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SPØRSMÅL NR. 1501

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 26. juni 2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Spørsmål:
«Mange småbåteiere opplever å miste eierskap til

sin båt som følge av at Skipsregisteret tolkes som et
realregister. Dermed skaper det ikke trygghet, slik
statsråden hevder. Rutiner for registeret er endret fra
2010, mest sannsynlig som følge av systemet ikke
fungerte. Det fremkommer også i begrunnelsen ned-
enfor.

Sett i lys av disse forholdene, mener statsråden at
Skipsregisteret har hatt den integritet som en bør for-
vente av et realregister for båter med frivillig regis-
trering i årene før 2010?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til statsrådens svar på Dokument nr.

15:1340 (2012-2013). Statsråden viser til at "Fritids-
fartøy over 15 meter skal registreres, mens fartøy
mellom 7 og 15 meter kan registreres i skipsregiste-
ret. Registrering skaper sikkerhet for eierforhold,
rettsvern og panteheftelser."

Mitt spørsmål påviste det motsatte. Ordningen
med frivillig registrering av småbåter i Skipsregiste-
ret har vært mangelfull og gitt muligheter for svindel.
Forbrukere har i god tro kjøpt og betalt båter, mens
som de i dag ikke får eierskap til. Det er riktig at man
ikke kan gardere seg mot svindel. Men som politikere
har vi et ansvar for å sikre at offentlige systemer ikke
står på svindlerens side, slik vi her opplever.

Det er flere mangler i måten det offentlige har
kommunisert om registrering i Skipsregisteret. Når
en leser nederst på Sjøfartsdirektoratets identitetsbe-
vis står det følgende:

"Ved behov for å dokumentere riktig eier kan far-
tøyet registreres i Småbåtregisteret eller Skipsregiste-
ret i Bergen."

Her angis det fra myndighetene som valgfritt
hvilket register man velger. Mange småbåteiere vel-
ger seg da Småbåtregisteret. Erfaring viser dog at en
båt kan stå i begge registrene men med ulik eier. Det
skaper ikke sikkerhet rundt eierforhold.

Det er flere eksempler på at slike identitetsbevis
fra Sjøfartsdirektoratet er usignert eller sågar uten
navn på inspektør. Det tyder på at myndighetene har
tatt for lett på sin oppgave. Dermed er det ikke noe
bevis for at noen inspektør har inspisert båten for å
sjekke om den er korrekt ID merket eller har korrekt
navn.

Sjøfartdirektoratets informasjonstekst om CE
merking av Fritidsbåter henviser også til Småbåtregi-
steret for båter under 15 meter:

"CIN-koden registreres i Småbåtregisteret, eller
dersom fartøyets lengde er større enn 15 meter, i
Skipsregistrene." (side 5 i pdf dokumentet: http://
www.sjofartsdir.no/PageFiles/6982/Informa-
sjon%20om%20CE%20merking%20-%20juli08.pdf)

En vanlig småbåtkjøper vil jo fra myndighetenes
egen informasjon ikke se noen grunn til å forholde
seg til Skipsregisteret.

Flere lover må harmoniseres, noe de ikke er i dag.
En vanlig forbruker må kunne forholde seg til og på
en enkel måte kunne forstå rettsvernsregler som gjel-
der ved kjøp av en båt ved og forholde seg til «Lov
om fritids- og småbåter», hvor § 2 sier at registre-
ringsplikten er opphevet. Loven/paragrafen må har-
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moniseres med det som fremgår av sjøloven, dvs. det
at en kan registrere båter ned til 7 meter i skipsregis-
teret og at dette gir rettsvern.

Godtroervervloven gir en vanlig forbruker retts-
vern så sant han har handlet i god tro og varen/båten
er overlevert. Unntak fremgår av § 4. 1. som sier unn-
taket er «skip på 15 meters største lengde eller mer,
eller annet skip eller innretning som er registrert i
skipsregisteret». Denne teksten blir fullstendig ville-
dende da det ikke går klart frem at båter ned til 7 me-
ter kan registreres i skipsregisteret.

Intensjonen med realregistrene er enkle og enty-
dige rettsvernsregler for den allmenne borger. Ek-
sempelen ovenfor viser at skipsregisteret ikke funge-
rer etter intensjonen for et realregister.

Svar:
Sjøfartsdirektoratet opplyser at de selv ikke har

opplevd uklarheter knyttet til fritidsfartøy registrert i
skipsregisteret før konkursen i Johs Lunde gruppen.
Jeg vil gjenta at registrering i Skipsregisteret skaper
sikkerhet for eierforhold, rettsvern og panteheftelser.
En forutsetning for dette er naturligvis at regelverket
etterleves, at myndighetenes informasjon om regel-
verket er tydelig og korrekt, og at det gis god veiled-
ning.

For å sikre at informasjonen om regelverket for
registrering av fritidsbåter er tilstrekkelig klar vil jeg
be Sjøfartsdirektoratet foreta en vurdering av hvor-
dan informasjonen kan bli mer oversiktlig og gi be-
dre veiledning.

SPØRSMÅL NR. 1502

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 20. juni 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I en debatt 12.06.12 påstod statsminister Jens

Stoltenberg at FrP har lovet 100 mrd. i skattelette «til
de aller rikeste». Summen er feil, men utfra statsmi-
nisterens tilnærming vil alle FrPs skattelettelser gå til
de aller rikeste. Det er i den forbindelse interessant
om regjeringen kan være litt tydeligere på hvilke inn-
tektsgrupper som kommer i kategorien "aller rikes-
te".

Innebærer statsministerens utsagn at regjeringen
anser folk med inntekt over 40 000 kr for å være blant
de aller rikeste?»

BEGRUNNELSE:
FrP har ambisjoner om betydelige skattekutt i

kommende stortingsperiode. Statens skatte- og av-
giftsinntekter er nær 400 mrd. kr høyere i 2013 enn i
2005, og FrPs politikk ville dermed ikke redusert sta-
tens inntekter, bare begrenset veksten. Men skatte og
-avgiftslettelser ville også kunne bidratt til at flere
personer kunne levd av egen inntekt. Det kunne bi-
dratt til at bedrifter overlevde, at behovet for støtteo-
rdninger ble redusert, og at man oppnådde målsetn-
inger innen miljø og folkehelse ved skatte/avgiftskutt
fremfor forbud, restriksjoner og subsidier.

Faktum er at brorparten av FrPs foreslåtte skatte-
og avgiftslettelser i våre alternative statsbudsjett vil
gå til folk flest, blant annet fjerne arbeidsgiveravgift
for lærlinger, økt BSU fradrag, øke frikortgrensen,
øke minstefradraget, øke pensjonsfradraget og lig-
nende. Det vil derfor være interessant å se hvordan
rådgiverne i regjeringen har klart å summere seg frem
til at dette vil utgjøre 100 mrd. kr i skattelettelse til de
aller rikeste.

Svar:
Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1481 til skriftlig

besvarelse fra stortingsrepresentant Jørund Rytman
for informasjon om anslaget på 100 mrd. kroner i
samlet skatte- og avgiftslettelse med FrPs ulike for-
slag.

Fjerning av formuesskatten og arveavgiften vil i
hovedsak komme personer med høye inntekter og
formue til gode. I tillegg vil flere av forslagene gi
størst lettelser for høyinntektsgrupper, selv om også
personer med vanlige inntekter kan få lavere skatt.
Dette gjelder blant annet fjerning av eiendomsskatt,
dokumentavgiften, engangsavgiften på bil og ROT/
RUT-fradrag.
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SPØRSMÅL NR. 1503

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 24. juni 2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I et dokumentarprogram i TV2 om den tragiske

ulykken der et av Forsvarets fly av typen C 130 J sist
vinter styrtet i Kebnekaise i nord Sverige, ble det
hevdet at disse flyene er utstyrt med terrengvarslings-
system som ikke virker nord for 60. breddegrad. Noe
som i så fall betyr at nord for Østlandet virker ikke
slike systemer.

Medfører det riktighet at disse flyene er utstyrt
med terrengvarslingssystemer som ikke fungerer
nord for 60. breddegrad?»

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17.

juni 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant
Ivar Kristiansen knyttet til terrengvarslingssystemet
til C-130J.

Forsvaret opplyser at det ikke er riktig at C-130J
har et terrengvarslingssystem som ikke fungerer nord
av 60. breddegrad. Terrengvarslingssystemet TAWS
(Terrain Awareness and Warning System) i C-130J
kan operere i to forskjellige modi, NORMAL og
TACTICAL.

NORMAL modus har en sivil terreng- og hinder-
database som dekker hele verden. Denne delen av
systemet er lik den man finner på moderne sivile pas-
sasjerfly, og er designet i henhold til sivile sertifise-
ringskrav. NORMAL modus brukes på oppdrag som
ikke innebærer taktisk lavflygning.

TACTICAL modus har en hinderdatabase som
dekker hele verden og en terrengdatabase med dek-
ning opp til 60. breddegrad. Årsaken til begrensnin-
gen er at hinderdatabasen, som danner grunnlag for å
varsle hindringer i terrenget, ikke leveres av produ-
senten med en oppløsning som TACTICAL modus
krever nord av 60. breddegrad. Flygerne ved 335-
skvadronen er klar over denne begrensningen og har
egne prosedyrer for taktisk flygning som ikke baserer
seg på terrengvarslingssystemet. Databasene i TAC-
TICAL modus er felles for alle nasjonene som opere-
rer C-130J.

For ordens skyld vil jeg om minne om at havari-
kommisjonens arbeid i forbindelse med Kebnekaise-
ulykken ikke er avsluttet. Jeg imøteser en grundig
rapport fra kommisjonen.

SPØRSMÅL NR. 1504

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 28. juni 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Det er ifølge Glåmdalen 14.6. stor uro ved

Kongsvinger sykehus. I regionen har det lenge vært
uttrykt et ønske om en tilknytning til SiA i stedet for
Sykehus Innlandet. En utredning av en ny tilknytning
er også igangsatt i SI, men i Kongsvinger er man red-
de for at tilbudet ved sykehuset gjennom innsparings-
planer bygges ned før man får utredet og besluttet en
ny tilknytning.

Vil statsråden be om fortgang i utredningen og
bidra til at Kongsvinger sykehus sin rolle blir klarlagt
raskt?»

BEGRUNNELSE:
Kongsvinger Sykehus spiller allerede i dag en

rolle i forhold til SiA. 10 000 innbyggere i Nes kom-
mune tilfaller Kongsvinger Sykehus etter avtale med
SiA, i tillegg til en avtale der Kongsvinger sykehus
avhjelper SiA med generell kirurgi for å få ventelis-
tene ned. Med de utfordringer man har ved Sia, den
befolkningsveksten man har i Akershus og øvre Ro-
merike, er det neppe verken gunstig eller riktig å re-
dusere kapasiteten ved et sykehus som i lang tid
framover kan være en viktig avlastning og buffer for
SiA.

Når ett sykehusforetak er i ferd med å gjøre til-
pasninger som kan øke problemene og utfordringene
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ved et annet, bør helseministeren som øverste myn-
dighet på banen slik at ikke systemet skader seg selv
før man har utredet alternativene som er i ferd med å
bli utredet.

Svar:
Det pågår nå flere prosesser knyttet til Kongsvin-

ger sykehus. Som en del av utviklingsplanen for Sy-
kehuset Innlandet HF har foretakstilknytning for
Kongsvinger sykehus blitt tatt opp som et tema. En
delplan med forslag til alternative langsiktige løsn-
inger for Kongsvinger sykehus har høringsfrist 28.
juni d.å. Styret for Sykehuset Innlandet HF vil i sty-
remøte 3. oktober ta endelig stilling til om det skal
gjennomføres en utredning av foretakstilknytningen
for Kongsvinger sykehus.

I regi av Helse Sør-Øst RHF pågår det også en ut-
redning av sykehustilhørigheten for befolkningen i
Nes kommune i Akershus. Dersom det blir aktuelt å
endre foretaks-tilknytningen for Kongsvinger syke-
hus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus univer-

sitetssykehus HF, vil det være naturlig å se disse to
prosessene i sammenheng.

Ved Kongsvinger sykehus arbeides det for å til-
passe driften til fremtidige budsjettrammer. Dette
inngår i et omstillingsarbeid i Sykehuset Innlandet
hvor alle divisjoner er tillagt tilsvarende forholds-
messige omstillingskrav. I tillegg blir det sett på
eventuelle tiltak som følge av kapasitetstilpasning
ved en overføring av befolkningen i Nes kommune til
Akershus universitetssykehus HF. Dette arbeidet
gjennomføres uavhengig av utredning av fremtidig
foretakstilknytning.

Jeg forventer at mulige konsekvenser av alle dis-
se prosessene blir sett i sammenheng, slik at Helse
Sør-Øst på en god måte ivaretar sitt totale ansvar for
å sikre befolkningens tilgang til de spesialisthelsetje-
nester de har krav på. Ved eventuelle forslag om ve-
sentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak,
skal Helse- og omsorgsministeren fatte vedtak i fore-
taksmøte for det regionale helseforetaket, jf. helse-
foretaksloven § 30.

SPØRSMÅL NR. 1505

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 24. juni 2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Spørsmål:
«Vil man fra norsk side nå ta initiativ internasjo-

nalt for at sikkerheten for de iranske flyktningene i
Camp Liberty i Irak blir ivaretatt på en tilfredsstillen-
de måte?»

BEGRUNNELSE:
De humanitære forhold for de iranske flyktninge-

ne som midlertidig skulle bo i den tidligere ameri-
kanske militærleiren Camp Liberty i Irak, har lenge
vært meget kritikkverdige.

Sikkerheten for flyktningene er heller ikke godt
nok ivaretatt. Det grufulle angrepet på leiren 9. febru-
ar viste at hverken irakiske myndigheter eller FN har
tatt dette på alvor.

Sist lørdag 15. juni ble leiren på nytt angrepet av
raketter og foreløpige tall viser at to er drept og flere
titalls personer er såret.

Undertegnede har flere ganger henvendt seg til
utenriksministeren og påpekt de uverdige humani-
tære forhold som er i leiren samt påpekt den man-
glende sikkerhet for liv og helse som de daglig opp-

lever. Faren for nye angrep er overhengende og flykt-
ningene lever i konstant frykt for hva som kan skje.

I sine svar har utenriksministeren hevdet at for-
holdene i leiren er god og den hygieniske og humani-
tære standarden er godt over den standarden man ofte
finner i flyktningeleirer.

Det ser dessverre ut til at norsk UD kun stoler på
opplysninger fra FNs spesialrepresentant for Irak,
Martin Kobler i denne saken. Det er åpenbart at Ko-
bler, som nå blir fjernet fra denne jobben, ikke har vi-
dereformidlet det han visste eller burde ha visst om
den vanskelige situasjonen.

Irakiske myndigheter som sammen med FN skul-
le ha ansvar for sikkerheten i leiren har på ingen måte
tatt dette alvorlig noe de to angrepene viser med all
tydelighet.

Jeg håper nå at verdenssamfunnet er sitt ansvar
bevisst og sørger for at flyktningene kan leve i sik-
kerhet og trygghet uten frykt for nye angrep og mas-
sakrer. Jeg håper også at Norge som en av de aller
største bidragsyterne til FN kan bruke sin innflytelse
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internasjonalt for å finne en tilfredsstillende løsning
for flyktningenes sikkerhet.

Svar:
Hva gjelder sikkerheten for beboerne i Camp Li-

berty, viser jeg til svarene på dine skriftlige spørsmål
nr. 1247 (2012-2013), nr. 996 (2012-2013), nr. 801
(2012-2013), nr. 736 (2012-2013), nr. 621 (2012-
2013), nr. 2022 (2011-2012) og til tidligere utenriks-
minister Jonas Gahr Støres svar på dine skriftlige
spørsmål nr. 1393 (2011-2012) og 514 (2011-2012).

Sikkerhetssituasjonen i Irak og spesielt Bagdad
er fortsatt dårlig og har blitt klart forverret de siste
månedene. Mai var den voldeligste måneden i Irak si-
den 2008. Bagdad opplever nå jevnlige angrep med
flere titalls drepte per dag, og opp mot 100 på de ver-
ste dagene.

15. juni ble to mennesker drept i Camp Liberty
etter et rakettangrep. Norge har fordømt dette angre-
pet, og Norge har overfor irakiske myndigheter hele
tiden understreket deres ansvar for sikkerheten i lei-
ren.

