter
og jordmødre, samt styrke forskningen om normal,
fysiologisk fødsel. Det er forståelig at et samordnet
fagmiljø i tillegg lettere vil kunne utvikle samhand-
lingsflaten med Oslo kommunes helsestasjoner og
andre tilbud for å styrke kontinuitet og kvalitet i
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i hjem og
nærmiljø. 

Ved behandlingen av St. meld. nr 12 (2008-2009)
En gledelig begivenhet, sluttet Stortinget seg til re-
gjeringens mål om at grupper med særlige behov,
herunder kvinner med innvandrerbakgrunn, skal pri-

oriteres, jf. Innst. S. nr. 240 (2008-2009). I tråd med
føringene i St. meld. nr. 12 (2008-2009) foreslår Hel-
se Sør-Øst RHF en omfordeling av ressursene fra
friske gravide/fødende til de med særlige behov/ut-
satte grupper. 

Det fremgår av de regionale fødeplanene i Helse
Sør-Øst at Oslo Universitetssykehus HF har store ut-
fordringer med å gi et tilstrekkelig godt tilbud til gra-
vide med alvorlig sykdom, gravide med rusproble-
mer, psykisk sykdom eller vanskelig sosial situasjon,
omskårne kvinner og til kvinner med annen kultur-
bakgrunn og svake norskkunnskaper. Behovet for
hjelp til denne gruppen øker, og mye av økningen
kommer spesielt i gruppen kvinner med annen kul-
turbakgrunn og med svake norskkunnskaper. 

Jeg er opptatt av at tilbudet til kvinner hvor svan-
gerskap og fødsel har lav risiko, skal holde et høyt
faglig nivå. I tillegg vil jeg som Stortinget også sluttet
seg til, i den videre behandlingen av de regionale fø-
deplanene vurdere planene også i lys av om behovet
til svake grupper prioriteres og om planene gir en
styrking av lavrisikotilbudet til gravide/fødende med
spesielle behov, ikke minst til gruppen kvinner med
annen kulturbakgrunn og med svake norskkunnska-
per.

SPØRSMÅL NR. 278

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

Besvart 18. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«NORTURA har signalisert nedleggelse av fjør-

feproduksjonen i Elverum. Beslutningen skaper stort
engasjement både blant leverandører og i politiske
miljøer. Ap lokalt og en sentrale Sp-politiker har
ytret seg svært negativ til nedleggelsesplanene. Sa-
ken har klare landbrukspolitiske overtoner, fordi i
Hedmark anbefaler man brukere som fortrenges fra
tradisjonelle beiteretter av rovvilt å omstille seg til
fjørfeproduksjon. 

Vil statsråden ta initiativ i saken?»

BEGRUNNELSE:

Landbruk er Hedmarks viktigste næringsgrunn-
lag. Det er svært viktig at man beholder miljøer innen
både primærproduksjon og videreforedling for at det-
te skal være livskraftig. I Hedmark ser nå at regjerin-
gens manglende vilje til å ta rovviltforlikets forutset-

ning om todelt målsetning i hele landet på alvor,
medfører at mye av Hedmark "legges brakk" i for-
hold til tradisjonell utmarksbruk og den produksjon
dette har gitt. Man må omstilles til produksjoner som
kan eksistere under det rovviltpresset som Hedmark
og i særdeleshet den sørlige delen nå opplever. Det
bør derfor være av stor landbrukspolitisk interesse at
man bidrar til å styrke de landbruksmiljøene som fak-
tisk kan overleve i Hedmark.

Svar:
Jeg er kjent med at administrasjonen i Nortura

har lagt fram forslag om å satse på tre kyllingslakte-
rier lokalisert i hhv. Trøndelag, Rogaland og Østfold,
og at forslaget innebærer at virksomheten ved fjør-
feslakteriet i Elverum blir nedlagt innen november
2011.

I sin informasjon om saken oppgir Nortura at kyl-
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lingproduksjonen i Trøndelag nå står for over 30 pst.
av den norske produksjonen, og at selskapet derfor
har behov for et fjørfeslakteri i denne regionen. Nor-
tura viser til at de med det nye anlegget får en langt
kortere inntransportavstand for kyllingene som pro-
duseres i Trøndelag og som nå slaktes i Elverum. Det
vises videre til at den nye anleggsstrukturen for fjør-
feslakterier vil gi en strategisk, robust og konkurran-
sedyktig struktur for de neste 20 - 30 årene, og at
Norturas beregninger viser at det økonomiske poten-
sialet for den nye og langsiktige strukturen er på 100
mill. kroner.

Regjeringens landbrukspolitikk skal ivareta et
aktivt og variert jordbruk over hele landet. Virkemid-
lene i politikken er i hovedsak rettet inn mot primær-
jordbruket, og vi har ingen reguleringer i landbruks-
politikken når det gjelder lokalisering av nærings-
middelindustrien som Nortura er en del av.

Regjeringen ønsker at samvirket kan ivareta sin
rolle som markedsregulator og avtaker av norske rå-
varer fra hele landet. Det er derfor viktig at Nortura-
konsernet kan levere et tilfredsstillende resultat til
sine eiere og leverandører i norsk jordbruk. For at
Nortura skal være konkurransedyktig i markedet, må
konsernet derfor kunne gjennomføre effektivisering
og rasjonalisering på linje med andre foretak i næ-
ringsmiddelindustrien.

Dersom Norturas fjørfeslakteri i Elverum blir
nedlagt, legger jeg til grunn at bøndene som driver
fjørfehold fortsatt får levere sin produksjon til Nortu-
ra i samsvar med inngåtte kontrakter.

Jeg har stor forståelse for at planer om nedleg-
ging av en arbeidsplass med 163 faste medarbeidere
i Elverum skaper stort engasjement i regionen. Der-
som styret i Nortura vedtar forslaget til ny anleggs-
struktur for fjørfeslakterier i konsernet og virksom-
heten ved anlegget i Elverum blir avviklet, legger jeg
til grunn at Nortura på en best mulig måte ivaretar
hensynet til de ansatte som kommer i omstilling.

I spørsmålet er det vist til at i Hedmark anbefaler

man brukere som pga. rovvilt fortrenges fra tradisjo-
nelle beiteretter, til å omstille seg til fjørfeproduk-
sjon. I begrunnelsen til spørsmålet hevdes det at re-
gjeringen har manglende vilje til å ta rovviltforlikets
forutsetning om todelt målsetning i hele landet på al-
vor, og at mye av Hedmark derfor ”legges brakk” i
forhold til tradisjonell utmarksbruk og den produk-
sjon den kan gi.

Det er klart at næringsdrift basert på utmarksbeite
i Hedmark har store utfordringer i forhold til de fire
store rovviltartene. Derfor er det i regjeringsplattfor-
men nedfelt konkrete tiltak som vil bidra til å reduse-
re konflikten og øke forutsigbarheten for beitebasert
næringsdrift. Det er lagt vekt på forbedring av be-
standsestimatene bl.a. ved bruk av DNA-analyser på
jerv og bjørn, samt økt involvering av lokalbefolk-
ningen i registreringsarbeidet. Skadefellingsprosen-
ten har økt betydelig, bl.a. ved at Statens Naturopp-
syn benyttes oftere til fellingsoppdrag og at de gir
veiledning til lokale fellingslag.

Bevilgningene til forebyggende tiltak på Miljø-
verndepartementets budsjett ligger nå på et vesentlig
høyere nivå sammenlignet med før den rødgrønne-
regjeringen overtok i 2005. Dette er viktige tiltak
som bidrar til å redusere konflikten og gir berørte
brukere mulighet til å finne alternative langsiktige
løsninger for fortsatt sauehold eller omstilling til an-
nen produksjon i de mest belastede områdene. Jeg
kan ikke se at handlefriheten i den forbindelse vil
være særlig påvirket av hvor Nortura velger å legge
sin slaktevirksomhet.

Jeg vil også vise til regjeringens satsing for å be-
dre rammevilkårene for norsk landbruk. Fra vårt før-
ste landbruksoppgjør i 2006 og fram til i dag er det
lagt til rette for en inntektsutvikling som er høyere
enn gjennomsnittet for andre grupper regnet i kroner.
Denne utviklingen sammen med regjeringens særlige
tiltak for grovfôrbasert husdyrproduksjon, vil være
viktig for fortsatt landbruk i Hedmark.

SPØRSMÅL NR. 279

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Bente Thorsen

Besvart 23. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Norsk Lastebileierforbund avdeling Telemark

påpeker at reparasjonsarbeidene som blir utført i
Austmannali-tunnelen skaper store problem, omkjø-
ringsveien gir økte utgifter, rutetider blir ikke over-

holdt pga at også omkjøringsvei er sperret. Å drive
reparasjonsarbeid høst/vinterstid er ikke en god løs-
ning for å holde den viktigste øst-vest vegforbindel-
sen åpen. 

Spørsmålet er om ministeren vil sørge for at ar-
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beidene stilles i bero til våren 2011 slik at tunellen er
åpen for fri ferdsel hele døgnet i vinter?»

BEGRUNNELSE:

Transportnæringen har flere vintre på rad opp-
levd vinterstengte tunneler på E134 over Haukeli. At
reparasjonsarbeid i tunnellen utføres på vinterstid
skaper veldig store problem og gir økte kostnader for
næringen. NLF Telemark viser til at omkjøringsveien
gjør det vanskelig å overholde kjøre- og hviltidsbe-
stemmelsene noe som igjen går utover kundene som
er avhengig av å få varene levert som avtalt. Dette
fordi omkjøringsveien har allerede flere ganger vært
sperret på grunn av dårlig fremkommelighet, eller
dårlig utrustede utenlandske biler, eller gjerne en
kombinasjon av disse faktorer. Forholdene på omkjø-
ringsveien blir helt sikkert ikke bedre når vinteren
med masse snø og blåst starter for fullt. Verken trans-
port næringen, næringsliv eller andre trafikanter er
tjent med vinter stengte tunneler.

Svar:
Statens vegvesen opplyser at Austmannalitunne-

len på E134 har flere partier med dårlig fjellkvalitet.
Dersom sikringsarbeidene utsettes, er det derfor stor
sannsynlighet for frostsprengning og ras inne i tunne-
len til våren. Sommertrafikken har dessuten minst
like mange tunge kjøretøy som trafikken resten av

året, i tilegg til et vesentlig omfang av bobiler og biler
med store campingvogner. Faren for framkommelig-
hetsproblemer på omkjøringsvegen vil derfor også
være til stede sommerstid.

Arbeidet pågår nå for fullt. Reparasjon av be-
tongportalen er planlagt ferdig til 15. desember 2010.
Inne i tunnelen pågår arbeid med vann- og frostsik-
ring samt nødvendige sprengingsarbeider. I løpet av
november skal blant annet kolonneopp-stillingsplas-
sen være ferdig vann- og frostsikret. Alle sikringsar-
beidene skal være sluttført sommeren 2011. I tillegg
skal det utføres elektroarbeider, enten før eller etter
sommeren 2011.

Det er opp til entreprenøren å avgjøre hvor lenge
arbeidene skal fortsette ut over vinteren. Så lenge det
blir vurdert som forsvarlig ut fra vær- og føreforhold,
vil gamlevegen blir benyttet som omkjøringsveg med
kolonnekjøring. Ved bytte av arbeidsskift morgen og
kveld (kl. 06-07 og kl. 19-20) er det imidlertid lagt til
rette for at trafikken kan gå gjennom tunnelen med
følgebil. Når gamlevegen blir stengt, er det forutsatt
at eventuelt videre arbeid i all hovedsak skal skje på
natten, slik at vegen er åpen for trafikk på dagtid (kl.
07-20). På natten vil vegen være stengt, men med ko-
lonnekjøring ved faste tidspunkter.

Etter mitt syn har Statens vegvesen med dette ut-
arbeidet et forsvarlig opplegg for trafikkavvikling i
anleggsperioden.

SPØRSMÅL NR. 280

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik

Besvart 25. november 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Flyselskapet SAS, der Norge har en betydelig

eierandel, er nok en gang bøtelagt for ulovlig virk-
somhet. Denne boten er ifølge mediene anket og vil
således ikke komme til utbetaling før på et senere
tidspunkt dersom anken ikke fører frem.

Kan statsråden redegjøre for hva staten som eier
nå vil foreta seg i denne saken, eller mener statsråden
det er akseptabelt at selskapet må bruke store midler
til å betale for ulovlig virksomhet?»

BEGRUNNELSE:
Flyselskapet SAS er nok en gang bøtelagt for

ulovlig virksom kun kort tid etter at selskapet er dømt
for industrispionasje mot flyselskapet Norwegian.

Denne gangen er det EUs konkurransemyndigheter
som bøtelegger selskapet for ulovlig kartellvirksom-
het. Dette dreier seg om selskapet SAS Cargo. Boten
denne gang er på 560 millioner kroner. Boten er iføl-
ge mediene anket. Dette er ikke første gang selskapet
blir dømt til å betale store bøter for ulovlig virksom-
het. Dersom en legger sammen de bøtene dette sel-
skapet har fått siden 2001 så utgjør dette en samlet
sum på nærmere 1.2 mrd kroner. Dette skyhøye belø-
pet tilsvarer nesten det beløpet som har vært den nor-
ske stat sin andel i forbindelse med selskapets egen-
kapital utvidelse i de to siste redningsaksjonene for
selskapet. Det må jo sies at det for et selskap som al-
lerede sliter meget tungt økonomisk er relativt me-
ningsløst at en setter seg selv i en situasjon der en blir
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bøtelagt gang på gang for ulovlig virksomhet. Det
som gjør saken ekstra spesiell og alvorlig er selvsagt
at staten er en relativt stor eier i dette selskapet
sammen med den svenske og danske stat. Det må for-
ventes at det en gang for alle ryddes opp i den ukultur
som det kan se ut som finnes hos enkelte i dette sel-
skapet. Å få orden på dette er et ledelsesansvar, men
også et betydelig ansvar for eierne gjennom sin inn-
flytelse i selskapets generalforsamling.

Svar:
Staten forventer som aksjonær i SAS at selskapet

følger de lover og regler som gjelder der selskapet
opererer og at selskapet har etiske retningslinjer. Det-
te er også formidlet til selskapet.

Når selskapet ansvarliggjøres for lovbrudd, må

styret ta ansvaret og arbeide for at slike saker ikke
gjentar seg. SAS har de siste årene hatt et klart fokus
på slikt forebyggende arbeid, gjennom etablering av
etiske retningslinjer og opplæring av de ansatte i et-
terlevelse av dem. De personene som var involvert i
den aktuelle saken, er ute av selskapet.

SAS har i denne saken valgt å anke vedtaket til
Europakommisjonen, men har valgt å ta de regn-
skapsmessige følgene av vedtaket allerede nå. Boten
vil belaste selskapet i første kvartal 2011. Vurderin-
gene og de økonomiske konsekvensene kan imidler-
tid bli annerledes når en rettskraftig avgjørelse ende-
lig foreligger. Det vil derfor ikke være riktig av meg
å trekke konklusjoner nå om hvilke endelige konse-
kvenser vedtaket kan få for selskapet.

SPØRSMÅL NR. 281

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 3. desember 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Leverandørindustrien er viktig for sysselsetting

og verdiskapning. I følge oppslag i Dagens Nærings-
liv 12.11.10 brukte næringsministeren årskonferan-
sen til LOs olje- og gassgruppe til å heve pekefinge-
ren mot oljeselskaper basert i Norge som sender ut-
byggingsoppdrag ut av landet.

Hvilke oppdrag mener statsråden er sendt ut av
landet, men som burde vært gitt til norske leverandø-
rer, og hva vil statsråden gjøre for å styrke norsk le-
verandørvirksomhets konkurransekraft i kamp om
oppdrag på norsk sokkel?»

Svar:
Norsk offshorerettet leverandørindustri er en av

motorene for næringsutviklingen i Norge. Jeg er opp-
tatt av at vi skal ha en leverandørindustri som vinner
kontrakter fordi den er best. Jeg ser det ikke som pro-
blematisk i seg selv at enkelte oppdrag på norsk sok-
kel tildeles til utenlandske selskaper. 

I den politiske plattformen for flertallsregjerin-
gen 2009-2013 stadfestes det at regjeringen vil opp-
rettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og at olje-
industrien må få tilgang til interessante letearealer.
Det er et mål å øke utvinningsgraden i eksisterende
felt. Regjeringen vil legge til rette for en innovativ le-
verandørindustri, og det er et mål at nye prosjekter

skal gi ringvirkninger ved at de bidrar til næringsut-
vikling og arbeidsplasser lokalt og regionalt. Regje-
ringen vil også bidra til internasjonalisering av leve-
randørindustrien.  

Regjeringen arbeider for å sikre markedsadgang
for den norske olje- og gassnæringen gjennom han-
delsavtaler og internasjonale fora som EØS og WTO.
Kontraktstildelinger på norsk sokkel må være i tråd
med EØS-regelverket for offentlige anskaffelser. Re-
gelverket innebærer at oljeselskapene skal gjøre sine
anskaffelser basert på konkurranse, ikke-diskrimine-
ring og åpenhet. 

I vårt arbeid har regjeringen som mål å motarbei-
de økt proteksjonisme og subsidiekappløp. Likevel
ser vi slike strømninger rundt om i verden. En del
land har også strenge krav til lokalt innhold. Vi øn-
sker ikke en utvikling hvor slike trekk forsterkes.
Hvis oljeselskapene ønsker det samme, er det viktig
at de bidrar til at en slik politikk faktisk er opprett-
holdbar.

I petroleumsloven stadfestes det at ressursfor-
valtningen skal bidra til å gi landet inntekter og sikre
velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke
norsk næringsliv og industriell utvikling. Det skal
samtidig tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske
interesser og annen virksomhet. 

En offshorerettet leverandørindustri som evner å
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videreutvikle teknologien og kompetansen i industri-
en er bra for oljeselskapene og for verdiskapingen i
Norge. Ved utbygginger på norsk sokkel må oljesel-
skapene legge fram en plan for utbygging og drift
(PUD) for godkjennelse. En viktig del av utbyg-
gingsplanen er en konsekvensutredning som redegjør
for miljømessige, men også samfunnsøkonomiske
konsekvenser av en utbygging. Olje- og energidepar-
tementet er i dialog med oljeselskapene om PUD og
med leverandørindustrien om dens interesser. 

For å styrke norsk leverandørindustris konkur-
ransekraft bidrar regjeringen med mange tiltak. Dette
gjøres ved satsing på FoU ved blant annet program-
mene Petromaks og Demo 2000, tilskudd og lån fra
Innovasjon Norge og ordninger forvaltet av Garanti-
instituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportfi-
nans. Myndighetene bidrar også til å styrke olje- og
gassnæringens internasjonalisering gjennom støtte til
INTSOK.

SPØRSMÅL NR. 282

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 2. desember 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Miljøvernminister Erik Solheim uttaler til Da-

gens Næringsliv 12.11.10 at hans direktorater skal
holde en høy profil og presentere sine faglige syn
uavhengig av hvor kontroversielle de er. Oljedirekto-
ratet har derimot sluttet å fremlegge sine scenarioer
for hvordan Olje-Norge vil bli under gitte forutset-
ninger.

Vil olje- og energiminister gi de samme tydelige
beskjeder til sine direktorater om å være offensive i
den offentlige debatten, også i kontroversielle spørs-
mål?»

BEGRUNNELSE:

Miljøvernminister Erik Solheim uttaler følgende
til Dagens Næringsliv 12.11.10: 

"Jeg vil samtidig understreke at jeg har gitt en vel-
dig, veldig klar melding til alle direktoratene om at jeg
ønsker at de holder en høy profil. At de presenterer sitt
faglige syn om det er aldri så kontroversielt. Også om
jeg og regjeringen skulle være uenige. Dette er et vik-
tig demokratisk prinsipp. Men opposisjonen klarer
ikke tenke prinsipielt og roper på sensur og forbud
med en gang det kommer frem noe den er uenig i."

Jeg antar olje- og energiminister legger seg på
samme linje som miljøvernministeren for å unngå å
fremstå som en del av opposisjonen.

Svar:
Direktoratene bistår sine respektive departemen-

ter i forvaltningen av det ansvarsområdet som er til-
lagt det enkelte departement. Det vil ofte være slik at
dybdekunnskap på enkeltområder besittes i de enkel-

te direktorater. Direktoratene er derfor sentrale i
saksforberedende arbeid før behandling i departe-
ment, regjering og/eller Storting.

Dette gjelder både for Oljedirektoratet på petro-
leumssiden og Norges vassdrags- og energidirektorat
på energi- og vassdragssiden. Direktoratene jeg har
ansvar for skal fremme faglige synspunkter innenfor
sine respektive kompetanseområder. Direktoratene
skal videre forholde seg til de prosessene som er fast-
satt for ulike saker. Når det foretas politiske avvei-
ninger av ulike hensyn, skal mine underliggende di-
rektorater forholde seg til dette. I det følgende beskri-
ver jeg nærmere oljesiden da representanten i sitt
spørsmål refererer til denne delen av mitt ansvarsom-
råde.

Oljedirektoratet skal bidra til størst mulig verdier
for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjen-
nom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring
i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. Direktoratet er
departementets sentrale rådgiver innenfor olje- og
gassforvaltningen og skal gjennom sin virksomhet og
sine roller følge opp og være pådriver for at regjerin-
gens ambisjoner for petroleumsnæringen blir reali-
sert.

Oljedirektoratet har derfor bygd opp en særlig
kompetanse på petroleumsressurser og ressursfor-
valtning. I tillegg til å være et rådgivende organ for
departementet, utøver direktoratet, innenfor nærmere
spesifiserte områder, også forvaltningsmyndighet og
har myndighet til å fastsette forskrift og fatte vedtak.

I spørsmål som ligger innenfor Oljedirektoratets
faglige kompetanse- og ansvarsområde skal direkto-
ratet fremme sine faglige synspunkter. Dette skal
skje gjennom de vedtatte prosesser for en gitt sak.
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Dette kan være interne prosesser i myndighetsappa-
ratet eller prosesser som skjer i det offentlige rom.

Det er min klare oppfatning at Oljedirektoratet er
synlig og bidrar med sin fagkunnskap i ulike fora.
Det være seg som foredragsholder på seminarer,
gjennom sine publikasjoner og øvrig kommunika-
sjonsarbeid eller gjennom bidrag i norsk og uten-
landsk presse. Videre gjøres betydelige mengder fak-
ta og annen informasjon tilgjenglig på direktoratet
sine nettsider.

Jeg er opptatt av at Oljedirektoratet holder seg til
den rolle og de oppgaver som er definert. Direktora-
tet er en faginstitusjon med særlig kompetanse innen
forvaltning av våre olje- og gassressurser. Det er ikke
et problem at denne kunnskapen gjøres allment kjent.
Dette er allerede tilfelle når det gjelder Oljedirektora-
tet og jeg finner derfor ikke grunnlag for offentlig å
gå ut med en spesiell oppfordring.

SPØRSMÅL NR. 283

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Åge Starheim

Besvart 22. november 2010 av kommunal- og regionalminister  Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
«Eg viser til kommunelovas § 40, nr. 3, bokstav

b, siste punktum, som gjeld kommunalt eller fylkes-
kommunalt tilsette med budsjettansvar, og om desse
er inhabile eller ikkje ved handsaming av årsbudsjett
og økonomiplan i folkevalt organ.

Er statsråden samd i at kommunalt og fylkeskom-
munalt tilsette med budsjettansvar er inhabile ved
handsaming av årsbudsjett og økonomiplan i folke-
valt organ?»

GRUNNGJEVING:

Kommunelovas § 40, nr. 3, bokstav b lyder slik:

"kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i
denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av
grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjø-
relse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når
saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling
av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional
planstrategi og regional plan gjelder ikke første punk-
tum."

Innhaldet i kommunelovas § 40 er etter mitt syn
sjølvmotseiande, og bør klargjerast på ein mykje be-
tre måte.

Svar:
Føresegna i kommunelova § 40 nr. 3 bokstav b

har to delar: Hovudregelen går fram av første punk-
tum. Den inneber at ein folkevalt som også er tilsett i
kommunen, er inhabil når same sak som den tilsette
har medverka til å forberede i administrasjonen skal
handsamast i folkevalt organ. Bakgrunnen for denne
inhabilitetsregelen er at det er uheldig om ein tilsett i
kommunen, gjennom handsaminga i politiske organ,

skal kunne overprøve si eiga, ev. overordna si, saks-
førebuing. Med regelen vil ein både førebyggje situ-
asjonar der same person kan ha avgjerande påverk-
nad i fleire ledd i avgjerdsprosessen, og bidra til ei
sterkare markering av skiljet mellom politiske og ad-
ministrative funksjonar og dermed styrkje ansvars-
forholda i kommunen.

I andre punktum er det likevel gitt eit unntak frå
hovudregelen i første punktum. Det betyr at ein tilsett
likevel ikkje er inhabil til å delta i handsaminga av
"årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional
planstrategi og regional plan".

Dette unntaket kom inn i kommunelova i 1997 og
byggjer på Ot.prp. nr. 58 (1995-1996). Departemen-
tet peika då på at i desse overordna sakene er mange
tilsette i kommunen involverte i saksførebuinga. I lys
av at desse sakene har stort omfang, vil likevel kvar
einskild sin medverknad i saka ofte vere liten. Depar-
tementet peika og på at kombinasjonen av å vere fol-
kevalt og tilsett i same kommune er relativt vanleg.
Unntaket er såleis grunngjeve i at det er uheldig å ute-
lukke ein stor del av dei folkevalte frå så sentrale og
viktige saker som årsbudsjett og overordna planar.
Det kan gjere det mindre attraktivt å ta på seg slike
verv.

Unntaket inneber at ein ikkje blir inhabil etter
kommunelova sine særlege reglar om inhabilitet. Li-
kevel må inhabiliteten, som alltid, bli vurdert etter
forvaltningslova § 6.

Mitt syn er at kommunelova § 40 nr. 3 bokstav b
på ein god måte balanserer omsyna til at inhabilitets-
reglane skal leggje til rette for ei tillitskapande for-
valtning og ei brei folkevalt deltaking i lokalpolitik-
ken, særleg i dei viktigaste overordna sakene i kom-
munen, som årsbudsjett og kommuneplan.
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SPØRSMÅL NR. 284

Spørsmålet ble trukket.

SPØRSMÅL NR. 285

Spørsmålet ble trukket.

SPØRSMÅL NR. 286

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen

Besvart 23. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Ifølge avisen Gudbrandsdølen Dagningen den

11. november har Helse Sør-Øst sagt opp avtalen
med Sølvskottberget rehabiliteringssenter pr. 1. janu-
ar 2011. Sølvskottberget er landskjent for sitt ME-
mestringskurs og har brukt år på å bygge opp spiss-
kompetanse. Sølvskottberget har 40 ME-pasienter på
venteliste som etter planen skulle behandles etter
nyttår.

Anser statsråden det som fornuftig å legge ned et
tilbud med så høy kompetanse, og hvor skal de 40 pa-
sientene nå få tilsvarende kompetent behandling?»

BEGRUNNELSE:

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har Helse
Sør-Øst innrømmet at de ikke har tenkt på venteliste-
pasientene. Det er heller ikke gitt opplysninger om
hvor disse pasientene skal behandles, eventuelt om
Sølvskottberget skal fungere til alle ventelistepasien-
tene er behandlet. Sølvskottberget har mottatt infor-
masjonen om at avtalen ikke forlenges 6 uker før den
løper ut. Dette er, etter min mening, uforsvarlig kort
frist for virksomheten som sannsynligvis må si opp
ansatte og legge om driften - eller legge den ned.
Hensynet til de ansatte og deres situasjon er i betyde-
lig grad oversett. Det er imidlertid hensynet til pasi-
entene, som er lovet behandling over nyttår, og til
dem som nå mister et tilbud og en kompetanse som er
bygget opp over år, som gjør Helse Sør-Østs vedtak
uforståelig.

Svar:
Jeg har blitt informert om at avtalene Helse Sør-

Øst RHF har for kjøp av rehabiliteringstjenester løper

ut 31.12.2010. Dette gjelder også Sølvskottberget.
Helse Sør-Øst startet prosessen med ny avtaleinngå-
else i januar 2010. Alle avtaleparter ble da informert
om at det skulle inngås nye avtaler, og at det skulle
gjennomføres en konkurranse i tråd med gjeldende
regelverk for offentlige anskaffelser. 

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de er i sluttfa-
sen for anskaffelsen. I alt 33 av 38 tilbydere har fått
tilbud om avtale ut fra en vekting av kvalitet (50 %),
pris (30 %) og tilgjengelighet (20 %). Helse Sør-Øst
har videre informert meg om at tilbudet til pasienter
med utmattelsestilstander vil være en del av den nye
avtaleporteføljen. Kjøp av rehabiliteringstjenester i
Helse Sør-Øst har en økonomisk ramme på om lag
878 mill. kroner per år., men på grunn av at prosessen
ikke er endelig sluttført kan en ikke gå nærmere inn
på innretningen på dette tilbudet.

Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvil-
ke institusjoner som vil bli gitt tilbud om avtale med
foretaket. Prosessen er nå inne i en fase hvor det er
adgang til å klage på tildelingen, og det er derfor ikke
mulig å gå i detalj på innretningen på tilbudene før
klagebehandlingen er avsluttet.

Jeg vil avslutningsvis understreke at tilbudet til
pasienter som er rammet av CFS/ME er et prioritert
området for Regjeringen. I tillegg til midler som bru-
kes lokalt og regionalt, er det siden 2007 bevilget 5
mill. kroner årlig til dette arbeidet. Jeg har mottatt in-
formasjon fra både Helsedirektoratet, tjenesten og
pasientgrupper om at det er gjort et betydelig arbeid
mange steder i helsetjenesten. For å få en systematisk
oversikt over tilbudet til pasientgruppen har Helsedi-
rektoratet fått i oppdrag å evaluere den nasjonale sat-
singen og gi en status for helse- og omsorgstilbudet
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til pasienter med CFS/ME i Norge slik at tilbudet kan
bedres. Rapporten, inkludert en tilråding fra Helsedi-
rektoratet, skal overleveres Helse- og omsorgsdepar-
tementet i løpet av januar 2011. Helsedirektoratet har
i tillegg fått i oppdrag å oppsummere det som finnes
av ny kunnskap om utredning, behandling, rehabili-
tering, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME.

Ny kunnskap og kliniske erfaringer vil kunne bidra
til at man i større grad kan gi råd og anbefalinger om
utredning og behandling av pasienter med CFS/ME.
Rapporten skal være ferdigstilt innen utløpet av 2.
tertial 2011. Rapportene vil være viktige i det videre
arbeidet med å bedre tilbudet til pasienter med CFS/
ME.

SPØRSMÅL NR. 287

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold

Besvart 23. november 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Det viser seg at flere flyktinger deltar i norsk-

opplæringen og består skriftelige prøver. Det er bra!
Samtidig kommer det fram at kvaliteten på opplærin-
gen ikke er god nok, og at det er store forskjeller mel-
lom kommunene. Dette bør man vie stor oppmerk-
somhet, og mitt spørsmål til statsråden er: 

Hva slags arbeid vil statsråden og departementet
iverksette for å bedre kvaliteten i norskundervisnin-
gen, og hvilke tiltak iversettes for å unngå store for-
skjeller mellom kommunene?»

BEGRUNNELSE:

Riksrevisjonen la fram sin rapport om IMDI sitt
arbeid, i den forbindelse pekte riksrevisjonen på at
kvaliteten på opplæringen ikke er god nok, og at det
var store forskjeller mellom kommunene. Riksrevi-
sjonen var tydelig på at det var behov for å undersøke
kvaliteten mer inngående. Riksrevisjonen pekte også
på at tilfredsstillende kvalitet bidrar til nødvendig re-
sultatforbedringer i introduksonsordningen og styr-
ker flyktningenes mulighet til å komme i arbeid. Jeg
deler Riksrevisjonens syn på dette!

Svar:
Norskkunnskaper er en forutsetning for deltakel-

se i yrkes- og samfunnsliv. Det er derfor positivt at
stortingsrepresentant Bekkevold retter oppmerksom-
het på kvaliteten i norskopplæringen. 

Vi har de siste årene foretatt et betydelig løft
innen opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere. Norskopplæringen har blitt lov-
regulert og man setter både krav til deltakerne og gir
dem rettigheter. Vi stiller krav til kommuner om kva-
litet i opplæringen gjennom introduksjonsloven. Det

har aldri vært større oppmerksomhet på resultater i
norskopplæringen. Resultatene drøftes i og formidles
til departementet, på rektorsamlinger, enkeltkommu-
ner og på opplæringssteder. Innsatsen gir resultater:
flere deltar i opplæring, antall kandidater til avslut-
tende norskprøve er økende og resultatene på skrift-
lige prøver blir bedre. 

Norskopplæringen er med andre ord på rett vei,
men vi er ikke i mål. Vi vet at læreres kompetanse på-
virker deltakeres utbytte og at dyktige skoleledere er
viktig for kvaliteten på opplæringen. Derfor satser vi
på opplæring for lærere og ledere. I 2009 deltok ca
3400 lærere på etterutdanningskurs, fagdager og le-
dersamlinger, og innsatsen fortsetter i årene fram-
over. En nettbasert videreutdanning ved Universite-
tet i Bergen for lærere i norsk som andrespråk kom på
plass i 2010, og arbeidet med å igangsette et forsøk
med norskopplæring på arbeidsplassen har startet. I
høringsbrev av juni 2009 har regjeringen dessuten
foreslått å innføre obligatoriske avsluttende prøver i
norsk og varslet at den vurderer å øke retten og plik-
ten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra
300 til 600 timer. En økt timeramme vil gi langt flere
muligheten til å lære seg grunnleggende norsk. De
obligatoriske avsluttende prøvene vil kunne gi viktig
dokumentasjon både til den enkelte, arbeidsgivere og
myndigheter slik at opplæringen kan målrettes. I
samme høringsbrev har regjeringen også foreslått å
innføre et statlig tilsyn og en plikt for kommunen til
å føre internkontroll med ordningene i introduksjons-
loven. Tilsyn og internkontroll vil blant annet kunne
bidra til å bedre kvaliteten i norskopplæringen og slik
sett redusere kommunale forskjeller. Regjeringen ar-
beider med å følge opp de nevnte forslagene til lov-
endring. 

Staten betaler tilskudd til opplæring i norsk og
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samfunnskunnskap til kommunene, slik at de skal
være i stand til å gjennomføre sine plikter etter intro-
duksjonsloven. I 2010 er det satt av ca 1,7 milliarder
kroner til utbetaling av dette tilskuddet, og tilskuddet
er tilpasset for ytterligere å tilrettelegge for kommu-
nenes arbeid. Fra i år utbetales per capita-tilskuddet
over tre i stedet for fem år fordi det er da kommunene
har de største utgiftene. Det er også etablert et grunn-
tilskudd for små og mellomstore kommuner med 150

personer eller færre i målgruppen for opplæring for å
bedre deres økonomiske rammevilkår.

Arbeidet med utvikling av kvalitet må ha et lang-
siktig perspektiv, og jeg ønsker å fortsette regjerin-
gens påbegynte innsats for kvalitetsforbedring i opp-
læringen. Opplæringen ble evaluert i 2007, men jeg
vurderer at vi trenger mer inngående kunnskap om
kvaliteten i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

SPØRSMÅL NR. 288

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark

Besvart 19. november 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Jf statsrådens svar på tidligere spørsmål om art

9,10 og 17 i tobakkskonvensjonen: Den afrikanske
handelsorganisasjonen COMESA avviste 1/9 i år at
art 17 vil gi reelle økonomiske alternativ til tobakks-
produksjon.

Hvordan kan statsråden da stille seg bak at Norge
driver frem retningslinjer under WHO som innebæ-
rer fatale konsekvenser for næringsgrunnlaget i en
rekke lutfattige land spesielt i Afrika, og har dette
vært behandlet på politisk nivå i regjeringen?»

BEGRUNNELSE:

Jeg henviser til kommunikéet fra det 14. toppmø-
tet i COMESA fra 1/9 i år.

Jeg viser videre til en erklæring fra The African
Union av 2/11 og en resolusjon fra The Council of
Ministers of African, Caribbean and Pacific Group of
States av 10/11 i år. Begge viser til at de støtter mål-
settingen med de foreslåtte retningslinjene, men de
understreker samtidig at: 

1) retningslinjene vil ha store negative økonomiske
konsekvenser for en lang rekke fattige land

2) det mangler vitenskapelig bevis for at de foreslåt-
te retningslinjene vil ha effekt i forhold til målset-
tingen

3) de berørte land ikke har blitt hørt/konsultert un-
derveis i prosessen

4) “alternativene” (art 17) til å dyrke burley er urea-
listiske og ufullstendige.

AU og ACP ber derfor om at behandlingen av de
aktuelle retningslinjene ikke behandles under COP4

i Uruguay denne måned, men utsettes til den neste
partskonferansen (COP5). The African Union som
representerer 53 land i Afrika begrunner dette med at
de vil "ha mer tid til høringer/konsultasjoner og sikre
bedre sammenheng mellom retningslinjene for art 9,
10 og 17 på den ene siden og internasjonale handels-
regler og målsettinger innen landbruks- og distrikts-
utvikling på den andre siden". Dette synes rimelig!

Endelig henviser jeg til en artikkel i Reuters som
hevder at Norge leder an i dette arbeidet:

http://af.reuters.com/article/topNews/
idAFJOE6A30CT20101104

“An international push to ban burley tobacco (....)
could threaten the livelihoods of 3.6 million African
tobacco workers (....) Canada and Norway are leading
the push for a burley ban”

Hvis Norge står i spissen for å drive gjennom in-
ternasjonale retningslinjer med en så dårlig kvalitet,
på en slik måte og med så store konsekvenser som det
blir hevdet fra de berørte landene og deres organisa-
sjoner jf pkt 1-4 over, og dette ikke har vært til poli-
tisk behandling i regjeringen - er det meget alvorlig.

Svar:
WHOs tobakkskonvensjon har som målsetning å

redusere sykdom og død forårsaket av den globale to-
bakksepidemien. Avtalen inneholder tiltak som har
vist seg effektive i å redusere tobakksforbruk. Siden
tobakkskonvensjonen trådte i kraft 27. februar 2005,
har den blitt en av traktatene med høyest tilslutning i
FNs historie (171 medlemmer). Konvensjonen er det
første globale legale instrument for å redusere to-
bakksrelaterte sykdommer og dødsfall.
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Norge har deltatt som en av tre hovedtilretteleg-
gere i en arbeidsgruppe til WHOs tobakkskonven-
sjon som har jobbet med retningslinjer om produktre-
gulering (herunder tilsetningsstoffer) til artikkel 9 og
10 i konvensjonen. Arbeidsgruppen har i hovedsak
jobbet ut fra et faglig grunnlag hvor det er mindre na-
turlig å fremme nasjonale posisjoner. Gruppen har
hentet informasjon fra forskningsmiljøer, diskutert
og i fellesskap kommet fram til faglig baserte forslag.

Utkastet til retningslinjer for artikkel 9 og 10
foreligger nå åpent tilgjengelig på WHOs nettsider
og vil bli diskutert på tobakkskonvensjonens parts-
møte som holdes 15. - 20. november i Uruguay. I ut-
kastet til retningslinjer anbefales landene å forby el-
ler begrense ingredienser som påvirker smaksopple-
velsen av tobakksprodukter, slik som søtningsstoffer,
urter, krydder og andre smakstilsetninger. Videre an-
befales forbud eller restriksjoner mot farget sigarett-
papir, ingredienser som gir påstått helsegevinst slik
som vitaminer, omega 3 mv og ingredienser med sti-
mulerende eller oppkvikkende effekt, slik som koffe-
in. Begrunnelsen for å ville begrense smakstilsetnin-
ger i tobakksvarer er at disse bidrar til å gjøre det en-
klere for barn og unge å begynne med tobakk, og
vanskeligere å slutte. 

Mange land har allerede vedtatt slike forbud, her-
under USA, Canada, Frankrike, Australia og Thai-
land. EU vurderer for tiden å innføre felles regler på
dette området.  

Tobakksindustrien driver for tiden en pr-kam-
panje mot forslaget over hele verden. I motsetning til
hva industrien hevder inneholder ikke utkastet til ret-
ningslinjer noe forslag om å forby burley eller noen
annen type tobakk (en type tobakk hvor det er særlig
vanlig å tilsette smak og som bl.a. produseres i Mala-
wi). Sigaretter med burley-tobakk selges fortsatt i
land som har forbudt smakstilsetninger.

Til partsmøtet for tobakkskonvensjonen forelig-
ger en fremdriftsrapport fra arbeidsgruppen som ut-
arbeider retningslinjer for artikkel 17 og 18. Artikkel
17 omhandler økonomisk holdbare alternativer til to-
bakksdyrking og artikkel 18 omhandler beskyttelse

av miljø og helse i forbindelse med tobakksproduk-
sjon. Det er forventet at arbeidsgruppen, basert på de
innspill som nå kommer frem under forhandlingene i
Uruguay, vil legge frem utkast til retningslinjer på
dette punktet til neste partsmøte. 

Afrikanske land har gjennomgående vært svært
aktive under både utarbeidelsen og fremforhandlin-
gen av tobakkskonvensjonen. Under partsmøtene
fremstår afrikanske land svært ofte med samlet stem-
me om betydningen av tobakksarbeidet i WHO. Det
er klart at helseskader fra tobakksbruk og kostnadene
dette medfører utgjør en betydelig belastning også
for afrikanske land.

Som representanten Gitmark påpeker har imid-
lertid COMESA stilt seg negative til utkastet til ret-
ningslinjer for art 9, 10 og 17. COMESA har anbefalt
sine medlemsstater som er tilsluttet tobakkskonven-
sjonen å fremheve overfor sekretariatet for konven-
sjonen at alternative leveveier til tobakksproduksjon
som foreslått i artikkel 17 ikke er holdbare da de er
basert på uriktige antakelser og ikke omfatter meka-
nismer for å understøtte diversifisering fra tobakks-
produksjon. COMESA har anmodet sekretariatet om
reelle konsulteringsmekanismer for alle berørte par-
ter i fremtidig arbeid med retningslinjer.   

Fra norsk side anerkjenner vi COMESAs og AUs
bestrebelser for at afrikanske lands næringsinteresser
blir ivaretatt i forhandlingene. Det er viktig å komme
fram til retningslinjer som afrikanske land kan stille
seg bak. 

Fra norsk side arbeider vi derfor for å finne en ba-
lansert forhandlingsløsning der både hensyn til folke-
helse og økonomiske interesser blir ivaretatt.

Norge støtter samtidig Malawis arbeid for om-
legging til andre produkter enn tobakk, inkludert di-
alog med myndigheter, den nasjonale organisasjonen
for småbønder og andre lokale organisasjoner. 

COMESAs Generalsekretær kommer til Norge
for å delta på et seminar 22. og 23. november 2010,
og besøket gir mulighet til videre dialog om de sen-
trale problemstillingene som representanten Gitmark
tar opp.
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SPØRSMÅL NR. 289

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

Besvart 19. november 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«DNA-analyser er et svært viktig virkemiddel for

kartlegging av bjørnebestandet. For Hedmarks del
har innsamlingen vært så svakt forberedt, så forsinket
og så begrenset når det gjelder hvem som kan samle
inn møkk for analyse, at resultatene ikke er troverdig.
Det er synd.

Hvordan vil miljøvernmyndighetene sikre en
bred deltagelse blant jegere, beitebrukere og andre i
innsamlingen av bjørnemøkk for på den måten å si-
kre at man får samlet inn DNA-materiale fra flest
mulig dyr og dermed en relevant analyse?»

BEGRUNNELSE:

Dessverre anses innsamlingen i år for Hedmarks
del å nærme seg det parodiske. Det har gått ut infor-
masjon om nedgang i bjørnebestandet i Hedmark fra
2007 til 2009, men samtidig har antall hunnbjørn gått
opp fra 5 til 10. Antall hannbjørner er fortsatt i stort
overskudd, og det er hunnbjørner som er sentralt i
forhold til de eksisterende bestandsmål. Når det nå er
gjennomført nye innsamlinger der antallet jegere
som kan samle inn er sterkt begrenset til elgjegere,
man har ikke bedt om innsamling i alle kommuner og
informasjonen om innsamlingen ble sendt ut så sent
(rundt 8.10) at mange jaktlag enten var ferdig eller på
slutten, så har man undergravet troverdigheten i re-
sultatene innsamlingen vil gi.

Det er synd. DNA-innsamling er viktig og det
kan gi god oversikt over bestandet om innsamlingen
er seriøs. Da er det viktig at man sikrer bredest mulig
deltagelse, sikrer kompetanse hos og informasjonen
til de som skal samle inn og at man er ute i god tid
med bred informasjon. Alle som ferdes mye ute i na-
turen burde stimuleres til å samle inn. Nå er heller
omkvedet i Hedmark at dette ikke er seriøst og man
"gidder" ikke å anstrenge seg. Det kommer til å vise
seg i resultatene, men de kommer ikke til å være sær-
lig troverdige.

Svar:
Som representanten skriver i sitt spørsmål er den

landsomfattende innsamlingen av ekskrement etter
bjørn, og DNA-analyser av dette materialet, et svært
godt virkemiddel for kartlegging av bjørnebestanden.

Jeg er av den oppfattning at innsatsen som legges ned
i innsamling av DNA-materiale er svært god.

Fra og med året 2009 samles det inn materiale til
DNA-analyser i hele landet, jevnfør med regjerings-
erklæringen fra 2009.  Statens naturoppsyn samler
rutinemessig inn DNA-materiale i forbindelse med
skadedokumentasjon og øvrig feltarbeid i tilknytning
til overvåkning av bjørn. I dette arbeidet er forvalt-
ningen også avhengig av innsats fra lokale bidragsy-
tere så som jegere og andre som finner ekskrement i
skogen.

I 2008 samlet elgjegere i Hedmark inn DNA-ma-
teriale i de deler av fylket hvor det var størst sannsyn-
lighet for å treffe på bjørn. I tillegg var det i 2008
åpent for innlevering av materiale fra andre enn de
utvalgte jaktlagene. I 2007 og 2009 ble alle elg-jakt-
lag i fylket invitert til å samle inn materiale, samtidig
som man selvsagt tok i mot materiale innsendt fra an-
dre bidragsytere.  Fylkesmannen i Hedmark opplyser
at det i år ble sendt ut materiale for prøvetakning, (det
vil si en instruks for prøvetakningen og plastposer til
å legge ekskrementene i), til lokale jaktlag i østre de-
ler av Hedmark. Selv om det bare er de jaktlagene
som holder til i de deler av fylket der det er størst
sannsynlighet for å treffe på bjørn, som har fått til-
sendt klargjorte plastposer, er dette på ingen måte til
hinder for at også andre leverer inn materiale. Fylkes-
mannen i Hedmark har på sine nettsider opplyst om
innsamlingen av ekskrementer, instruks for hvordan
innsamlingen bør utføres for at DNA-materialet kan
anvendes og hvem som er mottaker av materialet. I
tillegg har fylkesmannen oppfordret Norsk Jeger- og
fiskerforening i Hedmark til å informere sine med-
lemmer om DNA-innsamlingen. Fylkesmannen i
Hedmark vil også trekke ut tre vinnere av gavekort av
de innsenderne som har levert materiale som innehol-
der bjørne-DNA, og dette er ment å stimulere til inn-
levering av materiale. Som tidligere nevnt sender
Statens naturoppsyn i tillegg inn DNA-materiale i
forbindelse med skadedokumentasjon og øvrig
feltarbeid i tilknytning til overvåkning av bjørn. I
2010 ble det samlet inn 241 prøver av DNA i Hed-
mark, herunder prøver fra hår, vev og ekskrement.
Av disse var 133 av prøvene ekskrement.   Prøvene
skal analyseres og inngå i den nasjonale kartleggin-
gen av bjørnebestanden for 2010.
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SPØRSMÅL NR. 290

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 18. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Direktøren for Domstolsadministrasjonen har

uttalt at antallet tingretter bør reduseres og andre har
ment at antallet bør reduseres med så mye som 30 fra
dagens antall på 66 tingretter. Styret i DA skal nå
drøfte om det skal anbefale en reduksjon.

Er statsråden åpen for å se på en reduksjon i an-
tallet tingretter eller mener statsråden at den struktu-
ren vi i dag har bør videreføres?»

Svar:
Stortinget vedtok 21. mai 2001 at antallet første-

instansdomstoler skulle reduseres. Iverksettingen av
denne strukturreformen er nå nærmest sluttført. I
St.prp. nr. 1 (2006-2007) ble det påpekt at det etter

sluttføring av strukturendringene bør gjennomføres
en evaluering av reformen og en vurdering av beho-
vet og kriteriene for fremtidige strukturendringer i
førsteinstansdomstolene. Domstoladministrasjonen
har foretatt en evaluering av reformen, vurdert beho-
vet for nye endringer, samt utarbeidet kriterier for
eventuelle nye endringer. Rapporten ”Evaluering av
strukturendringene i førsteinstansdomstolene” er ny-
lig mottatt i departementet. Jeg vil ta med meg Dom-
stoladministrasjonens synspunkter i departementets
vurdering av et eventuelt behov for endringer i dom-
stolsstrukturen. Generelt vil jeg likevel vise til Regje-
ringens ønske om å “opprettholde en desentralisert
domstolsstruktur”, slik det fremgår av Politisk platt-
form for flertallsregjeringen (2009-2013).

SPØRSMÅL NR. 291

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 23. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Det har fremkommet i media at 140 000 pass

har blitt borte på 6 år. Norske pass er attraktive for
personer som ønsker å komme illegalt inn i Schengen
området. Det kan derfor ikke utelukkes at norske pass
er en attraktiv handelsvare. Lite tyder på at norske
myndigheter har en aktiv holdning til hvordan man
skal få til en betydelig reduksjon i antallet som blir
borte.

Hvordan har statsråden tenkt til å angripe denne
problemstillingen, og hvilke mål har statsråden satt
seg for å få en rask reduksjon i bortkommende pass?»

Svar:
Som representanten Asmyhr riktig påpeker mel-

des årlig et stort antall norske pass tapt. En betydelig
andel av disse befinner seg etter all sannsynlighet hos
passinnehaver, som ikke er i stand til å finne passet
når han/ hun skal bruke det. Disse passene vil normalt
ikke bli misbrukt. 

Etter passloven plikter en passinnehaver å melde
fra straks hvis et pass kommer bort. Alle meldinger
om bortkomne pass blir registrert både ved Kripos og
i Interpols database i Lyon i Frankrike. Dette innebæ-
rer at passet blir registrert som ugyldig. Dette betyr at
en som reiser på et pass som er meldt tapt eller stjålet,
risikerer å bli stoppet i en passkontroll. 

Hvorvidt de passene som reelt sett er tapt, dvs.
ikke forlagt av passinnehaver, benyttes til identitets-
tyveri, har vi ikke sikre informasjoner om. Pr i dag vil
det bare være grensekontrollen i inn- og utland, even-
tuelt annen politimyndighet med tilgang til passregis-
teret som kan kontrollere om et pass som benyttes er
meldt tapt eller stjålet. Det er imidlertid igangsatt et
arbeid for å utrede muligheten for at også andre for
eksempel banker, kan kontrollere om et pass som
fremlegges som legitimasjon er meldt tapt eller stjå-
let.  En mulig løsning, slik det er gjort i bl.a. Belgia
og Litauen, er å gi også allmennheten tilgang til den-
ne informasjonen. En oppslagstjeneste vil kunne bi-
dra til å hindre identitetstyveri.
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Politidirektoratet har foretatt undersøkelser for å
kartlegge om det er visse etniske grupper som mister
flere pass enn andre. Denne statistikken viser at i ca.
90 % av tapstilfellene er innehaver registrert med
Norge som fødeland. Det er derfor ikke grunn til å tro
at en stor andel av de tapte passene benyttes til ”look
alike”-misbruk for ulovlig innreise til Norge. 

La meg også få understreke at muligheten til å
misbruke tapte norske pass i grensekontroll vil bli be-

tydelig redusert når grensekontrollstedene får utstyr
som kontrollerer biometri i passene. Slikt utstyr er ut-
plassert mange steder i verden og er for tiden under
utplassering i de fleste europeiske land. Norge har
planer om å starte utrulling av biometrisk leserutstyr
i 2011, og som representanten vet inneholder nå nye
norsk pass både ansiktsfoto og fingeravtrykk i bio-
metrisk versjon.

SPØRSMÅL NR. 292

Innlevert 12. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke

Besvart 23. november 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Var det redusert aktivitet i "Hva med oss?" i

2009; i hvilken periode siktes det til når det i budsjett-
proposisjonen vises til redusert aktivitet, og hva er år-
saken til at det kuttes i bevilgningen til dette kurset?»

BEGRUNNELSE:

I følge Prop. 1 S (2010-2011) er post 01 på kap
858 foreslått redusert med 5,869 mill. kroner som
følge av redusert aktivitet i tiltakene "Hva med oss?"
og "Godt samliv!". 

I svar på spm. 135 fra Finanskomiteen/KrFs frak-
sjon av 19. oktober 2010 skriver BLD at departemen-
tet "av prioritetshensyn (har) måttet redusere de ad-
ministrative utgiftene til tiltaket noe. Departementet
legger imidlertid til grunn at tiltaket videreføres." 

I spm. 136 stilles spørsmål om hvor mange "Hva
med oss?"- og "Godt Samliv!"-kurs som har vært ar-
rangert i de ulike kommunene i 2009 og 2010, samt
om hvordan oppslutningen har vært på disse kursene.
BLDs svar er at:

”I 2009 ble det arrangert 39 Hva med oss?- kurs,
og til sammen 724 personer deltok på disse kursene.
Det ble avholdt 316 Godt Samliv!-kurs, med til
sammen 1 745 deltakere. Det foreligger ikke en samlet
oversikt over antall avholdte kurs i 2010.”

Svar:
Representanten Håbrekke sikter her til foreslåtte

kutt i kapittel 858, post 01. Dette er driftskapitlet til
BUFdir og Bufetat, og omfatter hele virksomheten.

Kap 858 post 01 utgjør 202.805 mill kr.  Posten er for
2011 foreslått redusert med 5,869 mill kroner. 

Etter at kursutgiftene til Godt samliv- kurs ble
overført til kommunenes rammetilskudd i 2008 har
det vært registrert en nedgang i avholdte kurs av den-
ne typen. I 2006 ble det avholdt 342 kurs med til
sammen 2119 deltakende par. I 2009 var det totalt
316 kurs, med til sammen 1 745 par. Mellom en tred-
jedel og en fjerdedel av landets kommuner ga tilbud
om slike kurs i 2009.

Når det gjelder Hva med oss?- kursene varierer
deltakelsen fra år til år. Den nyeste tilgjengelige sta-
tistikk viser en viss økning fra 2008 til 2009, fra 655
til 724 personer. Men i de foregående år har aktivite-
ten vist stor variasjon.

Mer generelt vil jeg påpeke at denne kurstypen er
svært kostnadskrevende sett i forhold til antall perso-
ner som deltar på dem.  Regjeringen foreslår derfor i
statsbudsjettet for 2011 å redusere de administrative
utgiftene til disse kursene.

Kuttforslaget vil kunne medføre at ressurser til
administrasjon i Bufetat blir redusert.

For øvrig ligger det midler til familievernets opp-
gaver knyttet til ”Hva med oss” under kapittel 842
post 01 og 70. Jeg vil presisere at midlene til familie-
vernkontorenes oppgaver knyttet til kurstilbudene
ikke er berørt av kuttforslaget.

Disse kursene må for øvrig ses i sammenheng
med de generelle virkemidlene for personer med ned-
satt funksjonsevne som Barne- ungdoms- og familie-
direktoratet nå har overtatt fra Helsedirektoratet, i alt
213,6 mill. kroner.
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SPØRSMÅL NR. 293

Innlevert 15. november 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 23. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«FrP er helt imot den stadige økningen i antall

bommer, og et bompengeprosjekt på fv 34 Grime –
Vesleelva viser hvor urimelig og urettferdig slike
prosjekter kan være. Der blir det nemlig bom på kom-
munegrensen.

Kan kommune og fylke virkelig velge å sette til
side både rettferdighetsprinsippet og sammenhengen
mellom betaling og nytte, for å ta andre hensyn, som
å skjerme flest mulig av kommunens egne innbygge-
re mot å betale bompenger, selv om det er de har
størst nytte av den nye veien?»

BEGRUNNELSE:

Bompengefinansiering av fv 34 Grime – Vesleel-
va har vært behandlet i både Søndre Land kommune
og Oppland fylke. Ifølge et notat fra Rambøll burde
bommen i henhold til rettferdighetsprinsippet plasse-
res midt på strekningen som skal utbedres, men poli-
tikerne vil plassere bommen på kommunegrensen.
Dette betyr at et lite mindretall får en uforholdsmes-
sig høy kostnad. De som bor på sørsiden av bommen
skal betale for å levere barn i barnehagen som ligger
20 m inn på den nye trassen. Kommer man nordfra
kan man kjøre hele den nye traseen tur/retur barneha-
gen uten å betale. Saken viser hvor urettferdig bom-
penger egentlig er, og hva slags utslag man kan få når

Ap, SV og Sp gjennom manglende veibevilgninger
presser kommunepolitikere og fylkestingspolitikere
til å gå inn for såkalt lokale bompengeinitativ. Nor-
ske bilister betaler allerede 3 ganger så mye i skatter
og avgifter på bil som det staten bruker på vei, og det
burde derfor være helt unødvendig med bompenger.

Svar:
Forslag om delvis bompengefinansiert utbygging

av fv 34 på strekningen Grime – Vesleelva i Søndre
Land kommune er behandlet av kommunen og Opp-
land fylkeskommune. I tillegg har nabokommunene
Gran, Nordre Land og Etnedal sluttet seg til forsla-
get. Det er nå oppnådd enighet mellom Søndre Land
kommune og Oppland fylkeskommune om å plassere
bomstasjonen helt i sørenden av utbyggingsstreknin-
gen, rett sør for krysset med fv 138 Hornslivegen.

I en bompengesak vil det alltid være diskusjoner
knyttet til plassering av bomstasjoner. Det er derfor
viktig at lokale myndigheter kommer fram til enighet
om plasseringen. Samferdselsdepartementet vil
imidlertid vurdere forslaget til bompengeopplegg når
Statens vegvesen har oversendt saken for sentral be-
handling. I den forbindelse vil bomstasjonsplasserin-
gen bli vurdert, blant annet i forhold til forutsetnin-
gen om sammenheng mellom betaling og nytte.

SPØRSMÅL NR. 294

Innlevert 15. november 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 19. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Statsråden har i flere år utalt han skulle rydde

opp i problemet i pelsdyrnæringen, men ingen ting er
gjort så langt.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette,
og vil statsråden fjerne subsidiene til næringen og
sørge for at de som vanskjøtter dyr mister retten til å
ha dyr?»

BEGRUNNELSE:

Nok en gang på kort tid har enkelte i pelsdyrnæ-
ringen blitt avslørt ved at dyr lever i bur med åpne sår
og avrevne kroppsdeler. Det bevilges i dag rundt 47
millioner kroner i subsidier til næringen. Mattilsynet
har gjennomført 101 tilsyn, der bare 6 ikke er avtalt.
Mattilsynet i Norge sender varsel om pålegg, men ser
vi til Danmark gjør de det på en annen måte. For det
første har de 7 ganger flere kontroller enn i Norge.
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Der går også mattilsynet til politianmeldelse til de
bønder som ikke følger regelverket. De som får an-
merkinger på tilsyn, blir tvunget til å gå på kurs for å
lære regelverket på nytt.