Det er gjort en rekke tiltak de siste månedene for
å bedre sikkerheten i Camp Liberty i form av utplas-
sering av flere hundre kraftige betongelementer som
kan settes sammen til vegger. Det er imidlertid bekla-
gelig at dette ikke var tilstrekkelig for å forhindre tap
av liv etter det siste angrepet.

Som jeg skrev i mine skriftlige svar på spørsm-
ålene nr. 996, nr. 801 og nr. 1247 er det viktig at be-
boerne i Camp Liberty samarbeider med FNs høyk-
ommissær for flyktninger i prosessen for vurdering
av mulig gjenbosetting i tredjeland. Det har frem-
kommet urovekkende informasjon om at beboerne -
til tross for en rekke tilbud om gjenbosetting- boikot-
ter denne prosessen. Beboerne kan heller ikke være
selektive med hensyn til hvilket land de ønsker å
gjenbosettes i, slik det har vært tilfeller av.

Utenriksdepartementet bygger sin forståelse av
situasjonen i Camp Liberty på informasjon fra en
rekke kilder: Folkets Mujahedin (MKO) sin ledelse i
Liberty, MKOs informasjonsapparat i Europa, uav-
hengig presse, irakiske myndigheter, FNs Irak-kon-
tor (UNAMI), FNs høykommissær for flyktninger
(UNHCR) og utenlandske diplomater i Bagdad.

SPØRSMÅL NR. 1506

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Kjell Arvid Svendsen
Besvart 25. juni 2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørsmål:
«Vil regjeringen bevilge ekstra midler for å av-

bøte tap i landbruket på grunn av ekstraordinært store
avlingsskader i 2013 i områder med grovfôrbasert
storfehold?»

BEGRUNNELSE:
2013 ligger an til å bli et år med ekstraordinært

store avlingsskader, spesielt når det gjelder gras i om-
råder med grovfôrbasert storfehold. Det skyldes en
usedvanlig vinter med lange kuldeperioder og bar-
frost, men også flomskader på dyrket mark i forbin-
delse med vårflommen flere steder i landet.

I Rogaland er situasjonen spesielt alvorlig. Over-
slag viser at opp mot halvparten av årets grasavling
ser ut til å gå tapt som følge av en kald vinter, uvær
og insektsangrep. På forsommeren har det vært pre-
kær fôrmangel, og mange storfebønder har pådratt
seg store ekstra kostnader ved at de har vært nødt til
å kjøpe og transportere fòr fra Østlandet. På Jæren ser
nå mange ingen annen utvei enn å pløye ned graset og

så på nytt. Det er grunn til å tro at fôrmangelen der-
med vil bli prekær både i sommer og gjennom kom-
mende vintersesong. Dette vil påføre mange bønder
som driver grovfôrbasert storfehold betydelige ekstra
kostnader. I en næring der de økonomiske marginene
fra før er svært små, kan en slik ekstra belastning få
dramatiske utslag for mange gårdsbruk.

Svar:
På kapittel 1150 post 71, Jordbruksavtalen ligger

bevilgning: Tilskudd til erstatninger med mer. For-
målet med denne bevilgningen er å redusere økon-
omiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårs-
aket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre
seg mot, og ved katastrofepreget tap av sau på beite.

Innenfor bevilgningen har vi følgende delordnin-
ger:

1. Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon
2. Erstatning ved tap av bifolk, og svikt i honning-

produksjon
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3. Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng
4. Tilskudd ved rognebærmøllskader i epleproduk-

sjon
5. Erstatning for tap av sau på beite

Det blir ikke gitt erstatning dersom tapet kan dek-
kes gjennom allment tilgjengelige forsikringsordnin-
ger.

Når det gjelder det konkrete spørsmålet, vil særl-
ig ordningene med tilskudd til reparasjon av vinter-
skadd eng og erstatning ved avlingssvikt i plantepro-
duksjon være aktuelle. Dette er godt innarbeidede
ordninger, selv om det er relativt sjelden det er store
utbetalinger i Rogaland. I år er det store vinterskader
over store deler av landet, og det er betydelige flom-
skader i noen områder. Det har også vært sein våronn
i store deler av Sør-Norge.

Søknadsfristen for erstatning ved klimabetingede
skader i planteproduksjon er 31. oktober. Først etter

den tid har vi en god oversikt over hvordan året har
blitt. Fra Rogaland rapporteres det om betydelige
overvintringsskader, sein våronn og tilsvarende sein
1. slått. Det anslås et avlingsnivå på 1.slåtten på i
gjennomsnitt 50-60 prosent av et normalår. Med
gode vekstforhold resten av sesongen kan en god del
rettes opp.

Post 71 med tilskudd til erstatninger med mer, er
en overslagsbevilgning på statsbudsjettet. Uansett vil
regjeringen derfor fremme forslag til Stortinget om å
bevilge det gjeldende regelverk krever av utbetalin-
ger. I et normalår forventes det et forbruk på 40 mill.
kroner, mens regnskapstallene for 2012 viser utbeta-
linger på 91 mill. kroner. Når det gjelder skadene
som oppstår i 2013, vil utbetalingene delvis komme i
2013, og delvis i 2014 som følge av en viss saksbe-
handlingstid når det blir mange søknader å behandle.

SPØRSMÅL NR. 1507

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen
Besvart 24. juni 2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Oslo Domkirke har nasjonal betydning, noe den

har vist i mange sammenhenger. Å holde en så vidt
gammel kirke vedlike som samtidig er så mye brukt,
krever kontinuerlig vedlikehold. Fortsatt trengs pen-
ger til arbeider i krypten og opparbeidelse av grunnen
utenfor kirken, noe statsråden er gjort oppmerksom
på. I tillegg står man overfor betydelige utgifter etter-
hvert for å redde takmaleriene i selve kirken.

Er statsråden enig i at dette er utgifter også staten
bør være med å dekke, gitt Oslo Domkirkes nasjonale
betydning?»

Svar:
Det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold

av kirkene ligger til lokalsamfunnet, altså til kommu-
nene. Slik har det vært fra gammelt av, og kirkeloven
fra 1996 videreførte tidligere bestemmelser om dette.
Det kan være utfordrende for kommunene å ha an-
svaret for kirker som både er kulturminner og som er
i daglig bruk, slik som Oslo domkirke er. Dette er si-

tuasjonen for mange av de nesten 1000 kulturhisto-
risk viktige kirkene vi har i Norge.

Oslo domkirke er en av våre sentrale og betyd-
ningsfulle kirker, som brukes ved viktige nasjonale
begivenheter og anledninger. Dette er bakgrunnen
for at Oslo domkirke mottar et årlig tilskudd fra sta-
ten på 2 mill. kroner til virksomheten. Med unntak
for Nidaros domkirke er det ingen andre domkirker
som mottar et slikt tilskudd.

Oslo kommune får for øvrig årlig rentekompen-
sasjon fra staten for prosjekter som gjelder istandset-
tingsarbeider ved Oslo domkirke. For inneværende år
vil dette beløpe seg til om lag 4 mill. kroner.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet fikk tidligere i år en søknad fra Kirkelig fel-
lesråd i Oslo om tilskudd på 11,5 mill. kroner til pro-
sjekter som representanten henviser til i sitt spørsm-
ål. Departementet kunne ikke imøtekomme søknad-
en, da det økonomiske ansvaret tilligger Oslo kom-
mune og det ikke er noen bevilgning på statsbudsjet-
tet til denne type formål.
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SPØRSMÅL NR. 1508

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal
Besvart 25. juni 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Det vises til at Bioteknologinemnda ifølge VG

17. juni frykter at forsikringsselskaper samler ulovlig
informasjon om norske borgeres gener. Ifølge nemn-
das leder finnes flere eksempler på at søkere har blitt
nektet forsikring eller fått dyrere forsikring enn nor-
malt fordi forsikringsselskapet har fått vite at de har
en arvelig sykdom.

Mener statsråden det er behov for oppdatering av
lovverket på dette området?»

BEGRUNNELSE:
Bioteknologilovens § 5-8 regulerer forbudet mot

bruk av genetiske opplysninger utenfor helse - og
omsorgstjenesten. Den slår fast at det er « forbudt å
be om, motta, besitte, eller bruke opplysninger om en
annen person som er fremkommet ved genetiske un-
dersøkelser som omfattes av § 5-1 annet ledd bokstav
b, eller ved systematisk kartlegging av arvelig syk-
dom i en familie.» Det er også forbudt å spørre om
genetiske undersøkelser eller systematisk kartleg-
ging av arvelig sykdom i en familie har vært utført.
Selv om forsikringsselskapene ikke har lov til å kart-
legge arvelige sykdommer, mener Bioteknologi-
nemnda at det likevel gjøres.

Det brukes stadig mer genetiske prøver og tester
i helsevesenet. Det har skjedd svært mye de siste
årene når det gjelder genetiske tester, inkludert mu-
ligheten til å undersøke det menneskelige genom,
den totale genetiske informasjonen hos et menneske.
Det kan nå gjøres på få dager og langt rimeligere enn
tidligere. Det er en utfordring å etablere sikker håndt-
ering og bruk av de enorme datamengdene som ska-
pes.

Svar:
Bioteknologiloven har strenge regler om forsi-

kringsselskapers tilgang til genetisk informasjon.
Selskapene har ikke lov til å be om eller bruke resul-
tater fra prediktive tester (prediktive, presymptoma-
tiske og undersøkelser for bærertilstander). De kan
heller ikke be om eller bruke informasjon om risiko
for fremtidig sykdom som er resultat av en systema-
tisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie, eller

spørre om slike genetiske undersøkelser eller syste-
matiske kartlegginger har vært gjort.

Hva som skal til for at det er foretatt en ”systema-
tisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie” vil
bero på en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle,
hvor blant annet hvilken sykdom det dreier seg om
vil være et sentralt moment.

Helsedirektoratet har fortolkningsansvar for bio-
teknologiloven. Spørsmålet om hvordan uttrykket
”systematisk kartlegging av arvelig sykdom” i § 5-8
skal forstås har vært reist i forbindelse med informa-
sjon om Huntingtons sykdom. Direktoratet kom da til
at det vil være i strid med bestemmelsen å oppgi at
forsikringssøker har påvist Huntingtons sykdom i fa-
milien. Et spørsmål om foreldre eller søsken har eller
har hatt kreft – uten at det er spesifisert hvilken kreft-
type – vil derimot ikke være i strid med § 5-8.

Direktoratet har også vurdert om informasjon om
påvisning av LQTS er omfattet av forbudet i § 5-8.
LQTS er betegnelsen på en gruppe arvelige sykdom-
mer som kan føre til livstruende hjerterytmeforstyr-
relser med besvimelsesanfall eller plutselig død. Di-
rektoratet kom til at det avgjørende for om denne un-
dersøkelsen må anses som en diagnostisk eller en
prediktiv undersøkelse, er om personen har utviklet
symptomer. Dersom forsikringssøker har fått påvist
LQTS men ikke har hatt symptomer på sykdommen,
kan informasjon om påvisningen av LQTS ikke gis
til forsikringsselskaper. Dette vil være å anse som en
prediktiv undersøkelse som er omfattet av forbudet i
§ 5-8.

Jeg viser også til at søkere som får avslag på for-
sikring, kan påklage avgjørelsen til Finansklage-
nemnda.

Bioteknologinemda har tatt opp problemstillin-
ger rundt forsikringsselskapers tilgang til genetiske
opplysninger i brev 22. mai i år til blant annet Helse-
og omsorgsdepartementet. Etter min oppfatning er
forbudet i bioteknologiloven § 5-8 tilstrekkelig til å
ivareta forsikringssøkernes interesser. Det er derfor
ikke behov for lovendringer. Jeg har imidlertid sendt
Bioteknologinemdas brev til Helsedirektoratet og
bedt direktoratet vurdere om det er behov for infor-
masjonstiltak for å øke kunnskapen om rekkevidden
av dagens forbud.
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SPØRSMÅL NR. 1509

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 20. juni 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«De som investerer i børsnoterte aksjefond kan

velge selv når, og om, de vil realisere eventuelle ge-
vinster og tap i fondene. Det samme burde gjelde ak-
tive eierfond (private equity). Undertegnede registre-
rer av brev til Finansdepartementet at skattemyndig-
hetene vil tvinge Herkules Capital til å tvangstilordne
lønn til aktive aksjonærer.

Er finansministeren uenig i at eiere i aktive eier-
fond står fritt til å velge selv om, og når, de skal ta ut
lønn eller utbytte fra selskapet sitt?»

BEGRUNNELSE:
Fremskrittspartiet er positive til aktive eierfond,

både for privatpersoner og som potensielle SPU-in-
vesteringer. Aktive eierfond er viktige for Norge og
for å sikre kapital til norsk næringsliv. Skatteinnkre-
ving må bygge på klare rettsstatsprinsipper, og ikke
på misunnelse og antagelser knyttet til hvem som har
råd til å betale mer skatt. Jeg viser til brev datert 3.
mai 2013 fra Herkules Capital til Finansdepartemen-
tet, journalført hos departementet 10. mai 2013 med
saksnummer 2013/2258. I brevet ber avsender om en
avklaring av departementets syn på nåværende ram-
mebetingelser for aktive eierfond (private equity
fond) og skattemessig behandling av eierne i Herku-
les Capital. Konkret gjelder det hvordan beskatning
av aktive eiere i næringsvirksomhet generelt skal tol-
kes, samt på hvilke krav Finansdepartementet mener
man kan stille til departementets saksbehandling.

Svar:
Herkules Capital og de øvrige aktører innenfor

private equity-næringen er underlagt de alminnelige
skattereglene som gjelder generelt for de fleste virk-
somhetstyper. Det gjelder således ingen særskilte
skatteregler for denne type virksomhet. Etter min
mening fungerer de alminnelige reglene tilfredsstil-
lende også for private equity-næringen. Dette gjelder
også for adgangen til, og grensene for, å kunne karak-
terisere opptjente inntekter som kapitalinntekt i ste-
det for lønn eller næringsinntekt.

Det er et grunnleggende skattemessig prinsipp at
inntekter skal tilordnes den skattyter som etter det
underliggende forhold er berettiget til det. På tilsva-
rende måte skal inntekter skattlegges i henhold til
hvilken inntektstype det reelt sett er snakk om (klas-
sifisering av inntekten). Avkastning knyttet til inves-
tert kapital, som for eksempel passive investeringer i
aksjefond, skal skattlegges som kapitalinntekt. Inn-
tekter som reelt sett stammer fra aktivitet i form av
arbeidsinnsats eller utøvelse av næringsvirksomhet
skal normalt skattlegges som henholdsvis arbeidsinn-
tekt eller næringsinntekt.

Jeg viser til at Skattedirektoratet har avgitt en ut-
talelse 6. juni 2013. I uttalelsen gir direktoratet
nærmere retningslinjer for beskatningen av aktive ei-
ere, herunder tilfeller hvor eierskapet til den operati-
ve virksomheten er organisert med mellomliggende
holdingselskap. Jeg har ingen innvendinger til det
som fremkommer i uttalelsen.
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SPØRSMÅL NR. 1510

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker
Besvart 21. juni 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vil kunnskapsministeren ta et initiativ overfor

forsvarsministeren med tanke på å øke antall lærep-
lasser innenfor flyfag og avionikkfag?»

BEGRUNNELSE:
De senere år har det blitt registrert en betydelig

nedgang i inntak av lærlinger i flyfag og avionikkfag
i Luftforsvaret. Dette er svært beklagelig, ikke minst
for de elever som nå i tre år har gjennomført en ut-
danning som skal avsluttes med et to-årig lærlingløp
før fagprøve. Mange lærere føler også ubehag ved at
så mange dyktige elever ikke får fullført den opplær-
ingen de har valgt å satse på. En nedgang har det også
vært i sivil luftfart, men der er man mer konjunk-
turavhengig. De fire flyfagskolene er innrettet for et
behov på om lag 100 lærlinger. Sivil luftfart tar i år
inn ca. 40 lærlinger, mens Luftforsvaret tar inn kun
10 - 12. Dette harmonerer svært lite med Handlings-
plan for økt inntak av lærlinger i forsvaret 1997, og
Samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Forsvaret stiller krav til lærlinger ved ansettelse
som innebærer at mange faller fra, blant annet på
grunn av fysiske krav. Dette ut fra at alle skal gjen-
nom en befalsopplæring det innledende året før lær-
etiden. Men Forsvaret burde i tillegg tatt inn «sivile»
lærlinger som har som mål å gjennomføre en læretid
med avsluttende fagprøve, slik det er i private virk-
somheter, generelt i alle lærefag. For å få dekket sitt
behov tar forsvaret inn ungdom som har gått treårig
studieforberedende. Enkelte uttrykker at dette er en
undergraving av fagopplæringsordningen.

Svar:
Samfunnskontrakten forplikter myndigheter, ar-

beidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisa-
sjoner til sammen å øke antall nye læreplasser med
20 % innen 2015, sammenlignet med utgangen av
2011. Gjennom samfunnskontrakten er alle arbeids-
giver- og arbeidstakerorganisasjoner for første gang
enige om en konkret målsetting for flere læreplasser.
Regjeringen bruker i 2013 30 millioner til tiltak for å
følge opp samfunnskontrakten.

For å skaffe flere lærlingplasser i staten og sørge
for at lærlingene får god opplæring, vil regjeringen
opprettet et eget opplæringskontor. Lederen for dette
kontoret er nå ansatt, og er klar til å arbeide for å nå
målene i samfunnskontrakten.

Siden 2009 har det vært en økning i antall lærl-
inger i det statlige tariffområdet. I 2010 var antallet
744, i 2012 var antallet 796, noe som innebærer en
økning på 7 prosent. Måltallene for offentlig sektor er
de samme som i samfunnskontrakten for øvrig – 20
pst flere godkjente lærekontrakter innen utgangen av
2015. Det betyr at vi må intensivere innsatsen og ut-
fordre offentlig sektor, inkludert forsvaret, til å ta
imot flere lærlinger dersom vi skal nå samfunnskon-
traktens målsetting.

I forsvaret er det Vernepliktsverket som forvalter
lærlingordningen. Forsvaret er Norges største læreb-
edrift med over 500 lærlinger fordelt på 30 fagområd-
er. Det betyr at forsvaret allerede tar sitt samfunnsan-
svar alvorlig, og vil være viktig i det videre arbeidet
for å nå målene i samfunnskontrakten. Inntak av lærl-
inger til spesifikke lærefag bestemmes av den enkelte
virksomhet.
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SPØRSMÅL NR. 1511

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Svein Flåtten
Besvart 25. juni 2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørsmål:
«Det meldes om fôrkrise fra mange melkeprodu-

senter flere steder i landet. Førsteslåtten har resultater
under halvparten av normalår enkelte steder.

Ser statsråden for seg at det kan bli nødvendig
med tiltak for å opprettholde melkeproduksjon på
normalt nivå, og vil han vurdere f.eks. produksjon ut-
over kvotetaket og eventuell stopp av bruk av melk til
eksportproduksjon, eller mener han at situasjonen
ikke krever noen tiltak eller forberedelse for å sikre
melketilgangen for norsk videreforedling?»

Svar:
Det er betydelige lokale problemer i grovfôrp-

roduksjonen, spesielt på Jæren. Departementet har
vært i kontakt med Tine SA, som er markedsregula-
tor for melk, for å få en vurdering av saken. Tine har
vært i kontakt med de ulike landbrukskontorene i Ro-
galand og et utvalg av egne medlemmer og leveran-
dører i fylket. Disse bekrefter at det er Jæren som er

hardest rammet, med en anslått førsteslått tilsvarende
i gjennomsnitt 50-60 % av normalavling. I undersøk-
elsen registrerte Tine at mange likevel er avventende
og vil se an hvordan situasjonen er til høsten, før de
bestemmer seg for om de vil kjøpe grovfôr eller til-
passe seg ved å øke kraftfôrandelen. Undersøkelsen
viser i tillegg at variasjonen mellom bruk er stor, også
innenfor samme område. Departementet har også
vært i kontakt med Fylkesmannen i Rogaland som gir
en tilsvarende situasjonsbeskrivelse.

Tines vurdering er at man med forventet melke-
produksjon fremover, skal kunne dekke det norske
markedets etterspørsel etter melk og melkeprodukter,
og at opplegget med målpriser og fastsetting av kvote
vil bidra til å nå dette målet.

Per i dag kan jeg ikke se noen grunn til å åpne for
produksjon utover kvotetak eller stoppe bruken av
melk til eksportproduksjon. Jeg vil imidlertid ha løp-
ende kontakt med fylkesmennene og Tine om dette
gjennom sommeren.

SPØRSMÅL NR. 1512

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 21. juni 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Det pågår p.t. en straffesak i Bodø mot en mann

som angivelig skal ha skutt mot en bjørn. Det som er
et faktum er at det er nedlagt store ressurser for å kun-
ne dømme en mann som stilte opp for en nabo, etter
godkjenning fra SNO, pga. fare for tap av sau.

Siden proporsjonalitet er interessant, kan jeg få
innsyn i hvor store ressurser det offentlige har brukt
for å kunne føre denne saken for retten, og om res-
sursbruken står i forhold til sakens alvorlighet eller
om fornuften burde slått inn på et tidligere tids-
punkt?»

BEGRUNNELSE:
Jeg vil hevde at denne saken er uten balanse når

det gjelder sammenhengen mellom ressursbruk og

påstått lovbrudd. det kan virke som det er gått presti-
sje i saken og at SNO har noe å bevise for egen del. I
så måte er jo både SNOs rolle og etterforsknings-
grunnlaget av prinsipiell interesse. Jeg ser derfor
frem til statsrådens avklarende svar.

Svar:
Siden dette gjelder en konkret straffesak som står

for domstolen, har jeg innhentet uttalelse fra Riksad-
vokaten, som bl.a. skriver:

«Det føres ikke saksregnskap ved straffesaksbe-
handlingen i vårt land, og kostnadene knyttet til én
konkret sak vil det således være vanskelig å oppgi.
Riksadvokaten har innhentet opplysninger om den ak-
tuelle saken fra påtaleansvarlig i Salten politidistrikt
via førstestatsadvokaten i Nordland. Den gjelder mu-
lig overtredelse av naturmangfoldsloven § 75 første
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ledd jf. § 17 andre jf. fjerde ledd for ikke straks å ha
gitt melding til politiet om at det var løsnet skudd mot
bjørn i nødverge. Tiltalte ga først beskjed til utmarks-
konsulenten i Saltdal kommune påfølgende dag.
Hovedforhandling ble avholdt 17. d.m., men dom
foreligger ikke på nåværende tidspunkt.

Påstanden fra aktor var betinget fengsel i 18 dager
med prøvetid på 2 år, samt ubetinget bot på kr. 10 000
pluss idømmelse av saksomkostninger. Bakgrunnen
for denne er tidligere rettspraksis og den illustrerer at
saken ikke er av bagatellmessig karakter.»

SPØRSMÅL NR. 1513

Innlevert 17. juni 2013 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 2. juli 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Ny statistikk viser at antallet personer som kjør-

er bil uten å ha gyldig førerkort dessverre ikke går
ned. Og det betyr at mange personer som ikke har lov
til å kjøre bil, gjør det til tross for at de både kan være
bøtelagt og straffet for overtredelsen. I tillegg til å
være en fare for seg selv, så utsetter de jo alle andre
trafikanter for en stor fare.

Vil statsråden se nærmere på tiltak som kan bidra
til å redusere antallet, og har det vært dialog med Jus-
tisdepartementet for å se på dette problemet?»

Svar:
Spørsmålet er rettet til samferdselsministeren,

som har bedt om at jeg besvarer det.
Antallet anmeldelser for kjøring uten gyldig før-

erkort har vært relativt stabilt de siste årene, og har de
siste fem år ligget på rundt 13 500 - 14 500 årlig. Det
er selvfølgelig ønskelig at disse tallene hadde vært la-
vere.

Utrykningspolitiet (UP) har alle tilgjengelige
mannskaper på veien, og UP og politidistriktene
gjennomfører store og mindre kontroller gjennom
året. Gyldig førerkort blir sjekket for alle som blir
stoppet i kontroll, selv om hovedformålet med kon-
trollen i utgangspunktet kan være et annet. Tall jeg
har fått fra UP viser at det de siste tre årene er gjen-
nomført mer enn 1,7 millioner kontroller per år.

Det har de siste årene vært en nedgang i antall
drepte og hardt skadde i trafikken. Politiets innsats og
kontrollstrategi har betydning for den positive utvik-
lingen. Det enkelte politidistrikt driver med trafikk-
sikkerhetsarbeid, og UP har trafikksikkerhet som sin
viktigste oppgave. UP representerer en viktig ressurs
ute på veiene.

La meg avslutningsvis understreke at jeg alltid er
åpen for å vurdere ytterligere tiltak som kan bidra til
økt trafikksikkerhet. Jeg forutsetter at Politidirekto-
ratet og UP løpende vurderer aktuelle tiltak.

SPØRSMÅL NR. 1514

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 25. juni 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Er det slik at Ekomloven hjemler tilstrekkelig

hjemmel for politiets behov for bruk av jamming som
forhåndsplanlagt forebyggende tiltak eller er det slik
at dette behov nå er uhjemlet?»

BEGRUNNELSE:
De siste lovendringer i Ekomloven kan fremstå

som en uttømmende regulering av adgangen til å
jamme i forebyggende øyemed.
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Politiet bruker i dag jamming som et polititaktisk
tiltak både på et nødrettslig grunnlag, men også, slik
jeg tenker, der det er nødvendig for å kunne forebyg-
ge vold og ødeleggelser, men hvor nødrett ikke kan
ansees å hjemle bruken.

Etter behandlingen i Stortinget har jeg undret
meg på om Samferdselsministeren, som ansvarlig for
loven, ikke har oppfattet politiets behov for tiltak for
å forebygge alvorlig kriminalitet eller terrorhandlin-
ger.

Brutalisering av organiserte kriminelle handlin-
ger gjør at man kan frykte bruk av f eks bomber når
en trusselutsatt person kjører forbi / eks statsbesøk,
eller politiet er på vei inn i en leilighet der det kan
være bevis eller narkotika.

Jamming som forebyggende tiltak kan begrenses
både i tid og rom, og vil slik jeg ser det, ikke være
mer inngripende enn de allerede vedtatte nye endrin-
ger i Ekomlovens bestemmelser om jamming.

Bruk av jamming bør være et forebyggende tiltak
mot mulige trusler om f eks å skade eller drepe per-
soner.

Da bør det ikke være et vilkår at det foreligger en
spesifisert og konkret trussel, men det må være grunn
til å frykte at skade kan skje dersom man ikke jam-
mer.

Hvis Norge ikke vil tillate jamming ut over det
som er foreslått i proposisjonen, vil Norge stå i fare
for å bli avskåret fra å motta besøk av enkelte trussel-
utsatte statsledere, undrer jeg. Det aktuelle lands sik-
kerhetstjeneste vil nødig godkjenne et sikkerhetsopp-
legg som ikke omfatter jamming.

Det er nødvendig at statsråden svarer på om det i
forberedelsen og behandling av Ekomloven ble ute-
latt / glemt noen presiseringer vedrørende forebyg-
gende jamming.

Svar:
Mobilregulerte soner opprettes ved at den ordi-

nære trafikken i mobilnettet blir jammet. Med dette
menes at det blir sendt ut signaler som interfererer
med og blokkerer signalene mellom mobiltelefonene
og infrastrukturen i mobilnettene, og/eller at det blir
etablert falske basestasjoner (oppfangere) som av-
slører mobiltelefonens identitet og deretter tar over
telefonens kontakt med tilbyders basestasjon. Slik
bruk og inngripen i frekvenser vil forstyrre annen
lovlig kommunikasjon selv om det er politiet som
lovlig utfører jammingen. Kravet om at nødsamtaler
skal komme frem vil for eksempel hindres av jam-
ming. Slike bør derfor i størst mulig grad sikre sam-
funnets behov for uavbrutt elektronisk kommunika-

sjon. Det er hovedsakelig kommersiell tilbyder av
elektronisk kommunikasjon som tilbyr ekomtjenes-
ter til allmennheten, som disponerer de aktuelle fre-
kvensene. Disse har kjøpt tidsbegrenset enerett til
bruk av frekvensene av staten, oftest ved auksjon.
Inngripen i andres frekvenser må også vurderes opp
mot personvernmessige hensyn for de berørte bru-
kerne av kommunikasjonen.

Rettstilstanden var tidligere noe uklar, men etter
endringen i ekomloven § 6-2 a sikres det nå at politiet
har en klar hjemmel til å kunne bruke jamming og
eventuelt mobilregulerte soner, innenfor visse ram-
mer. Bestemmelsen fastslår at politiet uten å søke
myndigheten på forhånd kan ta i bruk frekvenser som
er tildelt andre. Men dette gjelder kun i situasjoner el-
ler til formål som faller inn under politiets hjemler i
straffeprosesslovens bestemmelser om kommunika-
sjonskontroll, jf. § 216 a tredje ledd annet punktum,
§ 216 b annet ledd bokstav c eller § 222 d, eller situ-
asjoner eller formål som faller inn under politilovens
bestemmelser for bruk av tvangsmidler for Politiets
sikkerhetstjeneste (PST) i forebyggende øyemed, jf.
§ 17 d. Tilsvarende gis Nasjonal sikkerhetsmyndig-
het (NSM) kompetanse til i særlige tilfeller og i korte
tidsrom å ta i bruk mobilregulerte soner for sikring av
konferanserom mv. Slik inngripen i andres frekvens-
ressurser skal imidlertid i minst mulig grad gripe inn
i og forstyrre annen lovlig kommunikasjon, herunder
muligheten til å kunne foreta nødanrop.

Regelen i ekomloven § 6-2 a ble foreslått av re-
gjeringen nettopp for å gi politiet et nytt virkemiddel
gjennom bruk av frekvenser som er tildelt andre, slik
at politiet kan utføre i oppgaver i henhold til egne, re-
levante hjemler for bruk av tvangsmidler.

Politiets bruk av tvangsmidler skal ikke hjemles i
ekomloven. Ekomlovens formål er å sikre brukerne
av elektronisk kommunikasjon stabile, sikre, rimeli-
ge og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjons-
tjenester og skal i første rekke sikre den tekniske til-
rettelegging i denne sammenheng.

Høringsinnspill som lå utenfor ekomlovens vir-
keområde ble ikke tatt med i bestemmelsen av mobil-
regulert sone. Samferdselsdepartementet er kjent
med at Justis- og beredskapsdepartementet vurderer
om det er behov for en lovendring i politiloven.

Samferdselsdepartementet vil evaluere bruken av
den nye hjemlene i § 6-2a etter at bestemmelsen er
tatt i bruk. Departementet vil eventuelt fremme for-
slag om å justere reglene for jamming, dersom det
skulle være behov for dette, basert på en balansert
vurdering hvor ulike hensyn veies mot hverandre.
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SPØRSMÅL NR. 1515

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
Besvart 25. juni 2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Spørsmål:
«Det pågår for tiden en rettssak i Salten, om en

mulig skyting mot bjørn i fjor sommer. Siden saken
har stor interesse vil jeg gjerne vite litt om hvordan
SNO håndterte saken. Det er blitt hevdet at helikop-
teret som ble leid inn, landet uten landingstillatelse.
Videre ble det hentet inn jegere og hunder fra Trønd-
elag, selv om dette også finnes i Saltdal kommune. At
bjørnen var merket er også en påstand. Dersom disse
forholdene er riktige fremstår saken som klønete be-
handlet.

Hva er fakta og hva er statsrådens syn?»

BEGRUNNELSE:
Rovdyrproblematikken er en økende utfordring

mange steder, ikke minst i min kommune Saltdal.
Store tap av husdyr har ført til et sinne og frustrasjon
blant mange bønder som viser til at saksbehandlere
bak et skrivebord, skal vurdere hva som er best for
dem. Noen vil si at dette er direkte respektløst. Rov-
dyrforvaltningen bør overføres til lokalpolitikere dog
med basis i et nasjonalt regelverk. Dagens saksbe-
handling synes å være klart i favør av rovdyrene hvor
bønder produserer dyr som ender som mat for disse.
At SV er et parti på rovdyrenes parti er greit nok men
den manglende forståelse og respekten for hvordan
mange bønder oppfatter det som skjer, er ille. En av
de merkelige tingene i denne saken er grunnlaget for
at man hentet inn hunder og jegere fra et annet fylke.
Hvis det er slik at de hundene som er godkjente for
slikt bruk, likevel ikke er gode nok, må dere se gjen-
nom de eksisterende rutiner. Hva som diskvalifiserte
lokale jegere er også et mysterium. Jeg ser derfor
frem til å få statsrådens svar.