Svar:
De siste ukene har vi nok en gang sett bilder i me-

dia av uakseptabel håndtering av skadde og syke
pelsdyr fra flere norske farmer. Disse bildene av li-
dende dyr gjør sterkt inntrykk, og jeg forstår godt det
engasjementet mediaoppslagene har utløst. Slik kan
vi ikke ha det i norsk pelsdyroppdrett.

Jeg har derfor gitt næringen et klart signal om at
det må ryddes opp, og det må skje raskt. Næringen
legger nå, på min oppfordring om til at den nye serti-
fiseringsordningen i næringen skal gjøres obligato-
risk for alle som ønsker å selge skinn gjennom Oslo
Skinnauksjoner. Det iverksettes flere andre tiltak for
å bedre egenkontrollen og selvjustisen i næringen.
Jeg har i et brev til Pelsdyralslaget denne uken gitt ut-
trykk for at de tiltakene bransjen nå iverksetter, er et
viktig skritt i riktig retning. Samtidig har jeg uttrykt
utålmodighet når det gjelder faktisk iverksetting av
tiltakene og at vi raskt må se at dette gir seg uttrykk i
klare forbedringer. Jeg har signalisert en forventning
til Pelsdyralslaget om at den obligatoriske sertfise-
ringsordningen med tilhørende kontroller og sank-
sjonsmuligheter må være i full drift neste år.

Den enkelte oppdretters holdninger og bransjens
selvjustis er viktigst for å få forbedringer i den dagli-
ge driften av norske pelsdyrfarmer. De som ikke tar
vare på dyr på en skikkelig måte, må ut av næringen. 

I tillegg vil Mattilsynet fortsatt ha stor oppmerk-
somhet mot pelsdyrnæringen. De vil i langt større
grad bruke uanmeldte inspeksjoner. Jeg har også bedt
Mattilsynet ta i bruk sterkere virkemidler mot bruke-
re som ikke ivaretar syke dyr på en skikkelig måte el-
ler har uakseptabel drift på andre områder. Disse vir-
kemidlene ligger i den nye dyrevelferdsloven og kan
bety at noen oppdrettere ikke lenger får anledning til
å drive sin virksomhet. Tilsyn med dyrevelferd er en
prioritert oppgave for Mattilsynet og tilsyn med pels-
dyr vil ha ekstra prioritet fremover. 

Arbeidet med å forbedre bedre velferden for pels-
dyrene fortsetter også på andre områder. 

Forskriften fra 1998 om hold av pelsdyr hadde
overgangstid til 1. januar 2009, og denne forskriften
er nå gjennomført. Dette regelverket har gitt forbe-
dringer når det gjelder mulighet for dyra til å søke
skjul og ha tilgang til gjenstander som stimulerer na-
turlig atferd. Med virkning fra 1. januar 2009 ble det
også innført forbud mot livdyrutstillinger. 

Dagens regelverk og driftsform for pelsdyr repre-
senterer noen dyrevelferdsmessige styrker, men også
flere klare utfordringer. Mattilsynet har, på oppdrag
fra Landbruks- og matdepartementet, gjennomført

høring av forslag til nytt regelverk for hold av pels-
dyr. Jeg regner med å få Mattilsynets oppdaterte for-
slag etter høringen, i løpet av få uker. Det nye regel-
verket vil sette strengere krav for å oppnå tilfredsstil-
lende dyrevelferd i tråd med ny dyrevelferdslov.
Forslaget til nytt regelverk som har vært på høring, er
i hovedsak basert på en rapport av juni 2008 fra Vi-
tenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet har
også brukt annet faglig og vitenskapelig grunnlags-
materiale. Det skal legge til rette for vesentlig forbe-
dring av dyrevelferden for pelsdyr gjennom krav
både for avl, hold og avliving av dyrene. 

Jeg vil gå grundig gjennom helheten i de dyrevel-
ferdsmessige rammene for hold av pelsdyr når jeg
mottar forskriftsutkastet fra Mattilsynet. Problemstil-
lingene omkring pelsdyr vil også bli omtalt i den
kommende landbruks- og matmeldingen som skal
legges frem for Stortinget.

Det er over Jordbruksavtalen etablert ordninger
som har som hovedformål å gi norske produsenter
like konkurransevilkår som produsenter i andre land.
Pels er et produkt som skiller seg fra andre land-
bruksprodukt ved at vi ikke har noe grensevern, og
konkurrerer internasjonalt på samme vilkår som an-
dre. Vi har to tilskuddsordninger som har som formål
å gjøre det mulig å ha små pelsdyrfarmer spredd i dis-
triktene. Den ene ordningen er en transportstøtte til
formidling av fôr. Videre har vi en kompensasjons-
ordning for merkostnader i Norge knyttet til vår høye
pris på korn/kraftfôr som produsentene ikke ville hatt
om de kunne importert fôrkorn tollfritt. Det gis også
noe tilskudd til avlsarbeid for å fremme målrettet og
effektiv avl innenfor pelsdyrnæringen som bl.a. også
følger opp målene i Stortingsmelding nr. 12 om
(2003-2003) om dyrehold og dyrevelferd.

Tilskudd til avløsning for ferie og fritid er det
eneste tilskuddet som gis direkte til den enkelte pels-
dyrholder. Formålet med denne ordningen over Jord-
bruksavtalen er å gi husdyrholdere mulighet for ferie
og fritid som andre.

Hovedgrunnlaget for den gjeldende landbrukspo-
litikken er St. meld. nr. 19 (1999-2000) ”Om norsk
landbruk og matproduksjon”.  I sin innstilling ved be-
handlingen av denne sa en samlet næringskomite i
Innst. S. nr. 167 (1999-2000) blant annet følgende
om pelsdyrnæringen:

”Pelsdyrnæringen
Komiteen har merket seg Regjeringens vurdering

om at primærnæringene i framtiden vil være et nød-
vendig, men ikke tilstrekkelig grunnlag for å opprett-
holde bosetting og sysselsetting i distriktene, og at det
må legges vekt på tiltak som sammen med primærnæ-
ringene kan bidra til å styrke lokalsamfunnene. Komi-
teen deler denne vurderingen, og vil i den anledning
henlede oppmerksomheten mot den rolle blant annet
pelsdyrnæringen kan spille som bidragsyter til opp-
rettholdelse av gårdsbruk gjennom utstrakt kombina-
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sjonsdrift. Komiteen er videre kjent med pelsdyrnæ-
ringens betydning som ressursutnytter av biprodukter
og avfall fra fiskeoppdrett, fiske- og slakteriindus-
trien. Komiteen mener dette hensynet bør vektlegges i
de nasjonale rammevilkår.”

Jeg har gjort det klart for Norges Pelsdyralslag at
det er avgjørende for min fortsatte politiske støtte til

næringen, at Pelsdyralslaget erkjenner problemene
og tar ansvar for å luke bort de oppdretterne som lar
dyr lide slik vi nå har sett. Dette innebærer at også
spørsmålet om det er riktig med økonomisk støtte til
næringen over Jordbruksavtalen vil bli vurdert.

SPØRSMÅL NR. 295

Spørsmålet ble trukket.

SPØRSMÅL NR. 296

Innlevert 15. november 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 19. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Er statsråden trygg på at de beregninger og den

informasjon som foreligger om landbrukets tilstand
gir et rett bilde av forholdene, og kan statsråden - der-
som han ser forbedringspotensial i beregningsmodel-
ler, hvilke statistikker og informasjon som fremhen-
tes eller i departementets beskriving av landbrukets
tilstand - redegjøre for hva han vil foreta seg, og støt-
ter statsråden stortingsrepresentant Lundteigens opp-
fordring om at flere landbruksdirektører bør lage sin
egen beskrivelse av landbrukets virkelighet?»

BEGRUNNELSE:

Det er en rekke forhold som gir grunn til å stille
spørsmål ved om de opplysninger som gis fra Land-
bruks- og matministerens embetsverk om tilstanden i
norsk landbruk, gir et riktig bilde.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S
(2010-2011) har Høyre stilt en rekke spørsmål ved
dette, og det vises særlig til spørsmål nummer 131 og
578.  

I Nationen i dag fremgår det at assisterende fyl-
kesmann Oddbjørn Nordset i Nord-Trøndelag har ut-
talt til Trønder-Avisa at "Verken næringen eller vi får
departementets tall til å stemme med virkeligheten." 

Det fremgår videre at Fylkesmennene i Trønde-
lag mener statens egne tall for økonomien i landbru-
ket undervurderer investeringskostnadene, og at sta-
tens kvinner og menn i Trøndelag vil ha andre bereg-
ninger. 

Anders Huus, medlem av Budsjettnemnda for
jordbruket, bekrefter mekanismen som driver inn-
tektsanslaget opp når investeringslysten går ned.

I interpellasjonsdebatt fredag 12. november
2010, reist av Høyres Bjørn Lødemel, uttalte Stor-
tingsrepresentant Per Olaf Lundteigen blant annet:

"Jeg vil si det sånn. Som praktiker er det ikke lett
å si noe i denne debatten, fordi det politisk korrekte
kartet stemmer stadig dårligere med terrenget. Dykti-
ge gårdbrukere ser dette klarere, og det påvirker fram-
tidshåpet negativt fordi at dyktige praktikere ser jo
sjølsagt den internasjonale situasjonen, Norges øko-
nomiske handlefrihet og det faktum at vi har flertalls-
regjering. 

Jeg skal ikke si mye. Jeg vil bare si at det har
skjedd noe – forrige uke i Trøndelag. Det har skjedd
det oppsiktsvekkende at landbruksdirektøren i Trøn-
delag ikke greier å holde tilbake sin frustrasjon lenger,
men ser seg nødt til å gå ut offentlig og proklamere at
de vil lage sin egen fylkesstatlige beskrivelse av land-
brukets virkelighet i sitt ansvarsområde. Jeg vil opp-
fordre flere landbruksdirektører til å gjøre det samme.
Dermed kan vi få en reell debatt om virkeligheten og
veien videre, og det er mange av oss som ønsker å del-
ta i den diskusjonen, på de reelle premissene."

Svar:
Det foreligger mye data og utredninger om land-

brukets situasjon, fra Statistisk sentralbyrå, FoU-in-
stitusjoner, fra forvaltningen, fra organisasjoner osv.
I tillegg har Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) en
særskilt oppgave i å legge til rette omforent grunn-
lagsmateriale for jordbruksforhandlingene. Det em-
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piriske grunnlaget er i stor grad hentet fra de nevnte
institusjonene, men BFJ gjør også betydelig data-
fangst i egen regi. Jeg vil også understreke at BFJ er
et kollegialt organ som har en selvstendig rolle og
som er sammensatt av fagpersoner og av avtaleparte-
ne, her under representanter fra flere departementer.

Landbruket er stadig i endring og det er viktig at
informasjonen tilpasses mulige nye problemstillinger
for å gi et best mulig debatt- og beslutningsgrunnlag.
Totalkalkylen for jordbruket og Driftsgranskingene/
Referansebrukene er beregninger som gir - og er
ment å gi - uttrykk for gjennomsnittssituasjonen slik
den til enhver tid er i jordbrukssektoren, for jordbru-
ket samlet eller for enkeltproduksjoner. 

Rundt gjennomsnitt vil det alltid være stor varia-
sjon og det har selvsagt stor betydning for hvorvidt
næringen eller andre kjenner seg igjen. I beregninger
av resultat for næringsdrivende har bl.a. beregnede
kapitalkostnader og variasjon i investeringer stor be-
tydning. 

Gjennomsnittsberegninger gir ikke spesielt ut-
trykk for situasjonen for foretak som nylig har gjort
en stor investering, like lite som de gir uttrykk for re-
sultatet helt mot slutten av investeringsperioden og
før kapitalbehovet ved ny investering. Resultatet av-
henger også av hvilke avskrivingsmetoder og hvilken
kapitalgodtgjøring som benyttes, og resultater må
tolkes i lys av det. 

Forutsatt jevne investeringer vil tall for hele sek-
toren, eller regnskapstall for grupper av foretak, ha
halvt nedskrevet kapital. Men, faktisk registrerte data
kan selvsagt avvike fra det, siden investeringene va-
rierer til dels betydelig over tid. Investeringskostna-
dene har økt sterkt de siste årene, det er stort investe-
ringsbehov og mange står overfor et kapitalskift ved

nyinvestering. Det er viktig at det foreligger tilstrek-
kelig informasjon om bredden i jordbruket. Budsjett-
nemnda har en særskilt oppgave i å belyse den.

Budsjettnemnda har etablert et referansebruk for
de aller største melkeproduksjonsforetakene. Dette
har 40 årskyr. De foretakene som utgjør grunnlaget
for dette referansebruket, vil gjennomgående ha fore-
tatt omfattende investeringer. I tillegg har nemnda de
siste 4 årene hatt en omtale av økonomien i samdrif-
ter som driver melkeproduksjon. Disse samdriftene
har i gjennomsnitt også 40 årskyr. Dette er også bruk
som normalt har foretatt betydelige investeringer.
Jeg er også kjent med at Budsjettnemnda har beslut-
tet å gå gjennom situasjonen for melkeproduksjons-
bruk som nylig har investert, med grunnlag i relevant
og tilgjengelig materiale. Bl.a. har NILF nylig laget
en rapport om økonomien på 19 store melkeproduk-
sjonsbruk i Møre- og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Gjennomsnittsstørrelsen på disse brukene er 45 år-
skyr.

Både registrerte data, kalkyler og teoretiske vur-
deringer må brukes og tolkes innenfor rammen av det
de kan si noe om. Jeg ønsker velkommen all god og
riktig dokumentasjon om viktige spørsmål. 

Det er behov for å belyse disse problemstillinge-
ne generelt. En del av datagrunnlaget er fra Trønde-
lag og Norsk institutt for landbruksøkonomisk fors-
kning gjør jevnlig sammenstillinger, for denne regio-
nen og andre, som belyser situasjon og utviklings-
trekk i slike utvalgte områder. Det hører også til Bud-
sjettnemndas oppgaver å supplere det årlige materia-
let med tilleggsanalyser når partene ber om det. Ut
over dette bør det ikke være behov for særskilte regi-
onale beskrivelser.

SPØRSMÅL NR. 297

Innlevert 15. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal

Besvart 23. november 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Hva er resultatet av evalueringen av regelverket

for statsborgerskap, og hvilke eventuelle endringer i
dagens regelverk vil statsråden foreslå på bakgrunn
av evalueringen?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede sendte statsråden skriftlig spørs-

mål Dokument nr. 15:1566 (2009 - 2010) 16. august
der jeg utfordret ham på hva han ville gjøre for å få

en mer helhetlig og konsekvent holdning til statsbor-
gerskap.

Bakgrunnen for dette var den inkonsekvente
holdningen norske myndigheter har til statsborger-
skap i og med at man innvilger statsborgerskap til
mange nye landsmenn uten at disse oppgir sitt gamle
statsborgerskap samtidig som man forlanger at nor-
ske statsborgere som søker statsborgerskap i andre
land må oppgi sitt norske statsborgerskap.

I sitt svar hevder statsråden blant annet at stats-
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borgerregelverket på oppdrag fra departementet er
gjenstand for en evaluering som skal ferdigstilles i
høst og som vil kunne gi grunnlag for å vurdere flere
sider ved statsborgerregelverket.

Svar:
Den 16. august 2010 stilte stortingsrepresentant

Vaksdal meg et spørsmål til skriftlig besvarelse som
gjaldt statsborgerlovens regler om løsning fra annet
statsborgerskap ved erverv av norsk og tap av norsk
statsborgerskap ved søknad om annet. Jeg viste i mitt
svar av 24. august 2010 til hvordan regelverket er i
dag angående dette og muligheten for å ha dobbelt

statsborgerskap. Avslutningsvis nevnte jeg i svaret at
statsborgerregelverket på oppdrag fra departementet
var gjenstand for en evaluering, og at rapporten skul-
le ferdigstilles i høst.

Et utkast til sluttrapport er nylig mottatt av depar-
tementet. Endelig rapport vil foreligge medio desem-
ber. Rapporten vil først bli gjenstand for en gjennom-
gang og vurdering av departementet, før det blir tatt
stilling til hvordan den eventuelt skal følges opp. Det
er derfor for tidlig å si noe nærmere om oppfølgin-
gen. 

Rapporten vil bli offentliggjort på vanlig måte.

SPØRSMÅL NR. 298

Innlevert 15. november 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 24. november 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«På hvilken måte vil statsråden bidra til at norske

barn bosatt i utlandet og som går på internasjonal el-
ler utenlandsk grunnskole fortsatt sikres adekvat
opplæring og forståelse for norsk språk og kultur når
endringen av ordningen med kompletterende norsk-
undervisningen sluttføres i 2012?»

BEGRUNNELSE:

Kunnskapsdepartementet har tidligere besluttet å
legge om tilskuddsordningen for kompletterende un-
dervisning f.o.m. skoleåret 2010–2011 slik at bare
virksomheter (internasjonale og utenlandske grunn-
skoler og nettskoler) kan motta tilskudd. I forbindel-
se med omleggingen har det blitt etablert en over-
gangsordning for enkeltpersoner som mottar tilskudd
som gradvis vil bli avviklet (2012).

Etter det undertegnede erfarer stilles det en rekke
krav til ovennevnte virksomheter som søker om til-
skudd til kompletterende undervisning. Kravene
handler bl.a. om uteareal, utdeling av frukt m.v. –
krav som ikke lett lar seg oppfylle ved internasjonale
og offentlige/kommunale skoler i utlandet. Mye kan
tyde på at kravene i praksis er for strenge og således
medfører at det ikke vil være aktuelt for særlig mange
utenlandske skoler å søke om et slikt tilskudd. I Brus-
sel vil det for eksempel ikke være en eneste offentlig
skole som kan tilby kompletterende norskundervis-
ning fra 2012.

Et alternativ er selvsagt at elever i utlandet kan

benytte Globalskolen. Det er det kompletterende nor-
ske undervisningstilbudet som tilbys via nettet.

Dette er imidlertid ikke et godt alternativ for
mange foreldre som ønsker å ha sine barn i en offent-
lig skole på stedet der de bor, og som så langt har hatt
mulighet til å få den kompletterende undervisningen
i forbindelse med skoledagen.

Etter undertegnedes mening er det viktig at man
fortsatt sikrer gode tilbud for familier som bor i utlan-
det og har behov for kompletterende norskundervis-
ning.

Svar:
Jeg er av den oppfatning at norske statsborgere

som velger å flytte utenlands, primært må benytte de
velferdsordningene som finnes i det landet de flytter
til. Jeg mener likevel at det kan være rimelig at barn
i opplæringspliktig alder som oppholder seg i utlan-
det, i visse tilfeller fremdeles får et norsk grunnsko-
letilbud. Dette kan gjøre både utenlandsoppholdet og
hjemkomsten enklere for disse barna.

Ordningen med tilskudd til kompletterende un-
dervisning i norsk, samfunnsfag og religion, livssyn
og etikk (RLE) er lagt om fra skoleåret 2010-11, jf.
Innst. S. nr. 355 (2008-2009), St.prp. nr. 67 (2008-
2009) og Innst. 12 S (2009-2010), Prop. 1 S (2009-
2010). Bakgrunnen for omleggingen er en evaluering
av ordningen fra 2006. Evalueringen viser blant an-
net at det er vanskelig å dokumentere at elever som
får opplæring i regi av foreldre eller i gruppeunder-
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visning, får opplæring av tilfredsstillende kvalitet og
at midlene brukes etter intensjonen. Ordningen er
derfor lagt om fra og med skoleåret 2010-11 i en
overgangsordning på to år, slik at bare virksomheter
kan motta tilskudd fra høsten 2012. Retningslinjene
for ordningen (se www.udir.no) presiserer hva som
regnes som virksomheter i denne sammenheng: 

– Internasjonale eller utenlandske grunnskoler i
Norge med godkjenning etter opplæringsloven §
2-12 

– Private grunnskoler i utlandet med rett til statstil-
skudd etter privatskoleloven § 2-1 som etter søk-
nad har fått godkjent at de kan gi kompletterende
undervisning til norske elever fra andre utenland-
ske skoler 

– Svenske skoler i utlandet, jf. overenskomst mel-
lom Norges og Sveriges regjering av 27.06.1996 

– Nettskoler som har sertifisering fra Utdannings-
direktoratet for å kunne tilby kompletterende un-
dervisning 

Det gis ikke tilskudd til kompletterende under-
visning ved offentlige/kommunale skoler i utlandet.
Omleggingen av ordningen fra skoleåret 2010-11 be-

rører kun foreldre- og gruppeundervisning. Private
grunnskoler i utlandet med rett til statstilskudd etter
privatskoleloven § 2-1 skal for øvrig tilby elevene
ved skolen opplæring i norsk, samfunnsfag og RLE
som en del av sin ordinære virksomhet. Skolene kan
søke om godkjenning for å gi kompletterende under-
visning for elever ved andre utenlandske skoler. Det
stilles ikke strengere krav til disse skolene for å tilby
kompletterende undervisning enn hva som kreves for
å bli godkjent som privat grunnskole med rett til
statstilskudd etter privatskoleloven § 2-1.

Det er innført en overgangsordning for å hindre at
avviklingen av tilskudd til foreldre- og gruppeunder-
visning skal komme for brått på og slik at foreldre får
tid til å omstille seg/velge alternativer som for ek-
sempel kompletterende undervisning gjennom nett-
skole. Overgangsordningen er lagt opp slik at til-
skuddet til slik undervisning gradvis fases ut med en
tredjedel hvert skoleår f.o.m. høsten 2010, slik at til-
skuddet er helt avviklet f.o.m. skoleåret 2012-13. I
løpet av 2010 er i tillegg til Globalskolen, også
Norskskolen i Houston i USA, sertifisert for å drive
nettbasert kompletterende undervisning.

SPØRSMÅL NR. 299

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun

Besvart 22. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«I forbindelse med fjerning av særordningen for

dagpengemottakere over 64-år er det uklart om hvil-
ke rettigheter eldre arbeidsledige har i forhold til ar-
beidsavklaringspenger og uføretrygd hvis de blir
syke og uføre i løpet av den tiden de mottar dagpen-
ger, og eventuelt etter at dagpengeperioden er avslut-
tet.

Vil arbeidsledige fortsatt ha rett til å søke om ar-
beidsavklaringspenger og uføretrygd fram til de er 67
år på lik linje med de som blir syke før de mister job-
ben?»

BEGRUNNELSE:

Mange opplever at helsen svikter i tidsrommet
fra de er 62 til de er 67 år. Dette gjelder også dagpen-
gemottakere og arbeidsledige som er over 62 år.  Det
vil derfor være viktig å få avklart om de som er så

uheldige å miste jobben og som i tillegg nå også mis-
ter retten til dagpenger etter at særordningen for dag-
pengemottakere over 64 år forsvinner, også mister
retten til arbeidsavklaringspenger, og til å søke om
uføreytelser.

Svar:
I Prop. 16 L er det foreslått at særreglene for dag-

pengemottakere over 64 år i folketrygdloven § 4-17
blir avviklet fra 2011. Dette innebærer at personer
over 64 som fra 2011 får rett til dagpenger, vil motta
dem etter de samme regler og vilkår som øvrige dag-
pengemottakere, under 64 år. 

Dagpengemottakere som blir syke, har etter fol-
ketrygdloven § 8-49 rett til sykepenger fra og med
første sykedag, forutsatt at det foreligger sykmelding
fra lege. Beløpsmessig vil sykepengene utgjøre det
samme som dagpengene. 
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I Prop 18L (2010 -2011), som ble lagt fram 19.
november 2010, foreslås det, som varslet i budsjettet
for 2011, at det skal innføres krav om inntektsbortfall
for rett til arbeidsavklaringspenger og uførepensjon
for personer over 62 år. Det foreslås at det skal stilles
krav om at mottakeren skal ha hatt en pensjonsgiven-
de inntekt på minst 1G i året før arbeidsevnen ble

nedsatt med minst halvparten, eller minst 3G i løpet
av de siste tre årene før dette tidspunktet. Dagpenger,
som skattbar inntekt, vil inngå i personens pensjons-
givende inntekt. Det foreslås dessuten at kravet om
inntektsbortfall ikke skal gjelde dersom personen
ikke mottar ytelser som gjenlevende ektefelle på et
visst nivå eller har rett til uttak av hel alderspensjon.

SPØRSMÅL NR. 300

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun

Besvart 22. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Særordningen for dagpengemottakere over 64

år blir fjernet. 
Innføres nå tvungen pensjonsalder på 62+ kun for

dem som har havnet i den fortvilte situasjonen at de
står uten arbeid, eller skal dette også gjelde andre
som ikke er i lønnet arbeid, men som mottar andre
trygdeytelser eller stønader til livsopphold, og vil de
som ikke har opparbeidet seg rett til garantipensjon
måtte søke om sosialstønad etter å ha solgt alt de ei-
er?»

BEGRUNNELSE:

Mange eldre arbeidsledige har erfart at de ikke
har klart å finne ny jobb når de har mistet sin arbeids-
plass. Eldre arbeidsledige som gjennom et langt liv
har klart å tjene opp mer enn garantipensjon, risikerer
nå å ende opp som minstepensjonister, og den trage-
dien de opplever når de blir arbeidsledige, vil følge
dem resten av livet.

Nye jobber står ikke i kø for de over 60, og faren
for ikke å komme tilbake til jobb vil nok gjøre at vel-
dig mange som jobber innenfor privat næringsliv, vil
vurdere helsetilstanden sin tidligere.

Fjerningen av særordningen kan føre til at flere
vil sørge for å sikre seg uføretrygd mens de enda er i
jobb, framfor å ta sjansen på å bli tvangspensjonert
eller sosialklient.  Det er tverrpolitisk enighet om at
flere skal jobbe lenger, men det er dessverre slik at
mange ikke klarer å finne nytt arbeid som passer når
de er mellom 64 og 67 år, og det er på vegne av disse
jeg ber om et svar.

Svar:
Gjennom den nye alderspensjonen og den senior-

politiske innsatsen legger regjeringen til rette for at
flere skal arbeide lenger. Reell pensjoneringsalder
har vært økende de siste årene, og parallelt har ar-
beidsgivers generelle holdning til eldre arbeidstakere
utviklet seg positivt.

Med bakgrunn i dette foreslås det i statsbudsjettet
for 2011 at særreglene for dagpengemottakere over
64 år avvikles fra 2011. For dagpengemottakere som
allerede er berørt av særreglene foreslår regjeringen
en overgangsperiode på ett år. Dette foreslår vi for å
sikre forutsigbarhet for de som berøres. En avvikling
av særreglene innebærer at dagpengeregelverket for
eldre blir likt det som gjelder for andre dagpengemot-
takere, dvs. en dagpengeperiode på inntil to år. 

Fra 1. januar 2011 kan alderspensjon fra folke-
trygden tas ut allerede fra 62 år, forutsatt at årlig pen-
sjon fra 67 år tilsvarer minst minstepensjon. Årlig al-
derspensjon øker jo senere den tas ut. Å heve dagpen-
ger etter særregelen, vil føre til at man kan ta ut al-
derspensjon på et senere tidspunkt med et vesentlig
høyere nivå. Svært mange som har fylt 64 år og har
mottatt dagpenger i to år, vil ha mulighet til å ta ut al-
derspensjon fra folketrygden, i motsetning til yngre
personer i samme situasjon. 

Som skissert i Prop. 1 S (2010-2011) for Arbeids-
departementet vil departementet be Arbeids- og vel-
ferdsetaten sørge for at den gruppen som berøres av
avvikling av særreglene får tidlig og kvalifisert opp-
følging med sikte på overgang til jobb. Arbeidsde-
partementet vil følge konsekvensene av utfasingen
av særreglene nøye, og vil be etaten rapportere sær-
skilt på utviklingen, med særlig fokus på den gruppen
som ikke kommer over i jobb eller ikke har rett til
pensjon før fylte 67 år.
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SPØRSMÅL NR. 301

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 23. november 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I Skatt Sør har en pensjonist måttet gjennomgå

hele problematikken med restskatt, innkreving og be-
taling trass i at det utlignede beløp var en helt åpenbar
feil fra skattemyndighetene, noe de selv i ettertid er-
kjenner. Men det ble ikke gjort noe med saken fra
Skatt Sør før Tønsbergs Blad tok tak i den.

Hva vil finansministeren foreta seg for at helt
åpenbare feil hos skattemyndighetene kan håndteres
enklere enn full prosess med tvangsinnkreving, for-
sinkelsesrenter og økonomiske problemer hos skatt-
yterne?»

Svar:
Skattebetalingsloven § 10-1 første ledd fastslår at

skattekrav skal betales ved forfall, selv om skattyte-
ren har klaget over fastsettelsen, eller brakt saken inn
for domstolene. Formålet med bestemmelsen er at
skattyter ikke skal kunne oppnå betalingsutsettelser
ved å klage eller bringe saken inn for retten. Det er
praksis at skattyter blir varslet om at eventuell rest-
skatt forfaller til betaling til fastsatt tid, selv om lig-
ningen er påklaget. I varselet opplyses det også om at
det vil løpe forsinkelsesrenter for eventuell restskatt
fra forfall.

Selv om det er en ubetinget betalingsplikt, kan
det i noen tilfelle være grunn for begrensninger i plik-
ten, slik at skattebetalingsloven § 10-1 tolkes inn-
skrenkende. Et eksempel på dette er når det er åpen-
bare feil i ligningsbehandlingen. Hvis det har skjedd
åpenbare feil i den elektroniske ligningsbehandlin-
gen, vil ikke skattyter være forpliktet til å innbetale

en åpenbart uriktig fastsatt restskatt. Tilsvarende vil
gjelde dersom det er en åpenbar og vesentlig feil i
skatteoppgjøret, for eksempel en summeringsfeil
som medfører at kravet fremkommer som vesentlig
mye større enn det som er korrekt.

Skattedirektoratet opplyser at de er kjent med at
det i enkelte tilfeller ikke har vært tilfredsstillende
kommunikasjon mellom skatteetatens fastsettings-
miljø, og skatteoppkreverne som står for innkrevin-
gen av skatten. Dette gjelder blant annet saker der lig-
ningsmyndighetene gir melding til skattyter om at
vedkommende kan se bort fra ligningen, og at det vil
komme en korrigert ligning. Dersom det ikke samti-
dig blir gitt melding til skatteoppkreveren, kan det
føre til at skatteoppkreveren iverksetter innfordring
på grunnlag av den uriktige ligningen.

Skattedirektoratet har opplyst at det for tiden ar-
beider med å utarbeide nye retningslinjer for sam-
handlingen mellom skatteetaten og skatteoppkrever-
ne for å sikre at slike uheldige situasjoner ikke opp-
står. Direktoratet har også tatt opp problemstillingen
i den løpende styringsdialogen med de regionale
skattekontorene. Skattedirektoratet arbeider i tillegg
med å få på plass systemløsninger slik at det kan gå
melding fra systemet som brukes ved ligningen (SL)
til systemet som brukes ved innfordringen (SOFIE)i
denne type saker. Denne systemstøtten skal etter pla-
nen være på plass i 2012.

På bakgrunn av dette håper vi i departementet at
skattytere i framtiden unngår å oppleve det som
skjedde med vedkommende skattyter i Tønsberg.

SPØRSMÅL NR. 302

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn

Besvart 24. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hvor mange fullverdige sykehjemsplasser står i

dag ledige grunnet manglende driftsmidler i kommu-
nene, og hva vil regjeringen gjøre for at disse plasse-
ne kan tas i bruk, og hvordan innvirker denne pro-
blemstillingen på regjeringens målsetting i forhold til
sykehjemsdekningen?»

BEGRUNNELSE:

Mange kommuner har sett seg nødt til å stenge
sykehjemsplasser, noen kommuner har stengt hele
sykehjemsavdelinger. Andre kommuner har bygget
nye sykehjem, men kan ikke ta alle plassene i bruk.
Årsaken er at alle disse kommunene ikke har drifts-
midler til å åpne samtlige sykehjemsplasser for for-
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svarlig drift. Flere kommuner har heller ikke midler
til å kjøpe nødvendige sykehjemsplasser av andre
kommuner eller av private tilbydere. Flere av disse
kommunene hevder at de løser behovet for nødven-
dig helsehjelp gjennom hjemmebasert omsorg, men
legger til at de beveger seg i grenseland for hva som
er faglig forsvarlig.

Svar:
Det er kommunen som skal sørge for nødvendige

helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Sta-
tens oppgave er å sette kommunene i stand til å utføre
sine oppgaver. Kommunesektoren har fått et betyde-
lig økonomisk løft under denne regjeringen. . Vek-
sten i kommunesektorens samlede inntekter i perio-
den f.o.m 2008 t.o.m 2011 utgjør i 2011- kroner om
lag 27,1 mrd. kroner og veksten i frie inntekter utgjør
om lag 12,3 mrd. kroner i samme periode. Regjerin-
gen legger opp til en realvekst i kommunesektorens
frie inntekter i 2011 på 2,75 mrd. kroner. Regjeringen
vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og hel-
døgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og
utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngan-
gen fra kommunene tilsier det.

I forbindelse med nysalderingen av statsbudsjet-
tet for 2010 foreslås de frie inntektene til kommune-
ne økt med 1 mrd. kroner inneværende år.  Det vil gi
kommunene bedre muligheter til å gjennomføre nød-
vendig utbygging av sykehjem og omsorgsboliger,
og utvikle en verdig eldreomsorg. Regjeringen øn-
sker også å styrke investeringsordningen for syke-
hjemsplasser og omsorgsboliger ved at den statlige
tilskuddssatsen økes fra gjennomsnittlig 25 pst. til 35
pst. Regjeringen vil legge fram en egen proposisjon
for Stortinget i januar 2011. For at kommunene skal

bli behandlet likt, vil økningen få tilbakevirkende
kraft til 2008, da investeringstilskuddet ble innført. 

Jeg vil også understreke at investeringstilskuddet
har tydelige retningslinjer som understreker at der-
som kommunene benytter omsorgsplassene til noe
annet enn formålet med tilskuddsordningen, må til-
skuddet tilbakebetales. Dette betyr at kommunene
over tid ikke kan la omsorgsplasser som er finansiert
gjennom Husbanken stå ubrukt. 

Det finnes ikke nasjonal statistikk over bygnings-
masse som ikke er i bruk. Etter mediaoppslag om
bl.a. ventelister til sykehjemsplass, ba jeg fylkesmen-
nene om en vurdering av tilstanden i omsorgstjenes-
tene i kommunene. Samtidig tok Statens helsetilsyn
kontakt med embetene for en avklaring av om det lå
opplysninger av tilsynsmessig betydning i det mate-
rialet som er offentliggjort.

Tilbakemeldingene fra Helsetilsynet i fylket og
fylkesmannsembetene viser at Fylkesmannen/Helse-
tilsynet i fylket har god oversikt over hvilke kommu-
ner som har problemer med tjenesteytingen og følger
opp disse - både gjennom tilsyn og rådgiving.

Etter Helsetilsynets/ Fylkesmannens oppfatning
får de som har fremmet søknad om sykehjemsplass,
men som ikke har fått vedtak om det, i all hovedsak
nødvendig helsehjelp i samsvar med kravene i den
kommunale helse- og sosiallovgivningen. De sier vi-
dere at mange tjenestemottakere kjenner seg utrygge
både på omfang og innhold i de tjenestene de mottar
fra kommunene. Tallet på klager over vedtak etter
kommunehelsetjenesteloven er imidlertid gjennom-
gående lavt. Dette tilsier at det er viktig å gjøre opp-
merksom på klagemuligheten og hjelpe de som tren-
ger bistand i klageprosessen.

SPØRSMÅL NR. 303

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Morten Stordalen

Besvart 24. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Vil helseministeren foreta en gjennomgang av

sykehusenes behandling av pasienter i siste livsfase
rett til selv og velge å avslutte behandlingen?»

BEGRUNNELSE:
Foreningen Retten til en verdig død mener at sy-

kehusene ikke følger nasjonal veileder utarbeidet av

helsedirektoratet. Veilederen tar for seg beslutnings-
prosesser for begrensning av livsforlengende be-
handling hos alvorlig syke og døende. Dette dreier
seg om pasienter der videre behandling kun vil føre
til å utsette døden noen timer, dager eller uker, men
smerte og plager ikke kan lindres fullgodt. Det kan i
tillegg være tilfeller der aktiv behandling er til hinder
for en god avslutning på livet. Viser også til dagens
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lovtekst i pasientrettighetsloven § 4-9, annet ledd: En
døende pasient har rett til å motsette seg livsforlen-
gende behandling.

Svar:
Norsk lovgivning og rettspraksis bygger på re-

spekten for menneskelivets verdighet og ukrenkelig-
het. Etter helsepersonelloven § 7 skal helsepersonell
straks gi den helsehjelp de evner, når det må anses at
hjelpen er påtrengende nødvendig. Helsepersonell
skal derfor redde liv i akutte situasjoner. Slik hjelp
skal gis selv om pasienten ikke ønsker helsehjelpen,
eller ikke er i stand til å gi sitt samtykke.

Døende pasienter kan selv nekte å ta imot livsfor-
lengende behandling, og dette er nærmere regulert i
pasientrettighetsloven § 4-9. Dette vil være passiv
dødshjelp og vil kun være aktuelt for pasienter som
er døende, og hvor det ikke er utsikt til bedring av
helsetilstanden.

Vurderingene av om en pasient er døende eller
hva som innebærer en livsforlengende behandling er
en medisinsk faglig vurdering, som skal tas av be-
handlingsansvarlig lege. Aktiv dødshjelp anses for å
være drap og kan straffes etter straffeloven § 233. Det
fritar ikke for straff at pasienten ber om å få hjelp til
å dø.

Menneskerettighetene bygger på respekten for
menneskelivet. Menneskerettighetene gir ikke en-
keltmennesket noen rett til å dø med hjelp fra helse-
personell, eller andre. I Europa er det store flertallet
av land på verdimessig grunnlag mot aktiv dødshjelp,
mens flere land tillater døende å si nei til livsforlen-
gende behandling.

Å gi helsehjelp til pasienter med dårlig prognose
er utfordrende. Mulighetene for å oppnå bedring
gjennom medisinske tiltak ønskes benyttet så langt
det er mulig. Samtidig kan det være betenkelig å
overbehandle en pasient som bare har dager eller få
uker igjen å leve. Livsforlengende behandling kan
være alternativet der helbredende behandling ikke er
mulig, og det stilles krav til at helsepersonell tar van-
skelige beslutninger om å starte, fortsette eller avbry-
te livsforlengende behandling.

En veileder for prosessen rundt beslutninger om
livsforlengende behandling ble etterspurt fra fagmil-
jøene i helsetjenesten, og som resultat av dette ble
den nasjonale veilederen om livsforlengende behand-
ling (IS-1691 Beslutningsprosesser for begrensning
av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og
døende) utgitt av Helsedirektoratet i oktober 2009
med bidrag fra Seksjon for medisinsk etikk (Univer-
sitetet i Oslo) og Den norske legeforening.

Veilederen gir en felles referanseramme for be-

slutninger i slike situasjoner, og skal være til støtte
for behandlingspersonell, pasient og pårørende. Vei-
lederen skal bidra til å kvalitetssikre beslutningspro-
sesser knyttet til det å sette i gang eller avslutte livs-
forlengende behandling. Veilederen er en ramme for
hvilke helsefaglige kunnskaper, rettsregler og etiske
problemstillinger som må tas i betraktning når beslut-
ninger skal tas. Den gir ingen absolutte eller standar-
diserte svar – hvert tilfelle er unikt og skal behandles
som det. Kliniske etikkomiteer som er opprettet ved
sykehusene kan ofte bidra med sin særlige kunnskap
til å belyse de fakta det ansvarlige behandlingsperso-
nellet står overfor og hvilke vurderinger vedkom-
mende må gjøre. Komiteene kan imidlertid ikke fatte
beslutningene for behandlingspersonellet. 

For behandlingspersonellet vil det som regel
være svært krevende å ta beslutninger om livsforlen-
gende behandling. Særlig vanskelige situasjoner
oppstår der behandlingspersonell og pasient og/eller
pårørende har ulike oppfatninger av hva resultatet av
vurderingen skal være. Behandlingspersonellet skal
ta pasient og pårørendes synspunkter i betraktning,
men ansvaret for den endelige beslutningen hviler på
behandlingspersonellet, som også må vurdere andre
helsefaglige, juridiske og etiske momenter. 

Situasjonen kompliseres ofte av at pasientens
egne synspunkter og ønsker ikke er kjente eller sikre.
Det er viktig å finne gode løsninger for hvordan disse
kan bli kjent for helsepersonellet i situasjoner der pa-
sienten ikke lenger er i stand til å uttrykke seg. En
mulighet er å legge bedre til rette for avgivelse av så-
kalte livstestamenter. Jeg er kjent med at Helsedirek-
toratet har innledet en dialog med Legeforeningen
med sikte på å utvikle en mal for et livssynsnøytralt
livstestament som kan tas i bruk av alle som måtte
ønske det.  

Jeg er opptatt av at alle pasienter i livets sluttfase
skal få et godt tjenestetilbud. Det viktigste er å sikre
døende pasienter en verdig avslutning på livet og til-
strekkelig smertelindring. Helsedirektoratets inn-
trykk er at veilederen om beslutningsprosesser for
begrensning av livsforlengende behandling er blitt
godt mottatt i fagmiljøene, og at den representerer en
støtte for de vanskelige beslutningsprosessene, slik
intensjonen var. 

Jeg forventer at veilederen følges opp i helsetje-
nesten. Spørsmålet om livsforlengende behandling
hos alvorlige syke og døende vil bli behandlet i Na-
sjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
på nyåret. Jeg vil avvente rådets behandling av denne
saken, før jeg tar stilling til om det er behov for en
gjennomgang av sykehusenes praksis på området.
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SPØRSMÅL NR. 304

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen

Besvart 23. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Mye tyder på at kriminaliteten blant utlendinger

øker sterkt.
Hvilke kartlegginger har man tenkt å følge opp

dette med (for å dokumentere utviklingen), og hvor-
dan vil man løse utfordringene mht. bl.a.. utgifter til
tolketjenester?»

BEGRUNNELSE:

Ved en høring i Stortinget 11. oktober opplyste
representanter for Rogaland politidistrikt at 80 % av
de som var under etterforskning/satt i varetekt var ut-
lendinger.

Ledelsen ved andre politidistrikt pekte på tilsva-
renede tendenser med 50 - 60 % av det som ble dømt
var utlendinger. Fra politiets side ble det blant annet
påpekt hvilke utfordringer dette gir for etterfors-
kning, og bl.a. behov for tolketjenester.

Svar:
Politiet har tilgang til statistikk som viser krimi-

nalitetsutviklingen i samfunnet. Det statistiske mate-
riale blir undergitt både kortsiktige og langsiktige
analyser og danner grunnlag for politiets kunnskaps-
styrte kriminalitetsbekjempelse og mer langsiktige
strategiske tilnærminger til forebygging og oppkla-
ring av kriminalitet. Blant annet som følge av inter-
nasjonalisering og en mer omfattende migrasjon re-
gistreres det en større andel av såkalt ”grenseover-
skridende kriminalitet”, som også innbefatter uten-
landske statsborgere. Kriminalitet begått av utlendin-
ger inngår i den regulære kriminalstatistikken.

Det bør nevnes at de aller fleste lovbrudd begås
av norske statsborgere. Kriminalstatistikken utarbei-
det av Statistisk sentralbyrå for 2009 viser at 82 % av
alle straffereaksjoner i forbrytelsessaker var rettet
mot norske statsborgere. Det er i en rekke undersø-
kelser vist at sjansen for å begå lovbrudd henger
sammen med marginalisering i form av opphoping av
levekårsproblemer. Dette er årsaken til at kriminali-
tetsbekjempelse må forstås som et felles ansvar på
tvers av offentlige sektorer, og at det er særlig grunn
til å følge med på uviklingstrekk som innebærer at
forskjellene i samfunnet øker. (Politidirektoratet: Po-
litiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov i
politiet. s. 14 -15).

På bakgrunn av erfaringene med den målrettede
innsatsen som er gjort i et samarbeid mellom politiet
i Oslo, Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendings-

direktoratet (UDI) mot den åpenlyse narkotikaomset-
ningen på Grünerløkka, ble det i 2010 etablert lignen-
de samarbeidsprosjekt mellom politidistriktene Ro-
galand, Hordaland og Sør-Trøndelag, PU og UDI. Et
stort antall asylsøkere og innvandrere er pågrepet,
domfelt og har fått sin asylsøknad raskt avgjort, for
deretter å bli uttransportert. Arbeidet med å returnere
utviste straffedømte utlendinger har blitt intensivert
ytterligere dette året. Det er også et mål at utenland-
ske innsatte raskere skal overføres til fortsatt soning
i hjemlandet. 

I tiltakspakken i budsjettet for 2010 ble det også
bevilget midler til forbedring av grense- og territori-
alkontroller i det grensenære fylke Østfold. For å av-
dekke kriminelle utlendinger med ulovlig opphold er
det iverksatt flere tiltak som lokal transportløsning av
asylsøkere fra grensen til PU, lokal registrering av
asylssøkere, etablering av en egen grensekontrollbil
og styrking av etterforsking av menneskehandel/
menneskesmugling.

Jeg minner dessuten om at Justisdepartementet i
sommer sendte på høring et forslag om endringer i ut-
lendingsloven om adgang til frihetsberøvelse m.v.
Forslagene omfatter blant annet en ny hjemmel for
frihetsberøvelse av utlendinger som har fått vedtak
om utvisning på grunn av ilagt straff.

Det er en utstrakt bruk av tolketjenester i politiet.
Regnskapstall viser at utgifter til tolk har hatt en stor
økning de senere årene, fra 19 mill. kr i 2002 til 68
mill. kr i 2009. Tallene inkluderer utgifter i forbin-
delse med både straffesaker og forvaltningssaker
samt annen behov for oversetting. Politidirektoratet
har deltatt i utarbeidelse av to rapporter som berører
tolkeområdet de siste årene. I 2005 kom rapporten
”Rett til tolk – tolking og oversettelse i norsk staffe-
prosess” utgitt av Justisdepartementet. I 2009 ble
rapporten ”Bedre forvaltningspraksis for bruk og be-
stilling av tolk – forslag til tiltak fra tverrfaglig ar-
beidsgruppe” fremlagt av IMDi. Rapporten innehol-
der forslag til felles rammer for bruk av tolk i offent-
lig sektor. Politidirektoratet planlegger å igangsette
et arbeid med å utarbeide felles retningslinjer for
bruk og bestilling av tolk i politiet. I tillegg vil Poli-
tidirektoratet tilrettelegge for registreringer i etatens
økonomisystem slik at man får bedre innsikt i tolke-
utgiftene og hvordan de utvikler seg.  

Avslutningsvis vil jeg vise til at bevilgningen til
politi- og påtalemyndighet er økt fra 8,3 milliarder
kroner i 2005 til 11,6 milliarder kroner i 2010. Dette
er en vekst på 3,3 milliarder kroner (39,8 %). I 2010
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ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner
(trekker man fra pris og lønnsjustering er veksten
nærmere 1,2 milliarder kroner). Dette er tidenes stør-
ste økning i politibudsjettet. Denne veksten er vide-

reført i 2011. I tillegg er det for 2011 foreslått en yt-
terligere økning av bevilgningen til politi- og påtale-
myndighet med 547 mill. kroner.

SPØRSMÅL NR. 305

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 24. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Finansiering av veier og annen infrastruktur ba-

sert på bompenger øker under denne regjeringen.
Samtidig blir det vanskeligere å holde oversikt over
innbetaling og bruk av bompenger og regjeringen får
påtale av riksrevisjonen for tilsyn med bompengesel-
skapene. Endelig tall for innbetaling og bruk i 2009
er ikke fremlagt. 

Kan statsråden oppgi forventet innbetaling av
bompenger i 2010 og budsjettåret 2011, fordelt på
riksveier og fylkesveier, samt angi forventet bruk av
midler på hhv. nettobidrag, renter og innkreving?»

Svar:
Bompengeselskapenes regnskaper for 2009 viser

at det ble innbetalt om lag 5,6 mrd. kr i bompenger i

2009, jf. Prop. 1 S (2010-2011), side 62. I regnskape-
ne skilles det ikke mellom innbetalinger i bomstasjo-
ner på riksveg, fylkesveg eller kommunal veg. Kost-
nadene ved innkreving/drift var i 2009 om lag 0,7
mrd. kr, mens finansierings- kostnadene var om lag
0,4 mrd. kr. Det foreligger ikke en samlet oversikt
over prognoser for innbetaling av bompenger i 2010
og 2011. På bakgrunn av at flere nye, større innkre-
vingsordninger er startet opp, er det grunn til å tro at
innbetalingene vil øke noe sammenlignet med 2009.

For kontroll med bruk av bompenger og oppføl-
ging av bompengeselskapene viser jeg til mine svar
på spørsmål nr. 1521 og 1707 (2009-2010) til skrift-
lig besvarelse, samt mitt svar på spørsmål nr. 6 i spør-
retimen 27. oktober 2010.

SPØRSMÅL NR. 306

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen

Besvart 24. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Anleggstart for rv 2 Slobrua - Kongsvinger blir

stadig skjøvet ut i tid. I brev av 3.11. fra Statens Veg-
vesen henvises det til politisk initiativ rundt takst-
struktur for bompengefinansieringen og harmonise-
ring av denne med andre prosjekter og saken sendes
på nytt til høring i fylkeskommunene og berørte
kommuner. Dette kan ikke oppfattes som annet enn
nok en utsettelse av rv 2 anleggstart.

Hvorfor benyttes enhver utfordring i saksutred-
ningen som en anledning til å forsinke anleggstart?»

BEGRUNNELSE:

Rv 2 er en livsåre for Hedmark og er en av hoved-
forbindelsene mellom Oslo og Stockholm. Trafikk-
belastningen øker sterkt og utbygging av vegen er
kritisk. Glåmdal Regionråd uttrykte nettopp - i brev
datert 11.11. til statsministeren - sin bekymring for
framdriften. Byggestart er fra representanter for re-
gjeringspartiene blitt lovet gjentatte ganger, med
gjentatte brudd på løftene som resultat. 

Når saken nå sendes ut på høring, synes det også
som om anleggstart i februar 2011, blir urealistisk.
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Dette er uakseptavelt. Sør-Hedmark vil ha byggestart
nå. Tålmodigheten er slutt og man undres på hvorfor
enhver mulighet benyttes til å utsette prosjektet.
Statsråden lovte i dok. 15:1070 (2009-2010) den 3.
mai at proposisjonen for byggestart skulle legges
fram for stortinget høsten 2010 og at byggestart skul-
le komme ved årsskifte 2010/2011 og at Statens veg-
vesen da regnet med at prosjektet kunne åpnes for
trafikk i 2014. Alt dette synes nå svært urealistisk,
dessverre.

Svar:
Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 248 fra stor-

tingsrepresentant Bård Hoksrud der det er orientert
om at det i arbeidet med bompengesaken for rv 2
Kongsvinger – Slomarka er kommet et lokalpolitisk
initiativ til å innføre flat rabattstruktur.

I forslaget til bompengeopplegg som ble lagt

fram for lokalpolitisk behandling i 2009, var det lagt
til grunn et takst- og rabattsystem med rabatter på 30-
50 pst. rabatt avhengig av antall passeringer det kjø-
pes abonnement for. Dessverre ble Statens vegvesen
først sent i prosessen klar over at vedtakene til Akers-
hus og Hedmark fylkeskommuner ikke var likely-
dende på dette punktet.

Statens vegvesen har nå utredet bompengeopp-
legg basert på flat rabattstruktur, og saken er over-
sendt Akershus og Hedmark fylkeskommuner og
kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullens-
aker for behandling. Statens vegvesen har anmodet
om at saken blir behandlet så raskt som mulig. 

Proposisjon om bompengefinansiering av pro-
sjektet kan først legges fram for Stortinget etter at det
foreligger en endelig lokalpolitisk avklaring av takst-
og rabattsystemet.

SPØRSMÅL NR. 307

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Knut Arild Hareide

Besvart 24. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Statsråden opplyste i Stortinget 27. oktober i år

at hun har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide
en langsiktig plan for utvikling av jernbanen med sik-
te på å oppnå universell utforming.

Når, og på hvilken måte, vil innholdet i denne
planen fremlegges for Stortinget, og er brukerorgani-
sasjonene involvert i arbeidet med denne planen?»

Svar:
Som grunnlag for Nasjonal transportplan 2010 –

2019 utarbeidet Jernbaneverket en plan for utvikling
av jernbanen med sikte på å oppnå universell utfor-
ming. Brukerorganisa- sjonene har vært løpende in-
volvert i dette arbeidet. Denne involveringen mener
jeg er svært viktig og organisasjonene besitter masse
god kompetanse og har svært engasjerte representan-
ter. Samspillet mellom tog og infrastruktur er svært
viktig for god tilgjengelighet og universell utfor-
ming, og jeg vil derfor legge til rette for at det gode
samarbeidet mellom organisasjonene, Jernbanever-
ket og togoperatørene kan fortsette.

Jernbaneverket gjennomgår nå hele stasjons-
strukturen på jernbanenettet. Ulike behov for tiltak

på stasjoner og holdeplasser registreres slik at vi får
en samlet oversikt over tilstanden på det enkelte stop-
pestedet og hva som må gjøres fremover for å sikre
økt tilgjengelighet. Jernbaneverket legger prinsippe-
ne om universell utforming til grunn ved planleg-
ging, prosjektering og bygging av ny stasjonsinfra-
struktur. Tilpasning av eksisterende infrastruktur gir
imidlertid spesielle utfordringer pga beliggenhet, to-
pografi og andre bindinger. Arbeidet med forbedring
av tilgjengeligheten på landets ca. 360 stasjoner er
derfor en relativt omfattende oppgave som vil ta tid.
Oppfølgingen av den langsiktige planen for bedre til-
gjengelighet og universell utforming må nødvendig-
vis håndteres gjennom de årlige statsbudsjettene og
ut fra den kunnskapen som nå utvikles om hvilke til-
tak som er nødvendige på de enkelte stoppesteder.

Prinsippet om universell utforming blir lagt til
grunn ved anskaffelse av nytt og oppgradering av
gammelt togmateriell. Bedre tilgjengelighet og uni-
versell utforming i deler av reisekjeden gjør det en-
klere for alle å reise sikkert, miljøvennlig og komfor-
tabelt med tog, ikke bare for reisende med spesielle
behov.
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SPØRSMÅL NR. 308

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen

Besvart 24. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«En SINTEF-rapport om sykefraværet i Norge er

blitt endret av Arbeidsdepartementet med ny konklu-
sjon.

Er dette vanlig praksis i departementet, vet en om
dette er gjort tidligere med tilsvarende sykefraværs-
rapporter, og hva mener statsråden om dette?»

BEGRUNNELSE:

Man blir temmelig forskrekket når en leser i me-
dia at da SINTEF leverte en rapport om sykefraværet
i Norge, fikk forskeren en fire sider lang rettelse fra
Arbeidsdepartementet, hvor konklusjonen var en-
dret.

Svar:
I forbindelse med forhandlingene om en ny IA-

avtale ga Arbeidsdepartementet SINTEF-helse i opp-
drag å utarbeide en oppdatert kunnskapsrapport om
sykefraværsforskning i Norge. SINTEF-helse hadde
laget en tilsvarende rapport i 2006. Rapporten ”
Kunnskap om sykefravær: nye norske bidrag” ble pu-
blisert i februar 2010.

Arbeidsdepartementet har kontakt med utredere
som utfører oppdrag for departementet og kan da ha
en dialog om oppgaven løses i henhold til oppdraget
og gi faglige innspill og kommentarer til utrederen.

Kommentarene til utrederen ble i det aktuelle til-
fellet gitt på en måte som ga inntrykk av pålegg om å
endre omtalen i rapporten. Arbeidsdepartementet har
erkjent at dette var uheldig.  Da rapporten ble publi-
sert av SINTEF-helse var den i liten grad endret med
bakgrunn i departementets kommentarer, noe som vi-
ser at utreder har foretatt en selvstendig faglig vurde-
ring av kommentarene.

Det er selvsagt at det er utrederen som har ansvar
for formuleringene og vurderingene i rapporten.

Departementet benytter to typer kontrakter i for-
bindelse med denne typen oppdrag; Kunnskapsde-
partementets standardkontrakt for oppdragsfors-
kning, og DIFIs standardkontrakt for konsulentopp-
drag (oppdragsavtalen). Det er ikke nødvendigvis
helt klare grenser mellom oppdragsforskning og kon-
sulentvirksomhet, og forsknings- og høyere utdan-
ningsministeren har nå presisert at det er viktig at de-
partementene som oppdragsgivere tar stilling, i for-
kant av et oppdrag, om dette er forskning eller kon-
sulentvirksomhet.

I lys av det som er framkommet om håndteringen
i denne konkrete saken, gjennomgår nå departemen-
tet egen praksis, og utarbeider veileder/kjøreregler
for valg av kontraktstype, og for kommunikasjon
mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

SPØRSMÅL NR. 309

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen

Besvart 25. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Spørsmålet har bakgrunn i en stor økning av

kontrolltiltak overfor ansatte i norske bedrifter, noe
som er brudd på arbeidsmiljøloven. Dette er svært al-
vorlig.

Hva mener statsråden om dette, og hvilke tiltak
vil statsråden eventuelt gjøre for å få slutt på dette?»

BEGRUNNELSE:

Der er urovekkende at tre av fire arbeidsgivere
bryter arbeidsmiljøloven når de setter i verk kontroll-

tiltak overfor ansatte. Dette viser en spørreundersø-
kelse som er gjennomført blant tillitsvalgte i Parat.
Her er det koder som skal brukes. Det er pålagt for
kvinner å varsle, med for eksempel bånd, i forhold til
hvor de er i sin menstruasjonssyklus, og tetthet av to-
alettbesøk. Dette er alvorlige eksempler på ulovlig
kontroll. Og dette er bare hva som er kommet frem.
Spørsmålet er da hva som ikke er kommet frem. Det
viser seg at 85 % av norske virksomheter har innført
ulike kontrolltiltak.
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Svar:
I forbindelse med ny arbeidsmiljølov i 2005 fikk

vi helt nye lovregler om kontroll og overvåkning i ar-
beidslivet. Det ble da foretatt en bred vurdering med
sikte på å balansere arbeidsgivers og arbeidstakers
behov på en hensiktsmessig måte. Arbeidstakers per-
sonvern reguleres også i og i medhold av personopp-
lysningsloven, som ligger under ansvarsområdet til
Justis- og politidepartementet og Fornyings- og ad-
ministrasjonsdepartementet.

I arbeidsmiljøloven fastslås det klart at arbeidsgi-
ver bare kan iverksette kontrolltiltak hvis det har sak-
lig grunn i virksomhetens forhold og ikke innebærer
en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.
Begrepet ”kontrolltiltak” favner vidt, og kan omfatte
så forskjellige forhold som vanlig tidsregistrering og
inngripende rusmiddeltesting. Bruk av kontrolltiltak
er svært vanlig, og mange tiltak er lovlige og uproble-
matiske i forhold til de vilkårene loven oppstiller. 

Arbeidsmiljøloven stiller imidlertid også tydeli-
ge krav til arbeidstakermedvirkning i forbindelse
med tiltakene. Arbeidsgiver er pålagt å drøfte og
jevnlig evaluere kontrolltiltakene med de tillitsvalg-
te. Arbeidstakerne skal også ha informasjon om for-
mål, praktiske konsekvenser og antatt varighet av
kontrolltiltaket før det iverksettes.

Den aktuelle spørreundersøkelsen fra Parat kan
gi inntrykk av at det ved flere arbeidsplasser iverkset-
tes kontrolltiltak uten at reglene om drøfting, evalue-
ring og informasjon blir overholdt. Dersom dette er
riktig er det selvsagt alvorlig. Eksempler Parat har
gitt på kontrolltiltak, som pålagt bruk av røde bånd
under menstruasjon, gjør meg også bekymret med
hensyn til hvilken holdning enkelte virksomheter kan
ha til reglene og til arbeidstakernes personvern gene-
relt.

For arbeidstakere kan det være liten hjelp i at det
finnes regler på et område dersom de ikke overhol-
des. Ønsket om en mer effektiv sanksjonering var
bakgrunnen for regjeringen i fjor høst la fram forslag
for Stortinget om at Arbeidstilsynet skulle få almin-
nelig tilsynskompetanse også i forhold til reglene om
kontrolltiltak. Mens arbeidstakerne tidligere var hen-
vist til å forfølge eventuelle brudd sivilrettslig og/el-
ler inngi politianmeldelse, kan derfor Arbeidstilsynet
nå gi pålegg, og om nødvendig ilegge tvangsmulkt,
for å sikre gjennomføringen av bestemmelsene. Jeg
har tro på at dette vil føre til at reglene i større grad
enn tidligere vil fungere etter sin hensikt.

For å ha en mest mulig effektiv og samordnet til-
synsinnsats på dette området, arbeider dessuten Ar-
beidstilsynet og Datatilsynet nå med å utarbeide en
samarbeidsavtale som skal gi føringer for samarbei-
det mellom de to tilsynene. Jeg kan forsikre om at ar-
beidsministeren vil følge nøye med på Arbeidstilsy-
nets videre arbeid i forhold til kontrolltiltak på ar-
beidsplassene.

Regjeringen har generelt fokus på personvern-
problematikken. Det kan nevnes at det i 2009 ble inn-
ført nye regler om arbeidsgivers rett til innsyn i ansat-
tes e-post. I 2009 overleverte også den regjerings-
oppnevnte Personvernkommisjonen sin rapport til
Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Spørs-
mål som gjaldt personvern i arbeidslivet var ett av te-
maene kommisjonen var blitt bedt om å se særskilt
på, og kommisjonen foreslår i rapporten ulike tiltak
for å bedre personvernet i norsk arbeidsliv. Arbeids-
departementet vil samarbeide tett med de andre an-
svarlige departementene i den videre oppfølgingen
av arbeidet for å sikre arbeidstakernes personvern.

SPØRSMÅL NR. 310

Innlevert 16. november 2010 av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker

Besvart 23. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«En Harstad-kvinne opplever nå at hennes irske

eksmann holder igjen parets 10-årige datter etter et
avtalt feriebesøk til Irland i sommer. Moren har ni
dommer fra norsk rettsvesen på at hun har hoved-
omsorg for datteren, mens far har samværsrett. Haag-
konvensjonen regulerer hvordan slike saker skal
håndteres, noe Irland ikke ser ut til å respektere.

Vil justisministeren ta initiativ overfor irske

myndigheter for å bidra til at Haagkonvensjonens be-
stemmelser følges slik at datteren kan vende tilbake
til moren i Norge?»

BEGRUNNELSE:

Bakgrunnen for spørsmålet er en henvendelse fra
en mor i Harstad som har en 10-årig datter som er
holdt tilbake i Irland av far som bor der. Far har sam-
værsrett, mens mor er hovedomsorgsperson. 
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Datteren dro til Irland 17.juni på det som var av-
talt til fire ukers sommerferie med faren, men er fem
måneder senere ennå ikke kommet hjem. 

Da faren ikke ville komme hjem med datteren
som avtalt, kontaktet moren advokat. Via Justisde-
partementet ble det fremsatt begjæring om tilbakele-
vering fra irske myndigheter. Haagkonvensjonen Art
1 skal sikre umiddelbar tilbakelevering av barn som
er ulovlig bortført eller ulovlig holdt tilbake og sørge
for at rett til foreldreansvar og rett til samvær i en
konvensjonsstat effektivt respekteres i andre konven-
sjonstater.

Ettersom det er lover og regler i barnets hjemland
som skal være gjeldende, gjelder norsk lov og rett og
evt. spørsmål om omsorgsrett og foreldreansvar skal
kjøres i Norge. Moren har sammen med advokaten
sørget for at ni rettsbøker er oversatt og sendt irske
myndigheter. Samtlige slår fast at mor har hoved-
omsorg, mens far har samværsrett. Historisk bosteds-
utskrift som kobler mor og datteren min er hentet ut
fra Folkeregisteret og sendt. Det samme er utskrift av
e-poster som bekrefter avtalte datoer og tidspunkt for
sommerbesøk hos far.

Dagens situasjon er at saken står i stampe til tross
for at regelen er at dersom den juridiske eller admi-
nistrative myndighet det gjelder ikke har truffet noen
beslutning når det er gått seks uker fra den dato saken
ble innledet, har søkeren eller sentralmyndigheten i
mottakerstaten, på eget initiativ eller etter anmodning
fra sentralmyndighetene i søkerstaten, rett til å kreve
en forklaring på årsakene til forsinkelsen.

19.august var de første dokumentene oversatt og
saken sendt fra det norske justisdepartementet. Sek-
sukersfristen for irske myndigheter til å fatte en be-
slutning om tilbakelevering eller ikke ble dermed
30.september. Moren opplyser at hun da henvendte
seg til Justisdepartementet uten at saken skal være
fulgt opp overfor Irland av norske myndigheter. 11.
november var seksukersfristen oversteget med ytter-
lige seks uker. Moren er varslet om at hun skal over
til Irland på en høring, men har fortsatt ikke fått noen
dato som skal gis i god tid, slik at flybilletter kan an-
skaffes.

Sist uke kom irske High Court med en anmod-
ning om hvor raskt en barnefordelingssak kan kjøres
i Norge via mekling eller i rettsystemet. Saken i Ir-
land settes i så fall på vent. Justisdepartementet ble
igjen kontaktet for bistand, men morens norske advo-
kat måtte sende brev til sentralmyndighetene i Irland
hvor det poengteres at irske myndigheter er forpliktet
til å ta stilling til Haagkonvensjonens spørsmål. 

Moren har ni dommer i sin favør fra før og spør
seg hvilken forskjell en tiende vil ha? Det ble avholdt
meklingsmøte på familievernkontoret i Harstad i au-
gust, men far møtte ikke. Moren er naturligvis svært
urolig for sin bortførte 10-årige datter som har vært

holdt tilbake i flere måneder. Moren er fortvilet over
at Haagkonvensjonens bestemmelser om en snarlig
tilbakeføring der det har vært en ulovlig bortføring/
tilbakeholding av barnet, ikke overholdes og føler
seg helt maktesløs.

Svar:
Jeg tar på alvor den smerte og fortvilelse barne-

bortføringer skaper hos de som opplever det, og un-
derstreker at disse sakene anses som svært viktige og
gis høy prioritet. Denne regjeringen har arbeidet mål-
rettet for å bedre barns vilkår. Ingenting er viktigere
enn å hindre at barn blir utsatt for vold eller andre
overgrep. 

Regjeringen er opptatt av å forebygge barnebort-
føring, og det arbeides fortløpende med å utvikle eg-
nede metoder for å forebygge og bidra til en løsning
av disse vanskelige sakene, og for å sikre at alle mu-
lige midler tas i bruk der det er nødvendig for å få
bortførte barn tilbake til Norge. Det viktigste virke-
midlet vi har for å løse internasjonale barnebortførin-
ger er Haagkonvensjonen av 1980. Den skal sikre at
barn som er ulovlig bortført eller ulovlig tilbakeholdt
skal tilbakeføres til bostedslandet så raskt som mulig.
Konvensjonen fungerer i de fleste saker etter hensik-
ten, selv om noen saker dessverre kan ta lang tid og
være kompliserte. 

Det er imidlertid grunn til å understreke at det er
begrensninger med hensyn til hva norske myndighe-
ter kan bidra med når et barn bortføres fra Norge. In-
ternasjonale konvensjoner er basert på gjensidig re-
spekt for de nasjonale rettssystemer. Den norske stat
har ingen form for jurisdiksjon i utlandet, heller ikke
overfor norske borgere. Beslutningen om barn skal
tilbakeleveres tilligger domstolene i landet barnet er
bortført til. Norske myndigheter har ingen mulighet
til å direkte gripe inn og påvirke domstolsbehandlin-
gen. Vi kan likevel bidra til å legge til rette for avgjø-
relser ved å videresende informasjon og dokumenta-
sjon, ha jevnlig kontakt med sentralmyndigheten i
det landet barnet er bortført til eller tilbakeholdt i,
samt at vi kan opprettholde trykk på saken ved å pur-
re på saksbehandlingen mv. Haagkonvensjonen åp-
ner også for, som nevnt av stortingsrepresentant
Aspaker, å be om en redegjørelse for hvorfor det ikke
er fattet noen beslutning når det har gått seks uker fra
den dagen saken ble innledet i mottakerstaten. For-
målet er at man gjør sentralmyndigheten i mottaker-
staten oppmerksom på viktigheten av raske avgjørel-
ser i slike saker, og at man ved å be om en redegjørel-
se fremhever intensjonen med raske avgjørelser.  

Når det gjelder oppfølgning av denne konkrete
saken, kan jeg opplyse at Justisdepartementet som
sentralmyndighet etter Haagkonvensjonen, den 30.
juli 2010 mottok søknad fra mor. Søknaden ble sendt
til oversettelse og oversendt Irland 19. august 2010.
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Bekreftelse på mottatt søknad ble oversendt av irsk
sentralmyndighet 25. august, og i faks datert 26. au-
gust ble det opplyst at mor ville bli representert av
irsk advokat i saken. Det har etter dette vært løpende
dialog mellom sentralmyndigheten i Irland og Norge,
hvor bl.a. enkelte spørsmål de har hatt har blitt vide-
resendt mors norske advokat til besvarelse da det var
nødvendig med opplysning fra mor/mors norske ad-
vokat. Det har også vært løpende kontakt direkte
mellom mor og hennes irske advokat, og mye kontakt
mellom mor og saksbehandler i Justisdepartementet
både på e-post og telefon. Etterspurt dokumentasjon
er besørget oversatt av Justisdepartementet og over-
sendt Irland etter ønske fra mor. 

Mor har uttrykt bekymring for barnet og at det tar
tid før saken berammes. Denne bekymringen deler
jeg og den er av Justisdepartementet videreformidlet
til sentralmyndigheten i Irland. Første henvendelse
om dette ble sendt irsk sentralmyndighet 7. oktober,
med kopi til mors norske advokat. Det ble bedt om at
saken ble gitt prioritet og behandlet raskt, samt at det
ble bedt om en tilbakemelding på når det kunne for-
ventes at saken ble berammet. Da Justisdepartemen-
tet ikke fikk tilbakemelding på dette, ble ny faks
sendt 19. oktober 2010 med kopi til mors norske ad-
vokat. Det ble bl.a. vist til Haagkonvensjonens for-
mål om raske avgjørelse i slike saker. Den 29. okto-
ber fikk vi tilbakemelding fra irsk sentralmyndighet,
hvor det lå med en forklaring fra mors irske advokat
på hva som gjenstår før saken berammes. Korrespon-
dansen ble videresendt mor og hennes norske advo-
kat. 

Det er riktig at mor videresendte en henvendelse
hun hadde fått fra sin irske advokat om spørsmål som
var stilt fra High Court i Irland, til Justisdepartemen-
tet. I henvendelsen ba den irske advokaten moren om
å søke råd hos sin norske advokat hva gjelder spørs-
målene fra High Court. Etter dialog mellom Justisde-
partementet og mors norske advokat om innholdet i
en besvarelse, ble det enighet om at forespørselen
skulle besvares av mors norske advokat. Det er derfor
ikke riktig som Aspaker skriver at mors norske advo-
kat måtte skrive brev til sentralmyndigheten. Etter di-
alogen mellom advokaten og Justisdepartementet
nevnt over, skulle mors norske advokat sende svar på
henvendelsen direkte til sentralmyndigheten i Irland
med kopi til mors irske advokat og til Justisdeparte-
mentet.

Jeg understreker at denne saken vil bli fulgt nøye
opp av Justisdepartementet videre, og at vi vil under-
streke viktigheten av en rask avgjørelse i Irland der-
som saken trekker ut i tid. Jeg vurderer imidlertid
ikke saken slik at det bør tas initiativ overfor irske
myndigheter på det nåværende tidspunkt, selv om jeg
har forståelse for at mor opplever at saken trekker ut.
Justisdepartementet vil arbeide videre opp mot irsk
sentralmyndighet for å forsøke å få rask avgjørelse i
saken, og jeg vil holde meg løpende orientert om den
videre fremdriften. Jeg kan bekrefte at Justisdeparte-
mentet arbeider forløpende med å følge opp både
denne og andre barnebortføringssaker, både til og fra
Norge.

SPØRSMÅL NR. 311

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen

Besvart 24. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«I et brev til Stortinget sier statsråden at departe-

mentet har et særlig ansvar for å sørge for likebe-
handling av landets bønder og at det derfor bør være
gode grunner dersom regelverket for erstatninger
skal fravikes. Det rapporteres fra Troms om skader
og tap på avling fra 40 til opp mot 90 %.

Mener statsråden dette er gode nok grunner til å
fravike regelverket, om ikke, hvor store tap mener
statsråden må til før dette kan vurderes?»

BEGRUNNELSE:

Under næringskomiteens reise i Troms fylke sist
vinter mottok vi de første varslene om at fylkets bøn-
der ville stå overfor store klimautfordringer i år. Se-
nere har en rekke henvendelser til Storting og regje-
ring bekreftet dette. Fylkesmannen, fylkeskommu-
nen og flere av bøndenes organisasjoner har hatt en
travel vår, sommer og høst i så måte. Det har under-
veis kommet på plass enkelte tiltak som hjelper i en
vanskelig situasjon, men ikke på langt nær i et slikt
omfang at bøndene eller fylkets politikere mener dis-
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se er tilstrekkelige. Skadeomfanget er etter deres me-
ning så store at man må bruke ekstraordinære midler
og lovverk for å redde næringa.

Svar:
Som stortingsrepresentant Bakke-Jensen viser til,

har jeg i brev av 01.11.10 til Stortinget redegjort for
hva jeg har gjort i forbindelse med avlingsskadesitu-
asjonen i Troms.

Jeg gjentar at jeg har stor forståelse for den van-
skelige situasjonen mange bønder i Troms har kom-
met opp i som følge av svært store vinterskader på
eng, og i tillegg en kald og nedbørrik sommer. Jeg
fikk ved selvsyn bekreftet den vanskelige situasjonen
under min befaring i Troms 7. oktober.

Situasjonen i Troms i år ble spesiell fordi skade-

omfanget på eng ble så omfattende i et stort sammen-
hengende geografisk område. For å kunne få nok fôr
til dyrene gjennom vinteren, må mange kjøpe grovfôr
som må fraktes over lange avstander. Dette innebæ-
rer transportkostnader betydelig over det nivå som
den gjeldende erstatningsordningen bygger på.

På mitt initiativ ble derfor partene i jordbruks-
oppgjøret anmodet om å vurdere mulige særskilte til-
tak for Troms i år.

Dette ble fulgt opp ved at avtalepartene 03.09.10
vedtok å fravike det ordinære regelverket i avlings-
skadeordningen og doble erstatningssatsen for av-
lingsskade i grovforproduksjon i Troms i år. Dette er
beregnet å kunne gi bønder i Troms ril sammen 10 -
15 mill. kroner ekstra i tillegg til det som følger av det
ordinære regelverket.

SPØRSMÅL NR. 312

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Besvart 26. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Så har Helse Sør-Øst felt nok en dødsdom over

en ideell institusjon. Denne gangen er det Oslo Hos-
pital med en 700 års lang historie som skvises. Flere
av pasientene er personer som er dømt til tvungent
psykisk helsevern - en gruppe Oslo Hospital har sær-
lig kompetanse i forhold til. Helse Sør-Øst vil, som
vanlig, ikke svare på konsekvensene for de som tren-
ger et slikt tilbud.

Hvor lenge vil helseministeren sitte stille å se på
at Helse Sør-Øst raserer tilbud i ideell regi, enten det
gjelder rus eller psykiatri?»

Svar:
Regjeringen vil videreutvikle samhandlingen

mellom offentlig sektor, frivillige aktører og ideelle
organisasjoner. I regjeringens politiske plattform er
vi tydelige på at vi ser ideelle aktører som viktige bi-
dragsytere til velferdsproduksjonen. Jeg er også opp-
tatt av at ideelle og frivillige organisasjoner som le-
verandører til det offentlige skal få forutsigbare avta-
levilkår og arbeidsforhold, samtidig som vi skal stille
klare krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår.

På bakgrunn av det konkrete spørsmålet fra re-
presentanten Hans Olav Syversen, har jeg fått følgen-
de redegjørelse fra Helse Sør Øst RHF: ”Siden Helse
Sør-Øst RHF er i sluttfasen av anskaffelsen av priva-

te tjenester innen psykisk helsevern, setter lovverket
klare begrensninger på hva vi kan gi informasjon om.
Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvilke
institusjoner som har fått tilbud om avtale med Helse
Sør-Øst RHF. Klagefristen er ennå ikke utløpt, og det
er derfor ikke mulig å gå detaljert inn på resultatet av
tildelingen.” Helse Sør-Øst RHF har i sakens anled-
ning også opplyst at gjeldende rammeavtaler med
private leverandører innen psykisk helsevern utløper
31.12.2010. Det var derfor behov for å gjennomføre
en anskaffelsesprosess som sikrer regionen nye avta-
ler for kommende fireårsperiode, og som erstatter av-
talene i tidligere Helse Øst og tidligere Helse Sør.
Ifølge Helse Sør-Øst RHF skal avtalene være et godt
supplement til det tilbudet som finnes av tjenestetil-
budet i helseforetakene. Videre skal de nye avtalene
bidra til at tjenestene er virkningsfulle, trygge, sam-
ordnet og preget av kontinuitet, involverer brukerne
og gir dem innflytelse og utnytter ressursene på en
god måte. 

Helse Sør-Øst opplyser i forlengelsen av dette at
alle føringer i Opptrappingsplanen for psykisk helse-
vern og regionens omstillingsprogram er lagt til
grunn for anskaffelsen og for å trygge et nødvendig
supplerende tilbud. Dette gjelder spesielt en god til-
gjengelighet for befolkningen og et godt samarbeid
med behandlingstilbudene i helseforetakene. 
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I statsbudsjettene for 2010 og for 2011 har depar-
tementet i tråd med regjeringserklæringen gitt tydeli-
ge signaler om behovet for omstilling av tjenesten
med siktemål å få behandlet pasientene på et nivå
som best mulig kan tilrettelegge for mestring og nor-
malt liv. Dette innebærer økt vekt på lokalbaserte og
kommunale tilbud, inkludert polikliniske og ambu-
lante tjenester i regi av distriktspsykiatriske sentre.
Samtidig skal sykehusenes funksjoner videreutvikles
på de områdene som i fremtiden skal ivaretas på det

nivået. I Oppdragsdokumentet for 2010 er de regio-
nale helseforetakene derfor bedt om å legge til rette
for videreutvikling og omstilling av tjenestetilbudet
innen psykisk helsevern.

Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst RHF gjennomfø-
rer en ryddig anbudsprosess for alle de involverte til-
byderne, og at foretaksgruppen, på grunnlag av de
styringssignaler som er gitt, fortsatt vil arbeide for et
best mulig tilbud for denne pasientgruppen.

SPØRSMÅL NR. 313

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Knut Arild Hareide

Besvart 24. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Regelverket for postadresser er i dag slik at en

ikke kan bruke gårdsnavn som primær postadresse. I
stedet er man pliktet til kun å bruke den gateadresse
man har fått tildelt som erstatning for gårdsnavnet.
Mange frykter at dette blant annet bidrar til å svekke
den tradisjonen en har med gårdsnavn.

Vil statsråden vurdere et system der gårdsnavn
fortsatt kan brukes som primær postadresse med ga-
teadresse som et eventuelt tillegg?»

Svar:
Jeg har bedt Posten Norge AS om å gi kommen-

tarer til spørsmålet. Posten har gitt følgende svar: 

”For eiendommer der kommunene har tildelt gate-
adresse og hvor postmottaker har levering av post i
”grønn” postkasse, består postadressen av gateadresse
samt postnummer og poststedsnavn. Gårdsnavn er et
adresseelement som Posten ikke har nytte av og som
kan virke forstyrrende i postsorteringen, og det er der-
for ikke en del av postadressen.

Gårdsnavn er et adresseelement som brukes i ma-
trikkellova. Til forskjell fra postadressen som tjener et
formidlingsbehov, definerer matrikkellova den offisi-
elle adressen for en bygning, bruksenhet, eiendom el-
ler annet objekt registrert med adresse i matrikkelen.
Gårdsnavn er i matrikkellova § 2 bokstav h) definert
som ”adressetilleggsnavn": ”nedarvet bruksnavn eller
navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av
den offisielle adressen”. I matrikkelforskriften (§ 54
punkt 1, om adressetilleggsnavn) heter det: ” Når
adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunn-
bokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den
offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruks-
navn, dersom navnet faller språklig og geografisk

sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai
1990 nr. 11 om stadnavn.”

Moderne postproduksjon er basert på utstrakt grad
av maskinell sortering. Av hensyn til en effektiv sor-
tering må de enkelte komponentene i postadressen ha
en fast plassering og være angitt på postsendingene i
en bestemt rekkefølge. Uvedkommende adresseele-
menter forstyrrer den maskinelle postbehandlingen.
Konsekvenser vil være redusert maskineffektivitet og
fare for kvalitetsbrist på grunn av risiko for feiltolk-
ning av adressen.

Det er tidligere gjort en vurdering av mulig plas-
sering av bolignummer i tillegg til post-adressen for
avsendere som ønsker å ha med dette elementet på
sendingen. Posten er innstilt på å gjøre en tilsvarende
vurdering av om det er mulig å finne en akseptabel
plassering av gårdsnavnet i tillegg til postadressen.
Vurderingen vil omfatte tekniske tester på sorterings-
maskinparken, og beregning av kostnader ved eventu-
ell endring av Postens adressedatabase, programvare
og tekniske maskintilpasninger. Forutsetningen for
testing/vurdering vil være at gårdsnavn kommer som
et eventuelt tillegg til postadressen. Det vil uansett
ikke være aktuelt at gårdsnavn blir ”primær postadres-
se med ga-teadresse som et eventuelt tillegg”, slik
spørreren ser for seg.”

Jeg ser verdien av å bevare gårdsnavn som en del
av adressen. Samtidig er jeg opptatt av å sikre at post-
leveringen kan være effektiv og rask, slik at alle får
de posttjenestene de har krav på, med høy kvalitet.
Som det går fram av Postens svar, vil Posten vurdere
om det er mulig å finne akseptabel løsning hvor
gårdsnavn kan bli en del av postadressen. Jeg håper
at det kan finnes løsninger som gjør at alle hensyn
kan tas vare på når det gjelder gode og effektive post-
tjenester, samtidig med en bevaring av verdifulle tra-
disjoner i samfunnet vårt.
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SPØRSMÅL NR. 314

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 26. november 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Testsenteret på Mongstad (TCM) omtales som

unikt på grunn av den fleksibilitet som er innebygd i
anlegget. Anlegget skal kunne teste ulike teknologi-
er, og simulere avgasser fra både gasskraft og kull-
kraftverk. I Aftenposten 17.11.10 står det at Siemens
vil inn på TCM. Gassnova sier at TCM kan teste ut
en tredje teknologi på TCM, men at de ikke har finan-
siell evne til å gjøre det nå.

Kan statsråden gi et anslag hvor mye det vil koste
å tilpasse TCM for uttesting av en tredje CO2-rense-
teknologi?»

Svar:
Det er planlagt at to teknologier skal testes i pa-

rallell på TCM: aminteknologi og karbonatteknologi.
De to fangstanleggene skal operere uavhengig av
hverandre og begge skal kunne fange CO2 fra avgass
fra kraftvarmeverket og fra krakkeren på raffineriet.
I tillegg vil anlegget kunne justere konsentrasjonen
av CO2 i røykgassen ved å berike eksosgass fra kraft-
varmeverket med fanget CO2. Dette gjør det mulig å
teste CO2-fangst fra avgasser med andre konsentra-
sjoner av CO2 enn det de to eksosgasskildene har.

Fangstanleggene er nå under oppføring, og vi nær-
mer oss fasen der den praktiske teknologiutviklingen
og utprøvingen av de to teknologiene skal skje. 

Teknologisenteret vil få en robust infrastruktur
som vil gjøre det mulig å gjennomføre ulike utvi-
klings- og testaktiviteter. Det vil også bli lagt til rette
for at man skal kunne gjennomføre ombygginger og
tilpasninger, eller investeringer i en tredje teknologi.
Eventuelle ombygginger eller investeringer i en tred-
je teknologi vil være forbundet med kostnader utover
foreliggende investeringsestimat.

Rammene for eventuell inkludering av en tredje
teknologi ved teknologisenteret er regulert i deltaker-
nes samarbeidsavtale. Før jeg kan si noe nærmere om
kostnader og konsekvenser knyttet til en tredje tekno-
logi, må slike teknologier vurderes og utredes. Jeg
legger til grunn at Gassnova, som representerer sta-
ten i TCM, på en god måte og i tråd med gjeldende
avtale vil legge fram kostnadsanslag og eventuelt an-
befaling om investeringer i en tredje teknologi når
dette er aktuelt.

Det er behov for et mangeårig arbeid med å utvi-
kle teknologier for CO2-fangst. I denne sammenheng
er det viktig å ha tilgang til fasiliteter der teknologier
kan testes ut og verifiseres i en skala som nærmer seg
industriell skala – dette har regjeringen lagt til rette
for på Mongstad. Jeg har tro på at TCM vil kunne
fungere som en viktig arena for forskning og utvik-
ling innenfor CO2-fangst i flere år fremover.

SPØRSMÅL NR. 315

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Anders Anundsen

Besvart 25. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Kan statsråden forsikre at pensjonister som i

god tro mottar for mye i trygdeytelser slipper å tilba-
kebetale ytelsene og at de som mottar for lite får et-
terbetalt med renter?»

BEGRUNNELSE:

I Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon og
kontroll av departementene Dok 1. (2010-2011),
kommer det frem at mange pensjonister har fått utbe-
talt feil pensjon i 2009.

Riksrevisjonen påviste gjennom sin kontroll feil
i omlag 800 konkrete pensjonsforhold. Undersøkel-
ser som NAV selv har utført viser at omlag 1 % får
feil utbetaling dvs. rundt 10 000 pensjonister.

I henhold til folketrygdloven § 22-15, som byg-
ger på læren om condictio indebiti, slipper pensjonis-
ter å tilbakebetale feilaktige trygdeytelser som de
mottar i god tro. Pensjonister som har mottatt for lite
har krav på etterbetaling av pensjonsytelser. Her vil
reglene om foreldelse av fordringer sette yttergrense-
ne for hvor langt tilbake i tid som NAV plikter å be-
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tale. Etter folketrygdloven § 22-17 skal også NAV
betale renter på etterutbetalingene.

Svar:
Reglene om tilbakekreving etter feilaktig utbeta-

ling av pensjoner framgår av folketrygdloven § 22-
15.

Hovedregelen er at utbetaling til personer som
ikke har krav på pensjon, skal kreves tilbake når ved-
kommende forsto eller burde ha forstått at utbetalin-
gen skyldtes en feil. Det er med andre ord et vilkår for
å kunne beholde for mye utbetalt pensjon at vedkom-
mende har mottatt pensjonen i aktsom god tro.

Hvis pensjonisten ikke har vært i aktsom god tro
har Arbeids- og velferdsetaten anledning til å unnlate
å fremsette krav om tilbakebetaling når særlige grun-
ner taler mot det. Momenter som taler for å unnlate å
fremsette et tilbakebetalingskrav kan være at pensjo-
nistens grad av uaktsomhet er liten, at det har gått
lang tid eller at feilen helt eller delvis kan tilskrives
Arbeids- og velferdsetaten.

Feilutbetalt pensjon som er mottatt i aktsom god
tro kan etter bestemmelsene i folketrygdloven også
kreves tilbake, begrenset til det beløp som er i behold
når vedkommende blir kjent med feilen. Ved vurde-
ringen av om dette beløpet helt eller delvis skal kre-
ves tilbake, legges det blant annet vekt på størrelsen
av det feilutbetalte beløp, hvor lang tid det er gått si-
den feilutbetalingen fant sted eller om vedkommende
har innrettet seg i tillit til utbetalingen.

Som det fremgår av redegjørelsen over, er regle-
ne om tilbakekreving strenge og i liten grad overlatt
til Arbeids- og velferdsetatens skjønn. Jeg mener at
dagens regelverk på en god måte balanserer hensynet
til den enkelte pensjonist og det offentliges interesse
i en forsvarlig pensjonsforvaltning, og er i overens-
stemmelse med den alminnelige rettsoppfatning. Jeg
vil også påpeke at strenge regler på dette området kan
forebygge trygdebedrageri. I tillegg sikrer et klart og
entydig regelverk likebehandling.

Spørsmålet om renter ved etterbetaling er også
regulert i folketrygdloven og skal ytes i følgende tre
tilfeller: For det første skal renter ytes når krav om
pensjon ikke har vært fremmet tidligere grunnet mis-
visende opplysninger fra Arbeids- og velferdsetaten,
jf. folketrygdloven § 22-13 sjette ledd. For det andre
skal renter ytes i de tilfeller krav om pensjon er blitt
avslått grunnet feil begått av Arbeids- og velferdseta-
ten, jf. § 22-14 fjerde ledd. For det tredje skal det ytes
renter ved etterbetaling når Arbeids- og velferdseta-
ten av eget tiltak retter feil ved det opprinnelige ved-
taket. Rentesatsen er i forskrift fastsatt til halvparten
av rentesatsen i forsinkelsesrenteloven.

Som det går frem, er det ingen generell adgang til
å yte renter ved etterbetaling. Tvert om avskjærer lo-
ven renter og/eller erstatning for rentetap i andre til-
felle enn nevnt her. Med henvisning til begrunnelsen
for representantens spørsmål, tror jeg likevel at de til-
feller representanten synes å være opptatt av, i all ho-
vedsak vil gi rett til renter i tråd med dagens regler.

SPØRSMÅL NR. 316

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker

Besvart 29. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Kvam Bompengeselskap a/s har søkt om en fri-

taksordning for fastboende i Steinsdalen og kommu-
negrensen mellom Kvam og Granvin. Søknaden er
begrunnet i at særlig landbruksvirksomhet (traktorer
m.m.) blir belastet med bompenger da de krysser
bomsnittet i sin virksomhet.

Mener ikke statsråden at dette ligger innenfor de
fritaksbegrunnelser som ligger i takst- og rabattsyste-
met?»

Svar:
Samferdselsdepartementet har foreløpig ingen

rolle i denne saken, men jeg er kjent med at det i

takstvedtaket er gitt fritak for enkelte som driver
gårdsbruk i området og som passerer bommen med
traktor. Statens vegvesen opplyser at takstvedtak er
fattet etter at takstsøknaden fra bompengeselskapet
har vært lagt fram for lokalpolitisk behandling. I
Vegdirektoratets vedtak blir det vist til at de fritakene
som bompengeselskapet har søkt om og som ikke er
imøtekommet, ikke er lagt til grunn eller omtalt i
St.prp. nr. 77 (2008-2009) eller gjeldende takstret-
ningslinjer. Bompengeselskapet har imidlertid påkla-
get den delen av takstvedtaket som omhandler fritak
fra betaling av bompenger. 

Takstvedtaket ble kunngjort 9. november 2010
med tre ukers klagefrist. Klagefristen er dermed ikke
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utløpt. Hvis Vegdirektoratet fastholder vedtaket, sen-
des saken med Vegdirektoratets innstilling til Sam-
ferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet vil

som klageinstans ta stilling til klagen etter at saken er
oversendt departementet.

SPØRSMÅL NR. 317

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy

Besvart 26. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«En kommune jeg besøkte nylig har omgjort de

fleste sykehjemsplasser til omsorgsboliger for de
syke eldre. Kommunen har nå kun 6 sykehjemsplas-
ser, hvorav tre brukes til korttidsopphold, og de tre
resterende brukes til avgrensede rehabiliteringsopp-
hold.

Kan en kommune unngå å ha tilbud om ordinære,
langtids sykehjemsplasser?»

Svar:
En kommune må ha det antallet sykehjemsplas-

ser som er nødvendig for å gi forsvarlige tjenester til
hjelpetrengende. Dette følger av kommunehelsetje-
nesteloven som fastslår at enhver har rett til nødven-
dig helsehjelp i den kommune han eller hun bor eller
midlertidig oppholder seg. Når det gjelder det nær-
mere innholdet av kommunehelsetjenesten følger
dette av lovens § 1-3 som lister opp de nærmere opp-
gavene kommunene skal sørge for, herunder syke-
hjem.

Hva som til enhver tid er ”nødvendig helsehjelp”
er en faglig vurdering som må avgjøres i det konkrete
tilfelle. Avhengig av den enkeltes funksjonsnivå kan
helsetjenesten ytes i pasientens eget hjem i form av
for eksempel hjemmesykepleie, eller i egnet institu-
sjon som sykehjem eller annen type tilpasset boform.
Dersom tjenesten ytes i pasientens hjem, er tjeneste-
ne ikke begrenset til medisinsk behandling, men kan
etter sosialtjenesteloven også omfatte tjenester som
praktisk bistand til matlaging, personlig hygiene,
trygghetsalarm etc.

Det følger av dette at det avgjørende til enhver tid

vil være om kommunen er i stand til å tilby sine inn-
byggere en verdig, forsvarlig og adekvat tjeneste. Det
er altså kvaliteten og omfanget på tjenesten som er
det avgjørende, ikke hvor tjenesten ytes. Dersom for-
svarlige tjenester til en hjelpetrengende bare kan ytes
i sykehjem, er kommunen forpliktet til å tilby en sy-
kehjemsplass.

Etter mediaoppslag om bl.a. ventelister til syke-
hjemsplass, ba jeg fylkesmennene om en vurdering
av tilstanden i omsorgstjenestene i kommunene.
Samtidig tok Statens helsetilsyn kontakt med embe-
tene for en avklaring av om det lå opplysninger av til-
synsmessig betydning i det materialet som er offent-
liggjort. Tilbakemeldingene fra Helsetilsynet i fylket
og fylkesmannsembetene viser at Helsetilsynet i fyl-
ket har god oversikt over hvilke kommuner som har
problemer med tjenesteytingen og følger opp disse -
både gjennom tilsyn og rådgiving.

Avslutningsvis har jeg lyst til å bemerke at det er
kommunen som skal sørge for nødvendige helse- og
omsorgstjenester til sine innbyggere, mens statens
oppgave er å sette kommunene i stand til å utføre sine
oppgaver. Dette er også bakgrunnen for at regjerin-
gen gir tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og hel-
døgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vil
utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngan-
gen fra kommunene tilsier det. Jeg vil imidlertid un-
derstreke at investeringstilskuddet har tydelige ret-
ningslinjer som understreker at dersom kommunene
bygger sykehjem ved hjelp av investeringstilskuddet,
for så å omdanne disse til omsorgsboliger, må deler
av tilskuddet tilbakebetales.



Dokument nr. 15:2 – 2010–2011 117

SPØRSMÅL NR. 318

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli

Besvart 26. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hvordan vurderer statsråden den utprøvende

behandlingen med LSD i det psykiske helsevernet på
70-tallet, i lys av dagens etiske krav til medisinsk
forskning og behandling?»

BEGRUNNELSE:

På bakgrunn av en henvendelse er jeg gjort kjent
med at pasienter ble utsatt for et forskningsprosjekt
med bruk av LSD under behandling i psykisk helse-
vern på 70-tallet. Behandlingen ble gjennomført uten
samtykke, og pasienten har i ettertid fått store helse-
messige problemer. Helse- og omsorgsdepartementet
viser i svarbrev til pasienten til at det i NOU:2003:33
slås fast at denne utprøvende behandlingen var be-
grunnet med hensynet til pasientens beste, og at dette
dermed ikke anses å være uetisk behandling. Det
samme kan sies om en rekke tiltak i regi av offentlige
myndigheter som i dag vurderes som uetiske. 

Det er viktig å ha en helsepolitisk vurdering av
hvilke etiske krav som skal stilles til forskning, slik
at man i fremtiden kan beskytte pasientene bedre mot
overgrep og helseskader. En god intensjon kan som
hovedregel ikke rettferdiggjøre behandling uten pasi-
entens samtykke, eller behandling der pasientsikker-
heten ikke er forsvarlig ivaretatt.

Svar:
Regjeringen (Stoltenberg I) nedsatte 5. oktober

2001 en granskningskommisjon som skulle granske
alle forhold i forbindelse med påstander om at det i
etterkrigstiden og frem til ca. 1975 skal ha blitt fore-
tatt forskning med blant annet LSD på mennesker.
Granskningen skulle kunne avdekke eventuelle mis-
bruk/uforsvarlig bruk av forsøkspersoner i forskning. 

Kommisjonen avga sin rapport NOU 2003:33
Granskning av påstander om uetisk medisinsk fors-
kning på mennesker 17. desember 2003. Kommisjo-
nen foretok søk i studier, pasientjournaler og forsva-
rets arkiver. De var også i kontakt med pasienter, på-

rørende, helsepersonell, forskere og andre, samt med
en rekke helseinstitusjoner og utenlandske arkiver og
institusjoner. Undersøkelsene har ikke bekreftet på-
standene om uetisk forskning med LSD. 

I NOU 2003:33 kapittel 5.6 gis følgende opp-
summering av kommisjonens granskning av påstan-
dene om LSD forsøk:

”[…]Kommisjonens granskning har vist at det fra
begynnelsen av 1960-årene til midten av 1970-årene
ble drevet utprøvning med bruk av LSD i behandlin-
gen av psykiatriske pasienter, særlig ved Modum Bad
Nervesanatorium. Det er imidlertid ikke avdekket for-
hold som tyder på at den enkelte pasientens beste ikke
var det overordnete hensynet i denne utprøvende be-
handlingen. […]”.

Med bakgrunn i den kunnskap som forelå på
1960- og 1970-tallet, fant kommisjonen således ikke
grunn til å konkludere med at det har foregått uetisk
forskning med LSD i Norge på denne tiden. 

Utprøvende behandling og annen medisinsk og
helsefaglig forskning som skal gjennomføres i dag,
vil være omfattet av helseforskningsloven. Helse-
forskningsloven trådte i kraft 1. juli 2009 og har som
formål å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk
og helsefaglig forskning. 

I henhold til helseforskningsloven er hovedrege-
len at det kreves samtykke fra deltakere i medisinsk
og helsefaglig forskning, med mindre annet følger av
lov. Helseforskningsloven har videre en bestemmel-
se om forsvarlighet, som blant annet slår fast at fors-
kningen skal være basert på respekt for forsknings-
deltakernes menneskerettigheter og menneskeverd,
og at hensynet til deltakernes velferd og integritet
skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.
Medisinsk og helsefaglig forskning skal ivareta etis-
ke, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og per-
sonvernmessige forhold. Det følger videre av loven
at forskningsprosjekter skal forhåndsgodkjennes av
en regional komité for medisinsk og helsefaglig fors-
kningsetikk.
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SPØRSMÅL NR. 319

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland

Besvart 26. november 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Fylkesmennene har ansvar for å føre tilsyn med

institusjoner i barnevernet og skal der det avdekkes
mangler og lignende gi pålegg om å rette opp i for-
holdene. 

Hvilke sanksjonsmuligheter har fylkesmennene
bortsett fra å nedlegge driften, der dette ikke er en
hensiktsmessig sanksjonsmulighet?»

BEGRUNNELSE:

Det arbeides med å forbedre tilsynsordningen,
det ser spørsmålsstilleren på som meget positivt da
det er viktig at kvaliteten på de tjenestene barnever-
net leverer er av beste kvalitet og er underlagt grun-
dig kontroll. I forskrift om tilsyn med barn i barne-
verninstitusjoner for omsorg og behandling § 12. Til-
tak ved mangler o.l. – tilsynsmyndighetens oppføl-
ging heter det at fylkesmannen kan gi pålegg om å
rette opp i mangler innen en gitt frist eller eventuelt
nedlegge driften. I de tilfeller hvor ikke manglene er
så alvorlige at nedleggelse av driften er aktuelt vil
spørsmålsstilleren vite hvilke andre sanksjonsmulig-
heter fylkesmennene har ovenfor institusjonene i de
tilfeller de ikke følger opp pålegg. For kommunene
kan fylkesmannen ifølge forskrift om fylkesmannens
adgang til å ilegge kommuner mulkt ved overskridel-
se av fristene i barnevernloven § 6-9 ilegge mulkt til
de kommunene som ikke overholder frister.

Svar:
I likhet med stortingsrepresentant Hofstad Helle-

land er jeg opptatt av å sikre at institusjoner gir barna
som bor der forsvarlig omsorg og behandling. Da-
gens regelverk ivaretar dette formålet gjennom et
samspill av ulike virkemidler. Blant annet skal kom-
munale og private institusjoner godkjennes av statlig
regional barnevernmyndighet. Institusjonene skal
oppfylle bestemte kvalitetskrav og utføre internkon-
troll for å sikre forsvarlig drift. I tillegg kan barna
selv påklage ulike forhold til fylkesmannen med
hjemmel i tilsynsforskriften og rettighetsforskriften.

Fylkesmannen fører tilsyn med institusjonene.
Rammene for dette tilsynet fremgår av barnevernlo-
ven § 5-7 og forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om

tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg
og behandling (tilsynsforskriften).

Fylkesmannen skal besøke institusjonen så ofte
som nødvendig og minst to ganger i året. Minst ett av
besøkene skal være uanmeldt. I tillegg skal tilsyn i
form av systemrevisjon foretas hvert år. Formålet
med tilsynet er å påse at lover og regelverk blir fulgt,
og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i in-
stitusjonen. Videre skal tilsynet påse at barna blir be-
handlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes
integritet.

Dersom fylkesmannen blir oppmerksom på for-
hold som bør endres, skal begrunnet melding sendes
institusjonens ledelse, med samtidig underretning til
statlig regional barnevernmyndighet. Så vidt mulig
bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om min-
dre endringer kan tas opp direkte med institusjonens
ledelse. Det vises til tilsynsforskriften § 12 første
ledd.

Dersom fylkesmannen finner at institusjonen dri-
ves uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å
rette på forholdet eller å nedlegge driften. Dette gjel-
der når fylkesmannen finner at institusjonen drives
på en måte som kan ha skadelige følger for de barna
som oppholder seg der, eller for andre, eller at driften
på annen måte er uforsvarlig. Pålegget skal være
skriftlig og inneholde en frist for når det skal være ut-
ført. Det vises til tilsynsforskriften § 12 annet ledd.

Dersom fylkesmannen finner at institusjonen dri-
ves uforsvarlig, er altså sanksjonsmulighetene pålegg
om retting eller om nedleggelse. Dette understreker
alvoret i slike avvik. Godkjenningsmyndighetene
skal for øvrig underrettes om fylkesmannens forslag
til tiltak.

Manglende oppfølging av pålegg vil kunne ha
negative konsekvenser både for eksisterende god-
kjenning og eventuelle etterfølgende søknader om
godkjenning. En institusjon som ikke følger et ilagt
pålegg fra fylkesmannen, vil dessuten risikere tap av
omdømme. Tilsvarende vil gjelde manglende oppføl-
ging av andre foreslåtte tiltak fra fylkesmannens side.

Barnevernloven med forskrifter gir ikke hjemmel
for å ilegge institusjoner økonomiske sanksjoner i
form av mulkt i forbindelse med tilsyn.
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SPØRSMÅL NR. 320

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland

Besvart 26. november 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Hva har statsråden gjort for å styrke samordnin-

gen og oppfølgingen av ettervernet for ungdom i bar-
nevernet etter lovendringen i 2009?»

BEGRUNNELSE:
Endringen av barnevernloven § 1-3 ga barnevern-

tjenesten plikt til å begrunne hvorfor en ungdom som
tidligere har fått hjelp av barnevernet ikke lenger skal
få hjelp etter fylte 18 år. Dette skulle sikre at det med
utgangspunkt i den enkelte ungdoms beste skulle fore-
tas en konkret og grundig vurdering av hva som kan
gjøres for å hjelpe ham eller henne i overgangen til
voksenlivet. Det overordnede målet er at ungdomme-
ne skal settes i stand til å greie seg på egen hånd. 88,7
prosent av alle barn som hadde fylt 18 år i siste halvdel
av 2009 har fått ført videre tiltak etter fylte 18 år. Fors-
kning viser at ungdom som har fått ettervern klarer seg
bedre i voksenlivet enn ungdom som ikke har fått et-
tervern, både når det gjelder utdanning, lønn og arbeid.
I behandlingen av saken ba komiteens mindretall om
at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med
sak om ettervern for barnevernsbarn hvor det redegjø-
res for samordning mellom barnevernlov og sosialtje-
nestelov, hva en slik rettighet vil kunne omfatte, hvil-
ket virksomhetsområde i kommunen som skal forvalte
denne rettighet, iverksette tiltak og følge opp at tiltake-
ne er i samsvar med denne rettighet.  Regjeringen har
ikke fremlagt en slik sak på det nåværende tidspunkt.

Svar:
I likhet med stortingsrepresentant Hofstad Helle-

land er jeg opptatt av å sikre at ungdom i barnevernet
får den hjelp og støtte de har behov for, i overgangen
mot voksenlivet. 

Med virkning fra 1. juli 2009 ble barnevernloven
endret slik at barneverntjenesten nå må begrunne
hvorfor en ungdom ikke skal motta ettervern. Vedta-
ket om at en ungdom ikke skal motta ettervern skal
begrunnes ut fra hensynet til ungdommens beste.

Orientering om lovendringen er gått ut til alle
landets kommuner og berørte etater.

Det vil også med det første bli sendt ut en revidert
utgave av rundskrivet fra 2004: ”Barnevernloven § 1-
3 Tiltak for ungdom over 18 år”, slik at det blir i tråd
med lovendringene. I disse retningslinjene vil vi også
ta inn en anbefaling om at ungdom som takker nei til
ettervern skal kontaktes av barneverntjenesten når de
fyller 19 år, for å høre om de har endret mening og li-
kevel ønsker å motta hjelp.

Stortingsrepresentant Hofstad Helleland sier vi-
dere i sin begrunnelse for spørsmålet: ” I behandlin-
gen av saken ba komiteens mindretall om at regjerin-
gen skulle komme tilbake til Stortinget med sak om
ettervern for barnevernsbarn hvor det redegjøres for
samordning mellom barnevernlov og sosialtjeneste-
lov, hva en slik rettighet vil kunne omfatte, hvilket
virksomhetsområde i kommunen som skal forvalte
denne rettighet, iverksette tiltak og følge opp at tilta-
kene er i samsvar med denne rettighet.”  

Selv om barnevernloven ikke inneholder direkte
formuleringer som gir ungdommen eller familien en
”rett” til eller ”krav” på tjenester eller ytelser, er det
ingen tvil om at loven pålegger myndighetene en
plikt til å sikre at barn og ungdom får nødvendig hjelp
og bistand etter barnevernloven. Barneverntjenesten
har derfor en plikt til å sørge for at ettervern blir satt
i verk der lovens vilkår er oppfylt. Fylkesmannen er
pålagt å føre tilsyn med at kommunene utfører sine
plikter etter loven, og ungdommen kan påklage bar-
neverntjenestens vedtak inn for fylkesmannen.

Ellers viser jeg til at lov om sosiale tjenester i ar-
beids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. janu-
ar 2010. Det fremgår av lovens formålsbestemmelse
at loven blant annet skal bidra til at utsatte barn og
unge og deres familier får et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud. Arbeids- og velferdsdirektoratet er i
ferd med å utarbeide rundskriv til bruk i arbeids- og
velferdsforvaltningen. Rundskrivet vil bl.a. legge
vekt på å ivareta hensynet til barn og unge. Barne-, li-
kestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil
gi innspill til dette rundskrivet.

For øvrig er jeg helt enig med stortingsrepresen-
tanten i at samarbeid og samordning mellom flere tje-
nesteområder er viktig i ettervernsarbeidet. Fors-
kning og erfaring viser at godt ettervern handler om
å ha et langsiktig og helhetlig perspektiv på ungdom-
mens overgangsfaser mot et selvstendig voksenliv. 

BLD har derfor bl.a. innledet et samarbeid med
flere berørte departementer. Vi ønsker å lage en felles
oversikt over forpliktelser som ulike offentlige tje-
nester har overfor utsatte ungdomsgrupper. Målgrup-
pen er ungdom i alderen ca. 15 – 25 år som står i fare
for marginalisering og utestenging fra utdanning, ar-
beidsliv og boligmarked. Formålet er å legge til rette
for tilpasset forebyggende innsats og samordning i
arbeidet med utsatte unge.

Mitt mål er at oppfølging av ungdom over 18 år
skal være en selvfølgelig del av barnevernets arbeid,
og at også andre tjenester skal ha dette fokuset.
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SPØRSMÅL NR. 321

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Sylvi Graham

Besvart 26. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«I NRKs Brennpunkt den 16.11.2010 ble det vist

at tannhelsesekretærene som er skadet av kvikksølv
ikke har fått sin sak behandlet etter fire år. Eller de
har fått avslag på søknaden om yrkesskadeerstatning.
Dette til tross for at både leger og professorer ved
Norske sykehus er enige og har konkludert med at
kvinnene er kvikksølvforgiftet. Det er grunn til å rei-
se spørsmål til NAVs saksbehandling i saken. 

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at oppdatert
forskning legges til grunn og sikrer en rettmessig be-
handling av sakene?»

BEGRUNNELSE:

I 2005 ble det reist spørsmål om helseskader re-
latert til kvikksølveksponering. Det ble i NRKs
Brennpunkt den 16.november d.å. vist til at tannhel-
sesekretærer som har fått disse skadene og som har
søkt om yrkesskadeerstatning, daglig har behandlet
store doser kvikksølv. Kvinnene det gjelder har til-
dels ventet i svært lang tid på å få sin sak behandlet -
opptil fire år i ett tilfelle, eller de har fått avslag.
Saksbehandlingen fra NAVs side viser at vurderinger
fra sterke norske fagmiljøer, som har undersøkt pasi-
entene, settes tilside av NAV. Det fremkommer også
at NAV heller fester lit til uttalelser fra rådgivende le-
ger som ikke har undersøkt pasientene i sin begrun-
nelse for avslag. Pasientene har tydelig en sterk opp-
levelse av at de ikke blir trodd.

Svar:
I det refererte programmet i NRKs Brennpunkt

stilles det spørsmål ved Arbeids- og velferdsetatens
oppfølging av tannhelsepersonell som kan ha fått
senskader etter kvikksølveksponering. 

Etter det første Brennpunktprogrammet om
kvikksølvsaken i 2005 iverksatte departementet en
rekke tiltak for i sikre en god og helhetlig oppfølging
i helsevesenet og i trygdesystemet.

– Det ble sendt brev til alle landets fastleger om
viktigheten av korrekt og god oppfølging av hen-
vendelser fra tidligere tannhelsepersonell. 

– Det ble iversatt og finansiert forskning på områ-
det. Sommeren 2005 ble det innhentet en kunn-
skapsstatus fra Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI). Senere ble to prosjekter ved St. Olavs
hospital om sammenhenger mellom kvikksølv-
påvirkning og helseskader hos tidligere ansatte i
tannhelsetjenesten og eventuelle misdannelser
hos deres barn gjennomført. 

– De arbeidsmedisinske avdelingene har etablert et
løpende samarbeid for bedre utredninger av mu-
lig helseskade blant kvikksølveksponert tannhel-
sepersonell.  Departementet har hatt møter med
representanter for tidligere tannhelsepersonell og
berørte myndigheter om saken. I møtet i 2009 ut-
trykte organisasjonene generelt tilfredshet med
departementets oppfølging, men påpekte at det
gjenstår noen spørsmål om gjennomføring av de
arbeidsmedisinske utredninger samt Arbeids- og
velferdsetatens oppfølging av søknader om god-
kjenning av yrkessykdom. Statens arbeidsmiljø-
institutt og Arbeids- og velferdsetaten har i etter-
kant hatt møte med partene om dette.

Departementet er opptatt av at alle som kan ha
blitt skadet gjennom sitt arbeid skal få en god og hel-
hetlig oppfølging. Arbeids- og velferdsdirektoratets
har ansvar for å sikre at all saksbehandling i Arbeids-
og velferdsetaten til en hver tid er basert på oppdatert
regelverk, kunnskap og forskning. Jeg er tilfreds med
at arbeids- og velferdsdirektøren har varslet en ny
gjennomgang og vurdering av etatens oppfølging av
disse sakene, og at direktøren har satt en intern frist
for denne oppfølgingen til 1. februar. 

Departementet vil bli orientert om resultatet av
gjennomgangen, og hvordan direktoratet videre vil
følge opp disse sakene. Departementet vil gjennom
styringsdialogen sikre at det er en forsvarlig saksbe-
handling av disse sakene.



Dokument nr. 15:2 – 2010–2011 121

SPØRSMÅL NR. 322

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Sylvi Graham

Besvart 25. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Knapphet på tolker er hovedgrunnen til at per-

soner med hørselshemming ikke får dekket sitt
grunnleggende behov for ytringsfrihet. Antallet tol-
ker er synkende mens behovet er sterkt økende. Det
er stadig mer vanskelig å få tak i tolker og særlig skri-
vetolk. Oppdrag som er bestilt flere uker i forvegen
blir ikke dekket, og særlig sosialtolking og private
opplegg på ettermiddag og kveld nedprioriteres. 

Har NAV en felles rutine for tolketjenestene i
hele landet med prioriteringer for hvilke oppdrag
som kan dekkes?»

Svar:
Tolketjenesten ved hjelpemiddelsentralene i Ar-

beids- og velferdsetaten yter tolking til om lag 3500
brukere. Jeg er kjent med at det fortsatt er et udekket
behov for tolking. Tolketjenesten dekket i 2009 41
927 oppdrag. Dette utgjør en dekningsgrad på 88 pro-
sent av alle henvendelser om tolking (fratrukket opp-
drag som ble avbestilt av bruker). Et tolkeoppdrag
kan vare fra en halv time til opptil 2 til 3 uker for mer
langvarige oppdrag. Et oppdrag til undervisningstol-
king gis for eksempel vanligvis for et skoleår.

Tilgangen på ferdig utdannede tolker har vært
stabil siste årene, mens behovet for tolking er øken-
de. I praksis har det vist seg vanskelig å få engasjert
et tilstrekkelig antall frilanstolker. Økningen av de
årlige utgiftene til tolking utført av frilanstolker tyder
på at det tolkes stadig mer per oppdrag. Utgiftene til
tolking økte fra om lag 86 mill. kroner i 2008 til om
lag 102 mill. kroner i 2009. Økningen skyldes særlig

økt tolking for døve i arbeid og utdanning, samt tol-
ke- og ledsagerhjelp til døvblinde i dagliglivet. I øk-
ningen inngår også forsøksordningen arbeidsplass-
tolking i regi av hjelpemiddelsentralene.

Det er få tolker som har kompetanse til å jobbe
som skrivetolk. For disse innebærer derfor oppdrage-
ne ofte lange reiser fordi de må dekke opp et langt
større geografisk område enn andre tolker.

Da det er mangel på tolker, må det prioriteres
mellom ulike type oppdrag. I følge Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet gjøres dette i henhold til felles in-
terne retningslinjer utarbeidet av Arbeids- og vel-
ferdsetaten.  I dette dokumentet er følgende priorite-
ringer lagt til grunn: 

1. Akutte oppdrag med fare for liv og helse (kan
medføre at andre bestilte oppdrag må avlyses)

2. Sentrale begivenheter i brukerens liv 
3. De prioriteringer som ellers gjelder i Arbeids- og

velferdsetaten og innen hjelpemiddelområdet,
dvs. tolking i arbeid og utdanning samt tolking til
barn og unge.  

Det utdannes tolker ved Universitetet i Oslo,
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen,
og det er et særskilt behov for å styrke utdanningstil-
budet når det gjelder skrivetolker. Jeg vil ta opp med
kunnskapsministeren at det er behov for å trappe opp
kapasiteten i tolkeutdanningen og at det også er be-
hov for et mer spesialisert utdanningstilbud for skri-
vetolker. Så langt er et slikt tilbud ikke etablert.

SPØRSMÅL NR. 323

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Besvart 26. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for hvilke forebyggen-

de tiltak regjeringen har iverksatt i forhold til fore-
byggende arbeid for å redusere alkoholforbruket
blant barn og unge, og hvilke nye tiltak ser statsråden
for seg at man vil iverksette for å redusere bruken av
alkohol hos denne gruppen?»

BEGRUNNELSE:

Avisen Varden har i en artikkelserie sett på utvik-
lingen, forbruket og konsekvensene for personer som
blir avhengige av alkohol og hvilket tilbud disse får.
Selv for å komme inn på en akuttplass er jeg gjort
kjent med at det kan være opp mot flere måneders
ventetid for å få en plass. Dette gjør at mange som er
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motiverte for å få hjelp, har mistet motivasjonen når
man endelig får tilbud om hjelp. Det er derfor viktig
å sørge for at behandlingsapparatet styrkes kraftig. I
dag drives det mye forebyggende arbeide for å utsette
ungdoms debutalder. Men fungerer dagens forebyg-
gende arbeide etter hensikten, eller bør man kanskje
se på nye måter å jobbe på. Det er i den forbindelse
interessant å få en oversikt over hva som gjøres på
dette området og hvilke nye tiltak statsråden ser for
seg å sette i verk for ytterligere å utsette eller hindre
at ungdommen begynner med alkohol og også andre
rusmidler.

Svar:
Jeg er glad for at representanten er opptatt av

forebyggende arbeid for å redusere alkoholforbruket
blant barn og unge. 

Ifølge WHO er alkoholbruk den nest viktigste år-
saksfaktoren til skade og tidlig død i høyinntektsland.
Når det gjelder unges bruk av alkohol, viser undersø-
kelser fra SIRUS at dette økte betydelig på 90-tallet.
Denne negative utviklingen ser ut til å ha stoppet opp
etter år 2000, og alkoholbruket blant unge har gått
noe tilbake de senere årene. Andelen unge under 21
år som oppgir å ha drukket alkohol, har sunket fra 86
% i 2000 til 80 % i 2008. Forbruk av alkohol pr inn-
bygger under 21 år har sunket fra 5,18 liter i 2001 til
4,23 liter i 2008. Også debutalderen ser ut til å ha økt.
Gjennomsnittlig debutalder har ifølge SIRUS økt fra
14,7 i 1994 til 15,0 i 2008. 