Svar:
Jeg er klar over at Saltdal kommune har hatt store

utfordringer når et gjelder rovvilt og vilkårene for
beitebruk, og at det er dialog mellom kommunen og
Direktoratet for naturforvaltning om situasjonen. I
brev fra departementet til Saltdal kommune 16. mai i
år, er det blant annet vist til at direktoratet 10. mai ga

tillatelse til felling av en brunbjørn innenfor et av-
grenset område i Saltdal kommune. Direktoratet la da
betydelig vekt på anmodning fra rovviltnemnda om
uttak av bjørn i Saltdal. Samtidig viste direktoratet til
at det kun er registrert 1 hannbjørn i dette området i
vår.

Den konkrete saken om skyting mot bjørn i fjor
sommer, er ikke en sak departementet har hatt til be-
handling. Det jeg har fått opplyst fra Direktoratet for
naturforvaltning, er at det ble iverksatt ettersøk etter
en bjørn som var opplyst å være påskutt. Oppdraget
ble gitt fra direktoratet til Statens naturoppsyn, under
den klare forutsetning at det var politiet som ledet ak-
sjonen fordi man hadde opplysninger som kunne tilsi
at bjørn var påskutt uten hjemmel.

Fra Statens naturoppsyn har jeg fått opplyst at de-
res landing med helikopter er hjemlet i naturoppsyns-
loven § 3 og i motorferdselsloven § 4a. Oppdraget på
ettersøk ble gitt til Statens naturoppsyn ettermidda-
gen den 29. juni. Det hadde da gått nærmere ett døgn
siden påskyting. Verdifull tid for utredning av skudd-
plass mv var da tapt, og det ble da valgt, for å vinne
tid, å sende kompetent fellingspersonell fra Statens
naturoppsyn til stedet med helikopter. Det er stan-
dard prosedyre at denne type oppdrag blir gitt til Sta-
tens naturoppsyn og ikke til lokale jegere eller skade-
fellingslag. Oppdraget var ikke å felle bjørnen, men å
utrede situasjonen med sikte på en ny vurdering, og
rapportere til direktoratet. Dette besto i å verifisere
om bjørnen var truffet, og i tilfelle den var truffet,
hvilken type skade dette kunne dreie seg om. Fel-
lingspersonellet i Statens naturoppsyn har kompetan-
se og rutine til denne type oppdrag og har spesialtren-
te sporhunder til blant annet slike formål.

Til spørsmålet om bjørnen var merket sier Sta-
tens naturoppsyn at de i ettertid vet at denne aktuelle
bjørnen tidligere har vært radiomerket på svensk si-
de. Dette vet de med grunnlag i DNA-prøver (møkk
og hår) som ble samlet under oppdraget og senere
analysert. Som en konsekvens av denne kunnskapen
ble det senere foretatt peiling både fra bakken og med
fly i forsøk på å oppfange signaler fra senderen, uten
at dette ble oppnådd.
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SPØRSMÅL NR. 1516

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 21. juni 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«TV2s oppfølging av politiovervåkningssaken

og Skattedirektoratets rolle i saken, stiller statsrådens
svar på spørsmål 1453 i et underlig lys. Ifølge TV2
påvirket Skattedirektoratet aktivt slik at politiets hen-
leggelse av saken ikke ble anket. Statsrådens svar
bygger på at saken i ettertid ses på som feilaktig hen-
lagt. Noen er her feilinformert og statsråden må ryd-
de opp.

Vil statsråden gå inn i saken på nytt, og mener
statsråden at svaret i spørsmål 1453 står seg mht. den
nye vendingen saken har tatt?»

BEGRUNNELSE:
I svar på spørsmål 1453 skriver statsråden bl.a. at

"I ettertid er det kjent at sakene feilaktig ble henlagt
av påtalemyndighetene". TV2s reportasje viser at en
saksbehandler i Skatt Sør henvendte seg til Skattedi-
rektoratet med det mål at politiets beslutning skulle
ankes. Beskjeden tilbake fra - i følge TV2 "en av
Skattedirektørens nære medarbeidere" - var at saken
ikke skulle ankes. Direktoratet tok altså en aktiv rolle
i at politiets avgjørelse ikke ble anket. Da er det spe-
sielt å se at statsråden skriver at "i ettertid er det blitt
kjent at saken er feilaktig henlagt".

Videre begrunnes bruk av kun 30 % tilleggsskatt,
den mildeste form for sanksjon fra skattemyndighe-
tene, nettopp i denne henleggelsen. Statsråden skri-
ver at "ved den administrative etterfølgende behand-
ling av sakene i Skatteetaten er det, som Skatteetaten
uttaler i pressemeldingen, tatt hensyn til at sakene er
henlagt av påtalemyndighetene med begrunnelsen
"intet straffbart forhold"".

Dette er nær å bli den perfekte sirkelargumenta-
sjon; Skattedirektoratet inntok en aktiv rolle i at sa-
ken ikke ble anket og sier så at siden saken ble hen-
lagt, måtte de kun ilegge 30 % tilleggsskatt.

Likebehandling er helt sentralt for troverdigheten
til skattesystemet. Påstander om en slik involvering
fra Skattedirektoratet som man her har, er egnet til å

skade troverdigheten og legitimiteten til hele syste-
met, sterkt. Her må statsråden rydde opp.

Svar:
Innledningsvis vil jeg gjøre det klart at det ikke er

noen mulighet for å ta opp de konkrete sakene. Jeg
viser til siste avsnitt i mitt svar til deg 13. juni 2013,
om hvorfor det ikke er anledning til å starte ny for-
følgning i disse sakene.

TV2 har i en reportasje fremsatt påstander om at
en kilde, som skal være ansatt i Skatt sør, mener skat-
tedirektøren feilinformerer. På denne bakgrunn har
Skatteetaten 20. juni 2013 lagt ut en redegjørelse for
hendelsesforløpet i den såkalte ambassadesaken. I
følge redegjørelsen ble Skatt sør ikke instruert av
Skattedirektoratet i spørsmålet om henleggelsen
skulle påklages eller ikke. Som det fremkommer i re-
degjørelsen bekrefter Skatt sør dette. Det er således
enighet mellom ledelsen i Skatt sør og Skattedirekto-
ratet om at det ikke har skjedd noen instruksjon i til-
knytning til spørsmål om henleggelsen skulle påklag-
es. For øvrig vil jeg nevne at alle skatteregionene har
selvstendig myndighet til å avgjøre om saker som
henlegges av politiet skal påklages.

Uten ytterligere dokumentasjon må jeg legge til
grunn at det som fremkommer i redegjørelsen fra
Skatteetaten er korrekt.

Når en sak blir henlagt med begrunnelsen “intet
straffbart forhold bevist” må Skatteetaten legge til
grunn at reell etterforskning har funnet sted. I denne
saken har det etter at klagefristen var utløpt kommet
frem at slik politietterforskning ikke hadde funnet
sted. Jeg mener det er uheldig at sakene ble henlagt
av politiet og at Skatteetaten ikke mottok informa-
sjon om den manglende etterforskningen før klage-
fristen hadde utløpt.

Etter det som fremkommer av Skatteetatens rede-
gjørelse finner jeg ikke grunnlag for å foreta ytterli-
gere undersøkelser knyttet til saken.
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SPØRSMÅL NR. 1517

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
Besvart 24. juni 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Mener statsråden at hørselshemmede elever får

den opplæringen de har krav på etter opplæringslov-
en?»

BEGRUNNELSE:
Etter opplæringsloven har elever rett til tilrette-

lagt og tilpasset opplæring. Dersom de ikke kan få til-
fredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilb-
udet har de rett til spesialundervisning.

Foreldrene til et hørselshemmet barn kjempet i
12 år for at datteren skulle få en tilpasset og likever-
dig undervisning som andre barn på skolen. Allerede
i første klasse var det kjent at eleven hadde nedsatt
hørsel uten at noe ble gjort. Klager til Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag førte i første omgang ikke frem blant
annet fordi de sakkyndige ikke tilrådde spesialunder-
visning men i stedet tilrettelegging innenfor den ordi-
nære undervisningen. Problemet var at skolebyggene
ikke er tilpasset disse elevene og lærerne manglet den
nødvendige fagkunnskapen til å undervise denne
gruppen. Eleven hadde som følge av dette dårligere
læringsutbytte enn andre elever. Først i syvende klas-
se fikk eleven tilbud om spesialundervisning i enkel-
te fag. Det var da for sent til å rette opp skadene som
var skjedd. På grunn av mangel på tilrettelegging har
hun vært kronisk utmattet i flere år og blant annet fått
diagnosen ME. Foreldrene har gjennom hele skoleti-
den opplevd å ikke bli tatt på alvor.

Fordi vedtakene har tidsbegrenset gyldighet vil
klager til fylkesmannen og Sivilombudsmannen ha
begrenset betydning i saker som gjelder avsluttede
forhold. Dette fører til at foreldrene føler seg rettsløse
overfor undervisningsmyndighetene.

Svar:
Jeg vil understreke at alle elever har rett til et godt

miljø for læring. Skoleeier har et lovpålagt ansvar for
at elevenes rettigheter blir oppfylt. Fylkesmannen
fører tilsyn med at skoleeier oppfyller de pliktene de
er pålagt.

Jeg har ikke grunnlag for å ta stilling til den en-
keltsaken representanten viser til, men jeg vil neden-
for kort redegjøre for enkelte bestemmelser i opplær-
ingsloven som har relevans.

Opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skole-
miljø inneholder regler som har betydning for opp-

læringstilbudet for tunghørte elever. Kravene til det
fysiske skolemiljøet reguleres mer i detalj i forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som
er gitt med hjemmel i lov om helsetjenesten i kom-
munene. Forskriften om miljørettet helsevern og
opplæringsloven kapittel 9a utfyller hverandre og må
derfor sees i sammenheng. Dersom de faglige norme-
ne er fulgt men man likevel finner at miljøet gir en
elev plager, er opplæringslovens krav til skolemiljøet
ikke oppfylt.

Hvis en elev opplever at det fysiske miljøet i sko-
len hindrer trivsel og læring, kan eleven eller forel-
drene be om tiltak for å bedre forholdene. Skolen
plikter å ta stilling til en henvendelse fra en elev eller
forelder snarest mulig og fatte enkeltvedtak. Dersom
den som ber om tiltak ikke er fornøyd med skolens
avgjørelse eller skolen ikke fatter en beslutning innen
rimelig tid, har man rett til å klage. Klageinstans er
fylkesmannen.

Tilrettelegging av undervisningen for tunghørte
elever kan også knyttes til retten til spesialundervis-
ning etter opplæringsloven § 5-1. Spesialundervis-
ning kan bestå av en rekke tiltak og blant annet om-
fatte særskilt utstyr og nødvendige rammebetingelser
for at eleven skal kunne delta i fellesundervisning.
Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det
foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-
psykologisk tjeneste. Denne vurderingen er rådgiv-
ende. Foreldre kan også innhente alternative vurde-
ringer som i så fall skal tillegges vekt når skoleeier
treffer vedtak om spesialundervisning. Et vedtak om
spesialundervisning kan påklages. Dersom man me-
ner at den sakkyndige vurderingen fra pedagogisk-
psykologisk tjeneste er mangelfull eller basert på et
misvisende faglig grunnlag, kan dette bemerkes i kla-
gen.

Utdanningsdirektoratet utarbeidet i 2009 en vei-
leder som gir råd om hvordan barnehage, skole og
hjelpeapparatet kan legge til rette for et tilfredsstil-
lende opplæringstilbud for hørselshemmede. Veile-
deren er et bidrag til at alle hørselshemmede barn og
unge skal få et likeverdig og helhetlig opplæringstilb-
ud. Veilederen skal være et hjelpemiddel som beslut-
ningstakere i kommuner og fylkeskommuner kan
bruke i beslutningsprosesser som vedrører opplær-
ingstilbudet til barn og unge med nedsatt hørsel.
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SPØRSMÅL NR. 1518

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 26. juni 2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Spørsmål:
«Kan statsråden utdype grunnen til at fosterforel-

dre i statlige familie- og beredskapshjem mister sine
fridager ved sykmelding, og om det er en praksis som
statsråden i så fall vil gjøre noe med?»

BEGRUNNELSE:
I NTL nytt er det en artikkel om fosterforeldre i

statlige familie- beredskapshjem som mister sine
opparbeidede fridager som de har rett på, dersom de
blir sykmeldte. Virksomheten får refundert sykepen-
ger dersom en av fosterforeldrene er sykmeldt, men
de mister allikevel en opparbeidet rettighet. Mennes-
ker som stiller opp som fosterforeldre tar på seg en
byrde og åpner sitt hjem for barn som har vært utsatt
for omsorgssvikt, og viser med det et viktig sam-
funnsansvar ved å stille opp for barn som har det van-
skelig. En slik praksis er uheldig og kan føre til at
færre vil påta seg oppgaven som fosterforeldre, noe
som er synd for de barna som trenger gode omsorgs-
personer rundt seg.

Svar:
Fosterforeldre gir barn under barnevernets om-

sorg et stabilt og omsorgsfullt hjem. Fosterforeldre er
ikke arbeidstakere, men oppdragstakere. En lands-
omfattende undersøkelse fra 2010 viser at fosterfor-
eldre har et sterkt ønske om å hjelpe barn som trenger
det, og at de opplever at den innsatsen de gjør, er
verdt det.

Fosterforeldre i statlige fosterhjem inngår en
femårig standardkontrakt med oppdragsgiver, som er
den statlige regionale barnevernmyndigheten (Bufe-
tat). Standardkontrakten regulerer forholdet mellom
Bufetat og oppdragstakerne. I henhold til standard-
kontrakten har en oppdragstaker plikt til å være til-
gjengelig for plassering av et barn til enhver tid. Opp-
dragsgiver har bl.a. plikt til å sørge for at oppdragsta-
ker får en frihelg i måneden når et barn er plassert,
samt en såkalt organisert friperiode på inntil 35 frida-
ger hvert kalenderår. I tillegg gir standardkontrakten
rett til en friperiode etter en avsluttet plassering.

Ved sykdom er det bestemmelsene i folketrygd-
loven som kommer til anvendelse. Standardkontrak-
ten eller veilederen til kontrakten regulerer ikke di-
rekte de spørsmål som kan oppstå om opptjening av
friperioder hvis oppdragstaker blir sykemeldt. De-
partementet har gitt Bufdir ansvaret for tolkning av
standardkontraktene som ledd i sin forvaltning av de
statlige fosterhjemmene. Direktoratet har lagt til
grunn at det opparbeides rett til friperioder kun når
oppdragstakeren er tilgjengelig for å utføre oppdrag
for Bufetat.

Oppdragstakere som blir sykemeldt vil imidlertid
ikke miste allerede opparbeidede fridager. Det følger
av direktoratets fortolkning at dersom en oppdragsta-
ker blir sykemeldt, vil opparbeidede fridager (organi-
sert friperiode) som ikke er tatt ut, kunne overføres til
neste kalenderår, legges til friperioden etter endt
plassering eller kompenseres med arbeidsgodgjør-
ing.

9700 barn og unge bodde i fosterhjem ved inn-
gangen til 2012. Flesteparten av disse hjemmene er
kommunale, mens rundt ti prosent er statlige. Statlige
fosterhjem har kompetanse til å ta imot barn og unge
i akuttsituasjoner (beredskapshjem) og barn og unge
som har behov for særlig oppfølging ut over den opp-
følging ethvert barn som må flytte ut av sitt opprin-
nelige hjem vil ha (familiehjem).

Oppdragstakere i statlige fosterhjem gjør en
svært viktig samfunnsoppgave og er med på å bedre
mange barn og unges liv. Bufdir har nedlagt et viktig
arbeid med å presisere forståelsen av kontraktens be-
stemmelser om fri i forbindelse med sykemeldinger,
og direktoratet innhenter erfaringer med hvordan
standardkontraktene praktiseres. Videre varslet Re-
gjeringen i Prop. 106 L (2013-2013) Endringer i bar-
nevernloven at de statlige fosterhjemmene skal eva-
lueres. I den forbindelse vil også standardkontraktene
bli vurdert. Jeg regner med at dette vil gi oss nyttig
kunnskap i vårt videre arbeid med å utvikle gode til-
bud for de barna som de statlige fosterhjemmene er
ment for.
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SPØRSMÅL NR. 1519

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos
Besvart 25. juni 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Mener statsråden at det er akseptabelt at enkelte

pasienter skal være avskåret fra retten til utenlands-
behandling når det ikke finnes adekvat behandling i
Norge, men i utlandet?»