Totalforbruket av alkohol i befolkningen som
helhet har imidlertid vist en stadig økning. Det regis-
trerte forbruket av alkohol pr innbygger blant alle
over 15 år økte fra 5,45 liter i 1999 til 6,68 liter i
2009. Selv om forbruket av alkohol i Norge er øken-
de, er det likevel blant det laveste i Europa, noe som
i stor grad er resultat av en effektiv alkoholpolitikk.
Det er derfor lagt stor vekt på å opprettholde og styr-
ke den effektive alkoholpolitikken Norge har.

De viktigste virkemidlene i alkoholpolitikken er
bevillingssystemet, vinmonopolordningen, begren-
sede salgs- og skjenketider, bestemte forbud og på-
bud (herunder reklameforbudet), lovbestemte alders-
grenser og en restriktiv avgiftspolitikk. I Norge har vi
lange tradisjoner for bruk av disse restriktive – og ef-
fektive – virkemidlene. Det er en nær sammenheng
mellom totalforbruket av alkohol i en befolkning og
omfanget av alkoholrelaterte problemer og skader -
jo mer vi i gjennomsnitt drikker, desto større er om-
fanget av skadene som forårsakes av alkohol. Det er
ikke en liten gruppe misbrukere som står for største-
delen av skadene. Opptrappingsplanen på rusfeltet
har tydelig folkehelseperspektiv som et av hovedmå-
lene i rusmiddelpolitikken.

Det pågår mye godt rusforebyggende arbeid.
Først av alt har jeg lyst til å trekke frem arbeidet med

tidlig intervensjon. Helsedirektoratet utga i 2009
sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektora-
tet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet vei-
lederen ”Fra bekymring til handling. En veileder om
tidlig intervensjon på rusområdet”. Noe av bakgrun-
nen for veilederen er erkjennelsen av at vi venter for
lenge med å innse at et barn, en ungdom eller voksne
har problemer, og dermed å ta opp bekymringen vår
med den det gjelder, før vi kontakter instanser som
har ansvar for eller kompetanse på å hjelpe. Målet er
å avdekke problemer og hjelpe personer med symp-
tomer på mulig problemutvikling på et tidligere tids-
punkt enn i dag. Veilederen er et ledd i en langsiktig
nasjonal satsing for å styrke kompetansen i tjenester
som kommer i kontakt med barn, ungdom, voksne og
eldre, som enten selv har et begynnende rusproblem,
eller som blir påvirket negativt av andres rusproblem.

Videre arbeides det godt og bredt med å øke
overholdelsen av alkohollovgivningen. Det ble i
2009 bevilget 6 mill. kroner til å styrke kvaliteten på
kommunenes kontroll, og dette arbeidet pågår fort-
satt. Helsedirektoratet har utgitt en håndbok om alko-
holloven. Helsedirektoratet har også fått i oppdrag å
vurdere hvordan vi kan hente inspirasjon fra det
svenske STAD-prosjektet i arbeidet med å øke over-
holdelsen av alkohollovgivningen.

Direktoratet har i tillegg et eget kontrollprosjekt
for å se på mulige og effektive former for kontroll.
Det er i 2011 foreslått å bevilge 5 mill. kroner til styr-
king av kommunenes forvaltning av alkohollovgiv-
ningen, kompetansehevende tiltak for fylkesmenne-
ne og å styrke kartleggingen av rusmiddelforekom-
sten i samfunnet. Det arbeides med å få kommunene
til å utarbeide gode rusmiddelpolitiske handlingspla-
ner, og Helsedirektoratet ga i 2006 ut en veileder for
kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Veile-
deren understreker i særlig grad at kommunen bør se
sin praksis i forbindelse med salgs- og skjenkebevil-
linger som en del av det rusforebyggende arbeidet.
Det er etablert et samarbeid med Politidirektoratet for
å styrke lokalt samarbeid mellom politiet og kommu-
nale myndigheter, blant annet gjennom politirådene.
Ca. 40 kommuner driver nå programmet ”Ansvarlig
Vertskap”, som videreutvikles etter modell fra det så-
kalte STAD-prosjektet i Stockholm. 

Regjeringen legger vekt på en kunnskapsbasert
rusmiddelpolitikk, basert på inter-nasjonal rusmid-
delforskning. I mai i år ble to nye sentrale kunnskaps-
oppsummeringer framlagt, og norsk rusmiddelpoli-
tikk er i stor grad basert på anbefalingene i disse. I
forbindelse med sitt 50-årsjubileum tidligere denne
måneden, utga SIRUS en rapport som omhandler til-
tak for å redusere alkoholrelaterte skader og proble-
mer. Rapporten viser at Norge i stor grad har tatt i
bruk effektive tiltak for å redusere omfanget av slike
skader og problemer. 
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Det bevilges årlig ca. 95 mill. kroner til frivillig
rusforebyggende arbeid. Tilskuddsordningene er lagt
om fra 2010 for at ordningene skal være mer i tråd
med innholdet i Opptrappingsplanen på rusfeltet. Til-
skuddsordningene skal i større grad stimulere til økt
lokal alkoholpolitisk innsats. Det gis blant annet økt
tilskudd til kampanjen AvOgTil, som arbeider for en
oppslutning om alkoholfrie soner.  

I tillegg tas informasjons- og holdningsskapende
tiltak i bruk. Helsedirektoratets informasjonskam-
panjer har de siste årene i tillegg til å gi god informa-
sjon om skader ved alkoholbruk, lagt økende vekt på
å styrke forståelsen i befolkningen for at en restriktiv
alkoholpolitikk er best egnet til å redusere de sam-
funnsmessige skadene ved alkoholbruk og styrke
bruken av disse virkemidlene. Vinmonopolet gjen-
nomfører kampanjer mot langing, og i år er denne ret-
tet mot ungdom. Det er i forbindelse med kampanjen
utarbeidet en egen nettside: http://vennelanging.no/.

Regjeringen ønsker å stimulere til økt engasje-
ment og bevisstgjøring om rusforebygging i kommu-
nene. Helse- og omsorgsdepartementet deler ut Ung-
dommens forebyggingspris til en kommune som har
utmerket seg i å involvere barn og unge i utformingen
og gjennomføringen av rusforebygging. 

Helsedirektoratet arbeider med en veileder for
rusforebyggende arbeid i skolen. Formålet med vei-
lederen er at landets skoler skal få lik anbefaling når
det gjelder prinsipper og strategier i det rusforebyg-
gende arbeidet. Veilederen skal bidra til mest mulig
virksomt og effektivt forebyggende arbeid i skolene
og er knyttet opp mot læreplanverket. Veilederen er
nylig sendt ut på høring og vil bli utgitt på nyåret.

Det er behov for bedre data på kommunalt nivå
for å kunne føre et systematisk arbeid på rusområdet.
Helsedirektoratet har etablert et samarbeid med fors-
kningsstiftelsen NOVA og Kommunens sentralfor-
bund (KS) om standardisering av lokale ungdomsun-
dersøkelser kalt Ungdata. ”Ungdata” er et utviklings-
arbeid for å etablere en web-basert løsning av stan-
dardiserte ungdomsundersøkelser som et samarbeid
mellom KS, Kommuneforlaget og NOVA. Dette vil
kunne gi oss sammenliknbare data på kommunalt, re-
gionalt og nasjonalt nivå. Rapportens formål er å til-
by kommunene veiledning i hvordan de kan kartleg-
ge rusmiddelsituasjonen lokalt, slik at disse kartleg-
gingene gjøres på samme måte. En mer enhetlig måte
å kartlegge rusmiddelsituasjonen på vil kunne føre til
et mer enhetlig bilde av rusmiddelsituasjonen i kom-
munene. Dette vil også gjøre det lettere å se utviklin-
gen over tid i egen kommune, samt sammenligne si-
tuasjonen i egen kommune med situasjonen i lignen-
de kommuner. 

Det rusforebyggende arbeidet i Norge baseres på
den best tilgjengelige kunnskapen om årsakssam-
menhenger og hvilke tiltak som bør igangsettes. Den
internasjonale forskningen understreker betydningen
av et folkehelseperspektiv med fokus på redusert til-
gjengelighet av alkohol og tidlig intervensjon i pri-
mærhelsetjenesten overfor personer med et risikofylt
alkoholbruk. Utviklingen de senere årene viser at det
har vært en positiv nedgang i unges bruk av rusmid-
ler. Etter mitt syn gjøres det mye for å forebygge rus-
middelrelatert skade i Norge, og vi skal fortsatt ha
sterkt fokus på dette.

SPØRSMÅL NR. 324

Innlevert 17. november 2010 av stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen

Besvart 24. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Politiets økonomiske situasjon i Gudbrandsdal

politidistriktet er, som i de fleste andre distrikter, an-
strengt.

Hvordan kan statsråden forsvare; at det ikke ryk-
kes ut på innbrudd i Ottadalen; at det den aktuelle
helgen kun var en person på vakt i Ottadalen; at vika-
rer må slutte på grunn av dårlig økonomi, og kan
statsråden være enig i at den økonomiske situasjonen
i dette og andre politidistrikt er av en slik karakter at
det går ut over folks trygghet?»

BEGRUNNELSE:

Tirsdag  den 11. november skrev avisa GD om
politidekkningen i Ottadalen. Det viste seg at det hel-
gen før kun var en polititjenestemann på vakt. Dette
skyldtes sykdom og ingen økonomi til å sette inn er-
statter. Dette vil i praksis si at området var uten politi,
da det ikke er forsvarlig på grunn av tjenestemenne-
nes egen sikkerhet å rykke ut på en del oppdrag.

I artikkelen kommer det fram at Gudbrandsdal
politidistikt må spare penger i millionklassen for at
årets budsjett skal gå i null. Resultatet av dette er få
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tjenestemenn på vakt, erstatter ved sykdom, og endog
at tjenestemenn må slutte, eller ikke får fornyet sitt
vikariat. 

På tross av Justisministerens stadige uttalelser
om at politiet har fått bevilget mer penger, så er den
reelle situasjonen i politiet en helt annen enn det
statsråden beskriver i sine festtaler. At statsråden
unnlater å fortelle at mye av bevilgningen går bort i
lønns- og prisstigning og egenandeler til for eksem-
pel IKT innvisteringer, gjør ikke situasjonen bedre
for politietaten. Alle nye prosjekter og innvisteringer
er nødvendige for politiet, men det skal ikke gå ut
over det daglige arbeidet som utfører i politidistrikte-
ne.

Svar:
Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg er svært opp-

tatt av at politiet skal ha gode rammevilkår i sitt ar-
beid. Det er et overordnet mål for Regjeringen å sikre
at politi og påtalemyndighet har tilstrekkelig beman-
ning og kompetanse for de oppgaver som skal utfø-
res. 

Politi og påtalemyndighet har fått tilført betydeli-
ge ressurser under denne regjeringen. Bevilgningen
er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til 11,6 milliar-
der kroner i 2010, en økning på 32,8 prosent. Regje-
ringens budsjettforslag for 2011 innebærer en ytterli-
gere styrking av politibudsjettet med 4,7 prosent, til i
overkant av 12,1 milliarder kroner. Regjeringen har
med denne budsjettøkningen lagt til rette for en bety-
delig stillingsvekst i politiet fra 2006 og frem til i
dag, både gjennom nye stillinger og økt opptak av
studenter på Politihøgskolen. 

Tall fra Fornyings- og administrasjonsdeparte-

mentet viser en økning på 754 årsverk i politi- og
lensmannsetaten fra 1. mars 2009 til 1. mars 2010.
Fra Regjeringen tiltrådte høsten 2005 og frem til 1.
mars 2010 viser Fornyings- og administrasjonsdepar-
tementets tall en økning på hele 1 637 årsverk. I til-
legg kommer de om lag 230 årsverkene som følge av
nye særavtale om arbeidstidsbestemmelser.

En særlig utfordring har vært tilgang på politiut-
dannet personell. Regjeringen har derfor økt opptaket
av studenter til Politihøgskolen fra 360 i 2006 til re-
kordhøye 720 studenter i 2010. Opptaket på 720 stu-
denter er foreslått videreført i forslaget til statsbud-
sjett for 2011.

Når det gjelder den konkrete saken stortingsre-
presentanten viser til, er spørsmålet forelagt politi-
mesteren i Gudbrandsdal. Jeg har fått opplyst at be-
slutningen om ikke å rykke ut ble foretatt på bak-
grunn av en totalvurdering av antall pågående opp-
drag og tilgjengelig mannskap i Ottadalen og nabo-
vaktregionen Sel lensmannskontor og Lesja og Dov-
re lensmannskontor den aktuelle helgen.

Ifølge Politidirektoratet har man i mange politi-
distrikt funnet det hensiktmessig å redusere perso-
nellressursene ved enkelte driftsenheter for generelt å
kunne opprettholde gode tjenesteordninger som kan
sikre en best mulig operativ polititjeneste. I de fleste
tilfeller vil det innen rimelig nærhet være et nabokon-
tor eller en samarbeidsordning mellom flere regions-
kontorer som kan bistå publikum når det finnes på-
krevd.

Jeg ønsker avslutningsvis å presisere at det er po-
litimesterens ansvar å disponere den årlige rammebe-
vilgningen på best mulig måte, slik at publikum sik-
res den nødvendige service og trygghet.

SPØRSMÅL NR. 325

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 25. november 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Statsråden har ved flere anledninger sagt at det

er reindriftsforvaltningen som har ansvaret for at
reintallet holdes på et forsvarlig nivå. Det samme
gjelder Mattilsynet. Jeg mener statsråden ikke kan
delegere fra seg ansvaret.

Når skal statsråden ta sitt ansvar, å få ned reintal-
let, slik at ikke reinsdyrene pines til døde?»

BEGRUNNELSE:

Reindriftsnæringa er i ferd med å kollapse i Finn-
mark. Vi ser det blant annet ved at slaktevekta på dy-
rene er mye lavere enn før. For mye rein ødelegger
vidda, som fører til at det ikke er mat nok til alle.
Reinkalver pines, og Mattilsynet er handlingslammet
og utaler at alle reineiere har ansvar for å sørge for
nok mat og at alle rein er friske.
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Svar:
Som ansvarlig statsråd for landbruks- og matpo-

litikken, har jeg det konstitusjonelle ansvaret for sta-
tens reindriftspolitikk. Dette innebærer også et an-
svar for at statlige tiltak støtter opp under Regjerin-
gens og Stortingets målsetting om en bærekraftig
reindrift. Dette ansvaret verken kan eller vil jeg dele-
gere fra meg.

Men, dette må ikke forveksles med at flere aktø-
rer er tildelt ulike oppgaver i dette arbeidet. Når jeg
har vist til Reindriftsforvaltningen i arbeidet med å få
tilpasset reintallet til et bærekraftig nivå, er det på
bakgrunn av at flere oppgaver direkte gjennom rein-
driftsloven er lagt til reindriftsstyret og områdestyre-
ne. Dette gjelder godkjenning/stadfestelse av bruks-
regler/reintall og pålegg/sanksjoner etter reindriftslo-
ven.

Når det gjelder arbeidet med å få et bærekraftig
reintall i alle deler av landet, er vi fullt og helt avhen-
gig av at vi får på plass godkjente bruksregler. Når
disse foreligger, er vi over i en fase der mulighetene
for å få gjort noe med de grunnleggende problemene
i deler av Finnmark er andre og vesentlig bedre enn
etter det opplegget som har vært gjeldende gjennom
de siste 30-40 år. Dette arbeidet har meget høy prio-
ritet.

Som kjent er det spesielle deler av Finnmark som
har de største utfordringene knyttet til et for høyt
reintall. Av den grunn har det vært av avgjørende be-
tydning at slakteriene her kunne ta imot rein. På
grunn av ubalanse i markedet, har det vært nødvendig
for staten å gripe inn gjennom etablering av ordnin-

ger med ekstraordinære tiltak. Jeg viser i den forbin-
delse til debatten i Stortingets spørretime den 6. ok-
tober og mitt svar på spørsmål nr. 91 til skriftlig be-
svarelse fra representanten Trældal. De ekstraordi-
nære tiltakene som jeg viste til i dette svaret, har
medvirket til å redusere problemene knyttet til man-
glende slakting.  På bakgrunn av representanten
Trældals bekymring for det høye reintallet, vil jeg
anta at det også er forståelse for at disse tiltakene ble
iverksatt.

Det er også etablert egne beredskapsutvalg i
samtlige reinbeiteområder som har som oppgave lø-
pende å vurdere beite- og driftsforhold og eventuelle
tiltak ved vanskelige beiteforhold. Problemene knyt-
tet til beiteforhold kan bl.a. være at beitene nedises.
Både Reindriftsforvaltningen, Mattilsynet og nærin-
gen er representert i beredskapsutvalgene. Utvalget
møtes minimum to ganger i året. Tiltak som kan være
aktuelle å iverksette er bl.a. flytting og foring av rein
ved vanskelige beiteforhold.

Når det gjelder ansvaret for å ivareta en god dy-
revelferd, er dette noe som i første rekke påhviler
reineieren, men også andre som har ansvar for å
håndtere dyrene under transport og slakting.

I en situasjon med for høyt reintall i forhold til
ressursgrunnlaget, kan man noen ganger stå overfor
spesielle utfordringer. Vi er nå inne i vinterhalvåret,
med de utfordringer dette kan føre med seg. Under
slike forhold er det viktig å ha et særlig fokus på dy-
revelferd. Av den grunn har jeg innkalt Mattilsynet til
et møte i nær fremtid der situasjonen i deler av Finn-
mark vil bli drøftet.

SPØRSMÅL NR. 326

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde

Besvart 26. november 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Skatteavtalen med Polen kan medvirke til at

mange norske skip trekkes ut av NIS-registeret.
Vil finansministeren nå ta initiativ til at skatteav-

talen endres, slik at dette ikke skjer?»

BEGRUNNELSE:
Den nye skatteavtalen mellom Polen og Norge

åpner for at polske myndigheter kan skattlegge pol-
ske sjøfolk på norske skip (NIS-skip). Siden det bare
foreligger en slik skatteavtale med Norge er det kun
polske sjøfolk på NIS-skip som vil bli skattlagt, mens
polakker som tjenestegjør under andre flagg ikke
skattlegges i Polen.

Dette temaet ble ikke problematisert av finansde-
partementet da skatteavtalen ble forelagt Stortinget
til behandling, og man kan i det hele tatt spørre seg
om finansdepartementet var tilstrekkelig oppmerk-
som på denne konsekvensen.

Det blir for enkelt å anføre at problemet ligger
hos polske myndigheter fordi det er polske myndig-
heter som skattlegger. Dette blir imidlertid en for en-
kel tilnærming ettersom det er norske skip som ram-
mes. 

Finansministeren bør derfor snarest ta initiativ til
å endre skatteavtalen, slik at vi unngår massiv utflag-
ging fra NIS-registeret.
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Svar:
Den nye skatteavtalen mellom Norge og Polen

ble forelagt Stortinget for samtykke til ikrafttredelse
i Prop. S. 59 (2009-2010). Den ble deretter vedtatt av
Stortinget 12. januar 2010, uten debatt, etter en en-
stemmig innstilling fra finanskomiteen 15. desember
2009. Skatteavtalen er også godkjent av det polske
parlamentet og trådte i kraft 25. mai i år.

Beskatning av lønnsinntekter opptjent i interna-
sjonal fart reguleres av skatteavtalens artikkel 14
punkt 3. På side 4 i proposisjonen er fordeling av be-
skatningsretten til lønnsinntekter opptjent på skip i
internasjonal fart omtalt. Det framgår her uttrykkelig
at lønnsinntekter opptjent på skip som er registrert i
N.I.S kan skattlegges i den staten hvor sjømannen er
bosatt. Norge har tilsvarende bestemmelse i en lang
rekke skatteavtaler inngått etter at N.I.S ble opprettet
i 1987.

Hovedformålet med skatteavtaler er å unngå dob-
beltbeskatning, men også å unngå at inntekter og for-
mue blir helt fritatt fra beskatning. Dette har vært et
grunnleggende prinsipp i mer enn 40 år hvor Norge
har forhandlet fram skatteavtaler med andre stater.

Når det gjelder lønnsinntekter opptjent av perso-
ner som ikke er skattemessig bosatt i Norge ved ar-
beid om bord på skip, har Norge i utgangspunktet
hjemmel til å skattlegge lønnsinntekter opptjent på
norsk registrerte fartøy, jf. skatteloven § 2-3 første
ledd bokstav h punkt 1. Men vi har ikke hjemmel til
å skattlegge lønn opptjent av personer bosatt utenfor
Norden ved arbeid på skip registrert i N.I.S, jf. skat-
teloven § 2-3 første ledd bokstav h punkt 3.

I skatteavtaleforhandlinger legger Norge i all ho-
vedsak til grunn de løsninger OECD anbefaler i sin
modellskatteavtale. Hovedprinsippet er at skattyters
bostedsstat alltid kan skattlegge inntekten, men at
kildestaten også gis beskatningsrett til inntektstyper
og formue med nær tilknytning til denne staten. Å
legge til grunn internasjonalt anerkjente løsninger bi-
drar til forutberegnelighet for næringslivet og med-
virker til at myndighetene i de land vi har skatteavtale
med anvender avtalene likt.

Med dette utgangspunktet var det ikke grunnlag
for at Norge skulle motsette seg at Polen som skattyt-
ers bostedsstat skal kunne skattlegge slike lønnsinn-
tekter, særlig ikke når Norge ikke selv skattlegger
inntekten, slik tilfellet er i forhold til Polen. Ikke-be-
skatning for Polen ville føre til dobbel ikke-beskat-
ning av inntekten. Det har som nevnt gjennom 40 års
skatteavtalepraksis vært Norges klare utgangspunkt
at skatteavtaler ikke skal benyttes som instrument for
å skape slik dobbel ikke-beskatning. Noe annet ville
være å bidra til usunn skattekonkurranse, noe Norge
arbeider aktivt i mot i internasjonale fora.

Artikkel 4 punkt 3 andre setning omhandler bare
lønnsinntekter opptjent på skip registrert i N.I.S. Det
kan være uheldig. Med utgangspunkt i de prinsipper
for norsk skatteavtalepraksis jeg har skissert ovenfor,
vil jeg, i samråd med nærings- og handelsministeren,
kontakte polske myndigheter for å diskutere situasjo-
nen.

SPØRSMÅL NR. 327

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Besvart 29. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«NRK meldte torsdag 18. november at 2000 min-

dreårige ble plassert i glattcelle i 2009. 
Har justisministeren kjent til omfanget av denne

praksisen lenge, og hvilke tiltak vil regjeringen sette
i verk for å sikre disse barna en forsvarlig behand-
ling?»

Svar:
Innledningsvis vil jeg understreke at jeg har en

nullvisjon når det gjelder barn i fengsel. Den samme
tanken ligger til grunn for å være tilbakeholden med

bruken av politiarrest overfor barn og - ikke minst -
sikre at oppholdet i arresten/glattcellen blir så kort
som mulig. 

Jeg er imidlertid enig i at vi fortsatt har store ut-
fordringer, men presiserer at bruk av politiarrest inn-
går i det pågående arbeidet med å følge opp NOU
2008:15 Barn og straff.  Det skal fremmes en lovpro-
posisjon for Stortinget til våren med konkrete for-
slag, sammen med en meldingsdel som behandler
Regjeringens satsing når det gjelder helhetlig be-
kjempelse av barne- og ungdomskriminalitet, her-
under bruk av politiarrest.



Dokument nr. 15:2 – 2010–2011 127

Når det gjelder spørsmålet om arrest påpeker de
fleste høringsuttalelsene at det fortsatt vil være nød-
vendig å pågripe og plassere barn i arrest i enkelte si-
tuasjoner, men at det skal begrenses så langt som mu-
lig. Det er da avgjørende å få på plass et forutsigbart
og forpliktende samarbeid med barnevernet i de en-
kelte sakene der barn har begått så alvorlig krimina-
litet at de utgjør en risiko både for seg selv og andre.
Jeg samarbeider med barneministeren for å finne
gode løsninger på disse utfordringene.

For å forhindre lange opphold i politiarrest vur-
derer vi imidlertid å innføre en særregel for barn un-
der 18 år, slik at det innen 24 timer må finnes en løs-
ning - enten løslatelse, et egnet oppholdssted eller
fremstilling for varetektsfengsling, eventuelt med
forslag til bruk av surrogat. 

For å kunne redusere bruken av politiarrest for
barn, kreves bedre oversikt over hvor mange barn
som faktisk sitter i politiarrest, på hvilket grunnlag de
er brakt inn og oppholdets varighet. Justisdeparte-
mentet ba derfor Politidirektoratet om et møte i au-
gust for å drøfte hvilke tiltak som kunne settes i verk
umiddelbart. Det ble enighet om følgende satsing:

1.Monitorere omfanget av mindreårige i arrest.
Informasjonen dette vil gi oss vil være et viktig kunn-
skapsgrunnlag for det forebyggende og tverrfaglige
samarbeidet knyttet til barne- og ungdomskriminali-
tet, og for praksisen vedrørende mindreårige i arrest. 

2.Vurdere hvordan politiarresten kan utstyres når
det er et barn som settes inn, slik at barn plasseres i
en celle som er utstyrt på en forsvarlig og human må-
te, og det legges til rette for at barnet får tilgang på
voksenkontakt som dekker behovet for nødvendig
omsorg. 

Jeg vil forøvrig legge til at diskusjonen om bruk
av politiarrest eller ”glattcelle” kan være noe unyan-
sert i det den ofte tilslører årsakene til at politiet fak-

tisk tar hånd om mindreårige. Politiet har hjemmel
(og plikt) til å innbringe personer, også barn, etter re-
glene i politiloven. Dette gjelder blant annet tilfeller
hvor barnet er ute av stand til å ta vare på seg selv, for
eksempel på grunn av rus, eller hvor det er nødvendig
for å håndheve den offentlige ro og orden. Politiet vil
også kunne iverksette inngrep overfor barn som på-
treffes under omstendigheter som klart kan innebære
alvorlig fare for barnets helse eller utvikling, og hvor
politiet vil måtte handle som et resultat av fravær av
foresatte eller andre myndighetsorganer. 

I en del tilfeller vil politiet også måtte ta hånd om
barn som et ledd i bistanden til andre myndigheters
virksomhet. Manglende inngrep fra politiets side kan
representere et større problem, også for de barna det
gjelder, enn at politiet handler i en gitt situasjon. 

Når barn innbringes eller pågripes i en situasjon
som er omfattet av politiets handleplikt, kan arrest el-
ler ”glattcelle” være eneste mulige oppholdssted i
praksis, dersom de ikke svært raskt hentes av foresat-
te eller barnevernet. Opphold i politiarresten er en
midlertidig løsning i påvente av ulike tiltak, som
hjemkjøring, kontakt med foresatte, avhør, undersø-
kelser og eventuell løslatelse, samt eventuell beslut-
ning om vedkommende skal fremstilles for varetekt
og ventetid før slik fremstilling kan skje.

Jeg er av den oppfatning at bruk av politiarrest
for barn skal begrenses til et absolutt minimum, både
med hensyn til antall barn og lengden på oppholdet.
For de barn der opphold i arrest ikke kan unngås, skal
barnas særlige rettigheter og behov knyttet til det fak-
tum at de er barn ivaretas under oppholdet. Forutset-
ningen for å redusere antall barn i politiarrest, samt
lengden på oppholdet der, er imidlertid at det forelig-
ger alternativer. Dette krever tett og forpliktende
samarbeid mellom politi, barnevern, helsevesen og
andre.

SPØRSMÅL NR. 328

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen

Besvart 25. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Arbeidslivstelefonen bør se etter andre finansi-

eringskilder, blant annet fra partene i arbeidslivet.
Men da en slik prosess vil ta tid, er det for året 2011
slik at tilbudet trolig vil forsvinne om ikke staten full-
finansierer det.

Vil statsråden bidra med de nødvendige midler så
arbeidslivstelefonen kan opprettholdes?»

BEGRUNNELSE:

Arbeidslivstelefonen driftes av bruker- og pårø-
rendeorganisasjonen Mental Helse og har eksistert i
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8 år. Kjernevirksomheten er å veilede enkeltpersoner
som har en utfordring i forbindelse med arbeidslivet.
Målsettingen med tjenesten er å forebygge utstøting
og øke inkludering i arbeidslivet. Rådgiverne på Ar-
beidslivstelefonen innehar bred erfaring og kompe-
tanse fra yrkeslivet og har kjennskap til lover og re-
gler som gjelder for arbeidslivet.  Rådgiverne har tid
til innringerne, og har ofte flere samtaler over tid for
å bistå dem gjennom en prosess. Arbeidslivstelefo-
nen mottar i gjennomsnitt ca. 100 henvendelser i må-
neden, og har registrert en økning i antall innringere
på nærmere 30% det siste året. Både arbeidstakere,
arbeidsgivere og de som ønsker seg inn i arbeidslivet
bruker tjenesten.

Arbeidslivstelefonen er et lavterskeltilbud som
kan bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet. Man-
ge av henvendelsene kommer fra personer som av
ulike årsaker ikke opplever at de har nådd frem ver-
ken ovenfor arbeidsgiver, NAV eller fagforening. Er-
faringene fra telefonen formidles også videre.

Helsedirektoratet markedsfører Arbeidslivstele-
fonen som en av løsningene i sin nye kampanje om
arbeid og psykisk helse.

Arbeidslivstelefonen hadde i 2010 et driftsbud-
sjett på kr 1 630 000,-. De mottok kr 1 150 000,- i
driftsstøtte fra Arbeidsdepartementet over Kap 601
Utredningsvirksomhet, forskning m.m. post 70.

Mental Helse har tidligere bidratt med en egenan-
del på inntil 20 prosent, men ser seg nå ikke i stand til
å videreføre bidraget innenfor rammen som skal drif-
te organisasjonen. I løpet av 2011 bør det etter spørs-
målsstillers mening være et mål, og muligens et krav,
å få partene i arbeidslivet til å bidra til finansiering av
et slikt viktig tilbud, men en slik prosess vil ta litt tid.

Svar:
For denne regjeringen er det et mål at alle som

kan og vil arbeide, skal kunne gjøre det. Og arbeid til
alle handler om mer enn å holde arbeidsledigheten
nede. Det handler også om å skape et arbeidsliv med
plass til flere, der færre faller ut og må leve på offent-
lige stønader. I tillegg til å inkludere og tilrettelegge

for de som sliter med psykiske helseproblemer, må vi
skape et arbeidsliv som i seg selv forebygger og ikke
skaper psykiske belastninger.

Det er mitt syn at ”Arbeidslivstelefonen” til Men-
tal Helse gir viktig veiledning og støtte til mange
mennesker i vanskelige arbeidssituasjoner og depar-
tementet har siden 2002 gitt støtte til prosjektet. Det
er klart behov for et slikt lavterskeltilbud for personer
som opplever psykososiale problemer i arbeidet, og
også for arbeidsgivere som trenger veiledning i van-
skelige saker.

Da Arbeidslivstelefonen ble opprettet som et prø-
veprosjekt i 2002 var det basert på at driftstilskuddet
fra staten skulle utfases etter endt prøveperiode.
Imidlertid ble det besluttet at tiltaket skulle opprettes
som et varig tilbud og det ble derfor opprettet en fast
post på statsbudsjettet med et tilskudd på 1 million
kroner (2005) som på det tidspunktet utgjorde ca. 80
pst. av budsjettet til Arbeidslivstelefonen.

I de årlige søknadene fra Mental Helse har total-
budsjettet til drift av Arbeidslivstelefonen økt kraftig
i perioden 2007 – 2010, fra 1,3 millioner kroner i
2007 til 1,65 millioner kroner i 2009, uten at det er
basert på økt aktivitet eller økning i antall henvendel-
ser. I årsrapportene for 2007 – 2009 fremgår det at
Arbeidslivstelefonen har ca. 1100 henvendelser pr.
år. Fremlagte årsregnskap har vist at reelle driftskost-
nader har vært lavere enn budsjettert i perioden.

Arbeidsdepartementet har på den bakgrunn opp-
rettholdt det opprinnelige tilskuddsbeløpet fra 2005
med tillegg for årlig pris- og lønnsvekst. Vi har for
øvrig merket oss at Mental helse ikke lenger ser seg i
stand til å bidra med en andel av driften (ca. 20 %),
og er enig med representanten Røe Isaksen i at orga-
nisasjonen da bør se etter andre finansieringskilder,
for eksempel partene i arbeidslivet.

Departementet har ikke mottatt søknad fra Men-
tal Helse om tilskudd til Arbeidslivstelefonen for
2011 og det er derfor ikke tatt stilling til spørsmålet
om eventuelt økt tilskudd for 2011 basert på økt akti-
vitetsnivå.
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SPØRSMÅL NR. 329

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold

Besvart 26. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«I Hedmark møter mange reisende med offentli-

ge transportmidler ofte stengte eller dårlige vente-
rom. Dette gjør at mange kvier seg for å reise med
buss eller tog.

Hva vil statsråden bidra med for å gi reisende et
bedre tilbud på dette området?»

Svar:
Jernbaneverket informerer meg om at venterom-

mene på togstrekningene i Hedmark for det meste har
god standard og at åpningstidene er tilpasset togenes
avgangstider. Hærverk gjør det dessverre umulig å
holde venterommene åpne hele eller store deler av
døgnet. Jernbaneverket skal i desember i år pusse opp
2 venterom i Hedmark, og på Elverum skysstasjon
pågår det en større ombygging. Noen reisende vil nok
dessverre oppleve enkelte ulemper i perioden oppus-
sing og ombygging pågår. Jernbaneverket har infor-
mert meg om at det ikke er stengte venterom på sta-
sjoner der det er behov for venterom, og dersom end-
ringer i reisemønster tilsier endret behov for vente-
rom på en stasjon, forsøker Jernbaneverket å tilpasse
seg dette.

NSB har ikke betjente billettsalg på alle stasjoner
men forsøker å finne gode løsninger med Jernbane-
verket for å kunne tilby de reisende venterom på sta-
sjoner som har et visst trafikkgrunnlag.

Det er Jernbaneverket som har ansvaret for ven-
terommene på de ulike stasjonene. Der det er annen
type virksomhet på stasjonen, som for eksempel ki-
osksalg og togekspedisjon vil ofte disse bidra med
oppsyn og åpning/stenging av venterommene. Der
det ikke er annen virksomhet er det som regel instal-
lert løsninger av typen tidslås med ettersyn fra vakt-
selskap eller av Jernbaneverket selv. 

NSB har informert meg om at det på følgende
stasjoner er venterom tilgjengelig store deler av
driftsdøgnet mandag til fredag, de fleste også i helge-
ne: Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Atna, Kop-
pang, Rena, Elverum, Løten, Moelv, Brumunddal,
Hamar, Stange, Tangen, Kongsvinger og Skarnes.

På www.nsb.no og www.jbv.no finnes det nær-
mere informasjon om åpningstider, billettautomater,
tilrettelegging for bevegelseshemmede og eventuelle
andre servicetilbud.

SPØRSMÅL NR. 330

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Irene Johansen

Besvart 26. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Hva er begrunnelsen for at prosjektet Sandbuk-

ta-Moss-Kleberget ikke har fått avsatt nødvendige
planmidler i forslaget til statsbudsjett for 2011, når
det hevdes fra ulike fagmiljøer at begrunnelsen om
manglende plankompetanse i Jernbaneverket og i
markedet for øvrig ikke medfører riktighet; hvorfor
er Jernbaneverkets plankompetanse prioritert brukt
på andre prosjekter framfor dette, og hva vil statsrå-
den gjøre for å sikre at nødvendig plankompetanse er
på plass slik at prosjektet kan prioriteres for videre
planlegging i 2012?»

BEGRUNNELSE:

I forslag til statsbudsjett for 2011 kap. 1350 Jern-
baneverket, framheves at 

"endrede planforutsetninger og høyere priorite-
ring av vedlikehold sammen med Jernbaneverkets an-
strengte ressurssituasjon innen jernbanefagene og
særlig innen signal, medfører at noen av de store in-
vesteringsprosjektene får en noe forskjøvet planfram-
drift. Dette gjelder blant annet Sandbukta. Moss-Kle-
berget." 
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Videre står det at: 

"Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan
2010-2019, hvor det i perioden 2010-2013 er planlagt
satt av 250 mill kr. hovedplanen er godkjent og neste
fase er detaljplanlegging og revisjon av eksisterende
reguleringsplan. prosjektet har kostnadsoverslag fra
hovedplan på kr 2.907 mill kr. Det er ikke satt av plan-
midler til prosjektet i 2011 da Jernbaneverket mangler
kapasitet til videre planlegging, spesielt innen signal.
Detaljplanlegging og prosjektering vil bli gjennomført
så snart Jernbaneverket har nødvendig plankompetan-
se på plass. Samferdselsdepartementet regner med at
dette kan skje senest i 2013." 

Samtidig kan man lese i media (Teknisk Uke-
blad) at det hevdes fra ulike aktuelle miljøer at Jern-
baneverket ikke har gjort nødvendige tiltak for å
skaffe seg denne kompetansen, og at det er ledig
plankompetanse som kan brukes. Jernbaneverket har
hatt god tid til å skaffe seg og bygge opp signalkom-
petanse, og har de siste 5 år hatt forutsigbart høye
budsjetter. Likevel har Jernbaneverket ikke fått byg-
get opp organisasjonen i tide til å gjennomføre den
vedtatte transportplanen. Dette lider nå vedtatte in-
vesteringsprosjekter av. I tillegg viser det seg at hver-
ken NSB eller Jernbaneverket har planlagt tilstrekke-
lig for innfasingen av nye togsett og ny ruteplan fr
2012, til tross for at dette har vært planlagt og kjent
de siste 4-5 år. Det kan synes som om dagens rekrut-
teringsstrategi og planstrategi bør revurderes.

Svar:
Som opplyst i Prop. 1 S for 2011 er det gjort end-

ringer i forhold til planforutsetningene som ble lagt
til grunn for planforslaget i Nasjonal transportplan
2010-2019. Dette og høyere prioritering av vedlike-
hold sammen med Jernbaneverkets anstrengte res-
surs- situasjon innen jernbanefagene, har ført til at
enkelte av de store investerings- prosjektene får en
noe forskjøvet planframdrift i forhold til Nasjonal
transportplan 2010-2019. Sandbukta – Moss – Kle-
berget er et av disse prosjektene. I Nasjonal trans-

portplan er det avsatt 250 mill. kroner i planperioden
2010-2013 til oppstart av prosjektet Sandbukta –
Moss – Kleberget. Prosjektet var i NTP kostnadsbe-
regnet til i underkant av 3 milliarder kroner. Dette til-
sier en høy prioritering i siste seksårsperiode 2014-
2019 for å sikre rasjonell anleggsgjennomføring. 

Samtidig som bevilgningene til jernbaneformål
har økt, har det vært en høy avgang av fagpersonell
de siste årene. Dette har ført til mangel på nøkkel-
kompetanse innen flere kritiske fagområder. Mange-
len på kompetanse innen signalfag er i dag begren-
sende for Jernbaneverkets kapasitet til å planlegge og
gjennomføre nye investeringsprosjekter.

Alle signalressurser i Jernbaneverket er nå samlet
i en organisasjon for å oppnå bedre ressursutnyttelse,
kompetanseoverføring og prioritering. Også i årene
som kommer vil det være stort behov for nyrekrutte-
ring til flere av de tradisjonelle jernbanefagene på
grunn av en ugunstig alderssammensetning og høy
naturlig avgang. I Prop. 1 S for 2011 er det gjort nær-
mere rede for hvilke tiltak Jernbaneverket har satt i
gang for å skaffe seg nøkkelkompetanse. 

Situasjonen med mangel på bl.a. kritisk nøkkel-
kompetanse innen signalfagene gjør at planoppgave-
ne må prioriteres svært strengt. Planressurser til stør-
re vedlikeholds- og fornyelsestiltak på jernbanenettet
med bakgrunn i erfaringene fra sist vinter har høy pri-
oritet. Store planoppgaver som også krever knappe
planressurser er bl.a. Follobanen, konseptvalgutred-
ninger for store investeringsprosjekter samt infra-
strukturtiltak for å møte ny grunnrutemodell. 

Jeg viser ellers til at det i Prop. 1 S for 2011 ori-
enteres om at detaljplanlegging og prosjektering vil
bli gjennomført så snart Jernbaneverket har nødven-
dig plan- kompetanse på plass. Samferdselsdeparte-
mentet regner med at dette kan skje senest i 2013.

Jeg viser for øvrig også til mitt svar på skriftlig
spørsmål nr. 173 fra Tage Pettersen av 5. november
2010.

SPØRSMÅL NR. 331

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Solveig Horne

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

Spørsmål:
«Tinglysing, slik som i tilfellet med EDR, vil for

mange mennesker oppleves som en belastning og en
krenkelse av personvernet.

Hva vil statsråden gjøre for å endre rutinene ved
Statens Kartverk, og gjøre det enklere for personer å
reservere seg mot uønsket offentliggjøring av eien-
domsoverdragelser?»
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BEGRUNNELSE:

I dag er det fullt innsyn i forhold til eier, kjøpe-
sum, heftelser m.m. ved eiendomsoverdragelser
gjennom Statens Kartverk, Grunnboken. Dette mate-
rialet går videre til det sentrale eiendomsregisteret
EDR, som videre er tilgjengelig for bl.a. aviser. På
denne måten offentliggjøres masse privat informa-
sjon i tilknytning til navn på eiendomseiere, kjøpe-
summer, konkrete eiendommer osv. Mange setter
pris på denne åpenheten, men det er også personer
som føler at en tvungen offentliggjøring av privat in-
formasjon er en krenkelse av personvernet. Kriterie-
ne for å unntas fra slik offentliggjøring er svært stren-
ge, og er forbeholdt personer utsatt for personforføl-
gelse, trusler e.l. Øvrige menneskelige hensyn anses
som irrelevante, og medfører derfor en ufrivillig of-
fentliggjøring av bl.a. bosted for svært mange. Spørs-
målsstiller mener det er betenkelig i seg selv at staten,
som skal beskytte befolkningen, offentliggjør sensi-
tiv informasjon om borgerne. Enda verre er det når
det i praksis er umulig å reservere seg mot den slags
uønsket publisering. Spørsmålsstiller håper derfor
statsråden vil sette seg inn i denne problemstillingen,
og ta grep for å ivareta borgernes grunnleggende rett
til personvern. I den forbindelse så ønskes også svar
på hva evt. personer som opplever avslag på reserva-
sjon kan gjøre for å unngå uønsket publisitet omkring
egen bolig.

Svar:
Det behandles og publiseres stadig flere person-

opplysninger om norske borgere, både av staten og
av private. Noen av disse behandlingene er lovregu-
lert, andre er det ikke. Når det gjelder behandling av
opplysninger om eiendomsoverdragelser, er offent-
lighet omkring disse opplysningene regulert i lov om
tinglysing av 7. juni 1935 nr. 2 med tilhørende for-
skrifter. Det er viktig at tinglyste rettigheter og hef-
telser i fast eiendom er offentlige, slik at kjøpere og
selgere lett kan skaffe seg opplysninger om de rettig-
heter og forpliktelser som er knyttet til en fast eien-
dom i forbindelse med en eventuell overdragelse.
Stortinget har derfor besluttet at opplysningene skal
være offentlige.  

Av forskrift om tinglysing 3. nov. 1995 nr. 875 §
20 fremgår at informasjonen i grunnboken er offent-
lig. Den kan bestilles og utleveres på ulike måter til
ulike brukergrupper. Videre følger det av lov om be-

handling av personopplysninger av 14. april 2000 nr.
31(personopplysningsloven) § 7 at denne loven bare
i svært begrenset grad gjelder for behandling av per-
sonopplysninger til bruk for journalistiske formål.
Pressens publisering av informasjon om eiendomso-
verdragelser anses å være en behandling av person-
opplysninger for journalistiske formål som faller
utenfor grunnkravene i personopplysningsloven.

En sak om pressens behandling og publisering av
opplysninger om eiendomsoverdragelser var til be-
handling i Datatilsynet i 2007, Datatilsynet uttalte
den gang at personopplysningslovens grunnkrav til
behandling av personopplysninger ikke kom til an-
vendelse på forholdet, jf. ovenfor, og avviste å be-
handle saken. Det ble også henvist til at ”…Stortinget
har vurdert det dit hen at opplysninger om eien-
domsoverdragelser av ulike hensyn bør tilfalle of-
fentligheten”. Avvisningsvedtaket ble påklaget til
Personvernnemnda (PVN), som opprettholdt Datatil-
synets vedtak med grunnlag i en vurdering av person-
opplysningsloven § 7 om behandling av personopp-
lysninger i journalistisk virksomhet ( jf. PVN 2007-
03).

Pressen har, og skal ha, stor frihet i sitt arbeid. Å
begrense dens adgang til å benytte offentlig tilgjen-
gelige opplysninger i den journalistiske virksomhe-
ten er neppe ønskelig. Dette forsterkes i denne saken
av at opplysningene det her er snakk om, ikke er av
integritetskrenkende karakter, og ikke fremstår som
opplysninger det på generelt grunnlag er nødvendig å
underlegge et særskilt vern. Opplysningene er ikke
blant de personopplysninger som personopplys-
ningsloven § 2 nr. 8 definerer som sensitive person-
opplysninger. Heller ikke andre hensyn tilsier at de
bør underlegges særskilt vern mot bruk i journalistisk
virksomhet. For øvrig bemerkes, slik det også kom-
menteres i spørsmålet, at opplysninger om personer
med beskyttelsesbehov, for eksempel personer tildelt
hemmelig adresse, ikke er offentlig tilgjengelige i
grunnboken. Disse opplysningene gjengis dermed
heller ikke av pressen ved offentliggjøring av eien-
domsoverdragelser. Slik jeg ser det, gir dette det nød-
vendige vernet for dem som trenger det. 

Når dette er sagt, har jeg forståelse for spørsmåls-
stillerens bekymring for den stadig økende publise-
ringen og kommersialiseringen av personopplysnin-
ger. Jeg følger utviklingen på området og vil vurdere
tiltak dersom jeg mener utviklingen gir grunn til det.
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SPØRSMÅL NR. 332

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn

Besvart 26. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Undertegnede er gjort kjent med at det ikke ut-

føres flere fedmeoperasjoner ved Aker Sykehus i
2010, som følge av de økonomiske rammevilkårene.
Samtidig er ventetider og ventelister for denne be-
handlingen svært lang, noe som medfører store sam-
funnsøkonomiske utgifter.

Er statsråden tilfreds med denne situasjonen, og
vil hun sørge for at den totale kapasiteten ved Aker
og andre sykehus blir benyttet fullt ut i 2011?»

BEGRUNNELSE:

Undertegnede er gjort kjent med at det ikke utfø-
res flere fedmeoperasjoner ved Aker Sykehus i 2010,
som følge av de økonomiske rammevilkårene. Sam-
tidig er ventetider og ventelister for denne behandlin-
gen svært lang, noe som medfører store samfunnsø-
konomiske utgifter.

Slik HUNT-3 undersøkelsen viser, er Norge i
ferd med å utvikle en form for fedmeepidemi, og det
er derfor stort behov for å satse på forebyggende til-
tak. Uansett så er det nødvendig å sørge for at perso-
ner som har utviklet sterk overvekt med behov for
fedmeoperasjon blir gitt dette så raskt som mulig.

Undertegnede mener det er behov for å benytte
full kapasitet knyttet til fedmeoperasjoner ved Aker
og andre sykehus, spesielt sett i lys av de samfunns-
økonomiske faktorene og potensialet for bedret livs-
kvalitet for svært mange mennesker.

Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyt-
tet til hva hun vil gjøre for å sikre at denne pasient-
gruppen blir gitt den behandling som er påkrevd uten
å måtte vente i det som må betegnes som ekstremt
lang tid.

Svar:
Forekomsten av overvekt og fedme er økende

både blant barn og voksne i Norge. Når vi samtidig
vet at fedme øker risikoen for å utvikle for eksempel
diabetes og hjerte- og karsykdommer er det klart at
økningen er bekymringsfull og en betydelig utfor-
dring for helsetjenesten og helsemyndighetene. Jeg
er derfor enig med representanten i at det er viktig å
satse på forebyggende tiltak. Endrede kostvaner og
økt fysisk aktivitet er viktige tiltak for pasienter med
overvekt og fedme, og mange trenger også individu-
elt tilrettelagt oppfølging.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at de

gjennom flere år har hatt fokus på å utvikle et godt til-
bud til mennesker med sykelig overvekt. Tilbudet er
fortsatt under nøye vurdering for å finne det riktige
nivået både på operasjonskapasitet og behandlingstil-
bud innen livsstilsendring. Tiltak rettet inn mot livs-
stilsendring og forebyggende helsearbeid er tiltak
som intensiveres i hele regionen i samarbeid med
kommunehelsetjenesten.

Operasjon er ingen enkel løsning for å få redusert
vekten til et nivå som ikke representerer helsefare, og
bør som hovedregel være en siste utvei. Pasientene
trenger grundig forberedelse av 1-2 års varighet.
Samtidig er komplikasjonsfaren betydelig ved denne
type operasjoner grunnet ofte dårlig almenntilstand i
pasientgruppen. En grundig forberedelse både fysisk
og mentalt, samt noe vektreduksjon, er svært ofte
nødvendig. Etter operasjonen vil det i de fleste tilfel-
ler være nødvendig med livslang oppfølging, bl.a. for
å forhindre mangelsykdommer. Alle regionale helse-
foretak, inkludert Helse Sør-Øst RHF, har bygget
opp en betydelig kapasitet innen fedmeoperasjoner, i
tråd med styringskrav i Oppdragsdokumentet.

Når det gjelder spørsmålet om Oslo Universitets-
sykehus Aker og de økonomiske rammevilkår, vil jeg
minne om at den totale økonomiske rammen til de re-
gionale helseforetakene fastsettes hvert år i statsbud-
sjettet. Den består av et rammetilskudd (basisfinan-
siering) og et aktivitetsbasert tilskudd (ISF-ordnin-
gen). Finansiering av spesialisthelsetjenesten skal
understøtte de regionale helseforetakenes sørge-for-
ansvar. Deler av helseforetakenes budsjett er knyttet
til antall pasientbehandlinger (ISF-ordningen). Prio-
riteringene som gjøres med hensyn til hvilke pasien-
ter som skal behandles, og hva slags behandling den
enkelte pasient gis, skal imidlertid være uavhengig
av de aktivitetsbaserte tilskuddene. Innsatsstyrt fi-
nansiering er således ikke et verktøy for å prioritere
mellom pasientgrupper eller behandlinger. Det med-
fører at dersom Oslo Universitetssykehus Aker har
pasienter som etter prioriteringsforskriften er rettig-
hetspasienter med en individuelt fastsatt behand-
lingsfrist, så er ikke finansiering et argument for å ut-
sette behandlingen. Det er den medisinskfaglige vur-
deringen og forsvarlighetskravet som skal ligge til
grunn i det enkelte tilfellet.

Helse Sør-Øst RHF vil, som et ledd i forberedel-
sene til oppdrag og bestilling i foretaksgruppen for
2011, nøye vurdere om kapasiteten innen operasjoner
for sykelig overvekt bør økes.
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SPØRSMÅL NR. 333

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik

Besvart 30. november 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Hva har regjeringen gjort av konkrete tiltak ved-

rørende oppfølgingen av henvendelsen og etablerin-
gen av CERN-datasenter i Norge?»

BEGRUNNELSE:

Teknisk Ukeblad 18.noveber 2010 har artikkel
med følgende overskrift: "Slik glipper CERN-drøm-
men."

Finland seiler nå opp som en favoritt i forbindelse
med etablering av CERN-datasenter. 

FrP stilte spørsmål til Nærings- og handelsminis-
teren, dokument 15:139 (2010-2011), om hva regje-
ringen og ikke minst statsråden hadde gjort i forbin-
delse med CERN saken. 

Fornyings-, administrasjon- og kirkeministeren
svarte at CERN-prosjektet er et interessant interna-
sjonalt referanseprosjekt samt at statsråden er i dialog
med berørte departement med tanke på å uttrykke
norske myndigheters interesse for at denne type
grønne datasentre lokaliseres i Norge. Det ble under-
streket at frist for tilbakemelding til CERN er innen
utgangen av november 2010.

Viktige forutsetninger er offentlig delfinansier-
ing for etablering av prosjektet, innflyttingsklare lo-
kaliteter, dernest gode låne- og tilskuddsordninger
for utvikling og drift av prosjektet.

Regjeringens manglende respons på henvendel-
sen medførte at konkurrerende fjellhallprosjekt vur-
derte å slå seg sammen og arbeide for å sikre at
CERN sitt datesenterprosjekt ble sikret etablering i
Norge.

Nå ser dette til å glippe grunnet regjeringens pas-
sive rolle.

FrP anser det som en vesentlig svekkelse at saken
vedrørende henvendelsen fra CERN ikke er tillagt
Nærings- og handelsministeren.

Svar:
Jeg viser til mitt svar på spørsmål 139 fra repre-

sentanten Nesvik. 
CERN-prosjektet er et interessant internasjonalt

referanseprosjekt, siden CERN er en meget viktig ak-
tør i markedet for store datasentre. Det er et stort en-
gasjement i saken i Norge og jeg er kjent med at ni
ulike prosjekter vurderer å levere tilbud til CERN.
Regjeringen er positiv til etablering av datasentre i
Norge. 

Som ansvarlig for regjeringens samordning av
IT-politikken synes jeg det er meget interessant der-
som en norsk aktør når opp i denne konkurransen og
får huse datakapasitet for en internasjonal og tung ak-
tør som CERN. CERN-prosjektet er som nevnt i for-
rige svar, et potensielt internasjonalt referansepro-
sjekt for norsk IKT-bransje.

Norske myndigheter har ikke mottatt direkte hen-
vendelser fra CERN i saken utover det at CERN i juli
i år formelt har anmodet medlemslandenes regjerin-
ger om å uttrykke interesse for å bli vertsland for et
nytt datasenter for CERN. I forbindelse med denne
anmodningen ble det ikke framsatt noe konkret krav
om finansielt bidrag fra aktuelle medlemsland.
CERN vil forholde seg til tilbud fra industriaktører i
medlemslandene i en anbudskonkurranse. CERN vil
altså ikke forutsette at myndigheter i medlemslande-
ne må involvere seg eller stille seg bak tilbudene.
CERN har heller ikke bedt norske myndigheter om
delfinansiering av prosjektet. 

Teknisk Ukeblad skriver i artikkelen represen-
tanten viser til blant annet at et ”norsk tilbud til
CERN vil i praksis måtte inneholde et element av of-
fentlige subsidier”. Vi har vurdert mulige økonomis-
ke bidrag, men vår vurdering er at direkte bidrag til
aktuelle norske aktører er konkurransevridende og i
strid med forbudet mot statsstøtte i EU/EØS-regel-
verket og således uaktuelt.  Aktørene kan imidlertid
benytte seg av det ordinære virkemiddelapparatet,
herunder Innovasjon Norges og SIVAs ordinære vir-
kemidler. Så vidt meg bekjent har Innovasjon Norge
orientert aktørene om sine virkemidler og tilgjengeli-
ge rammer.

Regjeringen vil fremme Norge som vertsland
overfor CERN. Dette vil vi gjøre med det første i
brevs form.

I tillegg vil statssekretær Ravlum reise til Genève
for å legge frem for CERNs ledelse fortrinnene ved
etablering av dette datasenteret i Norge. Norsk IKT-
bransje vil også være med i delegasjonen. Som
grunnlag for å fremme norske interesser best mulig,
har departementet mottatt innspill og synspunkter fra
de aktuelle norske tilbydere på hvordan en bør argu-
mentere for CERN slik at de velger Norge som loka-
sjon for sitt datasenter. Disse vil bli videreformidlet
til CERNs ledelse ved det aktuelle besøket.
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SPØRSMÅL NR. 334

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad

Besvart 1. desember 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Det vises til Dok.15 nr. 190 (2010/11). Det bru-

kes energi når gass transporteres i rør eller på skip.
Tilsvarende er det energitap i strømnettet. Dette bur-
de være viktige parameter i energipolitikken. 

Kan statsråden gi et anslag for energiforbruk
(energiforbruk som prosentandel av energimengde
transportert) ved transport av gass fra Kårstø til Tysk-
land, og anslag for energitap i strømnettet (energitap
som prosentandel av energimengde transportert) ved
import av strøm fra Danmark til Midt-Norge?»

Svar:
Gassco opplyser at estimert energiforbruk ved å

transportere gass fra Kårstø til Tyskland, målt i ener-
giforbruk som prosent av energimengde transportert,
er 0,5 prosent.

Statnett opplyser at tapet på overføring av strøm
over likestrømskablene mellom Danmark og Norge
isolert sett vil ligge på om lag 4 prosent. Tapet i over-

føringsledninger i sentralnettet innenlands ligger
gjennomsnittlig på om lag 1 til 2 prosent, avhengig av
den hydrologiske situasjonen og mengden import/ek-
sport på det aktuelle tidspunktet.

Nå er det ikke slik at importert kraft fra Danmark
flyter direkte til Midt-Norge. I de timer på døgnet
hvor kraften importeres fra Danmark til Norge vil
kraften komme inn til Sør-Norge og i all hovedsak
konsumeres der. Kraftflyten som ellers ville ha gått
til Sør-Norge vil dermed fortrenges til andre områder
i Norge, deriblant Midt-Norge. Midt-Norge importe-
rer i perioder kraft både fra Sør-Norge, Nord-Norge
og Sverige.

Jeg mener derfor at premisset for spørsmålet ikke
reflekterer fullt ut det som skjer i strømnettet gjen-
nom vår kraftutveksling med Danmark. Følgelig gir
det heller ikke mening å estimere et presist anslag på
tapet som oppstår ved import av kraft fra Danmark og
videre transport til Midt-Norge.

SPØRSMÅL NR. 335

Innlevert 18. november 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll

Besvart 25. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Stavanger Aftenblad skriver 18.11.10 at Petro-

leumstilsynet (Ptil) unnlot å granske en alvorlig hen-
delse på Gullfaks C i vår. Først da Statoil kom med
sin gransking, kalte Ptil inn til et møte som resulterte
i at Statoil stanset boreaktivitet på Gullfaks. APs stor-
tingsrepresentant Eirin Sund sier hun "tar de for gitt
at Statoils gransking er laget i dialog med Ptil og etter
de krav myndighetene stiller."

Ble Statoils gransking gjennomført i dialog med
Ptil?»

Svar:
Statoil opplevde under boring av brønn 34/10-C-

06A på Gullfaks C flere tilfeller av ustabilitet og se-
nest tap av brønnkontroll 19. mai 2010. Dette resul-

terte i en langvarig operasjon med det utfall at brøn-
nen ble plugget igjen i juli 2010. Petrolumstilsynet
(Ptil) fulgte utviklingen tett, både under hendelsen og
etter denne.

Selskapets plikt til å følge opp hendelser

Regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petro-
leumsvirksomheten krever at den ansvarlige (opera-
tøren) skal granske inntrufne fare- og ulykkessitua-
sjoner som opptrer hyppig eller som har stor faktisk
eller potensiell konsekvens. Hendelser av mindre al-
vorlig karakter er det normalt å kalle for avvik, og i
disse tilfellene vil selskapet ha en selvstendig plikt til
å analysere/finne årsakene til avviket og iverksette
korrigerende tiltak. Både plikten til å granske og til å
behandle avvik er utslag av en gjennomgående tanke-
gang om at det er den som driver aktiviteten som er
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ansvarlig for å drive forsvarlig og også nærmest til å
finne årsakene til det som går galt. Statoil har på den-
ne bakgrunn gjennomført en gransking av hendelsen
på Gullfaks C. Myndighetenes oppfølging kommer i
tillegg til selskapet egen oppfølging.

Ptils oppfølging

Ptil har fulgt opp hendelsen med tap av brønn-
kontroll på Gullfaks C tett, og har gjennomført flere
ulike aktiviteter rettet mot å klarlegge årsaksforhol-
dene rundt hendelsen.

Oppfølgingen har vært rettet mot hvordan Statoil
har håndtert hendelsen, og mot selskapets planleg-
ging og gjennomføring av brønnarbeidet. Ptil har i
dette arbeidet hatt dialog med Statoil, så vel som de
øvrige rettighetshaverne på Gullfaks. Ptil har hatt tett
oppfølging av Statoils innsats for å gjenopprette bar-
rierer og sikre brønnen.

Ptil gjennomførte i tidsrommet 8. – 15. oktober
2010 et tilsyn med Statoils planlegging av brønn 34/
10-C-06A. Tilsynet omfattet intervjuer med personer
med sentrale roller knyttet til planlegging av brøn-
nen, og gjennomgang av relevant dokumentasjon fra
planleggingsprosessen for å belyse krav, vurderinger

og beslutninger som lå til grunn for gjennomføring
av arbeidet.

Ptil har også fulgt opp Statoils interne gransking
av hendelsen. Rapporten fra denne granskingen ble
overlevert Ptil 5. november og resultatene og konklu-
sjonene herfra er vurdert i forhold til Ptils videre opp-
følging.

Granskning er et blant flere mulige virkemidler
Ptil kan benytte i forbindelse med tilsynet. I denne sa-
ken har Ptil over flere måneder hatt en løpende dialog
med selskapet, gjennomført et tilsyn på 7 dager mot
den aktuelle brønnoperasjonen og i tillegg foretatt en
gjennomgang av selskapet egen granskning. I slike
tilfeller kan de ”normale” tilsynsaktiviteter bli så
grundige at de kan sammenlignes med en grans-
kning.

Ptil har i forkant av granskningen mottatt Statoils
mandat for granskning for eventuelle kommentarer.
Ptil ga sine kommentarer til mandatet 14. juli 2010.
Det fremgår således at Ptil har fulgt Statoils oppføl-
ging og gransking av hendelsen på Gullfaks C tett, og
at det parallelt er gjennomført et meget grundig til-
syn. Dette har også ført til strenge reaksjoner og krav
til oppfølging fra Ptils side.

SPØRSMÅL NR. 336

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Torstein Rudihagen

Besvart 1. desember 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vi får fleir henvendingar frå folk som ikkje len-

ger vil få levert posten der dei bor. På Vingrom i Lil-
lehammer er det innbyggarar som har fått 3,7 km til
postkassen. Det er folk med sviktande helse, dei dis-
ponerar ikkje bil og brukar ikkje internett. I Sjodalen
i Vågå blir gjeldande postomdeling for påske og
sommarsesongen stoppa. I sommarsesongen er det
m.a. 12 verksemder som er avhengige av ei god
postomdeling her.

Vil statsråden foreslå å endre konsesjonsvilkåra
eller anna for å få ein betre postomdeling i distrikta?»

GRUNNGJEVING:

Bakgrunnen for at Vingrom er nemnt er at det her
er innbyggjarar som har sviktande helse, ikkje dispo-
nerar bil og dermed har avgrensa mogelegheit for å
henta posten ved eigen hjelp. Dei bor i sine barn-
domsheimar og det kan umogeleg vera meining i at
folk må flytte for å kunne ta del i samfunnet vårt.

Dette er ein generasjon som heller ikkje bruker
internett på same måte som dagens oppveksande ge-
nerasjon, og dermed gradvis blir utestengt.

I eit brev frå Posten Norge AS av 20.08.10 til næ-
ringsdrivande i Sjodalen i Vågå, der dei blir infor-
mert om at den innarbeidde og gjeldande postomde-
linga for påske og sommarsesongen skal opphøyre
frå og med 2011. Sjodalen blir i brevet definert som
hytteområde.

Det er fleire fastbuande i Sjodalen.  I påskeseson-
gen er det 11 verksemder og i sommarsesongen er det
12 verksemder som er avhengig av ei god og fram-
tidsretta postomdeling. Det blir for dei fleste meir
enn ein times bilkøyring å hente posten på Randsverk
der den nå skal leverast. To verksemder er i tillegg
avhengige av å samordne med rutetidene til Gjende-
båten.  Store delar av dagen vil for desse verksemde-
ne gå med til posthenting, om leveringa blir flytta til
Randsverk.  I dag blir posten levert til Gjendebåten
som tek posten med til desse verksemdene.
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Det harmonerer ikkje når Statens vegvesen gjen-
nom Nasjonale turistvegar vil opparbeide eit ikon-
punkt ved Gjendeosen til nærare 100 million kroner
og Innovasjon Norge og andre offentlege aktørar yter
årleg store bidrag til verksemdene i Sjodalen samti-
dig som Posten vil stoppe leveringa. 

Desse tilfella som eg er nemner, er ikkje unike,
men er døme på ein etter mitt syn, feil utvikling.

Svar:
Alle som bur i Noreg skal ha gode posttenester

der dei bur. Dette inneber mellom anna inn- og utle-
vering av postsendingar seks dagar i veka og tilgang
til Posten sitt ekspedisjonsnett (postkontor, post i bu-
tikk eller landpostrute).

Posten har undersøkt dei sakene som vert tekne
opp i spørsmålet. Posten  held seg til gjeldande krav
om plassering av postkasser i konsesjonen. Postmot-
takarar med varige eller mellombelse funksjonshem-
mingar og som ikkje er i stand til å henta posten sin
sjølve, vil kunna få levert posten ved døra etter regla-
ne i konsesjonen.  

Erfaringane frå handsaminga av gjeldande regel-
verk vil verta tatt med når eg skal leggja fram forslag
til ny postlov for Stortinget. Krava til postkasseplas-
sering vil verta vurdert i samband med arbeidet med
ein ny konsesjon til Posten Norge AS.

SPØRSMÅL NR. 337

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen

Besvart 26. november 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Sjømatnæring er i stadig vekst hvor bl.a. Østen

fremstår som et marked med et enormt fremtidig po-
tensial. Markedet nås mest effektivt med flyfrakt.
Imidlertid fraktes enorme mengder laks fra anlegg i
nord på bil til internasjonale flyplasser eller til Gar-
dermoen for videre transport.

Hva kan statsråden og eventuelt virkemiddelap-
paratet bidra med for at eksempelvis lufthavnene i
Evenes, Bodø og ev. andre lufthavner i nord kan be-
nyttes som destinasjoner for direkte flyfrakt til Østen
eller andre kontinent?»

BEGRUNNELSE:

Enorme mengder med i hovedsak laks kjøres på
trailer fra den nordlige landsdel til lufthavner i utlan-
det for videre forsendelse til kontinentet. Flyfrakt til
diverse land i Asia har vært meget vellykket. Særlig
for fersk fisk som har den største markedsvekst, er
flyfrakt eneste alternativ. Imidlertid vil flyfrakt fra
lufthavner nær produsentene kunne bidra til å gjøre
sjømatnæringens muligheter i markedet enda bedre, i
og med at tiden fra slakt til fisken når markedet i Asia
vil kunne forkortes kraftig. Av ulike grunner har det
hittil vært lønnsomt å benytte lufthavner i utlandet el-
ler i stor avstand fra slakteriene i nord, på tross av at
det i nord ligger lufthavner som uten vanskeligheter
vil kunne betjene flyfrakt til Østen. Kvalitetsgevin-

sten ville kunne bli betydelig ved å bruke lufthavner
i nord. Vei og klima utfordringen er også en faktor
som må vektlegges i målet om å få til lokal flyfrakt-
løsning.

Svar:
Jeg har forståelse for at flyfrakt direkte fra Nord-

Norge til markedsland er svært interessant som trans-
portløsning for næringen i og med at land i Asia,
Russland og USA importerer stadig mer laks fra Nor-
ge. Veinettet vil belastes i mindre grad, og det er kan-
skje mulig med returcargo med fly som ellers ville ha
gått tomme tilbake til opprinnelseslandet. Næringen
vil spare tid og produktene kan presenteres i marke-
det raskere etter slakting.  

Det å opprette direkte flyforbindelse mellom fly-
plasser i Nord-Norge og diverse markedsland må
være et ønske som er sterkt forankret i næringen der-
som det skal være mulig å realisere. Det vil i denne
forbindelse være avgjørende at tilstrekkelig kvantum
kan eksporteres regelmessig før en eller flere flyruter
etableres. Mulige flyfraktprosjekter må utredes og
genereres etter ønske fra sjømatbedrifter som ledd i
deres markedsstrategier. 

Prosjektene må forutsettes å oppnå lønnsomhet.
I hvilken grad virkemiddelapparatet kan bidra må bli
en sak mellom et eller flere mulige godt dokumenter-
te prosjekter og aktører innenfor virkemiddelappara-
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tet. Søknad om lån og eventuelt tilskudd kan eksem-
pelvis rettes til Innovasjon Norge. I denne forbindel-
se vil jeg minne om at myndighetene er ytterst re-
striktive i forhold til å subsidiere laksenæringen.

Når det gjelder fysisk tilrettelegging for direkte
flytransport av fisk fra flyplasser i Nord-Norge er
dette et spørsmål som må rettes til Samferdselsminis-
teren.

SPØRSMÅL NR. 338

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen

Besvart 24. november 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«I kyst- og distriktsnorge legges det nå ned en

rekke skoler. Dette har ført til at det er startet og blir
startet flere montessoriskoler. Høgskolen på Nesna
har tidligere uteksaminert to montessorikull. I dag
finns kun to muligheter for montessoriutdanning i
Norge, begge i sør. 

Vil statsråden kunne bidra til at det opprettes
montessoriutdanning for lærere, eksempelvis ved
Høgskolen i Nesna i Nordland?»

BEGRUNNELSE:

Nesna har mange års tradisjon for å drive høysko-
leutdanning for lærere og førskolelærere i grunnsko-
len i Nord Norge. I mange kyst og utkantskommuner
legges skole og barnehagetilbud ned av ulike årsaker.
Samtidig er det mange som kjemper for å unngå sko-
lenedleggelser eller som jobber for å etablere alterna-
tive tilbud, som kan bidra til å berge bosettingen i
bygdenorge. Det er en utfordring at det ikke gis til-
strekkelig utdanningsmuligheter for lærere på mon-
tessoriskoler i Norge i dag. Ikke bare vil nye skoler få
et problem, men også allerede oppstartede skoler vil
slite med å skaffe nok lærere med godkjenning. I dag
finnes det kun to muligheter for montessoriutdanning
i Norge. Ingen i den nordlige landsdelen. Nesna vil

derfor kunne fremstå som et utmerket alternativ, lo-
kalisert i en region med meget høy næringsaktivitet
samtidig som flere skoler er nedlagt eller trues av
nedlegging.

Svar:
Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra

stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om kapasitet
av montessoriutdanning for lærere. Spørsmålet be-
svares av undertegnede som ansvarlig for lærerut-
danning og universiteter og høgskoler.

La meg først understreke at jeg er enig med Kris-
tiansen i at det er behov for lærere innenfor alternati-
ve pedagogiske retninger. Når det gjelder Høgskolen
i Nesna har denne institusjonen over flere år hatt ut-
fordringer med å fylle de antall studieplasser som in-
stitusjonen i utgangspunktet er finansiert for. Jeg fin-
ner det derfor ikke riktig å tildele flere studieplasser
til høgskolen. Etablering av eventuell montessoriut-
danning for lærere må skje igjennom omdisponerin-
ger internt, noe institusjonene har full mulighet til.

I lys av ”Nordlandsprosessen” bør høgskolestyret
i dialog med lokale og regionale aktører vurdere
hvorvidt de skal bruke sine tildelte studieplasser til
en montessorriutdanning.
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SPØRSMÅL NR. 339

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Besvart 30. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Undertegnede har blitt kontakt av en bedrift i

Østfold som driver med asfaltfresing. Oppdrags-
mengden er sesongavhengig, og bedriften skal for
første gang i vinter permittere noen av de ansatte. 3
av de ansatte som skal permitteres er svensker, og blir
behandlet av Nav utland. De har fått beskjed om at
det er 19 ukers behandlingstid på søknaden om dag-
penger, og blir gående uten inntekt frem til somme-
ren.

Hva vil arbeidsministeren foreta seg for å få ned
behandlingstiden hos Nav utland?»

Svar:
Det er økning i antall søknader om dagpenger

som i første rekke har ført til lang saksbehandlings-
tid. Tallet på mottatte søknader om dagpenger økte
kraftig fra om lag 730 saker i 2008 til om lag 3280 sa-
ker i 2009. Dette er en økning på nærmere 350 pst.
Økningen i tallet på mottatte søknader har fortsatt å
øke i 2010. Ved utgangen av oktober var økningen
om lag 24 pst sammenlignet med tilsvarende periode

i 2009. Til tross for dette opplyser Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet at behandlingstid for EØS dagpen-
ger nå er redusert fra 19 uker til 14 uker.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det
er iverksatt en rekke tiltak for å få ned saksbehand-
lingstiden. Det er bl.a. utarbeidet en egen handlings-
plan med dette som formål. Av aktuelle tiltak kan
nevnes:

– Styrking av bemanningen ved enheten som be-
handler dagpenger

– Midlertidig bistand fra andre enheter innenfor
NAV Internasjonalt

– Gjennomgang av organisasjonen med henblikk
på en mer effektiv saksbehandling.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at saks-
behandlingstiden for EØS dagpenger fortsatt går ned,
og at det tas sikte på fortsatt reduksjon av saksbe-
handlingstiden i 2011. Departementet vil følge utvik-
lingen særskilt på dette området.

SPØRSMÅL NR. 340

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Siri A. Meling

Besvart 26. november 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Finnfjord smelteverk er allerede i gang med om-

fattende miljøinvesteringer, til tross for uavklarte
statlige rammevilkår når det gjelder industrikraftregi-
me og ES-notifisering av Enova-støtte.

Hva er status med hensyn til ESA-notifisering av
disse ordningene?»

BEGRUNNELSE:

Finnfjord smelteverk forhandler sammen med
Norske Skog og Fesil med Statkraft om nye langsik-
tige kraftkontrakter. Alle selskapene står uten noen
langsiktig avtale fra 1. januar 2011. Det haster derfor
med å få på plass disse rammebetingelsene.

Svar:
ESA-notifiseringen av Enova-støtte gjelder et

felles sett med retningslinjer for statsstøtte til forny-
bar energi og energieffektivisering i alle EU-land og
EFTA-land. Disse retningslinjene følges av Enova. 

Retningslinjene sier at støtte til enkeltprosjekter
over en viss størrelse skal godkjennes av EFTAs over-
våkningsorgan. Det er den prosessen som nå gjennom-
føres for en rekke saker hvor Enova har tildelt støtte. 

Håndteringen av enkeltprosjektene skjer av Eno-
va. Det har vært en tett dialog med overvåkningsor-
ganet om oppfølging av disse sakene. Siden regelver-
ket er nytt både for Enova og overvåkningsorganet,
har det vært behov for en rekke avklaringer. Dette har
vært tidkrevende. 
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Departementet har gitt uttrykk overfor overvåk-
ningsorganet at vi har behov for en rask avklaring av
sakene. Vi har ikke mottatt signaler som tilsier at dis-
se prosjektene ikke kan få den støtten de er lovet.

Når det gjelder den vedtatte garantiordningen for
kraftintensiv industris kraftkjøp ligger denne under
Nærings- og handelsministerens ansvarsområde. Jeg
har derfor forelagt spørsmålet for Nærings- og han-
delsdepartementet som opplyser følgende:

”Garantiordningen skal være på ordinære forret-
ningsmessige vilkår og innenfor EØS-avtalens ram-
mer. Regjeringen har kontakt med EFTAs overvåk-
ningsorgan (ESA) om ordningen. Notifikasjon av ord-
ningen ble sendt til ESA via Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet den 22. sep-
tember 2010 med den rammen som presenteres i Prop.
1 S (2010-2011). ESA oversendte i brev av 9. novem-
ber 2010 spørsmål til ordningen med svarfrist 7. de-
sember 2010. Ordningen kan iverksettes så snart noti-
fikasjonsprosessen overfor ESA er avsluttet."

SPØRSMÅL NR. 341

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Anders Anundsen

Besvart 26. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil statsråden følge opp sitt løfte om å legge

frem proposisjon om oppstart Gulli-Langåker uten
videre opphold, slik at anleggsstart skjer våren
2011?»

BEGRUNNELSE:

Jeg viser til mitt spørsmål nr 1153 fra sesjonen
2009-2010 om når stortingsproposisjon for igangset-
ting av strekningen Gulli-Langåker kunne forventes.
Da svarte statsråden følgende:

"Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 968 av 13.
april 2010, er arbeidet med ekstern kvalitetssikring
(KS2) av prosjektet E18 Gulli – Langåker i sluttfasen.
Videre ble det opplyst at det i prosjektets frem-
driftsplan er lagt opp til anleggsstart på hovedprosjek-
tet våren 2011. Dette vil kreve vedtak i Stortinget ved
årsskiftet 2010/2011. Jeg tar derfor sikte på å legge sa-

ken fram for Stortinget i løpet av høsten, slik at dette
skal være mulig."

Jeg har ikke registrert at statsråden har fulgt opp
dette løftet så langt. Og dersom en skal ha tid til å be-
handle denne saken i Stortinget på denne siden av
årsskifte, hvilket statsråden selv mener er en forutset-
ning for planlagt byggestart, er tiden i ferd med å ren-
ne ut.

Svar:
Jeg kan opplyse at saken er til behandling mellom

berørte departementer, men at det er nødvendig med
noen avklaringer før saken legges fram for Stortin-
get. Samferdsels- departementet vil legge fram en
proposisjon om utbygging og finansiering av E18 på
strekningen Gulli – Langåker så snart de nødvendige
avklaringene foreligger.

SPØRSMÅL NR. 342

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll

Besvart 29. november 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Teknisk Ukeblad skriver på nett 19.11.10 at

"Miljøverndepartementet ber miljø- og helsemyndig-
hetene undersøke om det er sammenheng mellom bi-
odiesel og helsefare." Regjeringen følger dermed opp

forskningen som indikerer at biodiesel i kombinasjon
med vanlig diesel genererer nye og hittil ukjente og
mer skadelige utslipp.

Hvordan ser regjeringen på praktiseringen av
"Føre var"-prinsippet når regjeringen fastholder økt
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omsetningspåbud samtidig med at man er bekymret
for helseeffekter av produktet?»

Svar:
Miljøverndepartementet tok initiativ overfor

Helse- og omsorgsdepartementet så snart vi ble kjent
med de mulige helseeffektene fra biodrivstoff som
har blitt omtalt i media de siste par ukene. Våre to de-
partementer har gitt Klima- og forurensningsdirekto-
ratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å samarbeide
om å se nærmere på problemstillingene og komme
tilbake til oss med en vurdering og en anbefaling om
eventuelt videre oppfølgingsbehov. De skal rapporte-
re tilbake til oss innen 14. januar neste år. Forslag om
en forskriftsendring som blant annet omhandler opp-

trapping av det nasjonale omsetningspåbudet for bio-
drivstoff er nylig sendt på høring med høringsfrist 10.
januar 2011.  Tilbakemeldingen fra Klima- og foru-
rensningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet om
mulige helseeffekter vil bli tatt med i vurderingen før
det blir fattet noen endelig beslutning i høringssaken.
For øvrig er det slik at internasjonale drivstoffsstan-
darder tillater lavinnblanding av biodrivstoff i ordi-
nær diesel og bensin. Uavhengig av om Norge hadde
hatt et eget omsetningspåbud eller ikke, ville derfor
drivstoffbransjen ha lov til å lavinnblande biodriv-
stoff i standard diesel og bensin. Norske myndigheter
ville med dagens regelverk ikke ha muligheter til å
forby slik lavinnblanding.

SPØRSMÅL NR. 343

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Tord Lien

Besvart 29. november 2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Tora Aasland

Spørsmål:
«Er den i begrunnelsen nevnte forskrift å tolke

slik at ektefelle av EØS-borgere uten norsk statsbor-
gerskap har rett til slik støtte som omhandles i for-
skriften, mens ektefelle av norske statsborgere, som
jo også er EØS-borgere, ikke har rett på slik støtte?»

BEGRUNNELSE:

Viser til forskrift for Lånekassen: "Hovedregler
for tildeling av utdanningsstøtte" fastsatt av Kunn-
skapsdepartementet 25. februar 2008 med hjemmel i
lov 03.06.2005. nr. 37 om utdanningsstøtte (utdan-
ningsstøtteloven) kapittel II. I forskriften heter det
om utvidet rett for arbeidstaker fra EØS/EFTA-land
og forsørgede familiemedlemmer at: "Følgende med-
lemmer av EØS/EFTA-arbeidstakerens familie som
har lovlig opphold i Norge, har rett til utdanningsstøt-
te på samme vilkår som norske statsborgere: a)ekte-
felle" m.v.

Svar:
Hovedregelen for å ha rett til utdanningsstøtte

gjennom Statens lånekasse for utdanning, er at søke-
ren er norsk statsborger. Dette går fram av § 2-1 i for-
skrift om tildeling av utdanningsstøtte. Det kan også
bli gitt støtte til utenlandske statsborgere som tar ut-
danning i Norge, dersom de har nærmere bestemte

grunnlag for opphold i Norge eller fyller nærmere be-
stemte vilkår om tilknytning til Norge, for eksempel
gjennom ekteskap med norsk statsborger. Utenland-
ske statsborgere som har rett til støtte i Norge etter
disse reglene, kan også få støtte i inntil ett år til utdan-
ning i land utenfor Norden dersom det er godkjent
som en del av en høyere utdanning som søkeren har
begynt på i Norge. Disse reglene finnes i §§ 2-2, 2-5
og 33-3 i forskriften. 

Det kan også på visse vilkår bli gitt utdannings-
støtte til statsborgere fra EØS-land som har status
som arbeidstaker i Norge, og til familiemedlemmer
til slik statsborger. Dette er rettigheter som følger av
EØS-avtalen, som norske myndigheter er forpliktet
til å følge. Rettighetene til EØS-arbeidstakeren og
hans eller hennes familiemedlemmer har utviklet seg
gjennom omfattende rettspraksis i EU-domstolen
knyttet til tolkningen av rådsforordning nr. 1612/68,
som er tatt inn i den norske EØS-arbeidstakerloven.
Norske myndigheter har fulgt opp rettsutviklingen
ved å gjennomføre nødvendige endringer i regelver-
ket om utdanningsstøtte. Rettsutviklingen er i stor
grad begrunnet i at det vil være en barriere for fri be-
vegelighet for EØS- arbeidstakeren dersom hans el-
ler hennes familiemedlemmer blir forskjellsbehand-
let når det gjelder sosiale fordeler og tilgang til utdan-
ning. Så lenge norske statsborgere kan få støtte til ut-
danning i land utenfor Norden, må dermed også fa-
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miliemedlemmer til EØS-arbeidstakere ha samme
rettighet. Reglene om rett til utdanningsstøtte for
EØS-arbeidstakere og familiemedlemmer går fram
av forskriftens §§ 2-3 og 33-2, og det følger av § 33-
2 at disse også kan får støtte til utdanning i land uten-
for Norden. 

For at en person skal regnes som EØS-arbeidsta-
ker etter forordningen/EØS-arbeidstakerloven, må
det foreligge et såkalt grenseoverskridende element,
for eksempel ved at EØS-arbeidstakeren har eller sø-
ker arbeid i et annet EØS-land enn statsborgerlandet.
Utenlandsk ektefelle til norsk statsborger som bor og
arbeider i Norge, kan ikke påberope seg det regelver-
ket som gjelder for EØS-arbeidstakere. Dagens re-

gler innebærer at en utenlandsk ektefelle til en EØS-
arbeidstaker kan få støtte til utdanning i Norge og i
land utenfor Norden, forutsatt at øvrige vilkår er opp-
fylt. Utenlandsk ektefelle til norsk statsborger kan ha
rett til utdanningsstøtte til utdanning i Norge og til ut-
danning i utlandet som er en del av utdanningen ved-
kommende tar i Norge, etter de generelle reglene for
støtte til utenlandske statsborgere.  

Rettsutviklingen for EØS-arbeidstakere og hans
eller hennes familiemedlemmer har ikke ført til til-
svarende utvidelser i rettighetene til familiemedlem-
mer til norske statsborgere. Jeg vil se nærmere på om
det er grunnlag for å vurdere endringer i regelverket
for utdanningsstøtte.

SPØRSMÅL NR. 344

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou

Besvart 30. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Vil statsråden sørge for at det på Kambo jernba-

neholdeplass blir montert leskur som gir skydd for
vind, kulde og regn?»

BEGRUNNELSE:

Flere reisende fra Kambo jernbanestasjon har
henvendt seg med klager på at det på denne stasjonen
ikke er muligheter for skydd for regn, vind og kulde.
Det henvises til modeller på Sonsveien stasjon. Disse
er montert slik at glassvegger o a gir nettopp det et-
terlengtede skydd som kan være nødvendig på dager
hvor værgudene ikke er med de reisende. Kambo sta-
sjon har i dag skur med tak/stolper, men ikke vegger
som gir reelt ly for vind og snø.

Det er, med henvisning til statistikken, ikke sjel-
den at reisende må vente på tog. Da er nettopp denne
type komfort etterspurt.

Kambo stasjon ligger dessuten slik til at det blå-
ser frisk vind fra sjøen. Det er ikke andre muligheter
for å gå i le på denne stasjonen. Det er uttrykt sterk

glede over at Rygge stasjon har blitt åpnet for reisen-
de, men at behovet er til stede flere steder langs Øst-
fold banen Vestre linje.

Jeg vil understreke at det er viktig at forholdene
for reisende nettopp legges tilrette for å gjøre jernba-
nen attraktiv og foretrukket fremfor bilen. Det ganger
alle hensyn innenfor samferdselspolitikken.

Svar:
Kambo holdeplass ble åpnet i 1996, i forbindelse

med at det nye dobbeltsporet på strekningen Ski -
Sandbukta på Østfoldbanen ble tatt i bruk. Jernbane-
verket opplyser at det i dag er fire leskur på Kambo
holdeplass. Hvert leskur har tre vegger, og taket dek-
ker over leskur og større del av plattform. Leskurene
er åpne i front mot sporet. Liknende løsninger er
brukt på flere stasjoner, noe som per i dag er vurdert
som tilstrekkelig for Kambo holdeplass.

Jeg legger på denne bakgrunn ikke opp til å ta noe
ytterligere initiativ i denne saken nå.
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SPØRSMÅL NR. 345

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy

Besvart 1. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det finnes i dag svært få behandlingssteder for

ME-pasienter. Ifølge ME-foreningen har Sølv-
skottberget et unikt tilbud til personer med ME. De
tilbyr døgnopphold i 6 uker. Dette er et godt rehabi-
literingstilbud i spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn
av evalueringer og tilbakemeldinger har Sølv-
skottberget de senere år utarbeidet et tilpasset pro-
gram for ME-pasienter. Ifølge media vil ikke Helse
Sør-Øst forlenge avtalen med Sølvskottberget i 2011. 

Vil statsråden tillate at dette tilbudet forsvinner?»

BEGRUNNELSE:
Det eksisterer svært få, knapt noen, tilpassede og

egnede helsetilbud i institusjon til denne pasientgrup-
pen. Fra 2008 har Helse Sør-Øst hatt midler og opp-
drag fra HOD om å etablere 10 tilpassede sengeplas-
ser for de sykeste ME-pasientene. Disse sengeplasse-
ne er nå, med statsrådens aksept, blitt redusert til 2,
men de er ennå ikke etablert eller kommet i drift. Det
er oppsiktsvekkende dersom statsråden aksepterer at
Helse Sør-Øst avvikler avtalen med Sølvskottberget.
Denne pasientgruppen har behov for flere tilbud,
ikke færre.

Svar:
Jeg har blitt informert om at avtalene Helse Sør-

Øst RHF har for kjøp av rehabiliteringstjenester løper
ut 31.12.2010. Dette gjelder også Sølvskottberget.
Helse Sør-Øst startet prosessen med ny avtaleinngå-
else i januar 2010. Alle avtaleparter ble da informert
om at det skulle inngås nye avtaler, og at det skulle
gjennomføres en konkurranse i tråd med gjeldende
regelverk for offentlige anskaffelser. 

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de er i sluttfa-
sen for anskaffelsen. I alt 33 av 38 tilbydere har fått
tilbud om avtale ut fra en vekting av kvalitet (50 %),
pris (30 %) og tilgjengelighet (20 %). Helse Sør-Øst
har videre informert meg om at tilbudet til pasienter
med utmattelsestilstander vil være en del av den nye
avtaleporteføljen. Kjøp av rehabiliteringstjenester i
Helse Sør-Øst har en økonomisk ramme på om lag
880 mill. kroner per år og med en avtalelengde på 4
år i alle tilbudte avtaler. 

Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvil-
ke institusjoner som vil bli gitt tilbud om avtale med
foretaket. Prosessen er nå inne i en fase hvor det er
adgang til å klage på tildelingen. Helse Sør-Øst vil
derfor ikke gå i detalj på innretningen på tilbudene
før klagebehandlingen er avsluttet.

Som representanten kjenner til, er tilbudet til pa-
sienter som er rammet av CFS/ME et prioritert områ-
de for regjeringen. I tillegg til midler som brukes lo-
kalt og regionalt, er det siden 2007 bevilget 5 mill.
kroner årlig til dette arbeidet. Jeg har mottatt infor-
masjon fra både Helsedirektoratet, tjenesten og pasi-
entgrupper om at det er gjort et betydelig arbeid man-
ge steder i helsetjenesten. 

En rapportering fra de regionale helseforetakene
til departementet viser at det er tilbud om utredning i
alle helseregioner. I tillegg arrangeres det lærings- og
mestringskurs til pasienter med CFS/ME.  Helse Sør-
Øst RHF har etablert en ME-poliklinikk og et eget am-
bulant team for oppfølging av pasienter med CFS/ME.
Sykehuset Innlandet HF har etablert en landsdekkende
ME-telefon som et lavterskeltilbud knyttet til lærings-
og mestringssenteret. Her kan både pasienter, pårøren-
de og helsepersonell få råd og veiledning om sykdom-
men. Det er videre besluttet å etablere to sengeplasser
ved Oslo universitetssykehus HF til utredning av pasi-
enter som ikke kan nyttiggjøre seg det polikliniske til-
budet. De som ikke kan flyttes vil få tilbud fra et am-
bulant team. I Helse Midt-Norge RHF er tilbudet til
pasientgruppen styrket gjennom etablering av tverr-
faglig utrednings- og behandlingstilbud ved St. Olavs
hospital HF. Rapporteringen viser at det i Norge er
opprettet tilbud til ME-pasienter ved flere private reha-
biliteringssenter - herunder Hysnes Helsefort, Fri-
hamnsenteret, Sølvskottberget og Cato-senteret. Kom-
munene har ansvar for å tilby nødvendige helsetjenes-
ter til innbyggerne i sin kommune uavhengig av diag-
nose. Jeg er kjent med at det i noen kommuner er opp-
rettet pleieplasser til de aller sykeste pasientene. 

For å få en systematisk oversikt over tilbudet til
pasientgruppen har Helsedirektoratet fått i oppdrag å
evaluere den nasjonale satsingen og gi en status for
helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME
i Norge slik at tilbudet kan bedres. Rapporten, inklu-
dert en tilråding fra Helsedirektoratet, skal overleve-
res Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av januar
2011. Helsedirektoratet har i tillegg fått i oppdrag å
oppsummere det som finnes av ny kunnskap om ut-
redning, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg
for pasienter med CFS/ME. Ny kunnskap og kliniske
erfaringer vil kunne bidra til at man i større grad kan
gi råd og anbefalinger om utredning og behandling
av denne pasientgruppen. Rapporten skal være fer-
digstilt innen utløpet av 2. tertial 2011. Rapportene
vil være viktige i det videre arbeidet med å bedre til-
budet til pasienter med CFS/ME. 
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Når det gjelder etableringen av sengeplasser ved
Oslo universitetssykehus, er dette, som representan-
ten påpeker, etter en faglig vurdering redusert til to
plasser. Helse Sør-Øst har informert meg om at Oslo
universitetssykehus er i gang med å intervjue aktuelle
kandidater til legestillingen, og håper å få besatt den-

ne så snart som mulig. Helse Sør-Øst RHF hadde
møte med Oslo universitetssykehus 14.10.2010 ved-
rørende status på oppstart av tilbudet. Helse Sør-Øst
har forsikret meg om at tilbudet prioriteres i tråd med
føringene i Oppdragsdokumentet.

SPØRSMÅL NR. 346

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Besvart 29. november 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Gjennom media har det blitt vist til grove ek-

sempler på uheldige hendelser innen flere parke-
ringsselskaper. Enkelte parkeringsselskaper truer
sine ansatte med oppsigelse, dersom de nekter å ty til
løgn og juks for å få inn mer penger. Blant annet har
noen blitt fortalt hvordan man kan fotografere front-
ruter slik at parkeringslappen ikke synes. 

Vil statsråden sørge for bedre etiske retningslin-
jer og eventuelt vurdere å endre systemet til bruk av
fastpris, i stedet for provisjon?»

Svar:
Jeg er opptatt av å sikre kvaliteten og bruker-

vennligheten i det parkeringstilbudet som tilbys pu-

blikum, slik at vi unngår situasjoner som beskrevet i
spørsmålet. 

Samferdselsdepartementet arbeider derfor nå
med forslag til felles regler som vil gjelde alle aktø-
rer, både offentlige og private, som ønsker å tilby
parkering til allmennheten. Det vil her blant annet
stilles krav til virksomhetene, kontrollørene, håndhe-
vingen og det skal gis klagerett til en uavhengig
nemnd. Også spørsmål rundt provisjonsavlønning og
hvordan håndtere bevisst urettmessig sanksjonering
blir vurdert. Samlet sett er siktemålet at nye regler
skal sikre at alle deler av denne bransjen utøver virk-
somheten med tilfredsstillende kvalitet og at publi-
kum er tilstrekkelig vernet. Forslag til nye regler ven-
tes sendt på høring tidlig i 2011.

SPØRSMÅL NR. 347

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke

Besvart 26. november 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Det vises til barne-, likestillings- og inklude-

ringsminister Audun Lysbakkens svar på spørsmål
fra undertegnede 5. mai i år, samt statsrådens rede-
gjørelse til Stortinget fredag 19. november der det
gjøres greie for at Bufdir er bedt om å iverksette et
samarbeid med ideelle aktører om rekruttering av
fosterhjem. 

Vil dette medføre økt bruk av ideelle aktører når
fosterhjem skal rekrutteres i framtiden?»

BEGRUNNELSE:

Det har vært en kraftig økning i antall barn som
venter på fosterhjem i løpet av det siste året. Dette er
svært alvorlig. Ideelle organisasjoner har rapportert
om at de ønsker å drive rekruttering av fosterhjem,
men får signaler fra Bufdir om at dette ikke er ønske-
lig. Motvilje fra direktoratet har vært oppfattet som et
hinder for utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. Selv i
områder hvor ideelle organisasjoner fra før er tildelt
en viktig rolle i rekruttering og drift av fosterhjem,
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signaliserer BUF-etat at de i stedet vil bygge opp full
kapasitet i egen regi. Statsrådens uttalelser i Stortin-
get om dette må oppfattes slik at organisasjonene
skal få andre signaler i tiden fremover, og at det der-
med vil bli økte bruk av ideelle aktører når det gjelder
rekruttering og drift av fosterhjem.

Svar:
Vi er i en situasjon der vi trenger flere fosterhjem.

Til tross for at mange fosterhjem er klargjorte for
plassering, venter i overkant av 170 barn på å få et
fosterhjemstilbud. Ulike forhold - som for eksempel
ønske om geografisk nærhet (eller avstand) til forel-
drehjemmet, eller at barna har særskilte behov, kan
føre til at den rette familien ikke er å finne i foster-
hjemsbanken. Det er derfor svært viktig at vi har en
god oversikt over alle tilgjengelige fosterfamilier, en-
ten disse er rekruttert av det offentlige eller av private
aktører.

Det viktige er at kvaliteten på det samlede foster-
hjemstilbudet er godt. Det er en viktig oppgave å få
på plass et tilstrekkelig antall gode og stabile foster-
hjem. Det skjer blant annet gjennom å prioritere re-
kruttering av flere fosterhjem, opplæringsaktiviteter,
god informasjon og støtte til fosterforeldrene. Foster-

barn er en sårbar gruppe som bør unngå å flytte unø-
dig. Målet er å bygge solide og gode fosterhjem som
varer over tid.  For å unngå at et velfungerende fos-
terhjem oppløses, må fosterforeldrene både før og
under plasseringen få god informasjon, støtte og vei-
ledning.

Jeg er positiv til alle bidrag som skaffer flere fos-
terhjem, selv om rekruttering av fosterhjem i ut-
gangspunktet er en offentlig oppgave som tilligger
Bufetat. Det er videre den kommunale barneverntje-
nesten som har ansvaret for godkjenning av foster-
hjemmene, for plasseringen av det enkelte barn, og
for kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet.

I en situasjon der vi mangler fosterhjem kan sta-
ten samarbeide med private, ideelle aktører om re-
kruttering av fosterhjem. Ideelle aktører har et stort
kontaktnett det er viktig å dra nytte av. Bufdir har in-
vitert både Frelsesarmeen og andre ideelle til et sam-
arbeidsmøte for å lære av erfaringene og dele ideene
med alle regioner slik at det kan bli et samarbeid med
ideelle organisasjoner om fosterhjemsrekruttering.

Vi må samtidig se nærmere på hvordan samarbei-
det bør være framover. I arbeidet vil jeg blant annet
legge stor vekt på å sikre at de pengene staten bruker
på fosterhjem kommer barna til gode.

SPØRSMÅL NR. 348

Innlevert 19. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke

Besvart 1. desember 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Vil regjeringen innta en pådriverrolle i de pågå-

ende forhandlingene i Menneskerettighetsrådet om å
innføre en klagemekanisme til Barnekonvensjonen,
og vil Regjeringen støtte det foreliggende forslaget
om å inkludere en mulighet for kollektive klager på
vegne av flere barn?»

BEGRUNNELSE:

FNs menneskerettighetsråd har opprettet en
åpen, mellomstatlig arbeidsgruppe som det siste året
har arbeidet med å utarbeide forslag til en tilleggspro-
tokoll for en individklageordning under FNs barne-
konvensjon. Gruppen skal i desember møtes for å
diskutere et første utkast til en slik tilleggsprotokoll,
som blant annet inkluderer en mulighet for kollektive
klager. Regjeringen har tidligere vist til at den ikke
har tatt stilling til om den ønsker en slik tilleggspro-

tokoll (Dokument nr. 15:322 (2009-2010)). Barne-
konvensjonen er den eneste rettighetskonvensjonen
uten klagemekanisme. Regjeringen lovet i Soria Mo-
ria 2 å ”løfte arbeidet med barns rettigheter interna-
sjonalt”. På dette grunnlaget vil det være grunn til å
forvente at Regjeringen vil støtte at barn skal få mu-
lighet til å klage når deres rettigheter brytes. Når det
nå diskuteres et konkret forslag til en slik mekanis-
me, vil det være naturlig at Regjeringen opplyser om
hvilken rolle Norge vil spille i disse forhandlingene.

Svar:
Menneskerettighetene utgjør en hjørnestein i Re-

gjeringens verdigrunnlag, og Norge er blant de land i
verden som har ratifisert flest internasjonale mennes-
kerettighetsinstrumenter. Regjeringen nedlegger
hvert år et betydelig arbeid i å fremme barns rettighe-
ter, både i Norge og internasjonalt. 
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Barnekonvensjonen var en folkerettslig nyvin-
ning da den ble vedtatt i 1989. Norge er blant få land
i verden som har inkorporert Barnekonvensjonen i
nasjonal lovgivning med forrang gjennom menne-
skerettsloven. FNs barnekonvensjon har dermed fått
en sterk stilling i norsk lovgivning. 

Den 21. januar i år ble Norge eksaminert for fjer-
de gang i FNs barnekomité. Norge fikk ros for sitt
sterke engasjement for barns rettigheter både nasjo-
nalt og internasjonalt. Det ble også pekt på mulighe-
ter for forbedring på enkelte områder, og det arbeides
nå med en systematisk gjennomgang av komiteens
anbefalinger for å klargjøre Regjeringens oppfølg-
ning.

Som representanten påpeker har FNs menneske-
rettighetsråd besluttet at det skal utarbeides en valgfri
tilleggsprotokoll om en klageordning til FNs barne-
konvensjon. 

I forhandlinger i 2008 om en tilsvarende tilleggs-

protokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter (ØSK), inntok Norge som
kjent en skeptisk holdning. Regjeringen var grunn-
leggende i tvil om hvor egnet ØSK-rettighetene er for
en internasjonal klageordning. Derfor arbeidet Norge
i ØSK-forhandlingene for at teksten skulle slå fast at
statene skal ha en skjønnsmargin, uten å få gjennom-
slag for dette.

Tilsvarende problemstillinger knyttet til innsnev-
ring av det nasjonale demokratiske handlingsrom vil
gjøre seg gjeldende i spørsmålet om etablering av en
klageordning til Barnekonvensjonen. Norge vil un-
der forhandlingene derfor signalisere grunnleggende
betenkeligheter ved en slik klageordning. 

Samtidig vil Norge anerkjenne at andre stater øn-
sker å etablere en klagemekanisme til Barnekonven-
sjonen og delta i forhandlingene på en måte som re-
spekterer dette.

SPØRSMÅL NR. 349

Innlevert 22. november 2010 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad

Besvart 30. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Stavanger Aftenbladet melder 17.11.10 at Pe-

troleumstilsynet (Ptil) ikke har gjennomført en egen
gransking av hendelsen på Gullfaks C, men at de har
gjennomført fire tilsynsbesøk siste to år. Slike tilsyn
varsles i god tid, men YS-leder i Statoil sier Ptil bør
gjennomføre uanmeldte besøk. Pressetalskvinne In-
ger Anda i Ptil sier de ikke kan det siden Ptil ikke dis-
ponerer egne helikopter. 

Vil statsråden ta noen initiativ for at Ptil skal kun-
ne gjennomføre uanmeldte tilsyn offshore?»

Svar:
En bærende tanke bak HMS-regelverket i petro-

leumssektoren er at næringen selv er ansvarlig for å
ivareta et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, slik
at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og ar-
beidsrelaterte skader og sykdommer reduseres. Ptil
skal gjennom tilsyn følge opp at aktørene i petrole-
umsvirksomheten ivaretar sitt ansvar. 

Ptil benytter i denne forbindelse flere ulike til-
synsmetoder, så som revisjoner, verifikasjoner, gran-
skinger, samtykker, kartlegginger, men også dialog
med næringen i form av møter og faglige seminarer

mv. Tilsynet styres ut fra risikobetraktninger. Dette
innebærer at tilsynsaktiviteter rettes inn mot de sider
ved aktiviteten hvor risikoen vurderes som høyest.
Ptil utarbeider hvert år en tilsynsplan som beskriver
hvordan tilsynet skal prioriteres i løpet av året. Her
tas det blant annet utgangspunkt i myndighetenes
egne prioriteringer av satsingsområder, aktørenes ak-
tivitetsplaner, ulykker og hendelser samt innspill fra
samarbeidsetater innenfor HMS-regelverket. 

Petroleumsnæringen er en høyteknologisk og
komplisert virksomhet hvor elementer som et velfun-
gerende styringssystem, solide risikoanalyser, ledel-
sens prioriteringer og engasjement og klare retnings-
linjer for plassering av ansvar og roller er avgjørende
betingelser for sikker drift. For å sikre et effektivt til-
syn som resulterer i varige forbedringsaktiviteter, er
det slike forhold Ptil må gå inn på i sin dialog med
næringen. 

Oppfølging av slik forhold gjøres mest effektivt i
forbindelse med revisjoner av styringssystemene.  En
effektiv revisjon forutsetter imidlertid grundige for-
beredelser i form av innhenting og gjennomgang av
styrende dokumenter og dialog med tilsynsobjektet.
Under revisjonen vil det bli foretatt såkalte verifika-
sjoner for å sikre at det som kommer frem gjennom
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dokumentasjon og intervjuer stemmer med virkelig-
heten. Arbeidstakernes representanter har rett til å
delta under tilsynsaktiviteter og er generelt en viktig
kilde til kunnskap ved Ptils oppfølging av virksom-
heter.

Et uanmeldt tilsyn vil måtte gjennomføres på et
begrenset kunnskapsgrunnlag og er ikke på samme
måte egnet for å utfordre sentrale problemstillinger
ved selskapets virksomhet. Slik sett har uanmeldte
tilsyn klare likhetstrekk med tilsynsordningen før in-
ternkontrollprinsippet ble innført i ca. 1985. Tilsynet
var den gang preget av fokus på tekniske og detaljerte
forhold, og ikke overordnede prinsipper som ledel-
sens engasjement og evnen til å lære av ulykker og
nestenulykker.

Videre er det grunn til å merke seg at Ptil er et
bransjetilsyn kun for petroleumsvirksomhet, hvilket
sikrer at alle aktørene i næringen er gjenstand for en
tett oppfølging. Aktørene har hovedansvaret for at

virksomhetene drives forsvarlig, og det er generelt en
høy grad av tillit til at sikkerhet er høyt prioritert.
Uanmeldte tilsyn anses imidlertid som et mer rele-
vant virkemiddel i bransjer hvor antallet virksomhe-
ter gjør at den enkelte aktør sjeldnere følges opp
gjennom ordinært tilsyn og hvor erfaringer kan tilsi
større utfordringer med hensyn til vilje og evne til et-
terlevelse av regelverket. 

Med bakgrunn i ovenstående ligger det fast at
hovedinnretningen på tilsynet vil være forberedte og
varslede tilsynsaktiviteter. Petroleumstilsynet har
imidlertid en avtaleordning med oljeselskapene om
at tilsynet kan møte opp på helikopterbasen med rett
til å bli med helikopteret til innretningen for å gjen-
nomføre uanmeldte tilsyn. Det anses på det nåværen-
de tidspunkt ikke nødvendig med ytterligere ordnin-
ger for å tilrettelegge for uanmeldte tilsyn, for eksem-
pel at Petroleumstilsynet skal disponere egne heli-
koptre.

SPØRSMÅL NR. 350

Innlevert 22. november 2010 av stortingsrepresentant Olemic Thommessen

Besvart 30. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Dersom man ønsker å ta private rehabiliterings-

institusjoner i bruk på en offensiv måte må det være
en målsetting at det faglige mangfoldet disse institu-
sjonene representerer kommer til nytte for pasiente-
ne. Det må da være hensiktsmessig også å bidra til
spesialiserte tilbud slik tilfellet var for Sølvskottber-
get.

Mener helseministeren dagens anbudssystem
med kontraktsperioder på 1 - 2 år er egnet for slik
spesialisering?»

BEGRUNNELSE:

Sølvskottberget rekonvalesentsenter er en godt
etablert virksomhet med plass til 40 pasienter. Etter
anbudsrunde for innkjøp av tjenester av Helse Sør -
Øst er institusjonen ikke tildelt noen innkjøp, og virk-
somheten står nå i fare for å bli nedlagt. Vedtaket fra
Helse Sør-Øst blir påklaget. Etter at Fron Rehab og
Kløverhagen har lagt ned sin virksomhet vil dermed
den siste rehabiliteringsinstitusjonen i Gudbrandsdal
forsvinne. I forrige anbudsrunde ble Sølvskottberget
oppfordret til å gi et tilbud til pasienter med CFS/ME.
I denne forbindelse fikk institusjonen tildelt til

sammen kr 1,8 millioner i 2008 og 2009 for å bygge
opp et spesialisert tilbud. Sølvskottberget har arbei-
det aktivt med å utvikle dette tilbudet og har i dag
blant annet et 6-ukers mestringskurs for pasienter i
nevnte kategori.

Svar:
Jeg har blitt informert om at avtalene Helse Sør-

Øst RHF har for kjøp av rehabiliteringstjenester løper
ut 31.12.2010. Dette gjelder også Sølvskottberget.
Helse Sør-Øst startet prosessen med ny avtaleinngå-
else i januar 2010. Alle avtaleparter ble da informert
om at det skulle inngås nye avtaler, og at det skulle
gjennomføres en konkurranse i tråd med gjeldende
regelverk for offentlige anskaffelser. 

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de er i sluttfa-
sen for anskaffelsen. I alt 33 av 38 tilbydere har fått
tilbud om avtale ut fra en vekting av kvalitet (50 %),
pris (30 %) og tilgjengelighet (20 %). Helse Sør-Øst
har videre informert meg om at tilbudet til pasienter
med utmattelsestilstander CFS/ME) er en del av den
nye avtaleporteføljen. 

Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvil-
ke institusjoner som vil bli gitt tilbud om avtale med
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foretaket. Prosessen er nå inne i en fase hvor det er
adgang til å klage på tildelingen, og Helse Sør-Øst vil
derfor ikke gå i detalj på innretningen på tilbudene
før klagebehandlingen er avsluttet. Den økonomiske

rammen på anskaffelsen av rehabiliteringstjenester er
i Helse Sør-Øst 880 mill kroner og avtalelengden er
4 år for alle avtaler.

SPØRSMÅL NR. 351

Innlevert 22. november 2010 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun

Besvart 30. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Svenske ukependlere som har fått permisjons-

varsel, og som søker om dagpenger fra desember vil
stå uten inntekt i minst 19 uker på grunn av lang saks-
behandlingstid hos NAV utland Kongsvinger.

Hvordan kan det aksepteres at arbeidsledige
EØS-borgere skal vente i 4-5 måneder på dagpenger,
og hva mener statsråden at de permitterte arbeiderne
skal leve av i ventetiden?»

BEGRUNNELSE:
Innenfor anleggssektoren er det en utfordring å

opprettholde arbeid til alle ansatte i vinterperioden.
En virksomhet innenfor denne bransjen har sendt ut
permitteringsvarsel til flere av sine ansatte, og noen
av disse er svenske ukependlere som har rett på dag-
penger fra NAV. Arbeidere som blir permittert fra
01.12.2010 og fra 17.12.2010 fikk beskjed fra NAV
Moss at de måtte registrere seg, og føre opp arbeids-
tid fra allerede fra 16.11 2010, som var den dagen de
kontaktet NAV. Ved permittering kan de norske ar-
beiderne i følge NAV Moss forvente å få dagpenger
i løpet av ca. 3 uker, men når det gjelder de svenske
ukependlerne må de vente i nærmere 5 måneder. 

I et brev til regjeringen tidligere i år krevde ESA
svar på hvorfor utenlandske EØS-borgere behandles
annerledes enn norske. Overvåkingsorganet var kri-
tiske til hvorfor saksbehandlingen for ikke-norske ar-
beidstakere på det tidspunktet var på 20 uker. Frem-
deles er ventetiden omtrent like lang.

Ideelt sett burde det være kort saksbehandlingstid
på denne typen søknader, da alle er avhengig av inn-
tekt for å kunne betjene sine utgifter. Jeg stiller meg
derfor sterkt kritisk til at NAV utland Kongsvinger
fremdeles har en saksbehandlingstid på 19 uker, noe
som får store negative konsekvenser for alle dem som
i månedsvis blir stående uten inntekt.

Svar:
Det er økning i antall søknader om dagpenger

som i første rekke har ført til lang saksbehandlings-

tid. Tallet på mottatte søknader om dagpenger økte
kraftig fra om lag 730 saker i 2008 til om lag 3280 sa-
ker i 2009. Dette er en økning på nærmere 350 pst.
Økningen i tallet på mottatte søknader har fortsatt å
øke i 2010. Ved utgangen av oktober var økningen
om lag 24 pst sammenlignet med tilsvarende periode
i 2009. Til tross for dette opplyser Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet at behandlingstid for EØS dagpen-
ger nå er redusert fra 19 uker til 14 uker.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det
er iverksatt en rekke tiltak for å få ned saksbehand-
lingstiden. Det er bl.a. utarbeidet en egen handlings-
plan med dette som formål. Av aktuelle tiltak kan
nevnes:

– Styrking av bemanningen ved enheten som be-
handler dagpenger

– Midlertidig bistand fra andre enheter innenfor
NAV Internasjonalt

– Gjennomgang av organisasjonen med henblikk
på en mer effektiv saksbehandling.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at saks-
behandlingstiden for EØS dagpenger fortsatt går ned,
og det tas sikte på fortsatt reduksjon av saksbehand-
lingstiden i 2011. Departementet vil følge utviklin-
gen særskilt på dette området.

Personene denne saken gjelder er ikke bosatt i
Norge, men i Sverige. Skulle de ha behov for økono-
misk hjelp mens dagpengesøknaden er under be-
handling, vil de kunne søke om økonomisk støtte i
Sverige. 

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale
tjenester vil ikke gi personer som er bosatt og folke-
registrert i Sverige rettigheter til økonomisk støtte i
Norge, i påvente av utbetaling av dagpenger. Det vi-
ses til konvensjonens artikkel 3. I en eventuell akutt-
situasjon vil de imidlertid ha rett til nødhjelp fra
NAV.
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SPØRSMÅL NR. 352

Innlevert 22. november 2010 av stortingsrepresentant Svein Flåtten

Besvart 1. desember 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Regjeringen har oppfordret privatpersoner og

næringslivet til å kjøre mer klimavennlige biler. Sel-
skapet Greenway som driver med utleie av elbiler får
likevel ikke støtte fra Innovasjon Norge. Samtidig får
en konkurrent støtte.

Ser statsråden noen utfordringer med situasjonen
selskapet er i, og hva vil statsråden i så fall foreta
seg?»

BEGRUNNELSE:

Greenway er et selskap som etter det opplyste
driver med utleie av elbiler på langtidsleie mot privat
og bedriftsmarkedet.

Selskapet søkte i en tidlig fase Innovasjon Norge
om støtte til prosjektet vårt, men fikk beskjed om at
tjenesteyting faller utenfor kriteriene til Innovasjon
Norge i Akershus og Oslo. Konkurrenten Moving Ci-
ty, som er deleid av blant annet Bodø Energi AS, har
fått støtte av Innovasjon Norge. Moving City nå eta-
blert kontorer i Oslo.

Greenway opplever det som meget urettferdig at
en konkurrent, som konkurrerer om de samme kun-
dene i det samme markedet (Oslo og omegn).

2011 vil sannsynligvis bli et gjennomslagsår for
elbilene, og store bilprodusenter som Renault, Citro-
en, Nissan og Mercedes vil komme med elbiler. Elbi-

lene blir større, med plass til flere og rekkevidden blir
bedre.

Svar:
Jeg er kjent med at det er gitt tilsagn om støtte til

et selskap som driver utleie av elbiler under ordnin-
gen med kompensasjon for bortfall av differensiert
arbeidsgiveravgift i Nordland. Disse midlene bevil-
ges over Kommunal- og regionaldepartementets bud-
sjett, via fylkeskommunen og forvaltes av Innova-
sjon Norge. Ordningen med kompensasjon for bort-
fall av differensiert arbeidsgiveravgift er en del av re-
gjeringens politikk for å stimulere til næringsutvik-
ling i de områdene av landet som fikk varig økt ar-
beidsgiveravgift fra 2003. 

Noen ganger kan tildelt offentlig støtte gi utslag i
vridning av konkurransen. Tilskuddet til Moving
City er imidlertid etter det jeg får opplyst gitt som ba-
gatellmessig støtte – en type støtte som i utgangs-
punktet regnes som lite konkurransevridende. 

Innenfor rammene av de enkelte ordninger lagt til
selskapet står Innovasjon Norge selv for vurderingen
av den enkelte støttetildeling. Departementet kan
ikke gå inn i selskapets behandling av enkeltsaker, og
er heller ikke klageinstans for beslutninger tatt av
Innovasjon Norge.

SPØRSMÅL NR. 353

Innlevert 22. november 2010 av stortingsrepresentant Arve Kambe

Besvart 1. desember 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I tidsskriftet Kapital nr. 20 for 2010 fremkom-

mer det opplysninger omkring innkreving av doku-
mentavgiften. Finansdepartementet opplyser at det
aldri er blitt pålagt noen å betale tilleggsavgift basert
på åpenbart for lave kjøpspriser, selv om eksperter på
eiendomstransaksjoner hevder dette skjer ofte. 

Hva er statsrådens vurdering av denne saken, og
vil han ta initiativ til et bedre samarbeid mellom Fi-
nansdepartementet, Statens kartverk og TAD med
sikte på en mer rettferdig innkreving av og kontroll
med avgiften?»

BEGRUNNELSE:

Etter 2004 har tinglysing av skjøter blitt sentrali-
sert til Statens kartverk på Hønefoss i Ringerike
kommune. Tidligere ble skjøtene utstedet på de loka-
le tingrettene. Lokalt hadde man naturlig nok større
grunnlag for å vurdere bolig- og tomtepriser enn man
har etter at all tinglysing er flyttet til en plass. Flyttin-
gen var likevel riktig.

I tidsskriftet Kapital nr. 20 for 2010 fremkommer
det i en uttalelse fra en advokat med spesialisering
innenfor eiendomstransaksjoner at det er vanlig å
oppgi for lav kjøpspris når overdragelse av fast eien-
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dom tinglyses og dokumentavgift skal betales. Det
påstås videre at Statens kartverk ikke har gode nok
kontrollrutiner for å etterprøve verdifastsettelser.
Kartverket får nemlig "kun" skjøtet samt historiske
verdier å forholde seg til.

Eiendomsmarkedet er preget av tøff konkurranse
og økende priser. Ofte er det små beløp på toppen
som er utslagsgivende for hvem som vinner budrun-
der. Hvis det viser seg at to selskaper byr på samme
eiendom, men den ene planlegger å rapportere inn en
for lav kjøpssum som grunnlag for dokumentavgift,
så vil det være konkurransevridende i en budkonkur-
ranse, men også være brudd på dokumentsavgiftslo-
ven med grunnlag for tilleggsavgift.

I dag er det ikke plikt å legge ved kopi av kjøpe-
kontrakt, eventuelt bekreftet beløp, eller takst ved
innsending av skjøtet.

Høyre er opptatt av at alle behandles likt i av-
giftssaker, men også at rapporteringen skal skje en-
kelt, rettferdig, ubyråkratisk og tidsbesparende for
alle parter.

Etter mitt syn ser det ut som om hverken Statens
kartverk eller Toll- og avgiftsdirektoratet har fokus
på problemstillingen ettersom Finansdepartementet
opplyser om at det aldri er blitt pålagt noen å betale
tilleggsavgift. Det betyr i praksis at sjansen for å bli
oppdaget ved brudd på loven er svært små og sjansen
for å betale bot om man blir oppdaget er lik null. 

Dette kan være dårlig signal for betalingsmoralen
og kan være et negativt skille mellom seriøse og use-
riøse selskaper. 

Jeg vil også understreke at avgiften er fiskalt be-
grunnet og at satsen derfor kan bli for høy for de som
følger reglene, ettersom provenyet ønskes opprett-
holdt. Satsen kunne derfor enten vært satt lavere, fle-
re kunne vært unntatt avgiften eller staten kunne hatt
større inntekter som andre avgifter kunne vært redu-
sert tilsvarende med.