BEGRUNNELSE:
Bakgrunnen for spørsmålet er svaret jeg fikk i

dok. 15:1423(2012-2013) som jeg mener er ufull-
stendig.

Jeg er gjort kjent med at Haukeland nylig har av-
vist pasienter hvor Haukeland og andre innen spesia-
listhelsetjenesten har avdekket behov for irreversibel
behandling innen det aktuelle området, med beskjed
om å søke hjelp i egen helseregion. Pasienter opply-
ser videre om at de i egen region, får beskjed om at
de ikke har et tilbud om adekvat behandling i henhold
til definert behandlingsbehov (irreversibel behand-
ling).

Pasienter oppgir videre at utenlandskontoret sva-
rer at ingen med behov for irreversibel behandling re-
latert til kjeveleddsdysfunksjon vil få innvilget sine

søknader før helseministeren eventuelt instruerer hel-
seforetakene. Dette betyr slik jeg ser det at svaret jeg
fikk 13. juni i år, ikke tar for seg de som ikke får til-
bud ved Haukeland, eller de som vi ikke har kompe-
tanse til å hjelpe i Norge.

Svar:
Når det gjelder rett til behandling i utlandet ved

manglende kompetanse i Norge, vil jeg vise til tidli-
gere svar der jeg har beskrevet regelverket for dette.

Jeg vil imidlertid legge til at alle pasienter har
krav på faglig forsvarlig behandling.

Når det gjelder behandlingstilbudet til pasienter
med alvorlig kjeveleddsdysfunksjon som er vurdert
og utredet ved det tverrfaglige tilbudet i Helse Ber-
gen HF, har jeg i oppdragsbrevet til de regionale hel-
seforetakene satt som mål at det er gitt et behand-
lingstilbud til disse.

Dersom en pasient mener at han eller hun ikke får
den helsehjelpen man har krav på, kan pasienten kla-
ge til Fylkesmannen. Dette følger av pasient- og bru-
kerrettighetsloven.

SPØRSMÅL NR. 1520

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Besvart 24. juni 2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Det vises til statsrådens svar på Dokument nr.

15:1446 og 15:1366 (2012-2013). For å være tydelig
- det bes om regjeringens vurdering på hvordan end-
ringen i oljeskatten vil påvirke antall prosjekter som
realiseres på norsk sokkel. Vi er klar over at regjerin-
gen mener selskapene vil bli flinkere til å holde bud-
sjett.

Men spørsmålet er altså om regjeringen tror at
noen prosjekter kan bli skrinlagt/utsatt som følge av
skatteendringen, og om avvik fra prognosene i så fall
vil få regjeringen til å endre oppfatning?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til at SVs Geir Ketil Hansen i en finans-

debatt i Stortinget mandag 17.06.13 bekreftet at de
mener skatteendringen vil medføre at oljeprosjekter
utsettes. Det hadde vært nyttig om dette er i tråd med
forventningene fra regjeringen. Jeg antar at regjerin-
gen har gjort slike vurderinger før vedtaket blir gjort.

Svar:
Justeringen i de investeringsbaserte fradragene

for petroleumsprosjekter medfører, isolert sett, en
noe lavere lønnsomhet for selskapene ved investerin-
gen i nye prosjekter i petroleumssektoren. Effekten
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på lønnsomheten vil være størst for investeringstun-
ge prosjekter og for de mest marginale prosjektene.

Skattejusteringens effekt på hvilke prosjekter
som gjennomføres, samt på hvordan disse gjennom-
føres, er det for tidlig å ha en bestemt oppfatning om.

Endringen som regjeringen foreslo i tilknytning til
revidert budsjett er nylig vedtatt i Stortinget. Regje-
ringen har ikke planer om andre endringer i petrole-
umsskatten enn denne gjennomførte justeringen.

SPØRSMÅL NR. 1521

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 26. juni 2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Spørsmål:
«Kvifor vel statsråden å avvise alle anbefalingar

frå Bondelaget og organisasjonane når det gjelder
rovdyrjakt?»

GRUNNGJEVING:
Bondelaget og åtte organisasjonar har på bak-

grunn av vanskar med å ta ut rovdyrbestand over be-
standsmål anbefalt miljøverndepartementet en rekke
tiltak for å effektivisere jakta på rovdyr, ikkje minst
jerv. Flom, rovdyr og auka freda areal truer beitenær-
inga fleira stader og rovdyrtrusselen er alarmerande i
bl.a. Gudbrandsdalen. Legitimiteten til rovdyrforli-
ket er truga gjennom manglande evne til uttak av rov-
dyrbestander langt over avtalte bestandsmål blir det
hevda.

Svar:
Rovviltforliket seier at lisensfelling skal være ho-

vudverkemiddelet i reguleringa av bestandsstorleik
og utbreiing av bjørn og jerv, og er positiv til initiativ
som kan bidra til effektivisering av lisensfellinga.
Det har eg òg gjeve uttrykk for overfor dei organisa-
sjonane som kom med anbefalingane om å effektivi-
sere lisensfellinga på jerv og bjørn, og anbefalingane
har vore nyttige i arbeidet med å effektivisere lisens-
fellinga.

Enkelte av punkta frå organisasjonane vart vur-
dert i arbeidet med rovviltforliket i 2011, slik som ut-
viding av lisensfellingsperioden for bjørn. Eg meiner
også at mellom anna etableringa av jaktkurssenteret i
Flå i regi av Noregs Jeger- og Fiskerforbund er eit
godt tiltak som kan bidra til å auke kompetansen og
effektiviteten. Miljøforvaltinga har fylgt opp med
økonomisk støtte til jaktkurssenteret.

Grunngjevinga for at fleire av dei andre anbefalte
tiltaka ikkje er fylgt opp vidare har i stor grad saman-
heng med dyreetiske vurderingar, slik det går fram av

svarbrevet organisasjonane fekk. Under fylgjer ei
oppsummering av dei sentrale anbefalingane, og mi
vurdering av desse.

Ei av anbefalingane var å endre starttidspunktet
for lisensfellingsperioden på jerv. I 2005 vart lisens-
fellingsperioden endra for å auke moglegheitene til å
kombinere for eksempel hjorteviltjakt og lisensfel-
ling av jerv. Avgrensinga vart gjort på ein slik måte
at ein unngår å sette jervkvalpane si overleving i fare,
noko som har samanheng med det tidspunkt då kval-
pane kan overleve sjølv om mora skulle bli skoten
under lisensfelling. Lisensfellingsperiodens avgren-
sing er altså gjort med omsyn til kvalpane si overle-
ving, og det har ikkje kome ny kunnskap som tilseier
at det vil være dyreetisk forsvarleg å opne for lisens-
felling av jerv på eit tidligare tidspunkt på året.

Å endre lisensfellingsperioden for bjørn var òg ei
av anbefalingane frå organisasjonane. Lisensfellings-
perioden vart sist vurdert og fastsett av Stortinget
våren 2011, og eg vurderer det ikkje som aktuelt å ut-
vide perioden ytterlegare utover det Stortinget har
bestemt.

Organisasjonane ynskte vidare at det opnast for
bruk av laus på drevet halsande hundar ved felling av
bjørn. Bruk av slike hundar vil for nokre viltartar
være ei jaktform som kan påføre arten uakseptabelt
mye stress og fysiologisk skade. Det er ikkje alle ar-
tar som er evolusjonsmessig tilpassa å kunne tåle
langvarig jaging. Ut frå bjørnens anatomi og fysiolo-
gi kan jaging over lengre distansar og tidsrom eksem-
pelvis resultere i overoppheiting og ein dyrevelferds-
messig svært uheldig situasjon for bjørnen. Av om-
syn til å greie ut desse tilhøva betre er det sett i verk
utgreiing av ulike hunderasar sine mogelegheiter og
avgrensingar i samband med jakt. Då vil det også
kunne visast kva sort påverknad hundar kan ha på til
dømes bjørn.

Når det gjeld bruk av elektronisk varsling for til-
syn av jervebås har eg ei klar oppfatning om at til-
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synsreglane skal være strenge. Vilt som vert fanga le-
vande blir utsett for stress, og grunna dyrevelferds-
messige forhold vert det praktisert ei streng forståing
av regelverket om fangst. Utan krav til fysisk eller vi-
suelt tilsyn vil det også være vanskelig for oppsyns-
personell å kontrollere fangsten. Eg meiner at eit
kontrollerbart regelmessig tilsyn er avgjerande for å
ivareta det dyrevelferdsmessige aspektet, og vurderer
det ikkje som aktuelt å liberalisere tilsynskrava no.

Organisasjonane foreslo også at det bør bli gjeve
løyve til bruk av snøskuter for å føre tilsyn med jer-
vebås og for å legge ut og sjå etter åte for jervejakt.
Eg er kjent med at det i ein del tilfeller er gjeve dis-
pensasjon til bruk av snøskuter for utkøyring av både
jervebås og åte. Eg vurderer det ikkje som aktuelt å
opne for generell bruk av snøskuter til slike formål,
og eventuelle løyver bør som tidlegare bli gjeve gjen-
nom dispensasjonar.

SPØRSMÅL NR. 1522

Innlevert 18. juni 2013 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 1. juli 2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Det har over lengre tid vært generell enighet i

Stortinget om å øke utvinningsgraden, deriblant gjen-
nom satsing på EOR og marginale felt. Man har også
stimulert til økt mangfold på sokkelen gjennom refu-
sjonsordningen i skatteregimet. Dette har vært suk-
sess og økt både antall aktører og letevirksomheten
på sokkelen.

Hva vil regjeringen gjøre for at man stimulerer til
å videreføre denne positive utviklingen for norsk
oljenæring?»

Svar:
I Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framti-

da - om petroleumsvirksomheten, gjorde regjeringen
det klart at en bevisst og samtidig satsing i alle faser
av petroleumsvirksomheten kan føre til at produksjo-
nen fra norsk sokkel opprettholdes på et høyt nivå i
tiår framover. For å nå målet om lønnsom produksjon
av olje og gass i et langsiktig perspektiv gikk regje-
ringen inn for en parallell offensiv satsing på tre om-
råder:

– Øke utvinningen fra eksisterende felt og utbyg-
ging av drivverdige funn.

– Fortsette en aktiv utforskning av åpnet areal, båd-
e i modne og umodne områder.

– Gjennomføre åpningsprosessene for Jan Mayen
og Barentshavet sørøst.

Innholdet i Meld. St. 28 (2010-2011) er bredt for-
ankret i Stortinget og regjeringen leverer kontinuer-
lig på realisering av målsettingene. Noe av det viktig-
ste departementet gjør er å opprettholde et effektivt

og godt rammeverk. Et regime som gjør at de lønns-
omme ressursene blir hentet opp. Departementet har
eksempelvis jobbet med tilpasninger som sikrer at
verdiene tas ut på feltene og ikke i infrastrukturen.
God ressursforvaltning krever at kostnaden ved å ut-
nytte eksisterende infrastruktur ikke er uhensikts-
messig høy.

Regjeringen har gått gjennom anbefalingene til
ekspertutvalget for økt utvinning (Åm-utvalget). I
Meld. St. 28 (2010-2011) presenterer regjeringen en
rekke tiltak for å følge opp utvalgets anbefalinger.
Mange av forslagene fra utvalget gjelder forhold
mellom aktørene i næringen. Departementet har gitt
næringen selv, gjennom Konkraft, i oppgave å vurde-
re disse anbefalingene. Dette har næringen fulgt opp
og det er fremmet konkrete forslag til hvordan nær-
ingen selv kan bidra til økt utvinning. Arbeidet med
økt utvinning er høyt prioritert både i Oljedirektoratet
og Petoro.

Det er godkjent en rekke utbygginger de siste
årene. De fleste gjelder mindre funn som knyttes til
eksisterende felt. Feltene er gjort lønnsomme som
følge av standardisering, raskere prosjektgjennom-
føring og gode produktpriser. Dette er tidskritiske
prosjekter, som må realiseres mens infrastrukturen er
på plass og i drift. Det er også godkjent større ombyg-
ginger på eksisterende felt. Dette er prosjekter som
legger til rette for økt utvinning. I tillegg er det god-
kjent flere nye, selvstendige utbygginger som Martin
Linge, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. En
rekke ulike operatører står bak utbyggingene. I årene
framover vil det derfor bli flere selskaper som er ope-
ratør for produserende felt. Jeg vil også trekke frem
utbyggingen av Aasta Hansteen og Polarled. Utbyg-
gingen etablerer ny infrastruktur til en ny del nord i
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Norskehavet og legger til rette for nye utbygginger
som kan bruke tilleggskapasitet i infrastrukturen. Jeg
har stor tro på at utbyggingen vil bidra til å utløse mer
aktivitet og verdiskaping i Norskehavet. Dette er
svært godt nytt for landet. Det er godt nytt for lands-
delen.

Regjeringen fører en aktiv tildelingspolitikk
gjennom årlige tildelinger i forhåndsdefinerte områd-
er og annet hvert år i nummererte konsesjonsrunder.
Dette gir resultater. I 2005 var antallet letebrønner
12. Et antall som var alt for lavt til en god utforskning
av sokkelen. De siste årene har vi hatt mellom 40 og
65 letebrønner i året og letingen har gitt gode resulta-
ter. Det er gjort mange nye funn de siste årene. De
mest omtalte funnene er Castberg-funnene (Skrugard
og Havis) og Johan Sverdrup, men det er også gjort
flere andre kommersielle funn. Det er stor interesse
for nye tildelinger, noe som sist kom til uttrykk i den
nylig avsluttede 22. konsesjonsrunde. Vi fikk mange
søknader og har tildelt 24 utvinningstillatelser til et
mangfold av selskaper, inkludert helt nye aktører på
norsk sokkel.

Satsing på økt utvinning, utbygging av lønns-
omme funn og leting i åpnede områder gjør at utsik-
tene for norsk petroleumsvirksomhet er svært positiv.
For å opprettholde den positive utviklingen i næring-

en på lengre sikt er det nødvendig å åpne nye områder
for petroleumsvirksomhet. Regjeringen har gjen-
nomført en kunnskapsinnhenting om virkninger av
petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet.
Vi har nå svært god kunnskap om virkninger av pe-
troleumsvirksomhet i dette området. Regjeringen har
gjennomført åpningsprosessen for Barentshavet
sørøst. Saken er fremmet for Stortinget og 19. juni
2013 sluttet Stortinget seg til regjeringens anbefaling
om åpning av Barentshavet sørøst for petroleums-
virksomhet. Areal i Barentshavet sørøst vil bli inklu-
dert i 23. konsesjonsrunde som vil bli startet opp
høsten 2013.

Stortinget har besluttet å igangsette en åpnings-
prosess for norske havområder ved Jan Mayen. Her
er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til potensialet
for olje og gass. For å legge til rette for et best mulig
beslutningsgrunnlag for Stortinget har jeg gitt Olje-
direktoratet mer tid til å sluttføre den pågående res-
surskartleggingen.

En aktiv oppfølging av politikken i Meld. St. 28
(2010-2011) En næring for framtida - om petrole-
umsvirksomheten, legger til rette for en fortsatt posi-
tiv utvikling for norsk petroleumsvirksomhet. Regje-
ringen leverer. Det vil vi fortsette med.

SPØRSMÅL NR. 1523

Innlevert 19. juni 2013 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy
Besvart 25. juni 2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Menneskerettighetskonvensjonen for mennes-

ker med nedsatt funksjonsevne er nå ratifisert. Den
pålegger norske myndigheter å legge til rette for at
mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne
delta i samfunnet på lik linje med andre. Det har
kommet frem at det foreligger svært ulik praksis fra
kommune til kommune når det gjelder tildeling av
trappeheis for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva er årsaken til det og hva vil statsråden gjøre
for at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke blir
diskriminert på denne måten?»

Svar:
Spørsmålet fra stortingsrepresentant Dåvøy gjel-

der ulik praksis mellom kommunene vedrørende til-
deling av trappeheis til personer med nedsatt funk-

sjonsevne, og hva jeg kan gjøre for å unngå slik for-
skjellsbehandling.

Folketrygdloven § 10-7 gir personer med varig
og vesentlig nedsatt funksjonsevne rett til trappeheis
når dette er nødvendig. Trappeheisen finansieres i sin
helhet av NAV Hjelpemiddelsentral og er uavhengig
av økonomien i den enkelte kommune. Jeg har fått
opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at de
ikke er kjent med at det skulle være vesentlige for-
skjeller mellom hvordan de ulike hjelpemiddelsen-
tralene tolker reglene for stønad til trappeheis.