I Norge tinglyses det eiendommer for nesten kr.
200 milliarder årlig. Dokumentavgiften skal betales
av alle som erverver grunnbokshjemmel til fast eien-
dom.

Svar:
Dagens dokumentavgiftssystem ble etablert i

1975, og erstattet den tidligere stempelavgiften. Før
omleggingen av tinglysingsvesenet fra 2003, lå ho-
vedansvaret for beregningen av dokumentavgiften
hos de lokale sorenskriverembetene. Senere har Sta-
tens kartverk overtatt all registerføring og beregning
av dokumentavgift. Toll- og avgiftsdirektoratet er
klageinstans.

Dokumentavgiften skal beregnes av salgsverdien
for eiendommen som det erverves eiendomsrett til.
Det er slått fast at det med dette siktes til eiendom-
mens markedsverdi på tinglysingstidspunktet. Nor-

malt vil tinglysing finne sted i forbindelse med over-
dragelsen av eiendommen, og avgiftsgrunnlaget vil
derfor for de fleste tilfelle være identisk med kjøpe-
summen. 

Det er den som kjøper eiendommen, samt even-
tuelle meglerforetak som bistår, som er ansvarlig for
å betale inn avgiften. Ved tinglysing plikter disse å gi
alle nødvendige opplysninger og fastsette avgifts-
grunnlaget etter beste skjønn slik at den svarer til ei-
endommens reelle verdi. Om lag 90-95 pst av alle
skjøter som tinglyses blir sendt inn av eiendomsme-
glere på vegne av kjøper. Det må kunne ventes at me-
glerne, som profesjonelle aktører og som medansvar-
lige for avgiften, vil forholde seg til gjeldende regel-
verk. 

Hvis Statens kartverk mener at verdien ikke er til-
fredsstillende opplyst, vil de normalt be om tilleggs-
informasjon. Dersom Kartverket etter dette finner at
verdien er åpenbart for lav, kan Kartverket fastsette
verdien. 

De fleste særavgiftene bygger på et deklarasjons-
system hvor den avgiftspliktige selv innberetter og
betaler inn avgiftene til avgiftsmyndighetene. Kon-
trollen skjer i hovedsak etterskuddsvis i form av bok-
ettersyn. Dette gjelder i utgangspunktet også for do-
kumentavgiften. Dokumentavgiften skiller seg imid-
lertid fra de øvrige særavgiftene ved at Kartverket al-
lerede ved avgiftsfastsettelsen kontrollerer de opp-
lysningene som blir gitt.

Da dokumentavgiftsregelverket ble utformet, ble
det gjort en avveining mellom behovet for rask ting-
lysing og behovet for kontroll. Et system der avgifts-
myndighetene må gjøre en kvalifisert vurdering av
verdien på alle avgiftpliktige overdragelser vil kreve
helt andre ressurser enn dagens ordning. Et slikt sys-
tem vil også kunne forsinke tinglysingsprosessen.

Det vil alltid kunne diskuteres hvorvidt gjeldende
kontrollregimer er tilstrekkelige eller ikke. Dette er
dels et spørsmål om hvor store resurser som skal bru-
kes på kontroll, og dels et spørsmål om hvordan res-
sursene skal brukes. Dette er spørsmål som er til lø-
pende vurdering, både i departementet og i underlig-
gende etater.  

Da ansvaret for dokumentavgiften ble overført til
Statens Kartverk, ble det fra Finansdepartementets
side lagt opp til en tett en oppfølging av Kartverket
fra Toll- og avgiftsdirektoratets side. Ifølge Toll- og
avgiftsdirektoratet er det etablerte et løpende samar-
beid mellom de to etater, med halvårlige samarbeids-
møter, og ellers god kommunikasjon i enkeltsaker.

Finansdepartementet har ikke holdepunkter for at
det pågår storstilt avgiftsunndragelse. Påstandene
som kommer fram i Kapital er likevel alvorlige. De-
partementet vil derfor se nærmere på de rutiner som
foreligger for kontroll i dag.
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SPØRSMÅL NR. 354

Innlevert 22. november 2010 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Besvart 30. november 2010 av arbeidsminister  Hanne Inger Bjurstrøm

Spørsmål:
«Barnepensjon ytes i dag hovedsaklig til barnet

er 18 år.
Hva er bakgrunnen for at ordningen ikke gjelder

til avsluttet videregående utdanning, og hvorfor er re-
gelverket annerledes når foreldres dødsfall skyldes
en arbeidsulykke?»

BEGRUNNELSE:

Barnepensjon ytes etter hovedregelen til barnet
er 18 år. De aller fleste ungdommer tar i dag videre-
gående utdanning og vil være rundt 19 år før denne
utdannelsen er avsluttet. Dette gjør at de som er i den-
ne situasjonen opplever at økonomien vil bli sterkt
forverret siste året på videregående skole, noe som
kan medføre at det også vil gå ut over skoleresultate-
ne. Barnepensjon kan i dag gis til 21 år dersom døds-
fallet til foreldre var en arbeidsulykke. For de som
har mister en av foreldrene i brå sykdom, ulykke eller
lignende vil situasjonen være like vanskelig som for
de som mister foreldre i en arbeidsulykke.

Svar:
Barnepensjon skal sikre inntekt for barn når én

eller begge foreldrene er døde. Siden folketrygden
ble innført i 1967, har barn vært definert som en per-
son under 18 år i forhold til lov om folketrygd (§ 1-6
i loven). De fleste bestemmelser om stønad fra folke-
trygden som gjelder barn, følger denne definisjonen

som er i samsvar med myndighetsalderen i Norge.
Blant annet ytes det barnetillegg til alders- og uføre-
pensjonister som forsørger barn til barnet fyller 18 år,
og barnepensjon fra folketrygden når en av foreldre-
ne er død ytes til samme alder. For barn som har mis-
tet begge foreldrene, og som derfor har et særskilt be-
hov for støtte, ytes det barnepensjon til barnet fyller
20 år når barnet har utdanning som hovedbeskjefti-
gelse. 

Det var tidligere bestemmelser om pensjon og
ytelser ved yrkesskade i egen yrkesskadetrygdlov.
Etter disse bestemmelsene kunne det blant annet gis
barnepensjon fram til 21 år hvis barnet var under ut-
danning. 

Bestemmelsene om yrkesskadetrygd ble inkor-
porert i folketrygdloven fra 1971. Det ble da gitt sær-
lige regler for en rekke ytelser fra folketrygden når
skaden eller dødsfallet skyldes yrkesskade. Disse re-
glene er gunstigere enn de ordinære reglene, og er
ment å gi et særlig vern for de arbeidstakerne som blir
skadet eller dør i forbindelse med en arbeidsulykke
eller yrkessykdom. Dette gjelder også barnepensjon,
hvor man tok inn den gunstigere bestemmelsen fra
den tidligere yrkesskadetrygdloven om at barnepen-
sjon kan ytes til barnet fyller 21 år, dersom barnet er
under utdanning og dødsfallet skyldes yrkesskade.
Folketrygdens utgifter ved yrkesskade finansieres for
øvrig i hovedsak av arbeidsgiverne gjennom en refu-
sjonsordning.

SPØRSMÅL NR. 355

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Korsberg

Besvart 2. desember 2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Viser til Dagens Næringsliv 22. november. I

forbindelse med regjeringens strategi om at statelige
etater skal legge ubearbeidet informasjon tilgjengelig
for alle på like vilkår, så er Statens Kartverk fritatt for
dette. Svært mange aktører og organisasjoner har
protester mot dette fritaket.

Hva vil statsråden konkret gjøre for materialet
hos Statens Kartverk blir tilgjengelig for alle aktører
og når kan dette være gjennomført?»

Svar:
Statens Kartverk er ikke fritatt fra fellesføringen

om tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon, men
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en vesentlig del av deres datamateriale vil etter alt å
dømme falle utenfor fellesføringens rekkevidde all
den tid det er snakk om data som Kartverket har
egeninntekter av i dag.

Fellesføringen fastslår at offentlige data, dvs.
data det er offentlig innsyn i, på visse vilkår skal gjø-
res tilgjengelig i maskinlesbare formater.  Et av vil-
kårene er at kostnadene ved tilgjengeliggjøring eller
bortfall av inntekter ved salg, er beskjedne. Når det
gjelder kart- og eiendomsinformasjon, følger det ek-
splisitt av forskriftene til offentlighetsloven at Sta-
tens kartverk kan ta betaling, inklusiv fortjeneste. Det
har ikke vært hensikten med fellesføringen å gjøre
endringer i gjeldende regelverk. 

Denne fellesføringen er et første skritt. Den om-
fatter data det er lett og billig å tilgjengeliggjøre.
Bakgrunnen for at vi har vedtatt denne fellesføringen
er at vi trenger mer kunnskap og flere erfaringer
knyttet til dette feltet. Disse får vi ved at data som er
lett å gjøre tilgjengelig, blir lagt ut og vil kunne tas i
bruk. Fellesføringen er begynnelsen på vårt arbeid

med tilgjengeliggjøring av offentlige data for videre-
bruk.

Jeg er opptatt av at offentlige data skal gjøres til-
gjengelig for viderebruk. Offentlige data er en viktig
råvare for næringslivet, og kan bidra til innovasjon,
sysselsetting og økte skatteinntekter, i tillegg til den
nytten folk har av de nye tjenestene som blir utviklet.
Jeg har blant annet fått igangsatt en utredning av ver-
diskapingspotensialet ved viderebruk av offentlige
data. Denne utredningen skal etter planen foreligge
tidlig i 2011.

Mitt departement er inne i en dialog med Miljø-
verndepartementet og Statens Kartverk om hvordan
deres data gjøres tilgjengelig for viderebruk. Kartver-
ket er inne i en stor omstillingsprosess nå som deres
gamle distribusjonsavtaler blir byttet ut med nye. Det
er både mitt og miljøvernministerens ønske at Kart-
verkets datamateriale skal gjøres tilgjengelig på en
konstruktiv og effektiv måte for bruk i næringslivet
og som grunnlag for næringsutvikling.

SPØRSMÅL NR. 356

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli

Besvart 1. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Det vises til debatten i Stortinget den 19. no-

vember vedrørende bl.a. tilbudet om rehabilitering til
ME-pasientene. Sølvskottberget rehabiliteringssen-
ter, som har bygget opp viktig og unik kompetanse på
rehabilitering av ME-pasienter, står i fare for å bli
nedlagt fordi de ikke får forlenget sin avtale med
HSØ, og pasientene vil miste et unikt tilbud.

Hvilke andre tilbud om slik rehabilitering finnes
for denne gruppen på landsbasis, og hva vil statsrå-
den foreta seg for så sikre et godt tilbud til disse pa-
sientene?»

BEGRUNNELSE:

Sølvskottberget rehabiliteringssenter i Oppland
har fått store ressurser fra helsemyndigheten for å ut-
bygge rehabiliteringskompetanse for ME-pasienter.
Bakgrunnen er at det er et svært mangelfullt tilbud til
denne pasientgruppen på landsbasis. Det er stort be-
hov for denne kompetansen. 

Statsråden svarte på et spørsmål om tilbudet til
ME-pasienter sitat:

" ...at det er klart at det er viktig at den behandlin-
gen opprettholdes, eller at den i hvertfall ikke legges
ned før et tilsvarende tilbud er etablert, det mener jeg
er en forutsetning for all type nødvendig behandling"
sitat slutt.

Svar:
Jeg har blitt informert om at avtalene Helse Sør-

Øst RHF har for kjøp av rehabiliteringstjenester løper
ut 31.12.2010. Dette gjelder også Sølvskottberget.
Helse Sør-Øst startet prosessen med ny avtaleinngå-
else i januar 2010. Alle avtaleparter ble da informert
om at det skulle inngås nye avtaler, og at det skulle
gjennomføres en konkurranse i tråd med gjeldende
regelverk for offentlige anskaffelser. 

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de er i sluttfa-
sen for anskaffelsen. I alt 33 av 38 tilbydere har fått
tilbud om avtale ut fra en vekting av kvalitet (50 %),
pris (30 %) og tilgjengelighet (20 %). Helse Sør-Øst
har videre informert meg om at tilbudet til pasienter
med utmattelsestilstander (CFS/ME) vil være en del
av den nye avtaleporteføljen. Kjøp av rehabiliterings-
tjenester i Helse Sør-Øst har en økonomisk ramme på
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om lag 880 mill. kroner per år og avtalelengden er
satt til 4 år i alle avtaler det er gitt tilbud om. 

Det er sendt ut informasjon til tilbyderne om hvil-
ke institusjoner som vil bli gitt tilbud om avtale med
foretaket. Prosessen er nå inne i en fase hvor det er
adgang til å klage på tildelingen. Helse Sør-Øst øn-
sker derfor ikke å gå i detalj på innretningen på tilbu-
dene før klagebehandlingen er avsluttet.

Som representanten kjenner til, er tilbudet til pa-
sienter som er rammet av CFS/ME et prioritert områ-
det for Regjeringen. I tillegg til midler som brukes lo-
kalt og regionalt, er det siden 2007 bevilget 5 mill.
kroner årlig til dette arbeidet. Jeg har mottatt infor-
masjon fra både Helsedirektoratet, tjenesten og pasi-
entgrupper om at det er gjort et betydelig arbeid man-
ge steder i helsetjenesten. 

En rapportering fra de regionale helseforetakene
til departementet viser at det er tilbud om utredning i
alle helseregioner. I tillegg arrangeres det lærings- og
mestringskurs til pasienter med CFS/ME.  Helse Sør-
Øst RHF har etablert en ME-poliklinikk og et eget
ambulant team for oppfølging av pasienter med CFS/
ME. Sykehuset Innlandet HF har etablert en lands-
dekkende ME-telefon som et lavterskeltilbud knyttet
til lærings- og mestringssenteret. Her kan både pasi-
enter, pårørende og helsepersonell få råd og veiled-
ning om sykdommen. Det er videre besluttet å etable-
re to sengeplasser ved Oslo universitetssykehus HF
til utredning av pasienter som ikke kan nyttiggjøre
seg det polikliniske tilbudet. De som ikke kan flyttes

vil få tilbud fra et ambulant team. I Helse Midt-Norge
RHF er tilbudet til pasientgruppen styrket gjennom
etablering av tverrfaglig utrednings- og behandlings-
tilbud ved St. Olavs hospital HF. Rapporteringen vi-
ser at det i Norge er opprettet tilbud til ME-pasienter
ved flere private rehabiliteringssenter - herunder
Hysnes Helsefort, Frihamnsenteret, Sølvskottberget
og Cato-senteret. Kommunene har ansvar for å tilby
nødvendige helsetjenester til innbyggerne i sin kom-
mune uavhengig av diagnose. Jeg er kjent med at det
i noen kommuner er opprettet pleieplasser til de aller
sykeste pasientene. 

For å få en systematisk oversikt over tilbudet til
pasientgruppen, har Helsedirektoratet fått i oppdrag å
evaluere den nasjonale satsingen og gi en status for
helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME
i Norge slik at tilbudet kan bedres. Rapporten, inklu-
dert en tilrådning fra Helsedirektoratet, skal overle-
veres Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av ja-
nuar 2011. Helsedirektoratet har i tillegg fått i opp-
drag å oppsummere det som finnes av ny kunnskap
om utredning, behandling, rehabilitering, pleie og
omsorg for pasienter med CFS/ME. Ny kunnskap og
kliniske erfaringer vil kunne bidra til at man i større
grad kan gi råd og anbefalinger om utredning og be-
handling av pasienter med CFS/ME. Rapporten skal
være ferdigstilt innen utløpet av 2. tertial 2011. Rap-
portene vil være viktige i det videre arbeidet med å
bedre tilbudet til pasienter med CFS/ME.

SPØRSMÅL NR. 357

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik

Besvart 30. november 2010 av fiskeri- og kystminister  Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette ram-

mevilkårene for fiskere som deltar i kongekrabbefis-
ket i Nord-Norge i henhold til den femårige forvalt-
ningsplanen for kongekrabbe?»

BEGRUNNELSE:

I tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr.
40 (2006-2007) ble det for fisket i 2008 satt grense
for kommersielt desimeringsfiske av kongekrabbe
øst for 26 grader Ø og innenfor en grense på 12 nau-
tiske mil fra grunnlinjen. Man hadde på det tidspunkt
ikke gode beregninger for bestandsstørrelse av kon-
gekrabbe vest for denne lengdegraden. Imidlertid har

bestanden av kongekrabbe økt og spredt seg til andre
områder også vest for denne lengdegraden.

Rammene for fiske etter kongekrabbe skulle gjel-
de i 5 år for evaluering av ordningen ved periodens
utløp.

Allerede ved fisket i 2010 ble kriteriene endret.
Endringene innebærer en kvotereduksjon på 24 pro-
sent og fisket skal foregå lenger ut fra land langs 71
grader 30 minutter nordlig bredde. 

Frp fremmet i dokument 8:130 S (2009-2010)
forslag om å tillate økt fangst av kongekrabbe grun-
net økning i bestanden samt aggressiv utbredelse på
bekostning av norsk marint miljø. Regjeringspartiene
stemte i mot forslaget.
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Fiskeribladet Fiskaren har i flere artikler den se-
nere tid, satt fokus på konsekvensene av begrensnin-
gene i det frie kongekrabbefisket i Finnmark har
medført.

Flere av de som lånte for investering i fiskefartøy
og landbaserte mottaksanlegg, vurderer nå å selge og
avvikle virksomheten. Noen har sogar gått konkurs
på grunn av de endrete rammene for fisket etter kon-
gekrabbe.

Regjeringen har selv i Soria Moria erklæringen
bemerket at kongekrabbe er en fremmed art i norsk
marin fauna. FrP er av den formening at kongekrab-
ben er en trussel mot økosystemet og bør beskattes
mer intensivt enn i dag.

Svar:
Forvaltningen av kongekrabbe er basert på

St.meld. nr 40 (2006-2007) Forvaltning av konge-
krabbe, som Stortinget behandlet og sluttet seg til i
mars 2008. Vi har et todelt forvaltningsregime hvor
det søkes å begrense videre spredning av denne arten.
Innenfor et kvoteregulert område øst for 26°Ø, hvor
kongekrabben allerede er etablert, skal bestanden
forvaltes på en måte som legger til rette for nærings-
aktivitet og sysselsetting. Infrastrukturen i det kvote-
regulerte området er også viktig for den frie fangsten
som foregår utenfor området.

Det er ikke riktig at det er fastsatt en femårig for-
valtningsplan for kongekrabbe. Det ble imidlertid i
stortingsmeldingen foreslått å evaluere kongekrabbe-
forvaltningen etter fem år. Dette for å sikre at det
innen rimelig tid ble foretatt en grundig gjennom-
gang av eventuell ny kunnskap og nye erfaringer
knyttet til denne arten og fisket etter den.

Fisket etter kongekrabbe reguleres gjennom årli-
ge reguleringsforskrifter, tilsvarende som for andre
fiskerier. Reguleringene er gjenstand for årlige hørin-
ger, og tilpasninger gjøres fortløpende. Endringer i
reguleringene er noe fiskerne må forholde seg til i
alle fiskerier. Ved kommersielt fiske på en relativt ny
art i norske farvann, slik kongekrabben er, vil det
dessuten være et særlig behov for fortløpende vurde-
ringer og reguleringstiltak fra fiskeriforvaltningens
side.   

For å kunne lykkes med et todelt forvaltningsre-
gime ble det i år nødvendig å justere grensene for det
kvoteregulerte området. Dette ga i år rom for en kvo-
te på 900 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber i
det regulerte området øst for 26°Ø, mens det i ut-

gangspunktet forelå en tilrådning fra Havforsknings-
instituttet om ikke å åpne for fangst i dette området
denne sesongen. Havforskningsinstituttets beregnin-
ger viste at bestanden av krabber over minstemålet
var på et relativt lavt nivå. Kvotenedgangen på 24 %
var knyttet til en reduksjon i bestanden over minste-
mål. Samtidig gjorde reguleringsendringen det mulig
å fastsette en kvote på nær 1000 tonn, ettersom det
kvoteregulerte området ble utvidet. Det mest nærlig-
gende alternativet for å oppfylle målene som er fast-
satt av Stortinget var ingen kvote dette året.

Med den reguleringen som nå foreligger er det
lagt til rette for en stabil næringsaktivitet og langsik-
tig lønnsomhet i kongekrabbenæringen øst for Nord-
kapp, samtidig som vi har satt inn mer målrettede til-
tak for å begrense en videre spredning av bestanden.
Grensejusteringene for det regulerte området har bi-
dratt til en økning av fangstinnsatsen i områder vest
for Nordkapp hvor spredningsfaren er størst. Ned-
fangstingen er blitt mer målrettet enn tidligere. Målet
er å begrense videre spredning av bestanden. Fra den
frie fangsten er det i 2010 landet et lavere kvantum
enn i 2009. Redusert fangstkvantum kan være en føl-
ge av at den frie fangsten har gitt ønsket effekt. Dette
underbygges av vurderinger i rapporten ”Bestands-
vurderinger av kongekrabbe i 2010” som Havfors-
kningsinstituttet nylig har lagt frem. 

I Havforskningsinstituttets rapport fremkommer
det også at beskatningstrykket i det regulerte området
har vært svært høyt de siste årene, og at nærmest all
kongekrabbe over minstemålet tas ut fortløpende.
Totalbestanden (krabbe med skjoldlengde over 70
mm) ble denne høsten beregnet til 3400 tonn, mot ca
5000 tonn på samme tid i fjor. Vi må faktisk tilbake
til 2002 for å finne tilsvarende lave tall som i år. En
ytterligere økning av uttaket i det regulerte området
vil vanskelig kunne bidra til stabile rammevilkår.

Det har på ingen måte vært lagt opp til stabilt ut-
tak og varig lønnsomhet i den frie fangsten etter kon-
gekrabbe. Tvert om har altså målsettingen vært ned-
fangsting for å begrense spredningen. Jeg er opptatt
av størst mulig forutsigbarhet i alle deler av fiskeri-
næringen. Med de mål som ligger til grunn for for-
valtningen av kongekrabbe må det imidlertid ha vært
åpenbart at det ville være svært risikofullt å basere in-
vesteringer og drift på varige inntekter fra den frie
fangsten. Hovedpoenget med den frie fangsten er
nettopp å redusere ressursgrunnlaget så mye som mu-
lig.
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SPØRSMÅL NR. 358

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Solveig Horne

Besvart 1. desember 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Vil statsråden endre bidragsregelverket slik at

de ikke diskriminerer menn, og mener statsråden det
er rett at far til et barn rammes av valgene hans ek-
spartner tar når hun får nytt barn med ny partner?»

BEGRUNNELSE:

Viser til oppslag i Aftenposten 23.11.2010 der
Likestillingsombudet krever endringer i reglene for
barnebidrag. Bidragsreglene er i utgangspunktet
kjønnsnøytralt utformet, men en ser at regelverket i
praksis fungerer diskriminerende i forhold til menn.
Mange menn må betale mer i bidrag når deres ek-
spartner får nye barn og tar permisjon. I tillegg så er
der flere eksempler på at ekspartner som har stiftet ny
familie og som velger å ta mer utdanning i stede for
å gå i arbeid får redusert inntekt og dette medfører at
bidragspliktig må betale mer i bidrag pga at bidrags-
mottaker selv har gjort et aktivt valg å ta utdanning.

Svar:
Forsørgelsesplikten som påhviler foreldre er ned-

felt i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (bar-
neloven). Begge foreldre skal bidra til forsørgingen
og utdanningen av sine barn etter deres økonomiske
evne, jf. barneloven § 66. Forsørgingsplikten gjelder
uavhengig av om foreldrene bor sammen med barna
eller ikke, og den av foreldrene som ikke bor sammen
med barna, oppfyller sin forsørgingsplikt ved å betale
faste pengetilskudd (barnebidrag) til barna, jf. barne-
loven § 67. Lovens forutsetning er således at bosteds-
forelderen løpende dekker utgiftene til barnets under-
hold, mens samværsforelderen betaler sin del av dis-
se utgiftene i form av barnebidrag. 

Med bidragsreformen av 2003 ble søkelyset satt
på likestilling mellom mor og far i foreldrerollen, og
bidragsregelverket understreker likeverdet mellom
foreldrene når det gjelder forsørgelsesplikten. Et sen-
tralt perspektiv er at foreldrene skal være likestilte i
rollene som omsorgspersoner og forsørgere, samtidig

som det legges vekt på at barnet har rett til begge for-
eldre også i omsorgsrollen, enten denne utøves som
bostedsforelder eller samværsforelder. 

Forsørgingsplikten står sterkt i norsk lovgivning,
og skal prioriteres i forhold til andre forpliktelser.
Det innebærer imidlertid ikke at foreldrene må utnyt-
te sine inntektsmuligheter fullt ut. Dette følger av at
barnebidrag er et privatrettslig område, og det er be-
grenset hvilke krav til handlingsmønstre det offentli-
ge kan pålegge privatpersoner. Innen rimelighetens
grenser må foreldre derfor kunne foreta selvstendige
valg. Etter gjeldende rett aksepteres derfor at foreldre
også etter samlivsbrudd kan prioritere sin tid i noen
grad, og både den bidragspliktige og bidragsmottake-
ren kan arbeide 80 prosent stilling uten at inntekten
blir fastsatt etter skjønn. Det betyr at valg som inne-
bærer en inntektsreduksjon på 20 prosent som ut-
gangspunkt godtas uavhengig av årsak, det seg være
uttak av foreldrepenger 80 prosent, utdanning eller
skifte av jobb som følge av trivselsfaktorer. Jeg leg-
ger imidlertid til at der det er klare holdepunkter for
at den manglende inntekten/inntektsreduksjonen
skyldes et ønske om å unndra seg forsørgelsesplik-
ten, godtas heller ikke reduksjoner fra 100 til 80 pro-
sent. Jeg gjør også oppmerksom på at der inntektsre-
duksjonen er større enn en inntekt lik 80 prosent, vil
det måtte foretas en særskilt vurdering av om det er
en rimelig grunn for inntektsreduksjonen.  

Med dagens regel godtar det offentlige den en-
keltes valg innenfor gitte rammer, samtidig som det
utøves en viss kontroll med at foreldrenes prioriterin-
ger tilgodeser barnets interesser, inkludert bidrags-
pliktiges nye barn i nytt forhold, jf. bidragsevnevur-
deringen, og bidragsmottakers nye barn i nytt for-
hold. Likestillings- og diskrimineringsombudets
(LDO) uttalelse av 10. november 2010, innebærer at
gjeldende rett må vurderes på nytt på dette punkt,
blant annet av hensynet til likebehandling av parter
og tilfeller. Jeg ber om noe tid til å vurdere uttalelsen
fra Ombudet nøye, før jeg tar stilling til hvordan jeg
vil følge opp uttalelsen.
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SPØRSMÅL NR. 359

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Filip Rygg

Besvart 1. desember 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«For å få bukt med lokal luftforurensing og dårlig

luftkvalitet i de store byene er innføring av en lavut-
slippssone et aktuelt og effektiv virkemiddel. Dess-
verre er byene forhindret fra å innføre slike soner på
grunn av at regjeringen ikke har innført nødvendig
hjemmel for et slikt tiltak. 

Når kan vi forvente at regjeringen får på plass en
forskrift som gjør det mulig å innføre lavutslippssone
og dermed nå de nasjonale målene for NO2-nivå?»

BEGRUNNELSE:

Flere storbyer opplever igjen at vinterkulden
sammen med høy lokal luftforurensing fører til dårlig
luftkvalitet. De fleste tiltak som gir effekt er langsik-
tige og kostnadskrevende. Klima- og forurensingsdi-
rektoratet (KLIF) leverte i april 2010 et notat om lo-
kal luftforurensing der de beskriver hvilke tiltak som
må gjøres for å nå de nasjonale målsettingene for års-
middelverdi. De større byene i Norge har alle perio-
devis utfordringer med lokal luftforurensing. I Ber-
gen har hovedutfordringen vært NO2. 

KLIF sier i sitt notat at for å nå de nasjonale må-
lene for NO2 må følgende gjøres: "For NO2 er det be-
hov for kjøretøyteknologiske tiltak, særlig lavut-
slippssone, og trafikkreduserende tiltak og virkemid-
ler (eks kjøretøy- og drivstoffavgifter) for å nå for-
skriftens krav og nasjonalt mål. I tillegg bør det leg-
ges til rette for at kommunene kan pålegge forurenser
å gjennomføre akuttiltak."

I nevnte notat fra KLIF står det å lese tall fra
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) som sier at
50 % av NO2-utslippene kommer fra tungtranspor-
ten.

Ved å innføre lavutslippssone vil man altså kun-
ne redusere NO2-utslippene med opptil 50 % og der-
med bedre luftsituasjonen for tusenvis av mennesker.
Tiltaket er både konkret og relativt enkelt å gjennom-
føre.

Jeg er kjent med at Vegdirektoratet allerede i
april 2010 oversendte oppdaterte utredninger for inn-
føring av lavutslippssone til Samferdselsdepartemen-
tet. Bystyret i Bergen har flere vedtak på at de ønsker
å innføre lavutslippssone, men venter på hjemmel fra
Samferdselsdepartementet.

Svar:
En lavutslippssone er et geografisk avgrenset

område hvor det gjelder særskilte Eurokrav (EUs av-
gasskrav) til kjøretøyene. En ordning med lavut-
slippssoner, hvor tunge kjøretøy med høye utslipp
må betale en avgift for å kjøre i sonen, vil gi lastebil-
eiere økonomiske insentiver til å bytte ut gamle biler
med nye raskere enn ellers, eller til å bruke de nyeste
bilene i en eventuell kjøretøyflåte innenfor sonen.
Spørsmålet om lavutslippssoner har blitt grundig
vurdert av Vegdirektoratet og Samferdselsdeparte-
mentet. Utgangspunktet for arbeidet med lavutslipps-
soner har vært at lavutslippssoner ville bidra til å be-
grense lokale svevestøv- og NO2 -konsentrasjoner. 

Lavutslippssoner vil medføre relativt høye admi-
nistrative kostnader. Det vil være utfordrende å hånd-
heve en slik ordning ovenfor mange utenlandske kjø-
retøy. Lavutslippssoner vil i tillegg ha tidsbegrenset
miljøeffekt ettersom innførte avgasskrav uansett ven-
tes å gi kraftig nedgang i eksosutslippene fra vegtran-
sporten. Den siste tiden har ny forskning påvist stor
usikkerhet rundt lavutslippssonenes effekt på NO2.
Nyere data viser at renseløsningene for NOX er effek-
tive så lenge bilene kjører i høy hastighet, men ved
bykjøring (som er tilfellet i en lavutslippssone) virker
noen av løsningene dårlig. Forskjellene mellom Eu-
roklassene er derfor små når vi ser på NO2, og forsert
innføring av tunge biler med nyere Euroklasser i en
lavutslippssone på bekostning av eldre biler vil ikke
nødvendigvis redusere NO2-utslippene. Dette er rela-
tivt ny kunnskap, og Samferdselsdepartementet må
vurdere spørsmålet om lavutslippssoner i lys av det-
te.

I mellomtiden må derfor arbeidet for bedre lokal
luftkvalitet konsentreres til andre tiltak. For å reduse-
re forekomsten av svevestøv, er både piggdekkgebyr,
reduserte fartsgrenser og renhold av veiene effektive
tiltak. Når det gjelder NO2, er det først og fremst la-
vere trafikkvolumer som har effekt. I perioder med
ekstremt dårlig luftkvalitet, slik man f. eks. opplevde
i Bergen i vinter, kan kommunen eller regionvegkon-
torene dessuten vedta midlertidige trafikkreguleren-
de tiltak, som f. eks. forbud mot de mest forurensende
kjøretøyene.
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SPØRSMÅL NR. 360

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos

Besvart 26. november 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Undertegnede viser til den pågående prosessen

knyttet til Oslo Universitetssykehus. Det er kommet
frem at presset knyttet til bruk av deltidsstillinger ved
Oslo Universitetssykehus er økende, noe som be-
kymrer undertegnede sterkt. Dette vil gå ut over både
ansatte og pasienter, dersom man ikke rydder opp i
dette umiddelbart.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre pasientenes
behov for gode helsetjenester, og de ansattes behov
for trygge arbeidsplasser i forbindelse med den såkal-
te osloprosessen?»

BEGRUNNELSE:

Undertegnede viser til den pågående prosessen
knyttet til Oslo Universitetssykehus. Det er kommet
frem at presset knyttet til bruk av deltidsstillinger ved
Oslo Universitetssykehus er økende, noe som be-
kymrer undertegnede sterkt.

Undertegnede har tidligere advart mot at oslopro-
sessen er preget av for liten politisk styring og lang-
siktighet i rammevilkårene. Det er derfor, slik jeg ser
det, grunn til å frykte at den pågående prosessen vil
gå ut over det faglige og kvalitative tilbudet pasiente-
ne har krav på, samt økt grad av sykefravær og redu-
sert trivsel blant de ansatte.

Det vises i denne sammenheng til at regjeringen
har gått høyt på banen i forbindelse med bruk av del-
tidsstillinger på et generelt grunnlag. Undertegnede
mener derfor det er beklagelig å være vitne til at stats-
råden ikke ser ut til å styre osloprosessen i tråd med
intensjonen om mindre bruk av deltidsstillinger i hel-
sesektoren. Det er liten grunn til å tro at slike tilstan-
der i helsesektoren er med på å sikre en god og nød-
vendig rekruttering til disse yrkene.

Svar:
Oslo universitetssykehus HF (OUS) har gjen-

nomført en sammenslåing av de tidligere sykehusene
Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Aker sykehus et-
terfulgt av en endret oppgavefordeling mellom de tre

sykehusene.  Det er et omfattende omstillingsarbeid
som gjennomføres for å oppfylle krav til bedre sam-
ordning og ressursbruk i hovedstadsområdet. 

I tillegg overføres befolkningen i bydel Alna i
Oslo og i Follo fra OUS til Ahus fra 2011. Samlet sett
innebærer dette et økt pasientgrunnlag for Ahus på
160 000 mennesker og et tilsvarende redusert pasi-
entgrunnlag for OUS. En god ressursbruk krever at
kapasiteten ved de to helseforetakene tilpasses det
endrede pasientgrunnlaget.

Ved OUS har det blitt igangsatt et arbeid med å
foreslå tilpasninger i vaktplanene som følge av det re-
duserte pasientgrunnlaget. Enkelte av klinikkene kan
ikke videreføre det samme antallet heltidsstillinger
når kapasiteten skal tilpasses det reduserte pasient-
grunnlaget. Helse Sør-Øst RHF har imidlertid forsi-
kret meg om at de som ønsker det skal få videreført
eller økt sin stillingsandel. Det skal derfor legges til
rette for løsninger, for eksempel på tvers av poster og
klinikker for å sikre videreføring av - eller økte stil-
lingsandeler for helsepersonellet. 

Som representanten skriver, er regjeringen opp-
tatt av problemstillingen uønsket deltid. Uønskede
deltid, dvs. i tilfeller der arbeidstaker ønsker å øke sin
stillingsandel, kan ha flere uheldige konsekvenser,
bl.a. knyttet til arbeidstakers tilfredshet og egen for-
sørgelse, til arbeidsmiljøet, til rekrutteringen til yrket
og til en rasjonell bruk av arbeidskraften. Det er der-
for i tidligere foretaksmøter stilt krav til at omfanget
av uønsket deltid skal kartlegges, og at det skal iverk-
settes og legges til rette for å øke stillingsandelene for
de som ønsker det. De regionale helseforetakene har
i den forbindelse identifisert ulike tiltak på arbeidsgi-
vers hånd som bidrar til å redusere uønsket deltid. 

Jeg vil følge opp hovedstadsprosessen spesielt og
sektoren generelt for å redusere omfanget av uønsket
deltid. Jeg vil derfor i de kommende foretaksmøtene
med de regionale helseforetakene i januar 2011 kreve
at omfanget av uønsket deltid reduseres, og at det
skal legges til rette for at de som ønsker det skal få
økte stillingsandeler.
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SPØRSMÅL NR. 361

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr

Besvart 30. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Sverige har Brottsoffermyndigheten og et godt

system gjennom Brottofferfonden som fungerer på
en meget god måte og som burde være en mal for
hvordan andre land organiserer oppfølging av for-
nærmedes rettigheter og økonomiske situasjon etter
den kriminelle handlingen. I Norge har Kontoret for
voldsoffererstatning fått kritikk bla for lang saksbe-
handlingstid.

Hva mener statsråden Norge kan lære av den
svenske Brottsoffermyndigheten?»

Svar:
Det er alltid en fordel å samarbeide med andre

land for erfaringsutveksling, og vi har et godt samar-
beid med svenske myndigheter. En gruppe fra Kon-
toret for voldsoffererstatning, Statens sivilrettsfor-
valtning og Justisdepartementet var nylig på studie-
tur hos Brottsoffermyndigheten nettopp for å se hva
vi kan lære av Brottsoffermyndigheten. Effektivise-
ring av saksbehandlingen var ett av temaene.

Saksbehandlingstiden hos Brottsoffermyndighe-
ten og Kontoret for voldsoffererstatning er ikke di-
rekte sammenlignbare. Dette skyldes blant annet at
Brottsoffermyndigheten ikke mottar søknader om

voldsoffererstatning før den aktuelle saken er ferdig-
behandlet hos påtalemyndigheten, domstolene, Kro-
nofogdmyndigheten og forsikringsselskap. Saksbe-
handlingstiden hos disse regnes således ikke med i
Brottsoffermyndighetens saksbehandlingstid. Kon-
toret for voldsoffererstatning har derimot ofte sakene
liggende på vent til eventuell straffesak mot skade-
volderen er rettskraftig avgjort, jf. voldsoffererstat-
ningsloven § 14 tredje ledd. Saksbehandlingstiden i
Brottsoffermyndigheten og Kontoret for voldsoffe-
rerstatning er derfor ikke sammenlignbare. 

Brottsoffermyndigheten er organisert annerledes
enn Kontoret for voldsoffererstatning har en mer ef-
fektiv saksbehandling.  Justisdepartementet vurderer
derfor om deler av dette kan overføres til det norske
systemet. Jeg kan også opplyse at departementet i
samarbeid med Kontoret for voldsoffererstatning for
tiden går igjennom saksbehandlingsrutiner m.m. for
å effektivisere saksbehandlingen og redusere saksbe-
handlingstiden ved kontoret. Dette arbeidet har høy
prioritet.

Brottsoffermyndighetens øvrige arbeid og opp-
gaver er det også aktuelt å se hen til ved ytterligere
arbeid for og utvikling av voldsofres rettigheter.

SPØRSMÅL NR. 362

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 1. desember 2010 av landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk

Spørsmål:
«Sauebønder bestiller selv øremerkning til sine

sauer.
Kan statsråden redegjøre hvordan reglene er, og

på hvilken måte kontroll og oppfølging skjer?»

Svar:
Regler for øremerking av sau

Merking av sau er regulert i forskrift 30. novem-
ber 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rap-

portering av småfe. Forskriften gjennomfører forord-
ning (EF) nr. 21/2004, som omhandler opprettelse av
et system for identifikasjon og registrering av sauer
og geiter.  

Hovedregelen er at lam som blir født fra og med
1. januar 2011, i tillegg til dyr født i 2010 og som skal
eksporteres, skal merkes med et visuelt og et elektro-
nisk øremerke. Begge øremerkene skal være preget
med 7- sifret identifikator (dyreholds-ID) i løpet av
30 dager etter fødsel. 

Regelverket gir et unntak for lam som skal slak-



158 Dokument nr. 15:2 – 2010–2011

tes før de er 12 måneder. Det er ikke krav om at disse
lammene skal merkes elektronisk, men lammene kan
merkes med et godkjent, visuelt øremerke, og et al-
ternativt (ikke godkjent) øremerke. Dersom dyrehol-
der har merket på denne måten, og likevel bestemmer
seg for å beholde lammene etter de er 12 måneder
som såkalte ”livlam”, må elektronisk øremerke etter-
bestilles og settes på.

Næringen kan stille strengere krav enn det offent-
lige regelverket krever – for eksempel i forbindelse
med elektronisk merking av alle småfe ved mottak av
dyr i slakteri. 

Inntil videre har Norge et særnorsk krav som kre-
ver at dyr som overføres til et nytt dyrehold i Norge,
skal merkes med et hvitt øremerke innen 7 dager etter
ankomst til nytt dyrehold.

Merkebestilling og registrering

Dyreholders merkebestilling foregår direkte til
merkeprodusenten. Merkeprodusenten registrerer
merkene i merkeregisteret på vegne av dyreholder.
Hvis dyreholdet ikke er registrert i Mattilsynets til-
synssystem (MATS), får dyreholder ikke registrert
merkene. Merkeprodusenten informerer i så fall dy-
reholder om dette. Vedkommende dyreholder må så
registre dyreholdet hos Mattilsynet. Registrering kan
gjøres elektronisk på Mattilsynets skjematjeneste, el-

ler ved at saksbehandler på Mattilsynets distriktskon-
tor, registrerer dyreholdet direkte i MATS. 

Registrering i MATS skjer på grunnlag av dyre-
holders produsentnummer. I MATS har alle småfe-
hold blitt tildelt en 7-sifret dyreholdsID som skal bru-
kes på elektroniske øremerker. Begge øremerkene på
et dyr skal bruke samme identifikator (7 sifret num-
mer).

Tilsyn og kontroll

I henhold til forskrift 14. september 2007 nr 1058
om instruks om minimumskrav for tilsyn med identi-
fikasjon og registrering av småfe, som gjennomfører
forordning (EF) nr. 1505/2006 i norsk regelverk, skal
minst 5 % av alle landets småfe og minst 3 % av alle
dyrehold som har småfe, kontrolleres årlig. Dyrehol-
dene som blir kontrollerte, velges ut på bakgrunn av
en risikovurdering. I 2009 kontrollerte Mattilsynet i
underkant av 6 % av alle småfe og en tilsvarende an-
del av alle dyrehold med småfe.

Ved overtredelse av regelverket kan Mattilsynet
nedlegge forbud mot forflytting av dyr til eller fra dy-
rehold, herunder å slippe dyr på beite. Dyr som ikke
lar seg identifisere innenfor en frist fastsatt av Mattil-
synet, kan pålegges destruert, jf § 13 i forskrift om
merking, registrering og rapportering av småfe nr
1356 av 30. november 2005.

SPØRSMÅL NR. 363

Innlevert 23. november 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 1. desember 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

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

lende faglig vurdering og evaluering av forsøksvirk-
somheten i skolen generelt og av forsøkene innen
norskfaget spesielt?»

BEGRUNNELSE:

Etter det undertegnede erfarer er det generelt
svært sparsomt med uavhengige faglige evalueringer
av de ulike forsøkene som til en hver tid pågår i norsk
skole. Særlig gjelder forsøk i norskfaget, spesielt for-
søkene med én felleskarakter i VG1 og VG2 som skal
dekke både nynorsk, bokmål og muntlige ferdighe-
ter. 

Til tross for at en uavhengig evaluering burde
være en integrert del av en hver forsøksprosess har

det vært flere tilfeller de siste årene der en slik evalu-
ering ikke har funnet sted. Utdanningsdirektoratet
har i tidligere brev til Nynorsklaget (06.06.08) under-
streket at de ikke har hatt tid til å evaluere forsøks-
virksomheten i L97 og R94 ”på grunn av prioritering
av andre arbeidsoppgåver”. Undertegnede finner det-
te svært underlig, og ønsker på denne bakgrunn en
oppdatert oversikt over hvilke forsøk som per dags
dato ikke har vært gjenstand for uavhengig evalue-
ring.  

Undertegnede er generelt positiv til forsøk og ser
dette som en naturlig del av den pedagogiske virk-
somheten ved skolene, men vil samtidig understreke
at det er et krav at man også på uavhengig grunnlag
evaluerer forsøkene som igangsettes. I motsatt fall vil
forsøksinstituttet i norsk skole undergraves, og lett
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oppfattes som et redskap for særinteresser og ikke be-
grunnet ut fra pedagogiske hensyn.

Undertegnede mener derfor det er viktig å tyde-
liggjøre behovet for en uavhengig evaluering av
hvert forsøk overfor Utdanningsdirektoratet, og at
nye forsøk ikke bør innvilges med mindre man sikrer
en slik evaluering. Statsråden bes spesielt kommen-
tere dette i sitt svar.

Svar:
Forsøksvirksomhet i skolen kan igangsettes fra

sentralt nivå eller av skoleeier gjennom søknad om
forsøk etter § 1-4 i opplæringsloven til Utdanningsdi-
rektoratet eller til Fylkesmannen. Praksisen med å
innvilge forsøk etter opplæringsloven § 1-4 ble
strammet inn i forbindelse med innføringen av Kunn-
skapsløftet (Rundskriv Udir-3-2007) for å gjennom-
føre reformen før en åpnet for mange nye forsøk.

I hovedsak kan vi dele forsøksvirksomheten i
sentralt initierte forsøk og lokalt initierte forsøk.

Sentralt initierte forsøk kjennetegnes ved:

– Forsøk innenfor avgrensede sentralt besluttede
tema (ofte fag)

– Deltakelse etter søknad
– Samme tema prøves ut på et større antall skoler/

kommuner
– Følgeevaluering er vanlig (finansiert av KD/

Udir)

Det pågår for tiden flere forsøk som er initiert fra
nasjonalt nivå: 

– Fremmedspråk på 6.-7.trinn, forsøksperiode
2010-2012

I oppdragsbrevet om fremmedspråk på 6.-7.trinn
fra departementet til direktoratet ble det presisert at
forsøket med fremmedspråk skal evalueres. Direkto-
ratet utlyste i juni 2010 evalueringsoppdraget og opp-
draget er tildelt SINTEF. Evalueringen av forsøket er
igangsatt. Gjennomføring og innhold skal evalueres
fra oppstart til avslutning av forsøket. Evalueringen
skal dokumentere lokale behov som bør vurderes i
forbindelse med en eventuell nasjonal innføring av
faget. Rapportering av foreløpige funn skal gi grunn-
lag for dialog og kunne bidra til eventuelle justerin-
ger på ulike nivåer i forsøket.

– Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet, forsøksperio-
de 2009-2013

Forsøket startet 2009 – 2010 med pilotering på 16
skoler i fem kommuner og ble evaluert av Uni Rok-
kansenteret. Rapporten ble offentliggjort i september
2010.

Forsøket er utvidet fra og med høsten 2010 og
omfatter til sammen 133 skoler. NOVA har fått opp-

draget med følgeforskning av forsøket. Det vil i peri-
oden foreligge to delrapporter, en statusrapport og en
sluttrapport.

– Praksisbrev i videregående opplæring

Forsøk med praksisbrev startet opp i Akershus
fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Vest-
fold fylkeskommune skoleåret 2007/08. Fra og med
skoleåret 2008/09 fikk alle fylkeskommuner mulig-
het til å delta i forsøk med praksisbrev. Praksisbrev-
ordningen vektlegger praktisk opplæring i to år i vi-
deregående opplæring, og avsluttes med en praksis-
brevprøve. Hensikten er å prøve ut ordningen og høs-
te erfaringer fra denne. Forsøket evalueres av NIFU
STEP.

– Modellforsøk - bedre sammenheng (2009–2012).
Det skal prøves ut tre modeller for en god sam-
menheng mellom skolen og skolefritidsordnin-
gen (SFO). Innholdet i den utvidete skoledagen
er både faglig styrking, leksehjelp, fysisk aktivi-
tet og sunne måltid. Totalt deltar ni skoler i pro-
sjektet i 2010. Prosjektet evalueres av Rambøll.

– Gjennomgående dokumentasjonsordning i fag-
og yrkesopplæringen. 

Utprøvingen av flere modeller for gjennomgåen-
de dokumentasjonsordninger skal foregå skoleåret
2010 - 2011 i Vgl, Vg2 og Vg3 (læretid i bedrift).
Dersom ett eller flere fylker ønsker å prøve ut model-
ler som forutsetter at det gjøres unntak fra opplæ-
ringsloven med forskrifter, skal fylkeskommunen
søke Utdanningsdirektoratet om forsøk etter § 1-4.
Utprøvingen skal evalueres av eksternt miljø.

Lokalt initierte forsøk:

Forsøk initiert fra lokalt nivå vil ikke ha de sam-
me kravene til dokumentasjon/evaluering som sen-
tralt initierte forsøk. Disse forsøkene finansieres av
kommunen/skolen. 

En karakter i norskfaget

Forsøk med én karakter i norskfaget som repre-
sentanten Skei Grande refererer til, er et lokalt initiert
forsøk. Dette forsøket er innvilget for Vg1 og Vg2 på
Fana gymnas og Kongsbakken vgs. for perioden
2010-2012 på følgende vilkår:

– Forsøksordningen med én karakter i norsk blir
avgrenset til ett årskull; elevene som starter Vg1
på utdanningsprogrammene studiespesialiseren-
de og musikk, dans og drama ved videregående
skole høsten 2010.

– Elevene må få grundig informasjon om ordnin-
gen og den skal være frivillig.

– En kortfattet rapport om erfaringene fra det første
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forsøksåret skal sendes Utdanningsdirektoratet
innen 1.9.2011, der også representanter fra en ek-
stern skole eller fylkeskommune tar del.

Fana gymnas har gjennomført forsøk med én ka-
rakter i norskfaget for skoleåret 2009-2010. Da Hor-
daland fylkeskommune søkte om å fortsette forsøket
på Fana gymnas fra høsten 2010 for Vg1, la de ved
en enkel rapport som konkluderte med at forsøket var
vellykket, bl.a. av følgende grunner:

– Lærerne fikk mer tid til de enkelte delene av faget
når de ikke måtte legge til rette for stadig nye vur-
deringssituasjoner for å sikre karaktergrunnlag i
tre disipliner.

– Det ga mulighet for mer prosessorientert skriving
og til å kombinere deler av faget på nye måter.

– Det ble enklere å vurdere sammensatte tekster
(som sorterer under både skriftlig og muntlig).

– Sidemålet går inn i helheten i faget slik kompe-
tansemål legger opp til.

Utdanningsdirektoratet godkjente videreføringen
av forsøket for perioden 2010-2012 med den begrun-
nelsen at det er av interesse at flere lærere og elever
deltar for å få et større erfaringsgrunnlag. 

Jeg er enig i at det er et viktig hovedprinsipp at
forsøk skal følges opp av evaluering og derfor er det-
te et kjennetegn ved de sentralt initierte forsøkene.
Samtidig er det viktig at også lokalt nivå kan ta initi-
ativ til forsøksvirksomhet. For strenge krav til ek-
stern evaluering av lokale forsøk vil være kost-
nadskrevende og trolig redusere antallet søknader om
forsøk. Derfor har vi ikke like strenge krav til evalu-
ering for lokalt initierte forsøk.

SPØRSMÅL NR. 364

Innlevert 24. november 2010 av stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland

Besvart 2. desember 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Hva er årsaken til at statsråden ikke har besvart

brev fra Industri Energi-klubbene om hvilke tiltak re-
gjeringen vil foreta seg når det gjelder kraftsituasjo-
nen i Midt-Norge?»

BEGRUNNELSE:

Representanter fra Industri Energi-klubbene ved
midtnorske, kraftforedlende bedrifter har sendt brev
til statsråden i april 2010. Brevet omhandler kraftsi-
tuasjonen i Midt-Norge og hvilke tiltak statsråden vil
iverksette. Ifølge Adresseavisen 19.11.2010 er brevet

ennå ikke besvart. Det er for meg noe underlig at fag-
foreningene ikke har fått svar på sitt brev. Kraftsitu-
asjonen oppleves som svært alvorlig for den kraftfor-
edlende industrien i Midt-Norge.

Svar:
Jeg mottok i april 2010 en rekke brev fra aktører

i Midt-Norge. Både privatpersoner, næringsliv, poli-
tiske grupperinger og andre interesseorganisasjoner
sendte spørsmål og kommentarer om kraftsituasjo-
nen og strømpriser. Det er en glipp at det omtalte bre-
vet ikke er besvart. Jeg vil nå besvare brevet.
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SPØRSMÅL NR. 365

Innlevert 24. november 2010 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal

Besvart 30. november 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hvor langt er regjeringen kommet i prosessen

med å ratifisere Europarådets konvensjon til beskyt-
telse av barn mot seksuell utnyttelse og seksuelle
overgrep (CETS No 201)?»

BEGRUNNELSE:

Undertegnede sendte 3. juni skriftlig spørsmål til
justisministeren om når regjeringen hadde til hensikt
å få ratifisert Europarådets konvensjon til beskyttelse
av barn mot seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep
(CETS No 201) fra 2007.

Konvensjonen som har tittel "Protection of Chil-
dren Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse"
pålegger Europarådets medlemsland å implementere
i sitt nasjonale lovverk å sørge for at personer som
gjennom sitt yrke har kontakt med barn, ikke skal
være dømt for seksuelle overgrep eller utnyttelse av
barn. Norge har ikke ratifisert konvensjonen, og Eu-
roparådets parlamentarikerforsamling oppfordrer
alle medlemsland å ratifisere denne.

I sitt svar hevdet justisministeren at norsk rett i
hovedsak er i overensstemmelse med konvensjonens
forpliktelser, men at gjennomføringen likevel vil kre-
ve enkelte mindre tilpasninger.

Justisministeren hevdet videre at det i utgangs-
punktet tas sikte på å fremme en proposisjon for Stor-
tinget for samtykke til ratifikasjon så snart straffelo-

ven 2005 trer i kraft. Dersom dette drar ut i tid, hev-
det justisministeren at han vil vurdere å foreslå de
nødvendige lovendringer i straffeloven 1902, slik at
norsk ratifikasjon av konvensjonen ikke forsinkes
unødig.

Svar:
For så vidt gjelder behovet for lovendringer og

hva som er gjort og gjenstår i så måte viser jeg til mitt
svar på spørsmål nr. 1333 datert 10. juni i år. Om tids-
punktet for ratifikasjon av konvensjonen uttalte jeg
den gang at en samtykkeproposisjon ville bli frem-
met så snart straffeloven 2005 trer i kraft, men at end-
ringer i straffeloven 1902 ville bli vurdert dersom
ikrafttredelse av ny straffelov drar ut i tid. 

Planen er fortsatt å ratifisere konvensjonen når
den nye straffeloven har trådt i kraft, samtidig som
jeg fremdeles er åpen for å endre gjeldende straffelov
dersom dette viser seg å ligge langt frem i tid. Tids-
punktet for ikrafttredelse av ny straffelov beror først
og fremst på når den nødvendige oppgraderingen av
politiets datasystem kan ferdigstilles. Politidirektora-
tet har igangsatt et forprosjekt som skal munne ut i en
tidsplan for oppgraderingen. Forprosjektet, som etter
planen avsluttes i løpet av 2011, vil gi et bedre grunn-
lag for å vurdere om straffeloven 1902 bør endres av
hensyn til konvensjonen.

SPØRSMÅL NR. 366

Innlevert 24. november 2010 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Besvart 6. desember 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Ifølge media opprettes det for tiden et eget mus-

limsk konfliktråd i Kristiansand. Et lignende konflik-
tråd skal ha fungert i Oslo i flere år. Politiet har vars-
let at de vil sende saker over til rådet, som skal basere
seg på sharia-lovgivning. I Oslo gjør også barnever-
net det samme. 

Hvordan stiller regjeringen seg til opprettelse av
denne type parallelle religiøst baserte konfliktråd, og

hvilke lovmessige rammer har offentlige organer for
overføring av saker til slike råd?»

Svar:
Norsk lov kjenner bare én form for konfliktråd,

og det er de 22 konfliktrådene som er opprettet i med-
hold av konfliktrådsloven. Disse er administrativt og
økonomisk underlagt Justisdepartementet gjennom
sekretariatet for konfliktrådene. Konfliktrådene for-
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holder seg til norsk lov, og mekler både i straffesaker
og i sivile saker. I 2009 ble det henvist 4660 sivile sa-
ker og 4633 straffesaker til konfliktrådene. Regjerin-
gen har i de senere år styrket ordningen, både slik at
konfliktrådene står rustet til å ta imot nye sakstyper,
bruke nye metoder og for at tilbudet kan bygges ut
slik at de kan ta imot flere saker.

Jeg er kjent med at det i enkelte religiøse sam-
funn er etablert meklingsorganer som i dagligtale er
kalt konfliktråd. Jeg vil imidlertid understreke at dis-
se ikke er konfliktråd i lovens forstand. Når det i

straffeprosessloven § 71a heter at påtalemyndigheten
på nærmere vilkår kan overføre straffesaker til mek-
ling i konfliktrådene, gjelder dette bare de 22 konflik-
trådene som er nevnt ovenfor. Vilkårene for slik
overføring er at påtalemyndigheten, etter å ha be-
handlet påtalespørsmålet, kommer til at straffeskyld
anses bevist, og den fornærmede og den siktede sam-
tykker i mekling. Mekling er da et alternativ til at sa-
ken strafforfølges på annen måte. Når det gjelder si-
vile saker, er konfliktrådsbehandling basert på frivil-
lig deltakelse.

SPØRSMÅL NR. 367

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Åse Michaelsen

Besvart 2. desember 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Kan Statsråden garantere at det ikke foregår

prostitusjon i Norske fengsler?»

BEGRUNNELSE:

Jeg har fått flere henvendelser på medias rapport
om prostitusjon i Bergen fengsel. Blant disse er en
tidligere ansatt i kriminalomsorgen som bekrefter at
det forgikk prostitusjon i bl.a. på Ullersmo. Det ble i
dette tilfelle også levert evalueringsrapporter om det-
te. Den gangen ble det tatt grep for å utelukke at det
skulle kunne skje igjen. Når jeg så ser at samsoning
igjen har ført til spekulasjon og påstander om prosti-
tusjon, samt at statssekretær Moland Pedersen sier at
dette ikke er kjent skjer, mener jeg at Justisministeren
må kvalitetsikre disse uttalelsene. Et tankekors er det
også at prostitusjon ikke nødvendigvis må skje mel-
lom kvinnelige og mannlige innsatte, men skjer også
blant innsatte av samme kjønn. At narkotikatilgang
innenfor murene bidrar til å skape et marked på pro-
stitusjonsområdet er det ikke tvil om.

Svar:
Kriminalomsorgen skal sikre at kvinner og menn

får et likeverdig tilbud under frihetsberøvelsen. Nor-
malitetsprinsippet er et av flere bærende prinsipper i
straffegjennomføringen. Det innebærer at soning i
fengsel så langt som mulig skal være lik tilværelsen
ute i samfunnet. 

I Norge er det tre kvinnefengsler. Videre har åtte
fengsler avdelinger/plasser for både kvinner og menn.
I tillegg har 17 fengsler for mannlige innsatte i løpet
av 2009 sporadisk tatt i mot kvinnelige innsatte. 

Kriminalomsorgen er særlig oppmerksom på ut-
fordringer som kan oppstå når innsatte av begge
kjønn soner i samme fengsel. Kriminalomsorgen
kjenner ikke til tilfeller hvor anmeldelse for kjøp av
seksuelle tjenester mellom menn og kvinner har vært
aktualisert ved noen av fengslene i de senere år.

I brevet fra stortingsrepresentant Michaelsen
henvises det til prostitusjon som skal ha foregått ved
Ullersmo og Bergen fengsel. Ullersmo fengsel hadde
på åttitallet i en periode en enhet for langtidssonende
kvinner. Da det ble sannsynliggjort at prostitusjon
hadde forkommet, og det var komplisert å foreta byg-
ningstekniske forebyggende tiltak, ble avdelingen et-
ter kort tid avviklet.

I Bergen fengsel har det gradvis skjedd en inn-
stramming i omfanget av kontakt mellom kvinner og
menn de senere år.  I 2005 foretok fengslet en sterke-
re adskillelse mellom kvinner og menn i avdeling C.
Siden muligheten for kontroll av kontakt mellom
menn og kvinner var begrenset, ble det bestemt at to
boenheter skulle adskilles fra resten av boenhetene
og være forbeholdt kvinner. Det ble bygget en vegg,
som utgjør det fysiske skillet mellom kvinner og
menn ved avdelingen. Det ble utformet et eget rutine-
sett for kvinnene, slik at de bl.a. fikk egne lufte- og
treningstider. Senere har kvinnene også fått eget ute-
areal i tilknytning til sin enhet. Sommeren 2010 fikk
kvinnene et eget verksted. 

Kvinner har mulighet til å delta på fellesaktivite-
ter sammen med menn, som for eksempel skole og
kulturarrangementer. Disse aktivitetene utføres med
tilsyn av tjenestemenn.

Når det gjelder soning i overgangsboliger og
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fengsler med lavere sikkerhetsnivå, er mulighetene
for kontinuerlig kontroll noe lavere. Sikkerheten iva-
retas blant annet ved tilsattes relasjoner med innsatte.
I sommer kom en bekymringsmelding fra åpen avde-
ling ved Bergen fengsel.  Det ble fremsatt beskyld-
ninger om seksuelle tilnærmelser fra en bestemt inn-
satt mot en kvinnelig innsatt. Dette ble øyeblikkelig
fulgt opp av fengslet. Ledelsen ved Kriminalomsor-
gen region Vest uttaler at i de 20 årene som Bergen

fengsel har gjennomført straffegjennomføring for
kvinner og menn, har det aldri blitt registrert eller
sannsynliggjort prostitusjon mellom mannlige og
kvinnelige innsatte.

I høst anmeldte ledelsen ved Bergen fengsel et
mulig tilfelle der en mannlig innsatt kan ha vært ut-
satt for overgrep av en annen mannlig innsatt. Saken
er for tiden under etterforskning ved Hordaland poli-
tidistrikt.

SPØRSMÅL NR. 368

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Robert Eriksson

Besvart 30. november 2010 av fungerende arbeidsminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«En kreftsyk person mottar sykepenger fra Nav i

ett år. Pasienten er på bedringens vei når perioden for
rett til sykepenger utløper. Det konstateres at kreften
har spredd seg og at pasienten ikke kan gå tilbake til
arbeid men må fortsette med behandling i en relativt
lang periode.

Har vedkommende rett til fortsatte sykepenger
eller arbeidsavklaringspenger eller henvises pasien-
ten til sosialkontoret dersom vedkommende ikke har
økonomisk evne til å klare seg uten ytelse?»

BEGRUNNELSE:

Sykepenger fra Nav ytes normalt bare i en perio-
de på ett år. Deretter kan man overføres til arbeidsav-
klaringspenger (AAP). Av noen oppfattes det som
om man, for å ha rett til arbeidsavklaringspenger etter
avsluttet sykepengeperiode, være klar til å ta tilvist
arbeid. En del pasienter, f.eks. de som er rammet av
alvorlig kreft kan ha behov for mer enn ett år med be-
handling og rehabilitering før de kan vende tilbake til
en arbeidssituasjon. Det virker urimelig at de ikke
skal ha rett til ytelser fra Nav etter at sykepengeperi-
oden utløper. Mange vil også se det som urimelig at

man må gå fra 100 % sykepenger til 66 % AAP i en
slik krevende situasjon.

Svar:
Sykepenger ytes i inntil ett år. Når en har vært

helt arbeidsfør i 26 uker etter at en sist fikk sykepen-
ger fra trygden, får en ny rett til sykepenger. 

Arbeids- og velferdsetaten har opplyst at alle som
har mottatt sykepenger i 39 uker får et brev med in-
formasjon om mulighetene for å søke om andre ytel-
ser når sykepengeperioden utløper og tilbud om en
samtale ved NAV-kontoret. 

Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger, attfø-
ringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet
med arbeidsavklaringspenger.  Arbeidsavklarings-
penger gis til personer som pga. sykdom, skade eller
lyte har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvpar-
ten og som får medisinsk behandling, deltar på ar-
beidsrettede tiltak eller som får annen arbeidsrettet
oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten. Dersom
det, etter at slike tiltak er prøvd, blir fastslått at inn-
tektsevnen er varig nedsatt med minst halvparten, vil
personen kunne få uførepensjon.
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SPØRSMÅL NR. 369

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Åge Starheim

Besvart 2. desember 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å forebygge netter-

rorisme, og mener statsråden at dagens datasikker-
hetssystemer i Norge er tilstrekkelige for å forebygge
netterrorangrep mot Norge?»

BEGRUNNELSE:

I november/desember-utgaven av tidsskriftet Fo-
reign Affairs kunne man les den siste rapporten "Cy-
berterrorism: The Invisible Threat. Stealth Cyber
Predators in a Climate of Escalating Risk" i rapport-
serien The Lipman Report. I denne rapporten frem-
kommer det informasjon som tyder på at netterroris-
me (cyberterrorism) også er blitt en del av virkemid-
delapparatet til blant annet terrornettverket al-Qaida
for å skade amerikanske og vestlige økonomiske in-
teresser. Slike virkemidler kan lett benyttes mot an-
dre lands økonomiske informasjonsutvekslingssyste-
mer og offentlige datanettverk, og derigjennom gjøre
stor skade på viktige samfunnsinteresser.

I den samme artikkelen vises det til at gjennom-
trengning på datasikkerhetssystemer gjennom såkal-
te "botnets" har fått et stort omfang. I denne sammen-
heng vises det til et slikt botnet, "Kneber botnet",
som i februar 2010 skal ha fått tilgang til 74 000 da-
tasystemer over hele verden, og derigjennom kom-
promittert data fra nærmere 2500 virksomheter i pri-
vat og offentlig sektor i til sammen 196 land.

I et oppslag i Aftenposten 25.novemer 2010
fremkommer det informasjon om at Regjeringen bru-
ker dataprogrammersom for lengst er gått ut på dato,
og stilte sikkerheten rundt Regjeringens datasyste-
mer i et tvilsomt lys, blant annet ved å få tilgang til
sensitive dokumenter og annen informasjon.

Svar:
Jeg ser det som svært viktig å styrke sikkerheten

i cyberspace. Samfunnets avhengighet av velfunge-
rende IKT-systemer er stor. Sikkerheten i regjerin-
gens datasystemer tas på alvor og potensielle sikker-
hetsproblemer følges nøye opp. 

Samfunnet har gjennom lovgivning og andre sen-
trale tiltak tatt skritt for å motvirke trusselen mot
samfunnsviktige IKT-systemer. Blant lovgivningstil-
takene er sikkerhetsloven som ble implementert i
2001 sentral. Gjennom dette regelverket stilles blant
annet krav til bruk av krypteringsmekanismer, god-
kjenninger av systemer og systemkomponenter, do-
kumentsikkerhet og sikkerhetsklarering. Nasjonal

sikkerhetsmyndighet (NSM), som er administrativt
underlagt Forsvarsdepartementet med en faglig rap-
porteringslinje til Justisdepartementet på sivil side, er
fagmyndighet for koordinering av forebyggende sik-
kerhetstiltak og kontroll av sikkerhetstilstanden i de
virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. 

Regjeringen etablerte fra 1. januar 2006 en sen-
tral nasjonal operativ kapasitet, NorCERT, som ledd
i en helhetlig satsing innen informasjonssikkerhet.
Funksjonen, som samfinansieres mellom det offent-
lige og private samarbeidspartnere, ble lagt til NSM.
NorCERT skal varsle om inntrufne hendelser og om
forhold som kan representere en alvorlig risiko. Vi-
dere skal NorCERT bistå systemeiere, virksomhets-
ledere og de sektorvise sikkerhetsmyndigheter med å
håndtere alvorlige hendelser. NorCERT bidrar til en
koordinert respons og gir bistand til gjenoppretting
ved et eventuelt IT-angrep på samfunnskritiske funk-
sjoner. Varslingssystem for digital infrastruktur
(VDI) er en del av NorCERT. 

For å styrke sikkerheten i cyberspace, er vi av-
hengig av en samordnet innsats mellom ulike sekto-
rer og virksomheter. Basert på et felles oppdrag fra
Forsvarsdepartementet og Justis- og politideparte-
mentet har NSM utarbeidet et forslag til nasjonal
strategi for cybersikkerhet. Det framgår av strategi-
forslaget at begrepet cybersikkerhet er en videreut-
vikling av informasjonssikkerhetsbegrepet, og gjen-
speiler samfunnets stadig økende avhengighet av
IKT-systemer bundet sammen i cyberspace. NSMs
forslag til strategi er en konkretisering av innsatsom-
rådet "Samfunnskritisk IKT infrastruktur må beskyt-
tes bedre" i strategien Nasjonale retningslinjer for å
styrke informasjonssikkerheten 2007-2010. 

Forslaget til nasjonal strategi for cybersikkerhet
trekker opp hovedlinjene for videreutvikling av nød-
vendige samordnende og sektorovergripende tiltak
for helhetlig beskyttelse av kritiske IKT-systemer
mot alvorlige hendelser. Med helhetlig beskyttelse
menes så vel forebygging som effektiv håndtering av
hendelser. Blant strategiens hovedmål er å bygge og
sikre kritiske IKT-systemer, oppdage og håndtere
IKT-hendelser og bekjempe og etterforske slike hen-
delser. Ett av tiltakene i strategien er å sikre nødven-
dig lagring av data med tanke på å muliggjøre effek-
tiv etterforskning. Det er lagt til grunn at etterfors-
kning av denne typen kriminalitet krever slike data,
og at for tidlig sletting vil hemme effektiv etterfors-
kning. Det er derfor av stor betydning å få implemen-
tert datalagringsdirektivet så raskt som mulig. 
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NSMs forslag til en nasjonal strategi for cyber-
sikkerhet er et viktig innspill til regjeringens arbeid
med å forebygge og håndtere alvorlige IKT-hendel-
ser. Forslaget ble sendt på alminnelig høring våren
2010 og saken er nå til behandling i Forsvarsdeparte-

mentet og Justis- og politidepartementet. Tiltakene
som er anbefalt i cyberstrategien vil kunne være ak-
tuelle for sikring av samfunnet mot blant annet de
trusler som spørsmålet dreier seg om.

SPØRSMÅL NR. 370

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Karin S. Woldseth

Besvart 3. desember 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Hva vil konsekvensene av den irske lånekrisen

bli for Norge, og mener utenriksministeren at norske
statsfinanser må brukes for å hjelpe?»

BEGRUNNELSE:

Irland har sagt ja til en redningspakke fra euro-
landene og IMF på ca 85 milliarder euro. Utformin-
gen av den finansielle støtten og et mer fullstendig
økonomisk og politisk saneringsprogram skal pre-
senteres de nærmeste dagene.

Nå kommer Sverige med utfordring til Norge om
lån til Irland. I en pressemelding fra det svenske fi-
nansdepartementet kommer det fram at den svenske
regjeringen vil overveie et bilateralt lån til Irland på
samme måte som man tidligere har stilt opp for Is-
land og Latvia. En eventuell bilateral avtale forutset-
ter en bred forankring i Sveriges riksdag.

Ifølge Reuters sa den svenske finansminister An-
ders Borg på pressekonferansen 22. november at
også Danmark, Norge og Sveits burde vurdere å delta
i et bilateralt program.

Reuter skriver at Borg ser for seg et lån på mel-
lom fem til ti milliarder SEK til en rente på ca tre pro-
sent. Storbritannia vurderer å låne Irland syv milliar-
der pund.

Norge er ikke medlem av den Europeiske Union,
og ikke medlem av EURO-samarbeidet.

Svar:
Irland søkte 21. november om finansiell støtte fra

Det internasjonale valutafondet (IMF) og fra EUs lå-
neordninger for euroland. Den 28. november ble Ir-
land, IMF og EU enige om en samlet lånepakke til Ir-
land på 85 milliarder euro. Irland bidrar selv med
17,5 milliarder euro gjennom trekk på egne fond, slik
at den eksterne finansieringen blir 67,5 milliarder eu-
ro. Av dette dekkes 22,5 milliarder euro av IMF, 22,5
milliarder euro av EUs generelle makrostøtteordning

på fellesskapsnivå som Europakommisjonen admi-
nistrerer, 17,5 milliarder euro fra den midlertidige
europeiske krisefinansieringsordningen (EFSF) som
er garantert av eurolandene, samt bilaterale lån fra
Storbritannia, Sverige og Danmark på henholdsvis
om lag 4,8, 0,6 og 0,4 milliarder euro. Stabiliserings-
programmet som lånene vil bli basert på, er ikke en-
delig avklart. Programmet vil trolig i stor grad bygge
på fireårsplanen som den irske regjeringen la fram,
og må godkjennes både av IMF og EU. 

Norge deltar i finansieringen av IMFs lån til Ir-
land og andre land i krise gjennom de betydelige res-
sursene vi allerede stiller til disposisjon for IMF,
både ved de ordinære kvoteressursene og den bilate-
rale låneavtalen som Norges Bank inngikk med IMF
i juni i fjor. Den nøyaktige fordelingen mellom bi-
dragslandene styrer IMF selv, og den avhenger bl.a.
av hvor mange land som er i en slik finansiell situa-
sjon at de kan bidra. I den senere tid har Norges fi-
nansieringsandel av nye utlån ligget omkring 1 pro-
sent. 

Norge har ikke fått henvendelser om bidrag ut
over dette. Som finansministeren orienterte om under
finansdebatten, har det fra norsk side vært gjort klart
at om det kommer en henvendelse fra Irland om bila-
teralt lån innenfor en IMF-ramme, vil vi selvsagt vur-
dere det seriøst. Som en solidaritetshandling har Nor-
ge tidligere stilt slike bilaterale lån til disposisjon for
Island og Latvia, med en ramme på henholdsvis 480
og 378 millioner euro.

Den internasjonale støttepakken for Irland skal
hjelpe landet med å komme igjennom en svært kre-
vende omstillingsperiode, og samtidig bidra til øko-
nomisk og finansiell stabilitet i Europa.  Slik stabili-
tet er viktig for økonomisk vekst og sysselsetting.
Gjennom EØS-avtalen er Norge fullt integrert i EUs
indre market, med unntak for landbruks- og fiskeri-
sektoren, og EU er vår viktigste handelspartner. Øko-
nomisk og finansiell stabilitet i Europa er derfor også
svært viktig for Norge og norsk økonomi.
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SPØRSMÅL NR. 371

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold

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

Spørsmål:
«Hamar Arbeiderblad har en artikkel 25.11.2010

om at 9150 sauer har blitt drept i år. Dette tallet er
svært urovekkende for næringen og distriktene.

Hva vil statsråden gjøre for at dette tallet blir ve-
sentlig lavere neste år?»

Svar:
Innledningsvis vil jeg si at det må arbeides videre

for å redusere tapet av sau på beite i Norge. Det er ri-
melig å anta at en stor del av de sauene representan-
ten Bredvold viser til er tatt av rovvilt. Men det er
viktig å presisere at dette er det totale antall sau det er
søkt om erstatning for. Fylkesmannen i Hedmark
skal på bakgrunn av blant annet de opplysninger
saueeiere oppgir samt oversikt over dokumenterte
rovvilttap behandle søknadene, og hvor store deler av
tapet som blir anerkjent som rovvilttap er for tidlig å
si noe om. I fjor ble det utbetalt erstatning for 6845
sau i Hedmark. Da ble det søkt om erstatning for
9411 sau.

I tråd med det brede rovviltforliket inngått i Stor-
tinget våren 2004, har vi en todelt målsetting om å
ivareta både rovvilt og beitenæring i Norge. Diffe-
rensiert forvaltning er ett av hovedprinsippene som
ligger til grunn for en forvaltning med minst mulig
grad av konflikt. Dette innebærer at enkelte områder
blir prioritert som yngleområder for rovvilt og andre
til beitedyr. Med unntak av forvaltningsområdet for
ynglende ulv, som ble fastlagt av Stortinget, er det de
regionale rovviltnemndene som foretar disse priorite-
ringene innenfor rammen av de nasjonalt fastsatte be-
standsmålene. Avhengig av om et område er priori-
tert for rovvilt eller beitebruk vil bruken av virkemid-
ler variere. I prioriterte rovviltområder stilles det
større krav til at beitenæringene tilpasses rovviltfore-
komsten, mens det i prioriterte beiteområder prakti-
seres en lav terskel for uttak av rovvilt når vilkår for
felling er til stede.

I Hedmark er det gjennom flere år arbeidet mål-
retta med effektive forebyggende tiltak i de prioriter-
te rovviltområdene, og da særskilt i forvaltningsom-
rådet for ynglende ulv. Hedmark er det eneste fylket
i landet med mål om etablering av alle de fire store
rovdyra, og forebyggende tiltak mot skader på hus-
dyr er følgelig en nødvendighet i store deler av fylket.
Rovviltsikre gjerder blir benyttet, og det er mange
eksempler på at dette har gitt en sterkt tapsreduseren-
de effekt. Dessverre er det enkelte som har opplevd
store tap av sau også innenfor slike gjerder, og denne
sommeren var det spesielt store tap i Grue. Det gjøres
nå en grundig gjennomgang av erfaringene for å fin-
ne årsakene til at det i enkelte tilfeller har gått galt, og
det blir samtidig sett nærmere på den fastsatte stan-
darden for bruk av rovviltsikre gjerder. Den 23. no-
vember ble det arrangert en erfaringskonferanse som
ga et verdifullt grunnlag for det videre arbeidet.

Regjeringen har også som målsetting å effektivi-
sere skadefelling av rovvilt i situasjoner hvor forvalt-
ningen fatter vedtak om slikt uttak. I mars 2010 mot-
tok Miljøverndepartementet en rapport fra en ar-
beidsgruppe i Hedmark med flere anbefalinger knyt-
tet til skadefelling, og rapporten er til behandling. Et
tiltak som omhandles i rapporten er godtgjørelse til
kommunale fellingslag, og Miljøverndepartementet
arbeider nå med å få på plass en ny ordning der del-
takerne får godtgjørelse fra første dag av et skadefel-
lingsforsøk. Dette mener jeg på sikt vil kunne bidra
til å effektivisere skadefellingsforsøkene ved at det
gir økt kontinuitet og kunnskapsbygging blant med-
lemmene.

I Hedmark er det gjort mye konstruktivt arbeid
for å møte utfordringene som følger med en todelt
målsetting i rovviltpolitikken. Arbeidet vil bli videre-
ført og videreutviklet også i tiden fremover med mål
om å nå bestandsmålene for rovvilt på en slik måte at
tapet av beitedyr og konflikter for øvrig reduseres til
et lavest mulig nivå.
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SPØRSMÅL NR. 372

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Åse Michaelsen

Besvart 3. desember 2010 av utenriksminister  Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Vil utenriksministeren sørge for at kvinner som

anmelder voldtekt i utlandet umiddelbart får hjelp, og
automatisk tildeling av bistandsadvokat til hjelp i
prosessen knyttet til voldtekten?»

BEGRUNNELSE:

Norge har i dag ingen spesifikke hjelpetiltak til
de som opplever å bli voldtatt mens de befinner seg i
utlandet. Voldtekt er en svært alvorlig forbrytelse
som ofte innebærer både fysiske og psykiske skade-
virkninger. Av disse grunner burde våre utenrikssta-
sjoner ha et apparat klart til de får melding om at nor-
ske borgere har anmeldt en voldtekt. Videre burde
det være automatikk i at de som har opplevd voldtek-
ten får oppnevnt bistandsadvokat. Jeg har nettopp
blitt informert om en jente som ble voldtatt i Austra-
lia og som ikke mottok noe hjelp fra utenrikstjenes-
ten da hun ba om det. Dette bør det endres raskt.

Svar:
Innledningsvis vil jeg understreke at jeg fullt ut

deler representantens omtale av voldtekt som en
svært alvorlig forbrytelse. Utenrikstjenesten yter
hvert år konsulær bistand til voldtektsofre i utlandet
som kontakter våre utenriksstasjoner og ber om
hjelp. Disse sakene får høy prioritet, og ambassadene
og konsulatene vil tilby bistand i forbindelse med po-
litianmeldelse, til å skaffe medisinsk og psykologisk
hjelp, kontakt med pårørende, domstol, forsikrings-
selskap, praktisk hjelp i forbindelse med hjemreise,
informasjon om Dixi-senteret osv. 

Det er frivillig om man vil motta bistand fra uten-
rikstjenesten. Dersom offeret velger å ikke ta i mot
den bistand som tilbys, vil utenrikstjenesten respek-
tere en slik beslutning. Det er grunn til å anta at langt
nær alle kvinner som utsettes for voldtekt i utlandet
søker hjelp ved norsk utenriksstasjon. Noen av ofre-
ne vil ikke ha noen form for bistand, andre uttrykker
at de først og fremst ønsker å returnere til Norge ras-
kest mulig for oppfølging på sitt hjemsted. De som
har gyldig reise-/sykeforsikring, vil kunne få bistand
fra sitt forsikringsselskap. Svaret på første del av re-
presentantens spørsmål er følgelig at norske kvinner
som er ofre for voldtekt i utlandet vil få tilbud om bi-
stand fra norsk ambassade så snart utenrikstjenesten
blir klar over situasjonen.

Den andre del av representantens spørsmål gjel-

der juridisk bistand i voldtektssaker i utlandet. Man-
ge land har fungerende bistandsadvokatordninger, og
voldtektsofre får tilbud om og bistand fra advokat via
lokalt rettsvesen. Dersom offeret av ulike grunner
ønsker annen advokatbistand, kan utenriksstasjon bi-
stå med å finne frem til advokat. 

Spørsmål om anvendelse av norsk rettshjelp og
den norske bistandsadvokatordningen ligger under
justisministerens ansvarsområde, og jeg har fått føl-
gende informasjon fra Justisdepartementet: 

Den norske ordningen med bistandsadvokat etter
den norske straffeprosessloven kapittel 9 a gir advo-
katen straffeprosessuelle rettigheter etter norsk straf-
feprosesslov i saker som behandles av norske myn-
digheter. Hvilke rettigheter en advokat for fornærme-
de har i forhold til andre lands myndigheter, beror på
vedkommende lands regler om de fornærmedes og
deres advokaters straffeprosessuelle stilling. Videre
kan ikke en norsk advokat uten videre opptre for
domstolene i andre land. Hvorvidt en norsk advokat i
vedkommende land vil bli tillatt å utøve rettigheter
som advokat der, avhenger av vedkommende lands
prosess- og advokatlovgivning. Norsk lov kan uan-
sett ikke gi en norsk advokat straffeprosessuelle ret-
tigheter i utlandet. For ordens skyld understrekes det
at det er anledning til å oppnevne bistandsadvokat for
saker som etterforskes av norsk politi eller som be-
handles av norske domstoler. Dette er bl.a. omtalt i
Ot.prp. nr. 11 (2007–2008) om lov om endringer i
straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornær-
mede og etterlatte) punkt 7.3.3.

Videre kan Fylkesmannen i Oslo og Akershus
unntaksvis innvilge helt eller delvis fritt rettsråd i sa-
ker for utenlandsk domstol dersom de økonomiske
vilkår er oppfylt og særlige grunner taler for det, jf.
rettshjelploven § 12 annet ledd. Dette kan omfatte bi-
stand til fornærmede i alvorlige straffesaker i utlan-
det, men normalt er det lagt til grunn at det ikke vil
være behov for bistand fra norsk advokat i tilfeller
hvor det gis et tilbud om juridisk bistand i det aktuelle
landet. I voldtektssaker fra land hvor det ikke finnes
noe tilbud om juridisk bistand, eller hvor tilbudet
ikke ivaretar grunnleggende rettssikkerhetsbehov, vil
imidlertid Fylkesmannen i Oslo og Akershus normalt
innvilge rettshjelp. De fleste voldtektsofre som de se-
nere år har søkt Fylkesmannen om rettshjelp etter
rettshjelploven § 12, har helt eller delvis fått innvilget
søknaden.
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SPØRSMÅL NR. 373

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Vigdis Giltun

Besvart 2. desember 2010 av fungerende arbeidsminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Er det riktig at en norsk statsborger som jobber

i, og skatter til Norge, men som har bosatt seg i Sve-
rige, mister rettigheter i trygdesystemet som eksem-
pelvis cøliakistønaden og retten til å beholde sin fast-
lege, og hvorfor får ikke brukeren raskt klarhet i sine
rettigheter ved henvendelse til Nav?»

BEGRUNNELSE:

En norsk statsborger som tidligere både jobbet og
bodde i Fredrikstad valgte å flytte til en kommune i
Sverige som ikke er en grensekommune.  Han har
fortsatt sin jobb i Fredrikstad, og all skatt fra lønns-
inntekt betaler han fortsatt til Norge, men har nå store
problemer med å få beholde sine rettigheter i trygde-
systemet. Først mottok han et brev fra Nav Østfold
med beskjed om at cøliakistønaden var stoppet, og at
papirene hans var oversendt til Nav Utland.  Han kla-
get på at han var fratatt stønaden innen 6-ukersfris-
ten, og 9 uker senere etterlyste han saken, men fikk
svar om at saksbehandlingstiden er 3 måneder. Nå
har det gått 16 uker, og fremdeles venter han på svar.

Neste problemet han møter var når han skulle be-
stille time hos sin fastlege.

Han fikk da beskjed om at Nav Østfold hadde
meldt han ut av fastlegeordningen. Han tok så kon-
takte med Nav Østfold for å få svar på hvorfor de
hadde meldt han ut, men det kunne de ikke svare på,
da alle hans papirer var oversendt til Nav Utland som
han da blir henvist videre til.

Nav Utland henviser han så videre til trygdesys-
temet i Sverige... som igjen henviser han til Norge
hvor han skatter. Så henvises han til fastlegekontoret,
som igjen ikke kan hjelpe han, da han ikke lenger er
folkeregistrert i Norge. "Runddansen" fortsetter, og
han blir jeg sendt videre til Nav Utland. På spørsmå-
let han da stiller om han i det hele tatt er i det norske
trygdesystemet kan ikke Nav Utland svare på, men
de henviser han sitt lokale Nav-kontor.  Problemet er
at han ikke har noe lokalt Nav-kontor da han bor i
Sverige, og han anser derfor Nav Utland som sitt lo-
kale NAV kontor.

Etter 15-20 henvendelser til ulike kontor fikk han
til slutt bekreftet at han fremdeles var i det norske
trygdesystemet og at han har krav på behandling,
men at han ikke har samme rettighetene som andre til
å ha en fastlege å forholde seg til.  Dette vil selvsagt
også ha betydning i IA- arbeidet, hvor nettopp sam-
arbeide med fastlegen er viktig. Han har nå valget
mellom å ta fri eller være sykemeldt fra jobb for å gå

til lege på hjemstedet i Sverige, eller selv betale en
høy pris for å benytte privat lege i Fredrikstad. Begge
alternativene er dyre, og man kan spørre seg om dette
er prisen utenlandspendlerne må betale for at kom-
munene har ansvaret for fastlegeordningen.

Det er mye fokus på å fjerne grensehindringer, og
slik jeg ser det er problemene denne personen møter
gode eksempler på hva som oppstår når man bor i
Sverige og jobber i Norge, og at det bør vurderes å
foreta endringer til beste for pendlerne.

Svar:
Folketrygden yter grunnstønad til et medlem som

blant annet på grunn av varig sykdom har nødvendi-
ge ekstrautgifter på grunn av fordyret kosthold ved
diett, som ved cøliaki. Grunnstønad anses som kon-
tantytelser ved sykdom etter trygdereglene i EØS-av-
talen og skal dermed gis av arbeidslandet uavhengig
av bosted. Et medlem i folketrygden mister derfor
ikke retten til grunnstønad fordi vedkommende flyt-
ter til utlandet, men det er et krav at vilkårene for å få
ytelsen hele tiden må være oppfylt.

Generelt kan flytting av bosted påvirke vilkårene
for retten til grunnstønad, som for eksempel endrede
transportutgifter, og det gjelder uavhengig av om
flytting skjer i Norge eller til et annet EØS-land. Det-
te er bakgrunnen for at det foretas en prøving av vil-
kårene i forbindelse med flytting, og det følger av Ar-
beids- og velferdsdirektoratets rundskriv at NAV In-
ternasjonalt skal avgjøre søknader om grunn-/hjelpe-
stønad både for personer som flytter til eller er bosatt
i et annet EØS-land. 

Reglene om fastlegeordningen hører under Hel-
se- og omsorgsdepartementet, og jeg kan på bak-
grunn av opplysninger derfra gi følgende orientering:

Retten til å være tilknyttet fastlegeordningen i
Norge er ikke knyttet til medlemskap i folketrygden,
men er regulert i kommunehelsetjenesteloven. Retten
til å stå på liste hos fastlege er begrenset til å gjelde
enhver som er bosatt i en norsk kommune. Det med-
fører derfor riktighet at et medlem i folketrygden som
ikke er bosatt i en norsk kommune, ikke har rett til å
stå på liste hos en fastlege.  Vedkommende kan like-
vel oppsøke en lege tilknyttet fastlegeordningen, og
han/hun kan ikke avvises med den begrunnelse at pa-
sienten ikke er registrert som bosatt i en kommune.
Ved behandling av en lege tilknyttet fastlegeordnin-
gen, skal medlemmet ikke betale høyere egenandel
enn et medlem som er med i fastlegeordningen. 

Etter trygdereglene i EØS-avtalen har en slik ar-



Dokument nr. 15:2 – 2010–2011 169

beidstaker rett til helsetjenester både i bostedslandet
Sverige etter svenske regler og i arbeidslandet Norge
etter norske regler som om vedkommende var bosatt
her. Følgelig behøver ikke vedkommende å returnere
til bostedslandet Sverige for å kunne motta helsetje-
nester.

NAV Internasjonalt har ansvar for informasjon
om trygderettigheter til personer som har tilknytning
til flere land. Arbeids- og velferdsdirektoratet arbei-
der kontinuerlig med å forbedre informasjonstjenes-
tene til brukerne, og har gjennomført flere tiltak med
sikte på medlemmer i utlandet.

SPØRSMÅL NR. 374

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen

Besvart 1. desember 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Når kan man forvente konkrete tiltak i forbin-

delse med at likestillings- og diskrimineringsombu-
det har slått fast at dagens bidragsregler diskrimine-
rer menn?»

BEGRUNNELSE:

Det vises til artikkel som fremkommer på Aften-
postens nettsider 23.11.10 vedrørende at dagens Bi-
dragsregler diskriminerer menn. Dette er et brudd på
likestillingsloven, mener Likestillingsombudet.

Fra artikkelen siteres: 

”En mann klaget i oktober 2008 inn reglene for
fastsettelse av barnebidrag inn for Likestillings- og
diskrimineringsombudet. Mannen betalte barnebidrag
for to barn han hadde med sin ekskone. Da hans tidli-
gere partner fikk et nytt barn med en ny mann og var
hjemme i foreldrepermisjon, gikk hun ned til 80 pro-
sent av sin opprinnelige lønn. Denne lønnsnedgangen
gjorde at mannen måtte betale til sammen 1900 kroner
mer i bidrag hver måned for de to andre barna.

– Dette viser at retningslinjene for fastsettelse av
barnebidrag er i strid med likestillingsloven. Regel-
verket bør endres, slik at den som skal betale bidrag
har en forutsigbarhet for sine økonomiske forpliktel-
ser, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sun-
niva Ørstavik til Aftenposten.” 

Bidragsreglene er i utgangspunktet kjønnsnøy-
tralt utformet, men ombudet mener regelverket like-
vel i praksis fungerer diskriminerende fordi de aller
fleste bidragsmottagere er kvinner, mens de fleste bi-
dragspliktige er menn.  Tillegg tok kvinner i 2009 ut
88,2 prosent av foreldrepermisjonsdagene. Derfor er
det hovedsakelig menn som får økt forsørgerbyrde i
en situasjon der ekspartneren er i permisjon med nytt
barn. - Det er urettferdig at faren til et barn rammes
av valgene hans ekspartner tar når hun får et nytt
barn, mener Ørstavik.

Ombudet mener regelverket må endres slik at ut-
gangspunktet er at kvinnen selv og hennes nye part-
ner må bære den økonomiske byrden ved at hun tje-
ner mindre som følge av at hun har fått et nytt barn og
har foreldrepermisjon.

Svar:
Likestillings- og diskrimineringsombudets

(LDO) uttalelse av 10. november 2010 innebærer at
gjeldende rett på det området uttalelsen gjelder, må
vurderes på nytt, blant annet av hensynet til likebe-
handling av bidragsparter og typetilfeller. Som også
uttalt i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 358 fra stor-
tingsrepresentanten Solveig Horne, ber jeg derfor om
noe tid til å vurdere uttalelsen fra Ombudet nøye, før
jeg tar stilling til hvordan jeg vil følge opp uttalelsen. 
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SPØRSMÅL NR. 375

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou

Besvart 14. desember 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Hvordan kan statsråden forsvare flytting av 35

arbeidsplasser, i hovedsak kvinner, fra distriktene i
en offentlig virksomhet?»

BEGRUNNELSE:

Det er staten ved Næringsdepartementet som eier
Mesta. Selskapet vil nå flytte 35 ansatte fra avdelin-
gen i Moss til Oslo / Lysaker. Arbeidsoppgaver i
Moss gjøres for de 8 Mesta selskapene. De fleste an-
satte er kvinner (4 menn) og alle er bosatt i Mossere-
gion, 4 i Sarpsborg/Fredrikstad. 

Administrasjonssenteret er landsdekkende og
håndterer all regnskapsføring, hovedsentralbord,
lønn, reiseregninger, timeregistrering, dokumentsen-
ter som tar seg av og registrerer all post, kontrakter/
garantier, elektronisk arkiv osv. Alle dokumenter
som brev, fakturaer osv blir skannet og sendt elektro-
nisk ut i hele landet. Senteret har elektroniske arki-
ver. Begrunnelsen som de ansatte oppgir at de har
fått; er av hensyn til IT systemene. Undertegnede un-
drer seg over en slik begrunnelse for flytting all den
tid nettopp det er dette som skal muliggjøre at ar-
beidsplasser kan etableres i distriktene. Ifølge verne-
ombudet kom beskjeden som lyn fra klar himmel og
de ansatte har ikke vært informert. I det politiske mil-
jøet i Moss har reaksjonene vært sterke. Dette er en
stor kvinnearbeidsplass og flyttingen er stikk i strid
med tidligere statlige signaler om å kanalisere ar-
beidsplasser ut av hovedstaden og til distrikts Norge.
Kritikken har haglet mht hvordan ansatte har vært

ukjent med prosessen, beslutningsgrunnlaget og
manglende involvering i prosessen. I så fall kan det
være brudd på avtaleverket. Det hersker tydeligvis
uklarhet mht informasjon om videre prosess og det
som betegnes som et mulig foreløpig vedtak om flyt-
ting.

Svar:
Et generelt utgangspunkt for regjeringens eierpo-

litikk er at det statlige eierskapet skal utøves profe-
sjonelt og at eierrollen skal utøves slik at styret og
daglige ledelse har forretningsmessig handlefrihet
innenfor gitte rammebetingelser.

Tiltak av den typen det her gjelder ligger innenfor
fullmakter som selskapet ledelse og styre har etter ak-
sjeloven.

Det er en grunnleggende generell forventning at
selskaper hvor staten er eier skal opptre langsiktig og
ansvarlig i omstillingsprosesser. Regjeringens for-
ventninger til selskapenes ivaretakelse av tverrgåen-
de hensyn, herunder omstillinger, er blant annet om-
talt i Regjeringens eierpolitikkdokument. Det er en
forutsetning at omstillinger skjer i henhold til avtale-
verk og i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Det er i denne sammenhengen også avholdt et
møte mellom representanter for de ansatte i Mesta-
konsernet, ordføreren i Moss og stortingsrepresen-
tant Irene Johansen og departementet på statssekre-
tærnivå, der representanter for de ansatte ga uttrykk
for sitt syn på saken.

SPØRSMÅL NR. 376

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn

Besvart 1. desember 2010 av fungerende arbeidsminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Hvilket regelverk gjelder i forhold til hjelpe-

midler for personer som på grunn av sykdom må ha
to bosteder og er dette regelverket så rigid at det ikke
finnes rom for å utøve nødvendig skjønn slik at en
syk person kan opprettholde et minimum av livskva-
litet sammen med sin ektefelle?»

BEGRUNNELSE:

Undertegnede har fått henvendelse fra en kvinne
hvis man fikk en ryggmargskade i forbindelse med
en operasjon slik at han ble lam fra livet og ned. Man-
nen ble så hjelpetrengende at han ikke kunne klare
seg med hjemmesykepleie så han måtte flytte inn i en
omsorgsbolig med bemanning. Mannen har blant an-
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net behov for spesialmadrass slik at han kun må
snues x2/natt og for å hindre ytterligere utvikling av
liggesår. Han har fått alle nødvendige hjelpemidler i
omsorgsboligen. Hans kone er i fullt arbeid som sy-
kepleier, men det er begges ønske at mannen skal ha
mulighet til å kunne være hjemme i deres felles bolig
i helgene. De har søkt om å få tilsvarende spesialma-
drass til å bruke hjemme, men fått avslag to ganger,
med den begrunnelse at det kun er barn som får dob-
belt med nødvendige hjelpemidler. Han er også inn-
vilget døråpner, men får avslag på at den kan monte-
res på den døren han har problemer med nemlig inn
til felles hjem. Resultatet er at han ikke kan dra hjem
uten at kona er hjemme. Han kan altså ikke overnatte
og ikke komme inn i egen bolig.

Svar:
I Arbeids- og velferdsetatens veiledende ret-

ningslinjer i rundskrivet til folketrygdloven § 10-7
bokstav a, c og d er det bare spørsmålet om barns rett
til nødvendige hjelpemidler i to hjem, som er omtalt.
Når det gjelder voksne fremgår det at fastmonterte
hjelpemidler i hjemmet vil kunne beholdes der bru-
keren flytter ut, for eksempel til sykehjem eller annen
type institusjon, og fortsatt vil besøke familiehjem-

met. Som eksempler på hjelpemidler som kan være
aktuelt å la stå igjen, nevnes omgivelseskontrollsys-
temer, heisløsninger, ramper ol. 

Rett til hjelpemidler i et hjem nummer to er ikke
nærmere regulert i rundskrivet, men søkes det om
hjelpemidler til fritidsbolig, kan det gis stønad til
hjelpemidler dersom fritidsboligen brukes så mye at
den kan kalles hjem nummer to. For at en fritidsbolig
skal kunne kalles hjem nummer to må det dokumen-
teres en omfattende bruk av fritidsboligen. Det er
ikke tilstrekkelig at fritidsboligen benyttes i helger og
ferier. 

Departementet har forståelse for synspunktene på
at brukers tidligere hjem må kunne vurderes tilsva-
rende, forutsatt at bruken av boligen er så omfattende
at betegnelsen hjem nummer to er dekkende. På den-
ne bakgrunn vil departementet be Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet utrede de økonomiske og adminis-
trative konsekvensene av å endre retningslinjene slik
at annen bolig enn fritidsbolig, også vil kunne kvali-
fisere som et hjem nummer to med en tilsvarende rett
til hjelpemidler, herunder nødvendige døråpnere og
spesialmadrasser. 

På bakgrunn av direktoratets utredning vil depar-
tementet vurdere om retningslinjene bør endres.

SPØRSMÅL NR. 377

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 2. desember 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Enova er statsrådens svar på de fleste utfordrin-

ger i energipolitikken. Enova disponerer store midler
til energisparetiltak. Gartnerinæringen har betydelig
sysselsetting i deler av landet. Bransjen bruker store
mengder energi til lys og varme. 

Hvordan ser statsråden på å gi støtte til isole-
ringsgardin i gartneri?»

Svar:
Enovas hovedformål er å fremme en miljøvenn-

lig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utvik-
lingen av markedet for effektive og miljøvennlige
energiløsninger, som bidrar til å styrke forsynings-
sikkerheten for energi og redusere utslippene av kli-
magasser. Enova skal forestå et bredt tilbud av pro-
grammer til både husholdninger, kommuner og næ-
ringsliv. Gartnerinæringen er en viktig næring i man-
ge deler av landet og den bruker store mengder energi
til lys og oppvarming. Det er opptil  Enova, i samar-
beid med næringen, å vurdere løsninger for energi-
omlegging i sektoren. Enova har hatt en samarbeids-
avtale med Norsk Gartnerforbund siden 2007.
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SPØRSMÅL NR. 378

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad

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

Spørsmål:
«Ved planlagt utbygging av Hotell Union i Møre

og Romsdal forsøkte Fylkeskonservatoren å pålegge
eier å velge et "moderne" arkitekturuttrykk slik at be-
søkende ikke ble lurt til å tro at det nye tilbygget var
gammelt. Innsigelsen skapte betydelig debatt, og fyl-
keskonservatoren måtte senere gi seg. 

På hvilket grunnlag kan en fylkeskonservator
overprøve valg av stilart på et tilbygg, og hvilke fø-
ringer og fullmakter har riksantikvaren når det gjel-
der å overstyre valg av stilart på nye bygg?»

Svar:
Jeg viser til spørsmål nr. 378 til skriftlig besvarel-

se fra representanten Oskar Jarle Grimstad om kul-
turminneforvaltningens føringer og fullmakter i for-
bindelse med tilbygg og nybygg.

Spørsmålet er knyttet til om fylkeskonservatoren
kan bestemme valg av stilart på et tilbygg og hvilke
føringer og fullmakter Riksantikvaren har når det
gjelder å velge stilart på nybygg. Bakgrunnen for
spørsmålet er diskusjonen rundt det planlagte tilbyg-
get til Hotell Union Øye.

Kulturminneforvaltningen har i utgangspunktet
en rolle knyttet til saker som omfattes av kulturmin-
neloven og verneverdige eiendommer og miljøer et-
ter plan- og bygningsloven. Riksantikvarens har etter
kulturminneloven anledning til å frede bygg og an-
legg bl.a. på grunn av objektenes arkitektoniske ver-
di. Ulike stilarter viser langt på vei den historiske ut-
viklingen i vår bygde kultur. Hvis en bygning er fre-
det på bakgrunn av sin arkitektoniske stilart vil end-
ring i denne kunne innebære et tap av nasjonale ver-
dier.

Riksantikvaren og fylkeskommunene utviser

derfor daglig et skjønn for best mulig å ivareta de his-
toriske interessene som er knyttet til bygninger fredet
etter kulturminneloven. Et kjent eksempel på dette er
Riksantikvarens rolle i en av de største byutviklings-
sakene vi har hatt i Oslo de siste årene. I prosessen
frem mot nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen, har
Riksantikvaren vært involvert fra begynnelsen av
hensyn til de fredete stasjonsbygningene.

Kulturminneforvaltningen er derfor meningsbe-
rettiget når det gjelder ny arkitektur og nye stilarter
dersom det kan oppstå konflikt med bygg eller an-
legg som er fredet etter kulturminneloven. God og
tidlig dialog i utbyggingsprosesser bidrar ofte til
gode resultater. Samtidig skal ikke kulturminnefor-
valtningen nøle med å ta konflikter når det er nødven-
dig for å ivareta våre fredete kulturminner.

Det er imidlertid stadig en debatt i fagmiljøene
om hvordan vi skal løse utfordringer knyttet til ny-
bygg, tilpasning av nytt til gammelt og stilarter. I
denne sammenheng har våre fagfolk i fylkeskommu-
nen og hos riksantikvaren en rolle som bidragsytere
til debatt og meningsutveksling. Debatten om Hotell
Union er et eksempel på det.

Eier skal selvfølgelig få bestemme retningen på
hvordan egen eiendom skal utformes. Men både
plan- og bygningsloven og kulturminneloven gir stat
og kommune mulighet til å styre utviklingen slik at
hensynet til både fortiden og allmennheten blir ivare-
tatt på en god måte.

Jeg setter pris på debatt og meningsutveksling.
Det bringer fag og folk sammen og fremover. I enkel-
te tilfeller blir det faglige skjønnet satt på prøve. Jeg
tar det som et tegn på god forvaltning og sunne hold-
ninger at forvaltningen fra tid til annen innrømmer at
det er lov å bli klokere.
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SPØRSMÅL NR. 379

Innlevert 25. november 2010 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou

Besvart 2. desember 2010 av finansminister  Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I lys av at flere båteiere dokumenterer en for-

skjellsbehandling mellom nordiske og europeiske
land og Norge av tollbestemmelser for båter som
overvintrer for å fortsette sommerturen året etter, vil
statsråden justere bestemmelsene eller innføre unn-
tak for slike tilfelle, alternativt ettergi straffetoll?»

BEGRUNNELSE:

Sommeren 2008 la den svenske seileren N.N. ut
på en tur han hadde drømt om i flere år. Han skulle
seile opp hele norskekysten, fra Helgeroa til Narvik.
Det ble en fin, men dyr tur. Kr 191 041,00 i moms +
kr 2 583 i hk-avgift, kr. 7 850 i renter og kr. 29 450 i
saksomkostninger. 

Hva gjorde han galt? Ikke så mye annet enn å
dele seilturen opp i to etapper. Norskekysten er lang,
og N.N. parkerte båten i Mo i Rana vinteren 2008/
2009 for å seile videre neste sommer. Dessverre tenk-
te han ikke på at utlendinger som setter igjen en fri-
tidsbåt i Norge, og selv forlater landet, etter regelver-
ket har ført den inn i landet. Da påløper det både mer-
verdiavgift og avgift per hestekraft. At ikke motorav-
giften blir så stor for en seilbåt, må være en fattig
trøst for den uheldige svensken. Kan være er det ikke
mange som N.N., men tallet er økende og for den en-
kelte er det store kostnader på et formål hvor hensik-
ten ikke er salg. Tollbestemmelser må kunne nyanse-
re formål. Myndighetene begrunner behovet for fir-
kantede regler med kontrollhensyn. For mange
smutthull, og det vil innføres både båter og andre ting
til norske farvann for mulig avgiftspliktig bruk, som
utleie eller utlån. Det er vel klart for alle, bortsett fra
tollmyndighetene, at N. N. sitt ærend var å seile, ikke
å innføre en fritidsbåt. Mannen er tross alt svensk,
bosatt i Sverige. Og da N.N. befant seg i hjemlandet,
lå båten i opplag og var følgelig ikke i bruk i det hele
tatt. Toll- og avgiftsdirektoratet kan opplyse om at
det finnes en korrekt fremgangsmåte for seilere som
vil unngå toll; de kan søke om dispensasjon fra regle-
ne og så sette båten fra seg på et tollager før de forla-

ter landet. Men saken mot N.N. illustrerer hvor van-
skelig det kan være å navigere riktig i den norske re-
geljungelen. En dom i Oslo tingrett gjør det klart at
Toll- og avgiftsdirektoratet selv misforsto tolltariffen
da det fattet vedtaket om toll på N. N båt. Finansde-
partementets jurister greide imidlertid å grave frem
en annen paragraf: N. N. hadde oversittet den såkalte
ettårsfristen med fem dager! Dermed måtte han beta-
le likevel. Behandlingen av N. N. illustrer at ulike
ordninger har motstridende interesser og målet om å
få flere turister til Norge faller på stengrunn.

European Boating Association og Nordisk Båt-
råd er svært opptatt av ulike behandling av båteiere
som i denne aktuelle saken som oppfattes som prin-
sipiell. Nordmenn og andre som reiser over flere
sommere, som N.N., i våre naboland. De behandles
ikke slik. Staten bruker inneværende år 251 millioner
kroner gjennom Innovasjon Norge for å markedsføre
nasjonen som reisemål.

Svar:
Når det gjelder regelverket knyttet til innførsel og

midlertidig bruk av utenlandske fritidsbåter viser jeg
til svar 9. september 2010 på ditt spørsmål nr. 1668.
Jeg viser også til svar 17. september 2010 på spørs-
mål nr. 1696 fra stortingsrepresentant Jørund Ryt-
man.

Når det gjelder saken du viser til om den svenske
statsborgeren som ble etterberegnet avgift av norske
tollmyndigheter ber jeg om forståelse for at jeg som
finansminister må vise tilbakeholdenhet med å kom-
mentere enkeltsaker i underliggende etater. Jeg viser
i denne sammenheng til at denne konkrete saken har
blitt brakt inn for domstolene og at det foreløpig ikke
foreligger noen rettskraftig avgjørelse.

Fra Toll- og avgiftsdirektoratet har jeg imidlertid
fått opplyst at de vil se nærmere på dagens praksis og
vurdere om det kan være behov for endringer i regel-
verket. Hva som eventuelt vil komme ut av dette er
det imidlertid for tidlig å si noe om.
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SPØRSMÅL NR. 380

Innlevert 26. november 2010 av stortingsrepresentant Bent Høie

Besvart 10. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Oslo Hospital har ikke fått ny kontrakt av Helse

Sør Øst. Det betyr at et av landets eldste tilbud til psy-
kisk syke legges ned. Oslo Hospital har plasser for
personer som er dømt til psykisk helsevern og har
etablert et godt tilbud til personer med stor risiko for
å utøve vold. 

Mener Helse- og omsorgsministeren at utfallet av
denne prosessen innebærer en styrking av tilbudet til
denne gruppen, og samsvarer det med Olsen utval-
gets innstilling?»

BEGRUNNELSE:

Regjeringen nedsatte et utvalg for å se på årsaken
til og mulighetene for å forhindre drap og vold begått
av personer med psykiske lidelser, det såkalte Olsen
utvalget. Utvalgets innstilling er nå ute på høring. Ut-
valget har imidlertid kommet med en del forslag og
beskrivelser av dagens tilbud som det er god grunn til
å lytte til. Blant annet skriver utvalget: "Utvalget me-
ner at de distriktspsykiatriske sentrene og det kom-
munale tjenesteapparatet i dag ikke er dimensjonert
for å ivareta de farligste og mest dyssosiale pasiente-
ne med kombinasjonen ruslidelser og annen psykisk
lidelse". De anbefaler blant annet: 1. Pasienter med
kombinasjonen rusrelaterte diagnoser og for eksem-
pel schizofreni eller dyssosial personlighetsforstyr-
relse bør sikres stabil, helhetlig og integrert behand-
ling, 2. Behandlingstilbud tilpasset personer med
dyssosial personlighetsforstyrrelse med stor risiko
for å utøve vold, bør utvikles, og 3. Behandlingstil-
bud for personer med risiko for utøvelse av vold bør
utvikles. Oslo Hospital er et av få fagmiljøer som har
etablert et tilbud til disse pasientgruppene, der det til-
bys behandling over tid. I forbindelse med ny avtale
med Helse Sør Øst i 2005 fikk Oslo Hospital beskjed
om å bygge opp en slik subakuttavdeling med skjer-
met avsnitt. Den skulle ha i alt 15 plasser, der 3 plas-
ser er skjermet. Nå kan det virke som om Helse Sør
Øst ikke har lagt vekt på betydningen av å videreføre
dette tilbudet og fagmiljøet i årets anbudsrunde. Da
kan vi risikere at tilbud som Olsen utvalget foreslår
utvides, blir lagt ned, før utvalgets arbeid har vært på
høring.

Svar:
Regjeringen har som et prioritert område å sikre

videre utbygging og omstilling av det psykiske helse-
vernet på grunnlag av føringene som er lagt i Opp-

trappingsplanen for psykisk helse. Jeg kan forsikre
representanten Bent Høie om at jeg også er opptatt av
at denne pasientgruppen skal ha et godt og forsvarlig
tilbud. 

Når det gjelder behandlingstilbud til personer
dømt til psykisk helsevern, så har Helse Sør-Øst RHF
uttrykt at dette generelt sett blir ivaretatt av behand-
lingsapparatet som er bygget opp i helseforetak og
sykehus innen psykisk helsevern. Dette gjelder både
døgnbehandling og senere oppfølging i poliklinikk
eller i ambulante tiltak. Helse Sør-Øst understreker
også at det er viktig med solid kompetanse i vurde-
ring av voldsrisiko, og at en slik kompetanse må fin-
nes i alle behandlingstilbud på de ulike nivåer som
møter pasienter med alvorlig og/eller akutt psykisk
lidelse. 

Helse Sør-Øst har videre gitt følgende oriente-
ring om ivaretakelse av alvorlig syke pasienter innen-
for sikkerhetspsykiatrien i regionen: 

”Behandling innen sikkerhetspsykiatri er bygget
opp på to nivåer i Helse Sør-Øst RHF. Alle sykehus-
områder/helseforetak har tilbud om sikkerhetspsykia-
trisk behandling. I tillegg har regionen et regionalt ni-
vå, Regional sikkerhetsavdeling, som er organisert
under Oslo universitetssykehus HF. Det er tett sam-
handling og godt samarbeid mellom regionalt nivå og
de ulike foretak/sykehus samt fengsel og politi. Regi-
onal sikkerhetsavdeling har en viktig funksjon når det
gjelder ivaretakelse av personer dømt til psykisk hel-
severn.” 

Helse Sør-Øst kan også opplyse at alle stillinger
ved Regional sikkerhetsavdeling er besatt, og det
rapporteres om god rekruttering til ledige stillinger. 

Helse Sør-Øst RHF opplyser at de er i sluttbe-
handlingen av klagesakene fra institusjoner som har
levert tilbud innen psykisk helsevern. De gir uttrykk
for at de gjennom anskaffelsene har ønsket å fortsette
sitt positive samarbeid med private institusjoner dre-
vet av frivillige, ideelle organisasjoner/stiftelser.
Helse Sør-Øst RHF uttaler følgende i en pressemel-
ding når det gjelder status pr. 6. desember 2010 om
kjøp fra private institusjoner: 

”Som tidligere kjent har resultatene av anskaffel-
sene ført til at noen institusjoner ikke ble tildelt avtale.
Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å sørge for gode
og likeverdige helsetjenester til befolkningen i hele re-
gionen, og gjør dette i hovedsak gjennom tilbud i egne
helseforetak/sykehus og distriktspsykiatriske sentra
(DPS), og gjennom supplerende kjøp fra private. - Vi
ser imidlertid at resultatene av anskaffelsen innen psy-
kisk helsevern kan føre til noe lavere kapasitet for en-
kelte pasientgrupper i Oslo, spesielt gjelder dette for
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alvorlige psykiske lidelser og pasienter som har behov
for behandling i et mer skjermet behandlingsmiljø.
Helse Sør-Øst RHF har derfor kommet til at det er
nødvendig med en kapasitetsøkning innen kjøp fra
private institusjoner, og er derfor i gang med å forbe-
rede en selvstendig, separat direkteanskaffelse som tar
sikte på å gi et forsterket tilbud på sykehusnivå til pa-
sienter med alvorlige psykiske lidelser, sier Martin-
sen. Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Oslo Hospital
om ivaretakelse av dette. I forbindelse med klagebe-
handlingene vil Helse Sør-Øst RHF også vurdere
hvorvidt det er mulig å øke den generelle kapasiteten
i tilbudet til pasientgruppen med alvorlige psykiske li-
delser innenfor anskaffelsens økonomiske ramme.

Helse Sør-Øst RHF vil presentere disse løsningene, så
snart det er fullført en forsvarlig klagebehandling
rundt den pågående anskaffelsen.”

Jeg forutsetter at Helse Sør-Øst i sitt videre ar-
beid tar hensyn til både de ulike pasientgruppenes be-
hov og de øvrige føringene som ligger i statsbudsjett
og styringsdokument.

Når det gjelder forslag og beskrivelser i NOU
2010:3 ”Drap i Norge 2004-2009” som representan-
ten Bent Høie viser til, vil jeg komme tilbake til dette
etter at høringssvarene er behandlet.

SPØRSMÅL NR. 381

Innlevert 26. november 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll

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

Spørsmål:
«Hydro har nylig åpnet aluminiumsverk i Qatar.

Statkraft bygger gasskraftverk i Tyskland. Samtidig
får blir store industriaktører møtt med avventende
holdning når man vil etablere ny industrivirksomhet
i Norge, foreksempel Ironman-prosjektet og Alcoas
aluminiumsprosjekt. 

Hvilke incentiver eller tiltak har statsråden i sin
verktøykasse for å lokke utenlandsk industriell kapi-
tal til Norge?»

Svar:
Norsk næringsliv har et betydelig innslag av

utenlandsk eierskap, både industrielt og finansielt.
Dette bidrar til å supplere innenlandske eiermiljøer,
og gir næringslivet tilgang til et bredere spekter av
ressurser og nettverk. Jeg ser det derfor som viktig at
utenlandske industrielle aktører oppfatter Norge som
et attraktivt vertsland, og er villige til å investere i ut-
vikling av næringsaktivitet. 

Det er en rekke faktorer som kan trekke investe-
ringer til Norge. Forhold som er viktige for de fleste
utenlandske aktører er stabile makroøkonomiske, po-
litiske og juridiske rammebetingelser. Andre utløsen-
de faktorer kan være til råvarer, markeder, infrastruk-
tur og kompetanse. 

Det internasjonale erfaringsgrunnlaget viser at
avansert næringsvirksomhet i økende grad søker seg
mot miljøer som tilbyr høyt utdannet arbeidskraft

med lang erfaring fra annen kunnskapsintensiv virk-
somhet, spesialiserte forsknings- og utdanningsinsti-
tusjoner samt gode offentlige rammebetingelser for
investeringer i utvikling av nye produkter og produk-
sjonsprosesser. Forbedringer av de generelle ramme-
vilkårene for et kunnskapsbasert næringsliv, kombi-
nert med markedsføring av disse gjennom utadrettet
politisk og forvaltningsmessig arbeid, representerer
derfor et betydelig incentiv overfor utenlandske in-
dustrielle aktører som søker nettopp slike rammebe-
tingelser. 

Regjeringen har ellers nylig gjennomført tiltak
for å bedre den langsiktige krafttilgangen, og vi vil
bl.a. etablere en omfattende garantiordning for kraft-
kjøp i norsk industri. Rammen for den nye ordningen
er 20 mrd. kroner. De myndighetsbestemte ramme-
vilkårene på klimaområdet er tilsvarende viktige for
industrivirksomhet i Norge, og regjeringen er opptatt
av å beholde og utvikle miljø- og energieffektiv in-
dustri i Norge parallelt med utviklingen av klimavir-
kemidlene. 

Gjennom å fokusere på tiltrekningsfaktorer og
ordninger som skal fremme innovasjon og etablering
i næringslivet generelt elimineres behovet for ekstra-
ordinære tiltak direkte rettet mot utenlandske indus-
trielle aktører. Slike direkte tiltak vil i mange tilfeller
også være i strid med statstøtteregelverket. Like vik-
tig er det at denne typen støtte medfører en fare for at
knappe ressurser, for eksempel kompetent arbeids-
kraft, vil ha bedre alternativanvendelser.
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SPØRSMÅL NR. 382

Innlevert 26. november 2010 av stortingsrepresentant Solveig Horne

Besvart 2. desember 2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Audun Lysbakken

Spørsmål:
«Hvordan ser statsråden på at barnevernet over-

prøver landets domstoler i saker som angår plasse-
ring av barn, samt barneombudets støtte til denne
praksisen?»