Ved installering av trappeheis i fellesareal i fler-
bolighus, for eksempel i lavblokker, har kommunen
ansvar for å påse at man etter installasjon av trappe-
heis fremdeles har sikker rømningsvei ved brann.
Plan- og bygningsloven ble endret 1. juli 2010. End-
ringen medførte strengere krav til minimumsbredde
for rømningsvei i trapp.
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Ved et visst intervall av trappebredder (106–125
cm) foretar kommunen en skjønnsmessig og helhet-
lig vurdering av om det er plass til trappeheis. Plan-
og bygningsetaten i kommunen vurderer om man i
hvert enkelt tilfelle skal gjøre unntak fra kravet om
bredere trappebredde.

I de tilfeller der trappebredden er smalere enn
106 cm, må kommunen vurdere om det kan gis dis-
pensasjon fra plan- og bygningsloven. Det foretas en
konkret og individuell vurdering hvor hensynet til
sikker rømningsvei ved brann, samt ferdselen for de

andre beboerne, vurderes opp mot brukerens behov
for tilgjengelighet.

For øvrig er jeg gjort oppmerksom på at styret i
borettslag/boligsameier må godkjenne installasjon av
trappeheis i fellesarealene.

Jeg har forståelse for at de ulike sakene for den
enkelte brukeren som har behov for trappeheis kan
fremstå som en forskjellsbehandling. Det ligger
imidlertid en ivaretakelse av brannsikkerhet og
rømningsveier for alle beboerne til grunn for at kom-
munen ikke i alle tilfeller kan godkjenne søknader
om trappeheis i flerbruksboliger.

SPØRSMÅL NR. 1524

Innlevert 19. juni 2013 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 1. juli 2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Stavanger Aftenblad melder at "Olje- og energi-

minister Ola Borten Moe mener det er forsvarlig å
endre tariffene for transport av gass gjennom rørledn-
ingen Gassled." Og, "Borten Moe sier i et intervju
med nyhetsbyrået Bloomberg at det ville være van-
skelig å gå bort fra planen om å kutte tariffene for
gasstransport med 90 prosent innen fristen 1. juli." Et
slikt kutt i tariffer bedrer lønnsomhet for bruk av gass
nasjonalt.

Tror statsråden dette vil øke sjansen for å kunne
bygge gassrør for nasjonalt forbruk?»

Svar:
I høringsnotatet er det foreslått å redusere tariffe-

ne for nye transportavtaler med om lag 90 pst. Det

foreslås ingen endringer i tariffen for inngåtte trans-
portavtaler.

Formålet med å redusere tariffene i Gassled er å
legge til rette for god ressursforvaltning slik at mest
mulig av ressursene på norsk sokkel blir utvunnet.

Nesten all gass fra norsk sokkel må transporteres
gjennom Gassled for å nå markedene. Reduksjon i
transporttariffene er derfor et godt virkemiddel for å
øke tilgangen på gass fra norsk sokkel. Store meng-
der gass er i dag fysisk tilgjengelig på flere landings-
punkter langs norskekysten. Lavere tariffer vil bidra
til at enda mer gass vil bli tilgjengelig. Hvorvidt dette
også fører til økt bruk av gass i Norge er hovedsake-
lig et kommersielt anliggende mellom selgere og
kjøpere av gass.
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SPØRSMÅL NR. 1525

Innlevert 19. juni 2013 av stortingsrepresentant Karin Yrvin
Besvart 25. juni 2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Spørsmål:
«Hvordan følger regjeringen opp arbeidet med en

handlingsplan for mental helse?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til Innstilling fra utenriks- og forsvars-

komiteen om global helse i utenriks- og utviklingspo-
litikken (Innst. 300 S (2011–2012)):

"Komiteen har notert seg at Verdens helseorgani-
sasjons styre, der Norge er representert, har lagt fram
en uttalelse for helseforsamlingen i 2012 hvor regje-
ringer og aktører på utviklingsområdet oppfordres til
å ta utfordringen når det gjelder menneskers psykiske
helse mer på alvor. Det trengs både strategier og pro-
grammer for å inkludere mennesker med mentale ut-
fordringer i utdannelse, arbeid, helse, sosial beskyttel-
se og fattigdomsbekjempelse. I resolusjonen «Global
burden of mental disorders and the need for a compre-
hensive, coordinated respons from health and social
sectors at the country level» ber Verdens helseorgani-
sasjons styre om at medlemslandene samarbeider om
å utvikle en handlingsplan for mental helse. Komiteen
forutsetter at regjeringen følger opp dette arbeidet og
ber om en tilbakemelding om hvordan dette skjer."

Svar:
Jeg er enig med representanten Yrvin at mental

helse må stå sentralt i arbeidet med global helse. Nor-
ge og de øvrige nordiske landene arbeider for at men-
tal helse bør prioriteres høyere av medlemslandene i

Verdens helseorganisasjon (WHO). I tråd med dette
støttet Norge vedtak av resolusjonen om mental helse
på Verdens helseforsamling i 2012.

Etter vedtaket har WHO i samarbeid med med-
lemslandene ferdigstilt en handlingsplan for psykisk
helse, «Global Mental Health Action Plan». Planen
inneholder en rekke punkter for oppfølging fra både
WHO sentralt og i det enkelte medlemsland. Viktige
anbefalinger inkluderer å styrke kunnskapen om psy-
kisk helse i primærhelsetjenesten; satsing på lokale
tiltak fremfor lukkede, spesialiserte institusjoner; an-
svarliggjøring av ledere i helsetjenesten; forebyggen-
de arbeid og tiltak for å motvirke stigmatisering samt
styrket innsats på informasjonsinnhenting og fors-
kning.

Norge har bistått i utviklingen av handlingspla-
nen. Vi har blant annet vært vertskap for et WHO-
konsultasjonsmøte i Oslo i september 2012. WHOs
Europa-region har i tillegg utviklet sin egen Europe-
an Mental Health Strategy, som også ble drøftet på
Oslo-møtet. Etter innstilling fra WHOs styre i januar
i år ble handlingsplanen vedtatt av Verdens helsefor-
samling i mai.

Oppfølgingen av WHOs handlingsplan i Norge
vil knyttes til helsetjenestens arbeid med psykisk hel-
se. Den norske tilnærmingen er i tråd med de sentrale
budskapene i handlingsplanen.
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SPØRSMÅL NR. 1526

Innlevert 19. juni 2013 av stortingsrepresentant Kenneth Svendsen
Besvart 1. juli 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«En person med sår på føttene i forbindelse med

diabetes, har gått inn og ut av Nordlandssykehuset i
Bodø i nærmere 5 år. Han har amputert til sammen 6
tær, og har sår som kan føre til amputasjon av foten.
Personen har bedt om en vurdering fra et annet syke-
hus, og han har bedt om overflytting til annet sykehus
med bakgrunn i fritt sykehus valg. Ingen av delene
har han fått gjennomslag for.

Vil statsråden ta initiativ slik at pasienten får de
rettighet som han etter loven har krav på?»

BEGRUNNELSE:
Pasienten som det vises til har over de siste 5 år

hatt komplikasjoner ifm. Sår på begge føttene. Dette
har ført til amputasjon av 6 tær. Han har i tillegg sår
i begge føttene som ikke vil gro. Dette har sin bak-
grunn i hans diabetes. Han har nettopp amputert en
tå, og ble i dag sendt ut av sykehuset på nytt. Han sier
at det kun er et tidsspørsmål før han må inn på nytt for
å ta en tå til, eller i verste fall foten. Han har gang på
gang bedt å få et team med spesialister på de forskjel-
lige plagene han har for å gjøre en vurdering, og leg-
ge en langsiktig plan over hvordan man skal takle ut-
fordringene med sårene fremover. Dette har han ikke
fått. Han har også søkt om en vurdering fra et annet
sykehus (rikshospitalet), dette har han fått avslag på.
Han har også med bakgrunn i fritt sykehusvalg bedt
om å overføres til et annet sykehus, dette er heller
ikke tatt til følge. Han sier selv at det virker som om
han ikke har noen rettigheter, og at sykehuset bare
sitter og venter på at betennelsen i foten skal ta seg
opp slik at han må tilbake til Nordlandsykehuset i
Bodø. Han har gjentatte ganger, og over flere år bedt
om å få fottøy som er tilpasset foten på en slik måte
at de vedvarende sårene ikke utsettes for unødvendig
belastning.

Først etter betydelig press fra han fikk han tilgang
på slikt skotøy for knapt en uke siden. Han sier videre
at han har mistet helt tiltroen til dette sykehuset.

Han vurderer nå å reise til et sykehus i USA med
høy kompetanse på sår ifm. diabetes slik at han kan
få en frittstående vurdering på hvilke muligheter han
har for å slippe en amputasjon av foten. Han har for-
stått det slik at han ikke får dekket dette av staten,
men må betale dette selv. Både han og jeg håper
Statsråden tar dette på største alvor, og setter inn til-
tak.

Svar:
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven at

pasient som henvises til sykehus har rett til å få sin
helsetilstand vurdert innen 30 virkedager. Etter hen-
visning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet
vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetje-
nesten, såkalt ”second opinion”. Dette vil også gjelde
for denne pasienten. Videre er det slik at pasienter
selv kan velge på hvilket sykehus vurdering eller be-
handling skal foretas, men pasienten kan ikke velge
behandlingsnivå. Dette innebærer at pasienten ikke
kan velge mer spesialisert behandling enn det pasien-
ten er henvist for. Pasienter kan benytte seg av retten
til fritt sykehusvalg ved de forskjellige trinnene i hel-
sehjelpen, men ikke ved øyeblikkelig hjelp. Pasien-
ten kan utøve valgretten mens behandlingen pågår,
men helsepersonell må kunne vurdere om det er me-
disinsk forsvarlig å avbryte behandlingen. Dersom
pasienten mener han ikke får oppfylt de rettighetene
han har etter pasient- og brukerrettighetsloven, kan
han klage til Fylkesmannen i Nordland.

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder og-
så bestemmelser om rett til behandling i utlandet. En
pasient med rett til nødvendig helsehjelp har rett til
behandling i utlandet dersom det ikke finnes et ade-
kvat medisinsk tilbud i Norge. Dette er nærmere re-
gulert i prioriteringsforskriften. Det grunnleggende
vilkåret for dekning av utgifter ved behandling i ut-
landet er manglende medisinsk kompetanse i Norge.
Dersom behandlingen kan utføres forsvarlig i Norge
etter akseptert metode, dekkes ikke utgifter til be-
handling i utlandet. Hovedregelen er derfor at man
skal benytte det behandlingstilbudet som finnes i
Norge, selv om det kan være utviklet et mulig mer
avansert behandlingstilbud i utlandet. Dette gjelder
selv om pasienten ønsker behandling utført ved uten-
landsk institusjon etter en metode som ikke er tatt i
bruk i Norge. Videre forutsettes det at helsehjelpen
kan utføres forsvarlig av tjenesteyter i utlandet etter
akseptert metode.

Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg er opp-
tatt av utviklingen på diabetesfeltet og er i dialog med
Norges Diabetesforbund for å belyse og diskutere da-
gens utfordringer og hvordan vi vil kunne gi tjeneste-
tilbudet til mennesker med diabetes et løft. Diabetes-
forbundet er en sentral og viktig aktør i utviklingen
av helsetjenestene på dette området.
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SPØRSMÅL NR. 1527

Innlevert 19. juni 2013 av stortingsrepresentant Helge André Njåstad
Besvart 27. juni 2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Kva vil statsråden gjera for å sikre at det blir an-

bodsplikt også for pensjon og eit velfungerande mar-
ked?»

GRUNNGJEVING:
DNB Livsforsikring ASA medelte sine kunder i

juni at dei skal avvikle foretningsområde for offent-
lege tjenestepensjonsprodukt. Bakgrunnen for be-
slutningen mellom anna ein krevande konkurransesi-
tuasjon utan anbodsplikt for innkiøp av pensjon. Det-
te framstår litt spesielt når lov om offentlege anskaf-
felser pålegger konkurranse på dei fleste innkjøp.
Når no både DNB og storebrand trekker seg ut av det-
te markedet står man i praksis igjen med kun Klp som
levrandør ved sidan av eigne pensjonskasser.

Svar:
Jeg har merket meg den utviklingen som stor-

tingsrepresentant Helge Andre Njåstad her viser til.
Som konkurranseminister skulle jeg gjerne ha sett at
det var flere aktører tilstede i markedet. Offentlig tje-
nestepensjon har som produkt små eller ingen for-
skjeller på tvers av yrkesgrupper og ansatte innenfor
offentlig sektor. Likevel er situasjonen i dag slik at
dette markedet i hovedsak omfatter tjenestepensjon
for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Statlige
pensjoner gjennom Statens Pensjonskasse regnes
som egenregi, og er dermed ikke gjenstand for kon-
kurranseutsetting.

Også kommunene kan organisere tjenestepen-
sjon i form av egenregi gjennom en egen pensjons-

kasse. Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for
dette. Det er altså ikke slik at kommunene er helt uten
andre alternativer, selv om KLP skulle forbli den
eneste aktøren i dette markedet. Videre må KLP for-
holde seg til konkurranseloven som setter grenser for
hva en aktør kan gjøre.

I forhold til kommunene regnes KLP som en ek-
stern pensjonsleverandør, og har en kommune først
besluttet at tjenesten skal leveres av en ekstern leve-
randør, må kommunen følge anskaffelsesregelverket
ved inngåelse av kontrakt. Dette har Fornyings-, ad-
ministrasjons- og kirkedepartementet slått fast i en
tolkningsuttalelse til Konkurransetilsynet fra 2012.
Det betyr at kommuner som hovedregel må konkur-
ranseutsette nye kontrakter om tjenestepensjon.

Videre har kommunene i utgangspunktet også
plikt til med å jevne mellomrom å konkurranseutsette
løpende tidsubegrensede avtaler om tjenestepensjon.
Det betyr at kommunene ikke kan la en eksisterende
avtale om tjenestepensjon løpe i uforholdsmessig
lang tid. De må da etter en passende periode konkur-
ranseutsette avtalen på nytt. Dette gjelder imidlertid
ikke for kontrakter som er inngått før EØS-avtalens
ikrafttredelse 1. januar 1994. I fortolkningsuttalelsen
har departementet imidlertid understreket at selv om
en oppdragsgiver ikke er rettslig forpliktet til å kon-
kurranseutsette slike ”gamle” avtaler, så kan det like-
vel være hensiktsmessig. Departementet har derfor
oppfordret oppdragsgiverne til uansett med jevne
mellomrom å vurdere å konkurranseutsette slike av-
taler.

Fortolkningsuttalelsen er tilgjengelig på departe-
mentets hjemmeside.

SPØRSMÅL NR. 1528

Innlevert 19. juni 2013 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 28. juni 2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Spørsmål:
«Miljøverndepartementet mener norsk lovverk

ikke kan brukes mot forurensing fra Russland. Finn-
mark rammes daglig av forurensing fra konsernet

Norilsk Nickel, og Sør-Varanger kommune har Nor-
ges høyeste innhold av svoveldioksid i luften. En for-
urensing som har fått vedvare over mange år.

Hva har statsråden foretatt seg for å stanse denne
forurensingen, og hva akter statsråden å foreta seg
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konkret for å stille eierne av Norilsk Nikkel og rus-
siske myndigheter til ansvar for forurensingen?»

Svar:
Jeg vil innledningsvis peke på alle norske regje-

ringer har fulgt en klar og konsistent linje basert på
bred politisk enighet i spørsmålet om forurensingene
fra bedriften Petsjenganikel. Fremdeles er utslippene
av svoveldioksid og tungmetaller fra Nikel uaksepta-
belt høye. For regjeringen er det en høyt prioritert sak
å finne en løsning som tar vare på hensynet til helse
og miljø i grenseområdet.

Etter at avtalene med Norilsk Nikel om moderni-
sering av bedriften med norsk støtte utløp i 2010, har
man fra norsk side lagt press på russiske myndigheter
for å få dem til å pålegge bedriften strengere utslipp-
skrav. Saken har regelmessig vært brakt på bane i bi-
laterale møter på politisk nivå. I felleserklæringen fra
president Medvedjevs besøk i Norge i 2010 ble det
fastslått at utslippene fra nikkelproduksjonen er et
problem, og at russiske myndigheter skulle medvirke
til å iverksette nødvendige tiltak for å redusere utslip-
pene til et nivå som ikke skader helse og miljø i gren-
seområdet. Videre var det enighet om å styrke mil-
jøovervåkningen i grenseområdet og å forbedre in-
formasjonen til lokalbefolkningen om den faktiske
miljøsituasjon.