BEGRUNNELSE:

I Aftenposten 24. november kunne vi lese "Over-
prøver domstolene - Barnevernet tvangsflytter barn".
At barnevernet tvangsflytter barn i alvorlige saker er
ikke noe nytt, men det spesielle i denne saken er at så
også skjer i strid med beslutninger fattet i landets
domstoler. Det fremkommer at "Barnevernet vedtar
akuttplassering av barn i fosterhjem etter at domsto-
lene har besluttet et annet fast bosted for barnet. Bar-
neombudet vil ha flere slike avgjørelser."

Det finnes gode grunner for å ha et barnevern
som er proaktivt, og som bidrar inn mot familier til
beste for både barn og foreldre. Det er imidlertid be-
kymringsverdig når vi har et system med så stort
sprik i praksis mellom de ulike organene at foreldre
"angrer på at de i det hele tatt har bedt det offentlige
om hjelp". Det er også verdt å stille spørsmålstegn
ved hvorvidt det er prinsipielt riktig at øvrige deler av
forvaltningen - i dette tilfellet barnevernet - gis anled-
ning til å tilsidesette avgjørelser fra landets dømmen-
de makt, som til syvende og sist står for håndhevin-
gen av landets lover.

Svar:
Jeg vil innledningsvis bemerke at vurderingste-

maene i saker etter barneloven og etter barnevernlo-
ven er forskjellige.

Barneloven er en privatrettslig lov som regulerer
fordeling av fast bosted, samvær og foreldreansvar
mellom foreldrene. Dersom foreldrene ikke klarer å
bli enige kan saken bringes inn for domstolene. Både
saksbehandlingen og avgjørelsene i saker etter barne-
loven skal ha barnets beste som rettesnor, jf. barnelo-
ven § 48. I saker etter barneloven vil en eller begge
foreldrene som oftest være skikket til å ha barnet bo-
ende fast hos seg, men domstolen må likevel foreta et
valg også i tilfeller der begge foreldrene er mindre
skikket til å ha omsorg for barnet. Barnevernloven er
en offentligrettslig lov som etter nærmere angitt vil-
kår pålegger barneverntjenesten en plikt til å iverk-
sette tiltak av hensyn til det barnet saken gjelder. Bar-
neverntjenesten har etter barnevernloven et ansvar

for å ”sikre at barn og unge som lever under forhold
som kan skade deres helse og utvikling, får nødven-
dig hjelp og omsorg til rett tid”, jf. barnevernloven §
1-1. Vurderingstemaet i en barnevernssak er hvorvidt
foreldrene evner å gi barnet tilstrekkelig omsorg, el-
ler om det er nødvendig å iverksette ulike former for
tiltak fra barneverntjenestens side. Det skal legges
avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det enkelte
barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1.

Det ovennevnte innebærer at domstolsbehandlin-
gen av saker etter barneloven om fast bosted, samvær
og foreldreansvar i utgangspunktet skal løses uten at
barneverntjenesten involveres i saken. Behandlingen
av en sak etter barneloven kan imidlertid avdekke al-
vorlig bekymring for barnets omsorgssituasjon og
som utløser meldeplikt til barnevernet dersom vilkå-
rene for dette er oppfylt. Dette følger blant annet av
barneloven § 50. Situasjonen i familien kan også for
øvrig i noen tilfeller bli så vanskelig at det er behov
for bistand fra barneverntjenesten. Også barn som
har foreldre som er i en konfliktsituasjon etter barne-
loven har krav på bistand fra barneverntjenesten når
dette er nødvendig. Barneverntjenesten må derfor
vurdere å åpne undersøkelsessak og eventuelt iverk-
sette nødvendige tiltak etter barnevernloven når vil-
kårene for dette er oppfylt.

Fordi vurderingstemaet i en barnevernssak er an-
nerledes enn i en barnefordelingssak, kan det derfor
ikke utelukkes at det kan være aktuelt å iverksette
barneverntiltak selv om saken tidligere er blitt be-
handlet av domstolene i henhold til reglene i barnelo-
ven. I enkelte særlige tilfeller kan det være aktuelt å
fatte vedtak om midlertidig akuttplassering etter bar-
nevernloven § 4-6 annet ledd, eller vedtak om at bar-
neverntjenesten overtar omsorgen for barnet etter
barnevernloven § 4-12. Dette forutsetter imidlertid at
vilkårene for å fatte slike vedtak etter barnevernloven
er oppfylt. Når det gjelder midlertidig akuttplasse-
ring, kan et slikt vedtak bare fattes dersom barne-
verntjenestens leder eller påtalemyndigheten finner
at det er fare for at barnet kan bli ”vesentlig skadeli-
dende ved å forbli i hjemmet”, jf. barnevernloven §
4-6 annet ledd.

Jeg vil avslutningsvis nevne at departementet er i
ferd med å ferdigstille en veileder om forholdet mel-
lom barneloven og barnevernloven. Hovedformålet
med veilederen er å øke barneverntjenestens kompe-
tanse om hvordan de skal håndtere disse særlig van-
skelige sakene.
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SPØRSMÅL NR. 383

Innlevert 26. november 2010 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll

Besvart 1. desember 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Statsråd Solheim uttalt i en debatt i Stortinget 7.

juni 2010 om lokal forvaltning av arealer i strandso-
nen, at forbudet mot bygging der gjaldt almenhetens
alminnelige adgang til strandsonen. Statsråden sa vi-
dere at små saker ikke skulle ha praktisk betydning
for formålet. Fylkesmennene håndhever forbudet
også for små saker, og i virkeligheten for alle saker.

Vil statsråden gi klarere regler til Fylkesmennene
om at saker som ikke hindrer almennhetens adgang
til strandsonen skal kunne imøtekommes?»

BEGRUNNELSE:

Begrunnelsen for representantforslaget "Om å
styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen", var
den erfaring som søknader av mindre betydning får
av Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Fremskritts-
partiet vil at bygging i strandsonen og ellers i den en-
kelte kommune skal foregå etter plan. Der deler spør-
reren fullt ut Statsråden uttalelse i denne debatten jeg
har henvist til.  Det virker som om ikke Fylkesman-
nens Miljøvernavdelinger fullt ut har oppfattet stats-
rådens klare uttalelser om at formålet med loven er å
sikre at almennheten skal ha fri adgang både til
strandsonen, og kunne bevege seg fritt i denne sonen.
Statsråden uttalte videre :

" Enkelttiltak som ikke er til vesentlig hindring for
det, bør man se liberalt på. Innenfor lokaldemokratiet
har bestemmelser også over strandsone stor betyd-
ning. Kunne lokalpolitikerne få klarhet om at enkelt-
saker som ikke har betydning for almennhetens til-
gang til strandsonen, ikke umiddelbart bli avslått ville
dette være et viktig element for lokaldemokratiet,
samt for søkerne.

Svar:
Skumsvoll viser til debatt i Stortinget 07.06.2010

vedrørende lokal forvaltning av arealer i strandsonen.

I følge Skumsvoll håndhever fylkesmennene bygge-
forbudet for strengt, og det stilles spørsmål om jeg vil
gi klarere regler til fylkesmennene om at saker som
ikke hindrer allmennhetens adgang til strandsonen
skal kunne imøtekommes.

Regjeringen har en klar politikk om å unngå uhel-
dig bygging i strandsonen. Byggeforbudet i 100-me-
tersbeltet langs sjøen har eksistert siden 1965, men
det er likevel et vedvarende press om å bygge i
strandsonen mange steder. Et viktig formål med den
nye plan- og bygningsloven er å fremme langsiktig
og helhetlig planlegging fremfor en bit for bit ned-
bygging gjennom dispensasjoner. 

Det er som utgangspunkt kommunene som av-
gjør arealbruken innen sitt område, forutsatt at dette
skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt
fra statlige og regionale myndigheter. Dette gjelder
også i 100-metersbeltet, der bygging i utgangspunk-
tet er forbudt. 

Fylkesmannen har en viktig rolle når det gjelder
å sikre allmennhetens adgang til strandsonen. Videre
fremgår det nå uttrykkelig av plan- og bygningsloven
at det i 100-metersbeltet skal tas særlig hensyn til na-
tur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre all-
menne interesser. I anledning plan- og dispensasjons-
saker i strandsonen må fylkesmannen konkret vurde-
re hvorvidt alle disse hensynene er tilstrekkelig iva-
retatt.

Forslag til statlige planretningslinjer for en diffe-
rensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal
danne grunnlag for planleggingen i kommunen og ta
hensyn til at det er ulike forhold langs kysten. Ret-
ningslinjene vil være til hjelp for kommunen og fyl-
kesmannen i forbindelse med behandlingen av kon-
krete saker om tiltak i strandsonen. Retningslinjene
skal vedtas av Kongen, og jeg regner med at de vil
foreligge på nyåret.
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SPØRSMÅL NR. 384

Innlevert 26. november 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 15. desember 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Regjeringen sier de har et mål i petroleumspoli-

tikken om å sikre langsiktig forvaltning av og verdi-
skapning på norsk sokkel, innenfor miljømessig for-
svarlige rammer. Undertegnende antar miljø også
henspeiler til C02-utslipp. Samtidig konstaterer re-
gjeringen at det er store olje- og gassressurser på
norsk sokkel. 

Hvor stor andel av disse ressursene mener regje-
ringen det er forsvarlig å utvinne innenfor klimames-
sige forsvarlige rammer?»

Svar:
Innledningsvis ønsker jeg å presisere at hensynet

til miljø også omfatter utslipp til sjø og luft, herunder
CO2-utslipp.

Regjeringens mål er at Norge skal forene rollen
som en stor produsent og eksportør av olje og gass
med rollen som et foregangsland på miljø, herunder
klima, og jeg mener norsk sokkel er et bevis på at dis-
se rollene lar seg forene.

Det er fortsatt et stort ressurspotensial på norsk
sokkel. Bare om lag 40 pst. av den anslåtte ressursba-
sen på 13,4 mrd. Sm3 er produsert. De totale gjenvæ-
rende utvinnbare ressursene på norsk sokkel utgjør
8,1 mrd. Sm3, hvorav 4,8 mrd. Sm3 allerede er påvist.
Dette betyr at vi har mange tiår foran oss med bety-
delig petroleumsaktivitet.

I tillegg kommer ressurspotensialene i områdene
rundt Jan Mayen og det tidligere omstridte området
mot Russland. Avtalen om en maritim avgrensing i
Barentshavet og Polhavet vil gi grunnlag for et godt
samarbeid om bærekraftig ressursforvaltning i områ-
det. Åpningsprosessen for Jan Mayen har startet og i
statsbudsjettet for 2011 har Regjeringen satt av mid-
ler til miljøundersøkelser og kartlegging av området.

Hensynet til miljø har alltid vært en integrert del
av den norske petroleumsvirksomheten. Det er utvi-

klet et omfattende virkemiddelapparat som tar hen-
syn til miljø, herunder klima, i alle faser av petrole-
umsvirksomheten. Allerede i 1991 ble det innført en
CO2-avgift, og fra og med 2008 ble sektoren også
innlemmet i EUs kvotesystem. Den aktive virkemid-
delbruken har ført til teknologiutvikling og utløst til-
tak som har gitt betydelige utslippsreduksjoner.

Foruten de økonomisk baserte virkemidlene, stil-
les sektoren overfor en rekke andre krav. Av ressurs-
messige årsaker har vi fra starten av petroleumsalde-
ren i Norge satt krav om gassavsetning for felt. Bren-
ning av gass over fakkel (fakling) utover det som er
nødvendig for å sikre normal drift krever egen god-
kjenning av Olje- og energidepartementet. Videre har
vi i utviklingen av sektoren blant annet fokusert på å
utnytte stordriftsfordeler. Dette legger til rette for
energieffektiv drift, blant annet innen gasstransport.

Behandlingen av planer for utbygging og drift av
olje- og gassfelt (PUD/PAD) skal sikre at feltene har
en god og effektiv energiløsning. Siden 1996 har det
vært krav om at kraft fra land skal vurderes for alle
nye feltutbygginger og større modifikasjoner på ek-
sisterende installasjoner. I dag produseres 39 pst. av
all norsk gass med kraft fra land. Felt som Troll A og
Ormen Lange benytter kraft fra el-nettet, og Valhall,
Goliat og Gjøa vil få kraft fra land.

Som et resultat av den kontinuerlig sterke vekt-
leggingen av miljø, herunder klima, holder den nor-
ske petroleumsvirksomheten svært høy miljøstan-
dard sammenliknet med petroleumsvirksomhet i an-
dre land. Et viktig siktemål for Regjeringen er å sikre
at de gjenværende petroleumsressursene utnyttes på
en god måte. Regjeringen mener at fortsatt sterkt fo-
kus på teknologiutvikling og en aktiv virkemiddel-
bruk vil bidra til dette.

Norske petroleumsressurser utvinnes innenfor
klimamessig forsvarlige rammer, og vi vil sørge for
at det er situasjonen også i årene fremover.
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SPØRSMÅL NR. 385

Innlevert 26. november 2010 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen

Besvart 3. desember 2010 av kunnskapsminister  Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Viser til at Kulturdepartementet har finansiell

støtte til EF- Education First, og deres lisens til å sen-
de utvekslings studenter til utlandet. Det foreligger i
dag utallige eksempler der norske studenter, ofte i
USA har blitt truet, misbrukt, utsatt for tyveri og an-
nen fysisk og psykiske lidelser, sågar sexovergrep.
Finnes det en oversikt over hvor mange studenter
som er "kommet" hjem før tiden.

Hvilke tiltak vil statsråden ta i bruk for at slike
episoder ikke skal ramme norske studenter i fremti-
den?»

BEGRUNNELSE:

Det finnes i dag ikke noe norsk lovverk for ut-
vekslingsorganisasjoner som ivaretar studenters in-
teresse, derfor er det svært viktig at organisasjoner
som EF- Education First faktisk blir grundig sjekket
av departementet, slik at vertsfamilier, sikkerhetspro-
sedyrer, hjelp i utlandet, støtteapparat eller støtteper-
soner faktisk både blir sjekket og er tilgjengelig for
utenlandsstudenter. Som ofte er under 18 og mindre-
årige. Det er i dag så mange påstander(bevisførte) om
at EF ikke har vært i stand til å overholde sine løfter
og forpliktelser overfor "sine" studenter. Dette gjel-
der både i forhold til kvalitet og ikke minst gjelder det
den enkeltes student sikkerhet. Det er nok å vise til en
serie oppslag i Norge, på svensk TV, CNN, på inter-
nett og i mange Amerikanske media. På grunn av et
manglende norsk lovverk som beskytter mindreårige
studenter, fortsetter en stadig voksende mengde av
mindreårige studenter å havne i utlandet, uten rettig-
heter eller hjelpeapparat. Selvfølgelig så er det slik at
dette dreier som enkeltmennesker, men mengden av
enkeltmennesker som har opplevd dette, vitner mer
om en fundamental feil og oppfølginger av særdeles
EF.

Dette er et stort problem jf. mangelen på lovverk
i Norge. I USA så finnes det føderale lover på områ-
det, men det er klart at i mange tilfeller så vil statlige
lover ha stor betydning og dem er like mange av som
det er stater i USA. Hvis departementet ønsker å fort-
sette sin støtte overfor EF, så bør det, i rettferdighe-
tens navn foreligge en evaluering av EF slik at forel-
dre og mindreårige studenter faktisk vet hva de vel-
ger, denne evalueringen må inneholde: antall studen-
ter som er blitt sendt hjem før avslutning av sine stu-
dier, trivsel under oppholdet og pedagogisk innhold
og utbytte, og ikke som dag hvor mange kjøper katta
i sekken og blir merket med arr i sjelen til evig tid. En

annen side som også må være krystallklar. EF er ikke
rette instrument til en slik evaluering, den må depar-
tementet foreta.

Svar:
Innledningsvis vil jeg presisere at Kunnskapsde-

partementet ikke gir direkte økonomisk støtte til den-
ne typen utvekslingsorganisasjoner. Elever som rei-
ser på utvekslingsopphold i regi av utvekslingsorga-
nisasjoner kan imidlertid få støtte fra Lånekassen.
Støtte fra Lånekassen forutsetter at Kunnskapsdepar-
tementet på forhånd har godkjent utvekslingsorgani-
sasjonen som eleven reiser med for støtterett. Det er
et vilkår for å få støtte at eleven på forhånd får god-
kjent det faglige opplegget av sin norske skole, og at
eleven dermed ikke må ta et år ekstra ved sin norske
skole når han eller hun kommer hjem til Norge. 

Slik ordningen er i dag, er det eleven og elevens
skole i Norge som på forhånd vurderer om det faglige
opplegget er tilfredsstillende. Utvekslingsorganisa-
sjonene legger de praktiske forhold til rette, for ek-
sempel reiser, vertsfamilie og enkelte sosiale og kul-
turelle aktiviteter. For at elevene skal kunne få utdan-
ningsstøtte til slike utenlandsopphold, må altså ut-
vekslingsorganisasjonen som eleven reiser i regi av
være godkjent for støtterett av Kunnskapsdeparte-
mentet. I de fleste tilfeller vil elever være avhengige
av støtte fra Lånekassen for å kunne gjennomføre
denne typen utvekslingsopphold. 

Det er viktig at kvaliteten på lærestedene er god,
og at vertsfamiliene er godt skikket til å gi utveks-
lingselevene trygge rammer rundt oppholdet. Ved
godkjenningen av utvekslingsorganisasjonene for
støtterett stiller departementet blant annet krav til at
organisasjonen må ha en stedlig kontaktperson som
eleven kan henvende seg til, og at organisasjonen har
et system for oppfølging av eleven hvis eleven opp-
lever vanskelige situasjoner knyttet til skolen eller
vertsfamilien. Det stilles videre krav til organisasjo-
nen om å orientere departementet om eventuelle se-
nere endringer i vilkårene for elevene i forhold til det
organisasjonen opplyste om ved godkjenning. 

De fleste elevene reiser på utvekslingsopphold til
USA. Amerikanske myndigheter stiller strenge krav
til organisasjoner som organiserer utvekslingsopp-
hold med utenlandske elever. Det stilles blant annet
detaljerte krav til hvordan vertsfamilier skal velges
ut, for eksempel ved at det skal hentes inn opplysnin-
ger om eventuelle tidligere kriminelle forhold i verts-
familien. 
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De fleste elever vil oppleve et utvekslingsår som
positivt, både faglig, kulturelt og sosialt.  Dessverre
er det likevel noen elever som opplever problemer i
sin vertsfamilie eller på andre måter, slik at eleven og
elevens foresatte blir usikre på om eleven blir godt
nok ivaretatt under oppholdet. Kunnskapsdeparte-
mentet mottar sjelden henvendelser fra elever som
mener at utvekslingsorganisasjonen ikke har over-
holdt sine plikter, og innehar heller ingen oversikt
over hvor mange elever som returnerer til Norge før
fullføring av planlagt skoleår i utlandet, eller årsaken
til dette. Dersom det viser seg at en organisasjon ikke
oppfyller kriteriene for godkjenning for støtterett len-

ger, kan departementet vurdere å trekke godkjennin-
gen tilbake. Ordningen med støtterett til elever på ut-
vekslingsopphold ble evaluert i 2002, og ordningen
ble vurdert som vellykket. 

Jeg mener at det er svært viktig å sikre at elevene
får trygge rammer rundt sine utenlandsopphold.
Kunnskapsdepartementet vil derfor vurdere om det
bør utarbeides ytterligere kriterier for godkjenning
samt oppfølging av denne typen organisasjoner.
Noen særskilt evaluering av utvekslingsorganisasjo-
ner generelt, og EF spesielt, foreligger det ikke planer
om.

SPØRSMÅL NR. 386

Innlevert 26. november 2010 av stortingsrepresentant Jørund Rytman

Besvart 7. desember 2010 av forsvarsminister  Grete Faremo

Spørsmål:
«Hvor mange har testet positiv på narkotika un-

der tjeneste i Afghanistan og hvor mange har fått re-
presalier eller blitt avskjedighet på grunn av dette?»

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 29.

november 2010 med spørsmål fra stortingsrepresen-
tant Jørund H. Rytman om bruk og besittelse av nar-
kotika blant norske styrker i Afghanistan, samt hvor
mange som har fått represalier på grunn av dette. 

Forsvaret opplyser at det har vært gjennomført
testing for narkotika i perioden 3. september 2005 til
16. november 2010. Det er i denne perioden gjen-
nomført 197 prøver, og det er ikke avdekket positive
prøver på narkotika. 

Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv tilsier at det er
nulltoleranse for narkotika i Forsvaret. Reaksjonen
på bruk eller besittelse av narkotika er hjemsendelse,
etterforskning av militærpolitiet og oversendelse av
saken til sivil politimyndighet. Forsvaret opplyser vi-
dere at soldater som har misjonsspesifikk kontrakt vil
få kontrakten opphevet hvis det påvises misbruk av
narkotika. 

Det er et stort fokus på forebygging for å forhin-
dre bruk av narkotika i Forsvaret. Det blir foretatt tes-
ter både ved innrykk til førstegangstjeneste, og i løpet
av tjenesten. Det blir også gjennomført tester blant
befal og grenaderer. I tillegg gjennomføres det hold-
ningskampanjer mot bruk av narkotika.
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SPØRSMÅL NR. 387

Innlevert 29. november 2010 av stortingsrepresentant Harald T. Nesvik

Besvart 9. desember 2010 av nærings- og handelsminister  Trond Giske

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å følge opp eierska-

pet i Uninor, herunder usikkerheten rundt investerin-
gene i India, samt sikre situasjonen for småaksjonæ-
rene i Telenor ASA?»

BEGRUNNELSE:

Media har i en serie oppslag satt fokus på lisens-
tildeling på mobilnett i India 2008 som nå er under et-
terforskning grunnet mistanke om korrupsjon. Indis-
ke telemyndigheter har innstilt på å trekke tilbake 69
lisenser, hvorav 8 tilhører Telenors partner, Uninor.

Forskjell på pris for kjøp av 2G-lisensene i 2008
i forhold til beregnet pris på 3G-lisenser i 2010, ut-
gjør ifølge Citigroup, 17 mrd kroner for Telenor, som
igjen vil utgjøre 7 kroner per aksje (ca. 8 prosent).

Telenor ASA har investert i overkant av 5 mrd
kroner i India. Tap av 2G-lisensene vil medføre stor
usikkerhet for Telenor ASA, statens eierportefølje i
selskapet samt for et stort antall småaksjonærer som
eier aksjer i Telenor ASA gjennom folkeaksjen.

Det stilles også spørsmål om Telenors partner,
Uninor, dumper prisene på abonnement for å sikre
seg markedsandeler i det indiske telemarkedet.

Svar:
Forholdene som representanten tar opp i sin be-

grunnelse for spørsmålet, er forhold som nå undersø-

kes av indiske myndigheter og hvor det ikke er truk-
ket noen konklusjoner.

Etter det jeg forstår knytter undersøkelsene seg til
et bredt spekter av selskaper og til lisenstildelinger
som er blitt gjort på et tidspunkt før Telenor etablerte
seg i India. Det er også høyst uklart hvilket utfall un-
dersøkelsene eventuelt kan få. Jeg vil på grunnlag av
dette ikke spekulere i hvilke konsekvenser undersø-
kelsene som nå gjøres eventuelt kan få for Telenors
investering i India gjennom Uninor.

Jeg vil imidlertid vise til at generelt forventer re-
gjeringen at selskapene staten har eierandeler i driver
sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk og at de
tar samfunnsansvar med hensyn til blant annet etikk,
arbeid mot korrupsjon med videre. Jeg viser her til
nærmere omtale i blant annet St.meld. nr. 13 (2006-
2007) – Et aktivt og langsiktig eierskap og i St.meld.
nr. 10 (2008-2009) – Næringslivets samfunnsansvar
i en global økonomi.

Det er selskapets styre og ledelse som har ansva-
ret for den forretningsmessige driften, herunder
håndteringen av denne typen problemstillinger.

Jeg legger til grunn at Telenors styre og ledelse
kontinuerlig har et bevisst forhold til samtlige sider
av selskapets virksomhet i India, til felles beste for
alle aksjonærer i selskapet.

SPØRSMÅL NR. 388

Innlevert 29. november 2010 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Besvart 8. desember 2010 av olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen

Spørsmål:
«Vinterkulden og økte strømpriser gjør mange

nordmenn mer bevisst på energiforbruket. De som nå
blir motivert til å drive energisparing møtes hos Eno-
va med beskjed om at "Alle bevilgede midler er dis-
ponert", og man må vente til neste år. Enova har totalt
sett ledig kapital, men de har ikke fullmakt til å om-
fordele ressursene. 

Vil statsråden åpne for at Enova kan forvalte sin
totalkapital mer fleksibelt i tråd med god kost/nytte-
analyse, slik at de kan møte høy etterspørsel fra Hus-
holdningene?»

Svar:
Det har vært stor interesse for Enovas tilskudds-

ordning for elektrisitetssparing i husholdningene i
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hele 2010. Siden ordningen ble etablert i 2006 har 14
481 husstander mottatt tilskudd fra Enova. Verdien
av deres samlede investeringer er om lag 1,4 mrd, og
av dette utgjør tilskuddene 120 mill. 

På Enovas hjemmeside står det nå: ”alle bevilge-
de midler er disponert, men du er velkommen til å sø-
ke.” Dette betyr at Enova ikke kan garantere innvil-
get tilsagn til de som oppfyller kriteriene innen 28 da-

ger, slik Enova normalt gjør. Enova frigjør fortløpen-
de midler fra tilsagn som ikke benyttes, og deres opp-
fordring er derfor at de som er interessert bør søke om
støtte.

Regjeringen legger opp til å bevilge 40 millioner
kroner til tilskuddsordningen for husholdninger i
2011. Umiddelbart etter årsskiftet vil det bli åpnet for
å disponere disse midlene.

SPØRSMÅL NR. 389

Innlevert 29. november 2010 av stortingsrepresentant Borghild Tenden

Besvart 3. desember 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Hvilke konkrete avklaringer er det regjeringen

trenger for å kunne legge saken frem for Stortinget?»

BEGRUNNELSE:

Jeg viser til representant Anders Anundsen sitt
spørsmål 15:341 fra sesjonen 2010-2011 om igang-
setting av strekningen Gulli-Langåker. Da svarte
statsråden følgende:

"Jeg kan opplyse at saken er til behandling mel-
lom berørte departementer, men at det er nødvendig
med noen avklaringer før saken legges fram for Stor-
tinget. Samferdsels- departementet vil legge fram en
proposisjon om utbygging og finansiering av E18 på
strekningen Gulli – Langåker så snart de nødvendige
avklaringene foreligger." 

I Tønsberg Blad 28. november uttaler prosjektle-
der Steinar Aspen i Statens vegvesen at alt av planer
og tall ligger klart og sitat:

"Vi har ikke hatt noen henvendelser fra departe-
mentet om det veitekniske siden i mai i år."

Svar:
Saken, som gjelder utbygging og finansiering av

E18 på strekningen Gulli – Langåker i Vestfold, er til
behandling mellom berørte departementer. I henhold
til normal prosedyre er ikke saken offentlig før den er
ferdigbehandlet. Dette omfatter også departementets
vurderinger av enkeltspørsmål i saken.

SPØRSMÅL NR. 390

Innlevert 29. november 2010 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande

Besvart 7. desember 2010 av kulturminister  Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Er statsråden villig til å vurdere modeller for fi-

nansiering av svømmeanlegg, herunder tildeling av
spillemidler, som innebærer at staten tar en større del
av kostnadene enn hva som er tilfellet i dag?»

BEGRUNNELSE:

Undertegnede viser til tilstanden ved norske
svømmeanlegg, bl.a. slik denne er beskrevet av Riks-
revisjonen i Dokument nr. 3:8 (2008-2009). Mange
anlegg er som kjent stengt, og en stor del av anlegge-
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ne som er virksomme har for liten kapasitet ut over
opplæring i regi av skolene. 

Undertegnede mener det er viktig at statlige mid-
ler til idrettsformål fordeles på en slik måte at de både
kommer den frivillige, medlemsbaserte idretten til
gode, og at de samtidig stimulerer og styrker mulig-
heten for egenorganisert fysisk aktivitet. Svømmean-
legg er viktig i begge henseender. 

Samtidig er det svært viktig å øke svømmeferdig-
hetene blant barn og unge. En stor andel av landets ti-
åringer kan ikke svømme godt nok, og antallet synes
å øke. 

Etter det undertegnede kjenner til utgjør støtte fra
spillemidlene til svømmeanlegg ca. 8 pst. mens an-
leggene er blant de mest kostnadskrevende å bygge
for kommunene.

Svar:
Når det gjelder finansiering av svømmeanlegg,

viser jeg innledningsvis til gjeldende ordning for ren-
tekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. Ord-
ningen skal stimulere kommunene og fylkeskommu-
nene til å rehabilitere og investere i skole- og svøm-
meanlegg. Årlig bevilgning og årlig investeringsram-
me fastsettes av Stortinget. Fordelingen av investe-

ringsrammen mellom kommunene, og mellom kom-
munene og fylkeskommunene, skjer etter en
fordelingsnøkkel gitt av Kunnskapsdepartementet.  

Tilskudd fra spillemidlene til bygging og rehabi-
litering av idrettsanlegg er det mest sentrale virke-
middelet i den statlige idrettspolitikken. I 2010 er det
fordelt i underkant av 800 mill. kroner i spillemidler
til idrettsanlegg. Det er fylkeskommunene som prio-
riterer og foretar detaljfordelingen av spillemidler til
anlegg i kommunene. 

Tilskudd fra spillemidlene fungerer som en topp-
finansiering ved bygging av idrettsanlegg. Resten av
kostnadene dekkes av anleggseier, som i de fleste til-
feller er en kommune når det gjelder svømmeanlegg.
Kulturdepartementet foretar en årlig vurdering av til-
skuddsatsene for spillemidler til idrettsanlegg. Satse-
ne for 2011 er fastsatt. 

Hovedutfordringen i forhold til finansiering av
svømmeanlegg knytter seg til driften av anleggene.
Tilskudd fra spillemidlene gis kun til investeringer i
idrettsanlegg. Drift av svømmeanlegg er anleggseiers
ansvar, i all hovedsak kommuner. Kommunale drifts-
utgifter til svømmeanlegg dekkes gjennom dispone-
ring av midler fra rammeoverføringen til kommune-
ne.

SPØRSMÅL NR. 391

Innlevert 29. november 2010 av stortingsrepresentant Arne Sortevik

Besvart 7. desember 2010 av samferdselsminister  Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Ifølge Nettavisen mener Statens vegvesen at

nye bomstasjonspunkter på E18 kan brukes som til
både måling av gjennomsnittsfart og andre sporings-
oppgaver. Det ser ut til å være uenighet mellom Da-
tatilsynet og Statens vegvesen om godkjennelse i for-
hold til bestemmelser om personvern foreligger eller
ikke.  

Vil statsråden se nærmere på dette og sørge for at
Stortinget får seg forelagt sak om bruk av data regis-
trert i bomstasjoner?»

Svar:
AutoPASS-systemet skal primært brukes til

bompengeinnkreving. Ifølge Statens vegvesen har de
ingen planer om at bomstasjoner på E18 kan brukes
til andre formål enn bompengeinnkreving. 

Det må også understrekes at det for alle automa-
tiske bomstasjoner kreves konsesjon fra Datatilsynet
til å behandle personopplysninger i forbindelse med
innkrevingen.
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SPØRSMÅL NR. 392

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Besvart 8. desember 2010 av justisminister  Knut Storberget

Spørsmål:
«Vil regjeringen sørge for at det blir opprettet et

obligatorisk kursopplegg for sivilt ansatte i Politiet i
regi av Politihøyskolen, samt en fadderordning for
disse viktige medarbeiderne i Politiet?»

BEGRUNNELSE:

Dagsavisen avdekker mandag 29. november at
opplæringen for sivilt ansatte i Politiet varierer veldig
og i mange tilfeller er den svært mangelfull. Den kan
også i flere tilfeller være i strid med Arbeidsmiljølo-
vens krav til forsvarlig opplæring. 

KrF og Regjeringen deler det politiske målet om
å få flere sivilt ansatte i Politiet, slik at de politiutdan-
nede kan frigjøres til andre oppdrag. Antallet slike
ansatte i Politiet er økende. Det er bra. Samtidig bør
disse ansatte sikres tilfredsstillende kursing slik at de
kan være sikre i arbeidsoppgavene, og hvor grensene
går for egen myndighet.

Svar:
Siden spørsmålet refererer seg til oppslag i Dags-

avisen mandag 29.11.2010 antar jeg at det i hovedsak
dreier seg om kompetansenivået for arrestforvarere,
grensekontrollører og transportledsagere. Dette er
ansattekategorier som er bygget opp de senere årene
for å dekke arbeidsområder som tidligere i hovedsak
ble ivaretatt av politiutdannet personell. Som regel er
disse kategoriene meddelt begrenset politimyndighet
relatert til de oppgavene de faktisk utfører og i den
sammenheng behovet for tidvis å kunne benytte
tvangsmidler.

Ordningen med begrenset politimyndighet har
eksistert i lang tid, og var opprinnelig benyttet for at
personer utenfor politiet skulle kunne utføre oppga-
ver primært i forbindelse med oppsyn i utmark og på
sjøen. Bestemmelsene om begrenset politimyndighet
finnes i politilovens § 20 tredje ledd. 

Begrenset politimyndighet tildeles i dag til to ho-

vedgrupper: Den første gruppen er personer som ut-
fører oppgaver som kan sies å ligge i den polisiære
periferi, men hvor inngripen kan kreve bruk av de
maktmidler som ligger i politimyndigheten. Det ty-
piske her er ressurs- og/eller territorialt oppsyn. Den
andre gruppen er ansatte i politi- og lensmannsetaten
uten politiutdanning, men som utfører oppgaver
innenfor det politimessige kjerneområdet.  

Politihøgskolens utdanning for ansatte i politiet
med begrenset politimyndighet retter seg mot oven-
nevnte ansattekategorier. 

Studieplanen ved Politihøgskolen ble revidert i
2009, og er nå inndelt i en grunnmodul på 15 studie-
poeng og spesialmoduler på 5 studiepoeng hver for
de nevnte gruppene. Grunnmodulen har vært tilbudt
i flere år, senest i inneværende studieår, og Politihøg-
skolen vil begynne å tilby utdanning i spesialmodu-
len – i første omgang for arrestforvarere – i 2011. 

Politihøgskolen legger til grunn styringssignale-
ne fra overordnet myndighet vedrørende utdannings-
tilbudene og deres omfang. Videre har Politihøgsko-
lens avdeling for etter- og videreutdanning i 2010
gjennomført regionale dialogmøter om utdannings-
behovet der de fleste politidistriktene har vært repre-
sentert. Det er et mål for Politihøgskolen å tilpasse di-
mensjoneringen av utdanningstilbudene til de beho-
vene som signaliseres fra politi- og lensmannsetaten. 

Politidirektoratet har som en videreføring av be-
manningsutredningen Politiet mot 2020, satt i gang et
arbeid med å utarbeide en strategi for oppbemannin-
gen i politiet. I dette arbeidet vil kompetansen til de
ulike ansattekategorier bli kartlagt, og det vil bli vur-
dert minimumskrav for de ulike områdene. Det er i
denne sammenheng naturlig at ansvarsdelingen mel-
lom sentrale og lokale opplæringsordninger blir be-
skrevet og avklart.

Inntil resultatet av dette arbeidet forligger, vil Po-
litidirektoratet følge opp kompetansebehov og opp-
læring i politidistriktene både gjennom tilsynsordnin-
gen og rutinemessig som en del av styringsdialogen.
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SPØRSMÅL NR. 393

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli

Besvart 10. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«På bakgrunn av anbudsprosessen i Helse Sør-

Øst kan befolkningen på 250 000 på Romerike i
Akershus, ifølge Romerikes Blad, miste tilbudet om
MR-undersøkelser, røntgen- og ultralydundersøkel-
ser.

Mener statsråden at resultatene av denne anbuds-
runden vil bidra til å korte ned ventetidene for de
nevnte undersøkelser i Helse Sør-Øst?»

Svar:
Det er viktig at det totale tilbudet fra det offentli-

ge og aktuelle private tjenesteleverandører i sum sik-
rer et geografisk likeverdig tilbud innen radiologi.
Det betyr at Helse Sør-Øst må vurdere om det offent-
lige tilbudet er tilstrekkelig i de geografiske område-
ne som får redusert sitt private tilbud.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at i an-
skaffelsesprosessen knyttet til kjøp av radiologitje-
nester har de lagt størst vekt på kvalitet og god geo-
grafisk spredning på tilbudene. Ved å vektlegge en
god geografisk spredning, legges det etter Helse Sør-
Østs oppfatning til rette for et godt samarbeid med
sykehusene rundt om i regionen. Dette mener de vil
bidra til at pasientene vil få et mer helhetlig behand-
lingsopplegg, og bedre muligheter for tilbud nær der
de bor. Behovet for geografisk spredning av leveran-
sene er nødvendig for å sikre likeverdige pasienttil-
bud i regionen.

Helse- og omsorgsdepartementet vil i oppdrags-

dokumentet for de regionale helseforetakene i 2011
stille krav om at en øker behandlingskapasiteten
innenfor poliklinisk radiologi. Dette fremgår også av
forslaget til statsbudsjett for 2011, hvor en legger opp
til en aktivitetsøkning på om lag 4,5 %, og en økning
av basisbevilgningen til Helse Sør-Øst med på 23,9
mill. kroner for å redusere ventetiden innenfor poli-
klinisk radiologi. 

Helse Sør-Øst RHF har, etter hva jeg har forstått,
lagt opp til en økning både i egne helseforetak og
gjennom kjøp av radiologi fra private leverandører.
Tildelingene som er foretatt i forbindelse med an-
skaffelsen av polikliniske radiologitjenester, vil gi et
økt tilbud til pasientene i regionen. Den samlede ka-
pasiteten levert av private tilbydere i Helse Sør-Øst
RHF er ved tildelingen økt med 14 % fra 2010 til
2011, og det regionale helseforetaket regner med at
dette vil gi et godt bidrag til å redusere ventetidene på
denne typen tjenester.   

Det foreløpige resultatet av den aktuelle anskaf-
felsen har medført et visst skifte av tilbydere, og det
har derfor blitt noen endringer på lokaliseringen av
radiologiinstitutter med avtale med Helse Sør-Øst
RHF. Befolkningen i Akershus vil ha et tilbud ved tre
institutter i Oslo, i tillegg til økt kapasitet ved Akers-
hus universitetssykehus HF. Helse Sør-Øst RHF me-
ner derfor at tilbudet på Romerike ikke har forringet
befolkningens muligheter for å få foretatt nødvendi-
ge radiologiske undersøkelser.

SPØRSMÅL NR. 394

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen

Besvart 8. desember 2010 av fungerende arbeidsminister  Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen

ut fra arbeidsmiljøloven, og mener statsråden at ar-
beidsgiver kan pålegge arbeidstakerne å ta igjen den-
ne fritiden som en rød dag utløser, slik at en jobber
like mange timer i høytiden som det hadde vært en
vanlig uke?»

BEGRUNNELSE:

Ved Stavanger Universitetssykehus innfører en
ordning i jul og nyttår hvor sykepleierne må jobbe
inn sin egen lovmessige fri. Dette med bakgrunn i
"nye" regler. Som det står i arbeidsmiljøloven, er det
i utgangspunktet forbudt å arbeide søndag og hellig-
dager med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. I
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dette tilfellet er det slik at arbeidets art gjør at en også
må arbeide på røde dager, men så skal en ikke arbeide
to røde dager etter hverandre, dvs. at om en arbeider
en rød dag så skal en ha fri den påfølgende røde da-
gen. I dette tilfellet har arbeidsgiver bestemt at frida-
gen må tas igjen, slik at en arbeider like mange timer
i høytiden som om man det hadde vært en vanlig uke.

Svar:
Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at ar-

beid på søn- og helgedager ikke er tillatt. Regelen er
først og fremst begrunnet i hensynet til arbeidstaker-
nes sosiale og velferdsmessige behov. Felles hvile-
og helgedager ivaretar en samfunnsinteresse ved at
det muliggjør aktiviteter som skaper en følelse av fel-
lesskap og kollektiv tilhørighet i samfunnet, men
markerer også det menneskelige behov for en livsryt-
me der arbeid og hvile veksler, og det er forskjell på
velferd og helg.   

I enkelte tilfeller gjør arbeidets art det likevel
nødvendig med arbeid på søn- og helgedager. Ar-
beidsmiljøloven åpner for dette. Sykehus kan være et
eksempel på arbeidsplass hvor der det er nødvendig å
utføre arbeid også på såkalte ”røde dager”. 

I tråd med utgangspunktet om at det ikke skal ar-
beides på søn- og helgedager, fastslår arbeidsmiljølo-
ven § 10-8, fjerde ledd, at den ukentlige arbeidsfri ar-
beidstaker har krav på, så vidt mulig skal omfatte
søndag. Bestemmelsen innebærer at virksomheten
skal organisere arbeidet slik at arbeidstakeren i størst
mulig grad har fri på søndager. Tilsvarende skal ar-
beidstaker som faktisk har utført søn- og helgedags-

arbeid ha den påfølgende søn- eller helgedag fri, jf.
§ 10-8, fjerde ledd, annet punktum.  

De nevnte bestemmelsene i § 10-8, fjerde ledd,
sier etter sin ordlyd kun noe om retten til arbeidsfri
disse dagene, herunder at arbeidstaker har rett til ikke
å jobbe en søn- eller helgedag hvis vedkommende har
jobbet søn- eller helgedagen i forveien. Verken ord-
lyden eller øvrig relevant rettspraksis sier noe nær-
mere om hvordan dette for øvrig skal håndteres i for-
hold til den enkelte arbeidstakerens arbeidsplan og
lønn. Jeg kan ut i fra dette ikke se at § 10-8, fjerde
ledd, annet punktum, i seg selv er til hinder for at ar-
beid som ellers skulle vært utført på en slik fridag kan
kreves innarbeidet på et annet tidspunkt.   

Hvorvidt arbeidstakerne kan motsette seg et krav
om innarbeiding vil etter min oppfatning dermed
måtte bero på omstendigheter utenfor den nevnte be-
stemmelsen i § 10-8. Nærmere rettigheter med hen-
syn til fridagen etter § 10-8, fjerde ledd, annet punk-
tum, kan eksempelvis tenkes å følge av tariffavtale,
individuell arbeidsavtale og praksis på bedriften.
Dette gjelder også mer generelle begrensninger i for-
hold til endring av arbeidsplanen, hvor også arbeids-
miljøloven har egne bestemmelser. Generelt må også
arbeidsmiljølovens regler om daglig og ukentlig ar-
beidstid samt arbeidsfri overholdes. Jeg har ikke
grunnlag for å uttale meg nærmere om den konkrete
situasjonen ved Stavanger Universitetssykehus, men
forutsetter at man der har tatt høyde for de relevante
begrensninger før iverksettelse av den aktuelle turnu-
sen.

SPØRSMÅL NR. 395

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Jan Tore Sanner

Besvart 8. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Friskvernklinikken i Asker må skjære kraftig

ned på sitt rehabiliteringstilbud etter at de har fått en
svært dårlig rammeavtale med Helse Sør-Øst. Fris-
kvernklinikken er et meget populært tilbud med
svært fornøyde brukere og med veldig mange på ven-
teliste. Det er behov for å prioritere opp satsingen på
rehabilitering, og regjeringen må legge bort sin mot-
stand mot private tilbud. Det er mange private som
må trappe ned sine tilbud på grunn av regjeringens
holdning.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre tilbud som
dette?»

BEGRUNNELSE:

Jeg er kjent med at flere rehabiliteringsinstitusjo-
ner også har betydelig problemer med å få tilgang til
hvilke vurderingskriterier Helse Sør Øst benytter og
hva som ligger til grunn for deres konkrete vurdering
av tilbudene fra private rehabiliteringsinstitusjoner.
Jeg forutsetter at statsråden vil bidra til større åpenhet
rundt anbudsrundene.
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Svar:
Det private opptrenings- og rehabiliteringstilbu-

det er et viktig og godt supplement til det offentlige
tilbudet eid av de regionale helseforetakene og kom-
munene. I Oppdragsdokument 2010 for de regionale
helseforetakene har Helse- og omsorgsdepartementet
satt krav om at de skal kjøpe tjenester fra private opp-
trenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i minst sam-
me omfang som i 2009. Midler til kjøp av tjenester
fra disse institusjonene er følgelig ikke redusert.

Helse Sør-Øst RHF har utlyst konkurranse etter
del I i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA § 2-
1). Jeg er gjort kjent med at konkurransens økono-
miske ramme var på 880 mill. kroner pr. år. I tillegg
kjøper Helse Sør-Øst RHF tjenester fra private leve-
randører innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det er pasientenes
behov som er førende for utviklingen i regionen. Hel-
se Sør-Øst RHF må gjennom sitt sørge-for-ansvar
vurdere det totale behovet for tjenester, og se på
hvordan dette skal dekkes både i egen virksomhet og
gjennom kjøp av helsetjenester. 

Helse Sør-Øst RHF har i den aktuelle anskaffel-

sen evaluert alle tilbydere på grunnlag av kriterier
som er fastsatt i konkurransegrunnlaget, og som er i
samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser.
Det er i denne anskaffelsen lagt størst vekt på kvalitet
og god geografisk spredning på tilbudene. Helse Sør-
Øst RHF ønsker at tjenester fra private leverandører
skal inngå i gode behandlingskjeder og opplyser vi-
dere at avtalene innebærer mer ambulant tilbud og
dagtilbud. Helse Sør-Øst RHF mener at dette gir et
mer helhetlig behandlingsopplegg for pasientene.

Den aktuelle anskaffelsen er ennå ikke avsluttet,
siden det fortsatt foregår en klagebehandling. Jeg kan
derfor heller ikke kommentere resultatet for den kon-
krete institusjonen. Dette både fordi jeg ikke kjenner
til innholdet i den tildelte avtalen, og dessuten det
forhold at endelig tildeling først vil være klar når
klagebehandlingen er sluttført. 

Helse Sør-Øst RHF har både overfor de ulike til-
byderne og i forhold til departementet unntatt opplys-
ninger om tildelingene med referanse til forvalt-
ningslovens bestemmelser om taushetsplikt (§ 13, 1.
ledd drifts- og forretningsforhold).

SPØRSMÅL NR. 396

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal

Besvart 7. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre med Narvik sykehus,

hvis kommunen ikke kan ivareta den brannberedska-
pen sykehuset trenger?»

BEGRUNNELSE:

Narvik kommune innstiller til reduksjon i brann-
beredskapen i kommunen, ved å fjerne kalsinert be-
redskap og nedleggelse av Bjerkvik brannstasjon. I
henhold til Risiko- og Sårbarhetsanalyse (rosanaly-
sen) for sitt dekningsområdet. Sammen med krav til
innsatstider danner analysen grunnlag for dimensjo-
nering av brannvesenet i kommunen. Hvis Narvik
bystyre vedtar det fremlagte forslag i saksframlegget
vil ikke brannmannskapene nå Narvik sykehus som
krever innsats innen 10 minutter etter 1530. Brann-
sikkerheten til Narvik sykehus blir da ikke overholdt.

Svar:
Kravene til innsatstid for brannvesenet reguleres

i forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen § 4-8. Her fremgår:

”Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og
omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v.,
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.
l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre
dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere at dette
er gjennomført.”

Det er kommunen som er ansvarlig for å oppfylle
kravet til innsatstid, jf § 1-3 i samme forskrift. Inn-
satstiden til Narvik sykehus kan altså ikke økes uten
at det gjennomføres tiltak som kompenserer den økte
risikoen.

Innsatstiden til Narvik sykehus er med dagens
brannberedskap innenfor kravet på 10 minutter. Der-
som kommunen endrer brannvesenets beredskap slik
at innsatstiden til sykehuset økes til mer enn 10 mi-
nutter, forutsetter jeg at kommunen også er økono-
misk ansvarlig for å gjennomføre de kompenserende
tiltakene som er nødvendige for at regelverkets krav
skal være oppfylt.
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SPØRSMÅL NR. 397

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos

Besvart 14. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Mener statsråden situasjonen som er beskrevet

under er akseptabel, eller vil statsråden gjennomgå
pasientrettighetsloven med tanke på en unntaksbe-
stemmelse som gir pasienter og pårørende større ret-
tigheter i saker som den som er beskrevet?»

BEGRUNNELSE:

Jeg er blitt kontaktet av en pårørende til en ung
mann på 21 år som er innlagt på sykehus i forbindelse
med behandling av kreftsykdom. Denne unge man-
nen vil gjerne ha pårørende tilstede på sykehuset på
nattestid ettersom han har behov for kontakt med sine
nærmeste gjennom lange netter med lite søvn. De på-
rørende opplever at de ikke får lov til å være til stede
på natten for å støtte denne unge mannen. Årsaken til
det er ifølge pårørende at sykehuset bare åpner for
dette i tilfeller der pasienten er inne i livets siste fase.
Unntaksbestemmelsene for dette i pasientrettighets-
loven gjelder heller ikke, siden pasienten er over 18
år.

Svar:
Jeg vil innledningsvis uttrykke stor forståelse for

den unge pasientens behov for å ha sine nærmeste
rundt seg i det som må være en tøff sykdomsperiode.
Det er en viktig del av helsehjelpen å lytte til pasien-
tenes behov og tilrettelegge for kontakt med de nær-
meste der det er mulig.

Besøk til pasienter på sykehus er ikke regulert i
helselovgivningen, med unntak av barns rett etter pa-
sientrettighetsloven § 6-2 til samvær med foreldrene

i helseinstitusjon. Mindreårige barn har rett til sam-
vær med minst en av foreldrene eller andre med for-
eldreansvaret under hele oppholdet. Som represen-
tanten selv peker på, gjelder ikke bestemmelsen i den
aktuelle saken ettersom pasienten er eldre enn 18 år.
Reglene er utformet med tanke på at barn er i en spe-
sielt sårbar posisjon og normalt er avhengige av nær
kontakt med foreldrene for å oppleve trygghet og ro.

Det enkelte helseforetak og sykehus må selv ta
stilling til i hvilken grad ønsker fra voksne pasienter
kan oppfylles, sett hen til blant annet helsefaglige
vurderinger, pasientens særskilte behov, hensynet til
andre pasienter og bemanning. Jeg vil også nevne at
pasientrettighetsloven § 3-1 tredje ledd gir pasienten
mulighet til å ha andre personer til stede når helse-
hjelpen gis, så langt det er mulig.

Jeg kan ikke vurdere om sykehusets beslutning i
denne konkrete saken er riktig. På generelt grunnlag
vil jeg likevel peke på at det er mange hensyn som
skal veies opp mot hverandre på et sykehus. Det kan
være grunner til at besøk som hovedregel bør skje på
dagtid eller til faste tider. Det vil naturlig nok være
store forskjeller mellom ulike avdelinger, behand-
lingsformer og sykdomsforløp. Besøk på nattestid i
noe større omfang vil blant annet kunne gå ut over
den roen som andre pasienter forventer og har behov
for. Spesielt gjelder dette når flere pasienter deler
rom.

Ansatte bør der det er mulig vise fleksibilitet for
å imøtekomme pasientenes ønsker.

Jeg har inntrykk av at sykehusene normalt strek-
ker seg langt for å få til gode løsninger på pasientenes
besøksbehov.

SPØRSMÅL NR. 398

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Per Arne Olsen

Besvart 7. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Hva er årsaken til at denne pasientgruppen

eventuelt ikke får tilbud om pasientreise til utlandet
på linje med andre revmatiske sykdommer, og vil
statsråden evt. vurdere en gjennomgang for å sikre
også denne gruppen et bedre tilbud?»

BEGRUNNELSE:

Jeg er gjort kjent med at pasienter som har den
revmatiske sykdommen fibromyalgi, ikke får tilbud
om helsereiser til utlandet til tross for at det blir hev-
det at denne sykdomsgruppen ville hatt nytte av det.
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Svar:
Ordningen med behandlingsreiser til utlandet, jf

statsbudsjettets kap. 733. post 70, er et supplement til
helsetilbudet i Norge, og omfatter tilbud til pasienter
med revmatiske lidelser, pasienter med psoriasis, pa-
sienter med senskader etter poliomyelitt, barn og
ungdom med astma og lungesykdommer, samt barn
med atopisk eksem. Største pasientgruppe har i man-
ge år vært mennesker med revmatiske sykdommer.

Flere pasientgrupper har de senere år fremmet
ønsker om å bli inkludert i ordningen, bl.a. pasienter

med MS, pasienter med nevromuskulære sykdom-
mer, pasienter med fibromyalgi og pasienter med
ichtyose (hudsykdom). Samtidig har det fra grupper
som i dag er inkludert i ordningen kommet krav om å
utvide tilbudet til flere i egen pasientgruppe.

Ordningen med behandlingsreiser har hittil ikke
vært evaluert.  Som nevnt i Prop. 1 S (2010-2011),
legges det derfor opp til en samlet evaluering av ord-
ningen i løpet av 2011. I påvente av resultatene fra
evalueringen vil det ikke bli foretatt endringer når det
gjelder målgrupper for ordningen.

SPØRSMÅL NR. 399

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos

Besvart 10. desember 2010 av helse- og omsorgsminister  Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Vil statsråden vurdere å endre lovverket slik at

besittelse og bruk av anabole steroider blir forbudt?»

BEGRUNNELSE:

Stadig flere unge benytter seg av anabole steroi-
der også i Norge. Dette er en skremmende utvikling
som krever mange virkemiddel for å snu, og det er et-
ter mitt syn nødvendig med en bred bekjempelse av
dette problemet. Etter hva jeg får opplyst er det i dag
mange foreldre som kjemper en kamp i sine egne
hjem for å hindre sine barn og bruke dette, men som
stadig blir møtt med argumentasjon om at stoffer er
tillatt å bruke og følgelig ikke kan være særlig skade-
lig. For over 1 år siden lovet regjeringen å komme til-
bake med en vurdering av dette ved " en passelig an-
ledning." Jeg mener i likhet med Anti-Doping Norge
at det er behov for å kriminalisere all besittelse og
bruk av anabole steroider, dersom man skal klare å
snu denne utviklingen.

Svar:
Justisministeren har oversendt spørsmålet til

meg, siden ansvaret for doping utenfor den organi-
serte idretten er lagt til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet.

Spørsmålet om å kriminalisere bruk av doping-
midler har vært reist flere ganger. 

I forbindelse med revidering av straffeloven i
2008 ble et forbud mot bruk, erverv og besittelse av
dopingmidler vurdert. I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)
foreslo Regjeringen at dette ikke skulle tas inn i ny
straffelov, siden man ikke fant en så klar årsakssam-
menheng mellom bruk av testosteron og anabole ste-
roider og vold og aggressiv atferd at det begrunner
kriminalisering. Regjeringen gikk i stedet inn for å
vurdere å innta et eventuelt forbud i legemiddelloven
og komme tilbake til spørsmålet ved en passende an-
ledning. Stortinget sluttet seg til dette forslaget ved
behandlingen av proposisjonen.

Utfordringene knyttet til doping er sammensatte
og må møtes med flere virkemidler og kan ikke iso-
leres til et spørsmål om kriminalisering. Jeg legger
opp til at dopingspørsmålet skal omhandles i stor-
tingsmeldingen om rusmiddelpolitikken som blir lagt
fram i løpet av 2011. I dette arbeidet vil jeg involvere
sentrale aktører for å få belyst omfang og vurdert uli-
ke tiltak som antas ha best effekt. Vi vil også se på
hvordan det er regulert i andre land – hovedsakelig de
nordiske – og dra veksel på erfaringer de har. Jeg vil
i denne sammenheng også komme nærmere tilbake
til en vurdering av spørsmålet om kriminalisering.
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SPØRSMÅL NR. 400

Innlevert 30. november 2010 av stortingsrepresentant Anders B. Werp

Besvart 7. desember 2010 av miljø- og utviklingsminister  Erik Solheim

Spørsmål:
«Hvor store kostnader og bruksbegrensninger er

det, etter statsrådens vurdering, rimelig å pålegge pri-
vatpersoner som eier hus eller andre bygninger som
ansees som verne- eller fredningsverdige, og hvordan
mener statsråden at berørte eiere kan involveres be-
dre i slike prosesser?»

BEGRUNNELSE:

Etter dagens regler er det eieren av en eiendom
som er ansvarlig for at vedtak om vern eller fredning
følges opp. I mange tilfeller medfører dette svært sto-
re kostnader for eieren. Mange grunneiere opplever
at de ikke involveres i prosessen frem mot et verne-
eller fredningsvedtak. Fylkeskommunene kan igang-
sette slike prosesser på eget initiativ. Dermed får
mange privatpersoner store overraskelser når de får
melding om at deres hus eller eiendom kommer til å
bli vernet eller fredet. Forsøk fra eier på å finne gode
løsninger gjennom en fornuftig bruk av eiendommen
møtes ofte med negativitet, heller enn et ønske om å
se hvilke muligheter som ligger i den konkrete saken.
Når de omfattende kostnadene til restaurering av
gamle og godt brukte hus legges på privatpersoner,
samtidig som bruksmulighetene reduseres betrakte-
lig, økes risikoen for at lite blir gjort med eiendom-
men.

Svar:
Jeg viser til brev av 30.11.10 med spørsmål om

hvor store kostnader det er rimelig å pålegge private
eiere av fredete bygninger og hvordan berørte eiere
kan involveres bedre i fredningsprosesser.

Alle eiere, enten de er privat eller offentlige, har
i utgangspunktet ansvar for å ta vare på egen eien-
dom. Dette gjelder også dersom eiendommen er fre-

det. Fredning er det sterkeste juridiske virkemiddelet
innen kulturminneforvaltningen og skal brukes for å
sikre langsiktig vern av kulturminner av nasjonal ver-
di.

Kulturminneloven har klare saksbehandlingsre-
gler som skal følges når forvaltningen har bestemt
seg for å sette i gang en fredningsprosess. Hensynes
til eier skal alltid stå sentralt i en slik prosess. Et fred-
ningsvedtak er enkeltvedtak og forvaltningslovens
regler for saksbehandling gjelder i tillegg til kultur-
minneloven. Gjennom begge disse lovverkene skal
eier være sikret gode muligheter til å ivareta sine in-
teresser i fredningssaker. Det er derfor også en forut-
setning at eiere skal gis mulighet til å medvirke til å
fastsette restriksjonsnivået som følger av fredningen.

Eier av fredet eiendom kan etter kulturminnelo-
ven få dekket merutgifter som er en følge av de krav
til antikvarisk istandsetting som forvaltningen setter.
Som en oppfølging av St.meld.nr.16 (2004-2005)
Leve med kulturminner, har Riksantikvaren gjen-
nomført en tilstandsvurdering av fredete bygninger i
privat eie. Bakgrunnen for denne gjennomgangen er
regjeringens ønske om å legge til rette for at private
eiere av fredete kulturminner får bedre betingelser.
Registreringen vil være et hjelpemiddel for en mer
planmessig og forutsigbar istandsetting av fredete
bygninger. For Riksantikvaren har det å gi eiere av
fredete kulturminner bedre rammevilkår vært en pri-
oritert oppgave og skal fortsatt være en hovedsak. Jeg
viser i denne forbindelse til hva jeg fremholdt i inter-
pellasjonsdebatten nylig om hvordan Stortingets
målsettinger for kulturminnevernet skal nås innen
2020. Det er etablert en god og konstruktiv dialog
mellom Riksantikvaren, Miljøverndepartementet og
Foreningen Fredet om disse spørsmålene.