Som en oppfølgning av felleserklæringen har jeg
intensivert dialogen med russiske myndigheter, der
bedriften også har vært involvert. I juli i fjor arran-
gerte Miljøverndepartementet et større møte med
bred deltakelse fra russiske og norske myndigheter
og fra Norilsk Nikel. På møtet ble det klart at begge
parter erkjenner at vi står overfor et miljøproblem
som det må gjøres noe med, men at det er ulik opp-
fatning av hvor alvorlig problemet er. På Miljøk-
ommisjonens møte i september fikk vi opplyst at rus-
siske myndigheter anser at bedriften overholder rus-
sisk lov fordi utslippene ligger innen en såkalt ”mid-
lertidig forhøyd utslippsgrense”, og at man tidligst
kunne forvente at bedriften ville være i stand til å
oppfylle den ordinære utslippstillatelsen i løpet av
2015. Dette ville tilsvare ca. 70 000 tonn SO2 per år,
noe som fortsatt med norske øyne er uakseptabelt
høyt.

Saken har flere ganger vært tatt opp i den norsk-
russiske regjeringskommisjonen for økonomisk sam-
arbeid, som to ganger har vedtatt at det skulle oppret-
tes en arbeidsgruppe som skulle rapportere om frem-
drift i arbeidet med å redusere utslippene. Begge for-
søkene har strandet, hovedsakelig fordi Norilsk Nikel
ikke har villet samarbeide. Et forsøk på kommisjo-
nens møte i Oslo 11. juni i år på å innføre en rutine
med årlig rapportering til kommisjonens møter førte
ikke frem, fordi utslippstall i følge russisk lov anses

som bedriftshemmeligheter. Man var enig om at mil-
jøovervåkningen bør styrkes, men fra russisk side
ønsker man at dette skal henvises til miljøvernkomm-
isjonen.

Jeg tok selv opp saken da jeg møtte naturressurs-
og miljøvernminister Donskoj 11. juni. Han gav ut-
trykk for at han ønsket fremdrift i saken, og informer-
te om at russiske myndigheter har tatt initiativ til et
samarbeid med FNs organisasjon for industriell ut-
vikling, UNIDO, som bl.a. yter assistanse innen ut-
vikling av bærekraftig industriproduksjon. Vi har
bedt om en utdypning av hva dette innebærer.

Norske representanter har brakt opp spørsmålet
om Russlands ansvar i forhold til naboland for å hin-
dre grenseoverskridende forurensninger i forbindelse
med at Russland søker om medlemskap i OECD.
OECD har flere rådsbeslutninger på dette området
som nye medlemsland vil måtte ta hensyn til, selv om
de ikke er juridisk bindende. Medlemskap i OECD
ville forplikte Russland til å underkaste seg jevnlige
eksaminasjoner også på miljøområdet. Sammen med
russisk tilslutning til relevante konvensjoner på mil-
jøområdet vil dette bety at Russland over tid påtar seg
de samme forpliktelser som vestlige land på viktige
miljøområder.

Når det gjelder miljøtilstanden i grenseområdet
har det opp gjennom årene vært foretatt et stort antall
undersøkelser. Dessverre har det til dels vært brukt
noe ulike målemetoder på norsk og russisk side, slik
at resultatene ikke alltid har vært sammenlignbare.
Jeg har derfor latt gjennomføre en gjennomgang av
eksisterende undersøkelser med sikte på å få et bilde
av kunnskapsstatus. Undersøkelsen foreligger i disse
dager. Den viser at det har skjedd forbedringer på vis-
se områder (for eksempel når det gjelder vannforsur-
ing og innholdet av nikkel og kobber i bær), men at
det fortsatt er grunn til uro når det gjelder tungmetall-
konsentrasjonen i nedbør, jordsmonn og sedimenter i
innsjøer inntil 20 km fra smelteverket. Undersøkels-
en bekrefter at hovedproblemene ikke lenger er knyt-
tet til utslippene av SO2, men til tungmetaller. Den
anbefaler bl.a. innhenting av oppdatert informasjon
om sammensetning og omfang av lokalt høstet mat
og behov for en ny norsk- russisk helseundersøkelse
i lys av fornyet medisinsk kunnskap.

Det har blant annet fra lokalt hold vært reist
spørsmål om bedriften kan stilles til ansvar for sine
utslipp. Jeg har stor forståelse for den frustrasjon folk
i Sør- Varanger føler stilt overfor en forurensende be-
drift i Russland som ikke tar hensyn verken til miljø
eller helse til dem som jobber og bor i grenseområdet.
Men jeg tror det kan være vanskelig å nå frem ved å
gå rettens vei. Til tross for de tilbakeslagene vi har
hatt i denne saken, mener jeg den bare kan løses gjen-
nom politisk dialog.
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SPØRSMÅL NR. 1529

Innlevert 19. juni 2013 av stortingsrepresentant Kjell Arvid Svendsen
Besvart 26. juni 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Vil statsråden legge til rette for at kranførerl-

ærlinger får de samme dispensasjonsregler for al-
dersgrenser som gjelder for transportfag for å sikre
rekrutteringen til kranførerfaget?»

BEGRUNNELSE:
Endring av førerkortforskriften som trådde i kraft

19. januar 2013 innebærer at minstealderen for før-
erkort heves fra 18 til 21 år for klasse C, og fra 21 til
24 år for buss. Tilsvarende skjer også innenfor mot-
orsykkelklassene.

Det er i yrkessjåførforskriften gitt anledning til å
framstille seg til førerprøve innen godstransport
(klasse C eller CE) fra fylte 18 år, under forutsetning
av at man har fullført en 280 timer yrkessjåførutda-
nning og bestått prøve. Det legges til grunn at kjøret-
øykategorien "mobilkran" er registrert som motor-
redskap. På motorredskap er det normalt ikke tillatt å
frakte gods, hvilket innebærer at muligheten for å be-
nytte seg av yrkessjåførutdanningen for å få førerrett
før oppnådd minstealder, ikke kan komme til anven-
delse, da disse bestemmelsene kun regulerer førerr-
ettigheter for å drive transport mot vederlag.

Førerkortdirektivet regulerer aldersbestemmelser
for førerkortene, og etter direktivet er det ikke gitt
åpning for å gi dispensasjon for lavere alder. Dette
innebærer for kranfagelevene må være fylt 21 år for
å erverve førerrett klasse C, for å kunne kjøre mobil-
kranen på offentlig veg.

Dette er en alvorlig sak for kranbransjen, som
ikke vil ta inn lærlinger som ikke vil kunne gjøre en

selvstendig jobb før de er over 21 år. Kranfaget er et
forholdsvis nytt fag som er på fremmarsj. Det er vik-
tig å legge til rette for god rekruttering av lærlinger,
men konsekvensene av direktivet kan bli at ungdom-
mer mister mulighet for læreplass.

Både mobilkranfirmaer, forsyningsbaser, oljean-
legg, byggeindustrien, mekanisk industri og havne-
vesen er alle områder hvor mobilkran er viktige brik-
ker. Rekrutteringen vil vanskeliggjøres dersom for-
skriften blir gjeldende.

For bransjen vil det bli vanskelig å motivere ung-
dom til å satse på kranfaget. Behovet for fagarbeidere
er stort, og kranfagelever bør få dispensasjon på sam-
me måte som elever ved transportlinjen får det.

Svar:
Jeg viser til mitt svar av 6. februar i år på spørsm-

ål nr. 723 til skriftlig besvarelse fra representanten
Elisabeth Aspaker som omhandler samme temaet.

Som vist til i dette svaret må norske førerkortreg-
ler følge de samme prinsipper og rammer som følger
av direktiv 2006/126/EU (førerkortdirektivet) for de
internasjonale klassene.

Førerkortdirektivet fastsetter minstealderen for
klasse C til 21 år, såfremt det ikke er gjennomført
fullstendig yrkessjåføropplæring etter yrkessjåførdi-
rektivet (direktiv 2003/59/EF). Dersom det skal åpn-
es for lavere alderskrav også for kranførere, må for-
utsetningen om gjennomført fullstendig yrkessjåf-
øropplæring legges inn også i kranføreropplæringen.
Utover en slik løsning er det ikke dispensasjonsad-
gang for den aktuelle klassen.
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SPØRSMÅL NR. 1530

Innlevert 19. juni 2013 av stortingsrepresentant Helge André Njåstad
Besvart 31. juli 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Vil auka kostnader til nye ferjeanbod vera noko

statsråden tek med seg når rammene til fylkeskom-
munen blir fastsett?»

GRUNNGJEVING:
I svar på spørsmål 1484 stadefestar samferdsle-

minister Marit Arnstad at alderen på ferjene i fylkes-
vegferjedrifta er vesentleg høgare enn på riksveg-
sambanda. Dette uroar dei ferjeavhengige samfunna
langs kysten. Svært ofte opplever dei reisande mel-
dingar om avbrote turar, ofte pga tekniske problem
som igjen skyldast den høge alderen på materiellet.
Samferdsleministeren viser til at etter forvaltningsre-
forma er det fylkeskommunane som lyt setja krav i
anboda. Vi har sett at dei siste anboda gjennomført av
fylkeskommunane som er i Møre og Romsdal viser
betydeleg høgare kostnadar enn i gjeldande anbod.
Skal ambisjonen som samferdsleministeren svarte ho

hadde om å gje eit godt tilbod med driftsstabilitet
krev det at fylkeskommunen har økonomi til å gje
dette tilbodet.

Svar:
Fylkeskommunane har ansvar for fylkeskommu-

nal ferjedrift. Det er derfor eit fylkeskommunalt an-
svar å prioritera ferjedrift opp mot andre fylkeskom-
munale oppgåver, innan gjevne budsjettrammer.

Fylkeskommunane er i ferd med å konkurranse-
utsetja ferjedrifta på nytt, etter at første periode med
drift basert på konkurranse går mot slutten.

Kostnader for viktige innsatsfaktorar i ferjedrift,
som løn og drivstoff, har auka sterkt dei siste åra. Det
vil derfor vera naturleg å følgja utviklinga for nye
kontraktar i fylkesvegferjedrifta framover, og i den
samanhengen vurdera om ressursrammene til fylkes-
kommunane totalt sett er tilstrekkelege.

SPØRSMÅL NR. 1531

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 27. juni 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Den nye vergemålsloven vil tre i kraft 1. juli då.

I den forbindelse tar Fylkesmannen over overfor-
mynderiets oppgaver knyttet til vergemål. I brev til
verger fra Statens sivilrettsforvaltning ref. 2013/
655HDA fremgår det at verger kun kan velge mellom
bestemte banker for finansielle eiendeler.

Hva er årsaken til at verger ikke kan få benytte en
bank med bedre rentetilbud enn det som gis tilbud om
fra Statens sivilrettsforvaltning, og vil statsråden be
om en endring av dette?»

BEGRUNNELSE:
Vergen skal som utgangspunkt handle på vegne

av den personen man er verge for i økonomiske for-
hold. Pr. i dag har overformynderiet forvaltningsan-

svar dersom myndlingens midler overstiger et visst
beløp.

I brevet fra Statens sivilrettsforvaltning poengte-
res det at vergen har ansvar for å sørge for en best
mulig avkastning på midlene.

Fylkesmannen skal etter den nye loven overta til-
synsansvaret. En person som har verge kan være i en
sårbar situasjon, og det er særdeles viktig at denne
blir beskyttet fra å bli utnyttet. Vergen skal nettopp
bidra til dette.

Det er ganske uforståelig at vergen ikke kan vel-
ge en bank med bedre rente enn det som er blitt be-
stemt av Statens sivilrettsforvaltning. Primært er det
ønskelig at dagens forvaltning opprettholdes. Om
ikke det er mulig eller ønskelig bør det åpnes opp for
at verger gis mulighet til å velge den banken som gir
høyest mulig avkastning.
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Svar:
Ny vergemålslov ble enstemmig vedtatt av Stor-

tinget våren 2010. Ifølge lovens § 51 skal kontante
midler som forvaltes av det offentlige, plasseres på
individuelle konti i bank. Videre heter det at «den
sentrale vergemålsmyndigheten skal forhandle om
innskuddsvilkårene på vegne av fylkesmannen og
fastsetter hvilke finansinstitusjoner som skal benyttes
til innskuddsformål». Justis- og beredskapsdeparte-
mentet har etablert en plasseringsordning i tråd med
dette.

Alle finansinstitusjonene i Norge (og hele EØS-
området) ble i 2012 invitert til å bli kvalifisert som
vergemålsbank. Av 58 kvalifiserte banker, har 46
ønsket å være med i den første plasseringsrunden. De
46 bankene representerer hele spekteret i bankmarke-
det; små og store, fordelt over hele landet. Foreløpig
er høyeste flytende innplasseringsrente på 3,4 pro-
sent uten bindingstid. Bankene har hatt frist til 20.
juni 2013 med å inngi tilbud på flere avtalte sparepro-
dukter. Fra 1. juli 2013 vil vergen kunne velge mel-
lom disse spareproduktene. Det eksakte rentetilbudet
vil bli publisert på Vergemålsportalen (www.verge-
mal.no). Der vil det være en løpende konkurranse

mellom bankene om rentetilbud mv. Dette er første
gang det skapes en arena for direkte konkurranse om
innskuddsmidler i Norge. Ved behov vil den sentrale
vergemålsmyndigheten kunne gjennomføre nye plas-
seringsrunder slik at flere kvalifiserte banker kan del-
ta i ordningen. I dag får personer som har midler til
forvaltning, god avkastning i enkelte kommuner og
dårlig avkastning i andre kommuner. En slik for-
skjellsbehandling basert på bosted er uheldig. For-
målet med en sentralisert forhandlet bankløsning er
dermed å sikre like muligheter for plassering av mid-
lene, innefor en ramme av tilstrekkelig trygghet og
kontroll. Det presiseres at forvaltning i den sentrali-
serte ordningen forutsetter at personen med verge
selv har samtykket til forvaltningen. Kravet om sam-
tykke gjelder imidlertid ikke dersom vedkommende
ikke kan forstå hva samtykket innebærer eller er fra-
tatt den rettslige handleevnen. Loven regulerer også
en ordning med fremtidsfullmakter som innebærer at
voksne fullt ut kan fastsette hvordan formuen i frem-
tiden skal forvaltes og hvem som skal forvalte den.
Slike fremtidsfullmakter er et privatrettslig alternativ
til vergemål.

SPØRSMÅL NR. 1532

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen
Besvart 28. juni 2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Spørsmål:
«Har statsråden forslag til hva som kan gjøres for

at kvinner som velger å starte opp for seg selv, skal
slippe å måtte stenge driften i tiden de velger å ta ut
permisjon, og om dette er med på å rekruttere flere
kvinner til å starte som selvstendig næringsdriven-
de?»

BEGRUNNELSE:
I nettutgaven av BA 20. juni i år kan vi lese om

en kvinnelig frisør som er selvstendig næringsdriv-
ende, og som på grunn av graviditet må stenge salon-
gen i permisjonstiden. Dette medfører at hun vil tape
økonomisk, fordi de løpende utgiftene må dekkes inn
selv om salongen ikke er i drift i permisjonstiden. For
mange selvstendig næringsdrivende som ikke har or-
ganisert seg i aksjeselskap, og som arbeider alene, vil
spesielt kvinner merke disse utfordringene når de
velger å få barn og tar ut permisjon.

Svar:
Spørsmålet er oversendt fra arbeidsministeren til

meg.
Problematikken stortingsrepresentant Reiertsen

tar opp, gjelder både kvinner og menn. Departemen-
tet mottar også enkelte henvendelser fra selvstendig
næringsdrivende fedre som mener det er vanskelig å
få tatt ut fedrekvoten på grunn av næringsvirksomh-
eten. Jeg har forståelse for at både kvinner og menn
som driver for seg selv opplever at det kan være van-
skelig å være borte fra virksomheten.

Norge har en god og svært sjenerøs foreldrepen-
geordning som også omfatter selvstendig næringsd-
rivende. Vi har styrket selvstendig næringsdrivendes
rettigheter. Tidligere mottok næringsdrivende svan-
gerskapspenger og foreldrepenger med 65 prosent av
beregningsgrunnlaget. Fra 2008 mottar selvstendig
næringsdrivende, på lik linje med arbeidstakere,
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svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent av
beregningsgrunnlaget.

Foreldrepengeordningen er utformet slik at beg-
ge foreldre må ta sin del av permisjonen. Etter at den
tredelte foreldrepengeordningen trer i kraft 1. juli i år,
må hver av foreldrene ta ut 14 uker etter fødsel. Re-
sten av perioden bestemmer foreldrene selv fordelin-
gen av. Foreldrene har altså stor frihet til å velge
hvordan de vil fordele permisjonen mellom seg og
gode muligheter til å velge at den næringsdrivende
forelderen tar ut lite av foreldrepengeperioden og
raskt returnerer til virksomheten.

Jeg vil også nevne at foreldrepengeordningen er
svært fleksibel og gir god anledning til å kombinere
foreldrepengeuttak og arbeid. Foreldrene har mulig-
het til å gradere og utsette uttaket over en periode på
tre år. For eksempel kan permisjonen deles slik at
mor mottar 40 prosent foreldrepenger og arbeider 60
prosent og far mottar 60 prosent foreldrepenger og
arbeider 40 prosent. Hvis det er perioder i året som er
særlig travle for den næringsdrivende, kan vedkom-
mende arbeide fullt disse ukene, mens den andre er
hjemme med 100 prosent foreldrepenger. Foreldrene
har altså stor frihet til selv å bestemme når foreldre-
pengene skal tas ut.

SPØRSMÅL NR. 1533

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Per Arne Olsen
Besvart 28. juni 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Oslosykehusenes pensjonskasse må, etter mitt

syn, tilføres kapital slik at man tar hensyn til kravene
i Solvens II og endrede levealdersforutsetninger.
Ikke minst for å sikre at pensjonskassen ikke havner
i en mer ugunstig premiesituasjon enn andre helse-
foretak med den konsekvens det måtte ha.

Kan statsråden redegjøre for hvilke totale egen-
kapitalbehov denne pensjonskassen vil ha, og når og
hvordan dette skal iverksettes?»

BEGRUNNELSE:
Viser til vedtak om opprettelse av egen pensjons-

kasse for helseforetakene i hovedstadsområdet og
styrebehandling i Helse Sør-Øst HF 23. mai 2013.
Slik jeg ser det, kan kravet til ansvarlig kapital for
pensjonskassen, vurderes på ulike måter. Det nye eu-
ropeiske soliditetsregelverket for forsikringsselska-
per, trer denne i kraft tidligst januar 2015, ifølge Fi-
nanstilsynet. Solvens II som erstatter Solvens I, er
omtalt i Finanstilsynets brev til Finansdepartementet.
Her har Finanstilsynet varslet at mange pensjonsinn-
retninger har behov for økt kapital ved innføring av
Solvens II, og senere også for pensjonskasser. Det vil
være underlig om det ikke må tilføres ytterligere ka-
pital. Selv uten å ta høyde for Solvens II og leveal-
dersforutsetninger er det viktig med en robust egen-
kapital. Dette for at det skal være like vilkår for alle
helseforetak, slik at man ikke havner i en ugunstig
premiesituasjon, noe som igjen gjør at mer må dek-

kes over drift med tilsvarende kutt i pasientbehand-
ling.

Svar:
Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 30. sep-

tember 2011 i oppdrag å etablere en felles pensjons-
kasse for helseforetakene i hovedstadsområdet, med
sikte på at foretakene skulle ha en pensjonsleveran-
dørordning som er innenfor rammen av regelverket
for offentlige anskaffelser. Styret i Helse Sør-Øst
RHF har i sin oppfølging av oppdraget vært i kontakt
med departementet om bl.a. kapitalsituasjonen for en
ny pensjonskasse. Departementet er således gjort
kjent med vedtaket i Helse Sør-Øst RHFs styre 23.
mai d.å. der styret forutsetter at de kapitalmessige
forutsetningene er på plass før pensjonskassen eta-
bleres.

Departementet har forståelse for at styret ikke
ønsker at foretaket skal komme i en situasjon der
pensjonskassen etableres med en kapitalstruktur som
gjør at fremtidige pensjonspremier og -kostnader av-
viker vesentlig negativt i forhold til andre helsefore-
taks ordninger.

Det finansielle grunnlaget for en pensjonskasse
kan variere betydelig innenfor rammen av en avgren-
set tidsperiode. I en oversendelse til Helse- og om-
sorgsdepartementet 12. juni d. å. skriver Helse Sør-
Øst at: ”Kjent informasjon og våre beste estimater
per 30.04.13 tilsier at det er tilstrekkelig kapital-
grunnlag til at pensjonskassen kan etableres”. Det
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opplyses videre at utviklingen i mai og hittil i juni er
tilnærmet nøytral.

Hvilke konsekvenser bl.a. det nye europeiske so-
liditetsregelverket og nye levealders- justeringer vil
ha for pensjonskassens finansieringsbehov på etable-
ringstidspunktet er usikkert nå. Departementet forut-
setter derfor nær dialog med Helse Sør-Øst RHF for

å forsikre seg om at pensjonskassen får et hensikts-
messig finansieringsgrunnlag. Jeg legger derfor til
grunn at Helse Sør-Øst RHF retter en ny henvendelse
til departementet vedrørende finansieringsgrunnlaget
dersom situasjonen ved det planlagte etableringstids-
punktet skulle vise seg vesentlig endret i forhold til
hva nå-situasjonen tilsier.

SPØRSMÅL NR. 1534

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 2. juli 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Enkelte ganger må politiet gjøre skade på annen

manns eiendom som f.eks. å sprenge ei dør for å få
utført sitt arbeid. Ofte er dette eiendom som eies av
en person om ikke har noe med saken å gjøre.

Hvem har det økonomiske ansvaret i slike episo-
der?»

Svar:
På bakgrunn av de særskilte oppgaver som poli-

tiet har med blant annet å opprettholde ro og orden,
forebygge og forfølge kriminalitet og bistå innbyg-
gerne i faresituasjoner, har politiet i mange tilfeller
rett til å utføre handlinger som er ulovlige for andre.
Politiloven § 6 gir alminnelige regler for hvordan
polititjenesten skal utføres. Av bestemmelsen frem-
går blant annet at politiet ikke skal ta i bruke sterkere
midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige
eller uhensiktsmessige, og at de midler som anvendes
skal være nødvendige og stå i forhold til situasjonens
alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighete-
ne for øvrig.

Forutsetningen for erstatningsansvar, er at det
foreligger et ansvarsgrunnlag. Skadeserstatningslo-
ven § 2-1 fastsetter at arbeidsgiver kan være ansvar-
lig for skade som arbeidstaker forsettlig eller uakt-
somt har forvoldt i tjenesten. Ved vurdering av om
det er utvist uaktsomhet, kan det blant annet være av

betydning om handlingen er utført i en situasjon der
det forelå en handlingsplikt. Videre kan det etter
straffeprosessloven § 448 tilkjennes erstatning for
skade eller ulempe som andre enn siktede er påført
ved gransking, ransaking, beslag, kommunikasjons-
kontroll eller annen forføyning under saken, når dette
fremstår som rimelig. Denne bestemmelsen gjelder
skade som er påført som ledd i etterforskning. Skade
påført under utførelse av ordenstjeneste eller forvalt-
ningsmessige gjøremål faller således utenfor rekke-
vidden av bestemmelsen. Endelig nevnes at det følg-
er av skadeerstatningsloven § 1-4 første punktum at
en skadeforvolder plikter å erstatte en skade han lov-
lig har forvoldt for å avverge truende fare. Bestem-
melsen tar ikke særlig sikte på skade som oppstår i
forbindelse med lovlig myndighetsutøvelse fra poli-
tiets side, men vil etter omstendighetene kunne være
av betydning. For øvrig kan erstatningsansvar måtte
vurderes på grunnlag av ulovfestede erstatningsretts-
lige regler.

Den som en politioperasjon er rettet mot, kan på
grunnlag av sin adferd måtte anses erstatningsansvar-
lig for skader som er påført tredjemanns eiendom ved
operasjonen. Jeg går ikke nærmere inn på dette. Ut-
leier av eiendom vil i noen grad kunne begrense risi-
koen for tap tilknyttet egen leietaker, for eksempel
ved å stille krav om depositum.
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SPØRSMÅL NR. 1535

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Besvart 28. juni 2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørsmål:
«Enkelte steder forsvinner biene fra store områd-

er med de konsekvenser dette har for fremtidig mat-
vareproduksjon.

Hva vil statsråden bidra med for at vi også i frem-
tiden vil ha en god og trygg honningproduksjon, men
også for det viktige arbeidet biene gjør ellers i natu-
ren?»

Svar:
I tillegg til bienes betydning for honningproduk-

sjonen, er de svært viktige som bestøvere i plantepro-
duksjonen og har en viktig rolle for verdens matfor-
syning.

De siste årene har det fra utlandet vært rapportert
om at store mengder bier har dødd. Hvorfor dette
skjer, er det ingen som har sikker kunnskap om. Nye
og ukjente årsaker til tap av bier omtales som ”kolo-
nikollaps”(Colony Collapse Disorder). Våre nabo-
land har hatt store tap de siste årene. Det er viktig å
være føre var mtp. at omfattende biedød også kan
ramme Norge. Til nå har ikke kolonikollaps rammet
Norge. Norsk institutt for naturforskning bekrefter
dette.

De fleste forskere mener omfattende biedød skyl-
des en kombinasjon av ulike årsaker og at plantevern-
midler kan være en av dem. Ved godkjenning av
plantevernmidler i Norge gjør Mattilsynet en grundig
vurdering av helse- og miljøegenskapene. Effekter på
bier er ett av områdene som vurderes.

Et prosjekt finansiert over Landbruks- og matde-
partementets ”Handlingsplan for redusert risiko ved
bruk av plantevernmidler (2010-2014)” har vist at
neonikotinoidet imidakloprid brukt til beising av ol-

jevekstfrø kan gi påvisbare konsentrasjoner i pollen
og nektar, også i Norge.

Mattilsynet har derfor forbudt plantevernmidlet
Chinook FS 200, som inneholder imidakloprid.

Norske forskere deltar i et europeisk forsker-
nettverk for å innhente kunnskap fra andre land som
kan brukes her i Norge for å forebygge reduksjon av
bier. Arbeidet støttes av Norges forskningsråd.

Tapsårsakene kan være mange. I år opplevde vi
at norske bier døde av sult. Det har blitt pekt på at års-
aken var en kald og sen vår, og mangel på nektar i na-
turen.

For å bidra til bedre rammevilkår for norsk bi-
røkt, innførte regjeringen ved jordbruksoppgjøret i
2009 en ny tilskuddsordning. Birøktere med nær-
ingsmessig produksjon av honning og minst 25 biku-
ber, kunne motta 300 kroner per kube. Tilskuddet er
senere økt, ved årets jordbruksoppgjør fra 350 til 400
kroner per kube. Videre ble kravet om minst 25 biku-
ber fjernet for de jordbruksforetak som mottar pro-
duksjonstilskudd på annet grunnlag enn birøkt.

Regjeringen har nylig gitt Norges Birøkterlag
midler til informasjon om europeisk samarbeid og til
europeisk forskning. Birøkterlaget vil blant annet ta
opp til diskusjon behandlingsmetoder mot en parasitt
som utgjør en stor trussel mot birøkt.

Mattilsynet gjennomfører bekjempelse av taps-
bringende og smittsomme sjukdommer hos bier. Til-
takene mot sjukdommen åpen yngelråte har vist seg
vellykket. En vellykket bekjempelse er avhengig av
at birøkterne er årvåkne og melder fra ved mistanke
om sjukdom.

Jeg kan derfor konkludere at det i sum er iverk-
satt en rekke tiltak og virkemidler som har som for-
mål å redusere faren for omfattende biedød og å sikre
både plante- og honningproduksjon i Norge.
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SPØRSMÅL NR. 1536

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen
Besvart 28. juni 2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Viser til besvarelse av Dokument nr. 15:1248

om bekymring for spredning av lakseparasitten Gy-
rodactelus. Det er uholdbart at Finland hvor laksepa-
rasitten er påvist er innvilget fristatus. Siden laksepa-
rasitten er påvist i nord-Finland og faren for smitte til
norske vassdrag er reell.

Er det gjort konkrete tiltak for å styrke informa-
sjon overfor turister, er det desinfeksjonsstasjoner
ved alle norske elver, og har ulike forpaktere (offent-
lige og private) som fremleier til utlendinger desin-
feksjonsstasjoner?»

Svar:
La meg begynne med å understreke at Finland er

innvilget fristatus av Europakommisjonen etter de
samme retningslinjer som gjelder for Norges søknad
om fristatus/kontrollområder for G. salaris. De nor-
ske delene av Tanavassdraget har fristatus for syk-
dommen i samsvar med det norske kontrollprogram-

met godkjent av ESA. Dette hadde ikke vært mulig
uten at også de øvre deler av vassdraget som ligger i
Finland har fristatus.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr.
1248 til skriftlig besvarelse, der jeg kunne opplyse
om at Mattilsynet driver et aktivt informasjonsarbeid
rettet mot fisketurister på blant annet tollstasjoner og
på sine nettsider. Dette skjer i samarbeid med Direk-
toratet for Naturforvalting og Veterinærinstituttet.
Som jeg også nevnte i mitt svar på spørsmål nr. 1248
til skriftlig besvarelse, faller etablering og drift av
desinfeksjonsstasjoner utenfor Mattilsynets ansvars-
område. Det følger av lakse- og innlandsfiskelovens
§ 25 at smitteforebyggende tiltak er en av de oppga-
vene som faller på rettighetshaverne, men Mattilsy-
net bidrar gjerne med veiledning hvis elveeierlag el-
ler andre ønsker hjelp ved etablering og drift. Meg
bekjent er det ikke desinfeksjonsstasjoner ved alle
norske elver.

SPØRSMÅL NR. 1537

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen
Besvart 26. juni 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Viser til det pågående arbeidet på E-105 Hess-

eng- grensen til Russland. Delstrekningen fra Jakobs-
nesbrua til Russland er under arbeid og det er blitt lo-
vet at denne parsellen skal ferdigstilles høsten 2013.
Mange med meg, ser at det gjenstår mye arbeid før
traseen er ferdig.

Vil arbeidet bli ferdigstilt innenfor de planlagte
tidsrammer - høsten 2013?»

Svar:
Prosjektet E105 Storskog – Hesseng er i St.meld.

nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-
2019 forutsatt startet opp i første fireårsperiode, med
fullføring i siste seksårsperiode. I Prop. 1 S (2010-
2011) ble det, på grunn av planstatus på strekningen,
lagt opp til en etappevis utbygging. Samtidig ble det
bevilget midler til anleggsstart på delstrekningen
Storskog – Elvenes i 2011. Anleggsarbeidene startet
sommeren 2011, og Statens vegvesen bekrefter til
Samferdselsdepartementet at delstrekningen er ven-
tet å åpnes for trafikk i løpet av høsten 2013.
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SPØRSMÅL NR. 1538

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 26. juni 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Hvilken betydning vil det ha og er fremdriften

sikret for bygging av ny vei og jernbane langs Mjøsa
etter at entreprenørfirma Alpin Bau har gått kon-
kurs?»

BEGRUNNELSE:
Stortinget vedtok i 2011 fortsatt bygging og ny

kostnadsramme på 10,1 milliarder kroner for strek-
ningen Minnesund-Stange, 17 km jernbane og 22 km
motorvei.

Strekningen er planlagt åpnet av jernbanen ut-
gangen av 2015. E6- åpning er planlagt åpnet neste
høst. Grunnarbeidet på strekningen er delt inn i tre
entrepriser, der samtlige inneholder både vei og jern-
bane. Konkursrammede Alpine Bau fikk kontrakt på
den sørlige parsellen i mai 2012, til prisen 1,3 milli-
arder kroner. De øvrige to parsellene bygges av Vei-
dekke i samarbeid med tyske Hochtief, og den nord-
ligste parsellen bygges av Hæhre entreprenør AS.
Totalt 1.500 anleggsarbeidere er for tiden involvert i
prosjektet jfr. Romerikes Blad.

Svar:
Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen arbeider nå for

fullt for å redusere skadevirkningene av Alpine Bau
sin konkurs. Kontrakten for den 6 km lange streknin-
gen Minnesund – Brøhaug er hevet og entreprisen
legges ut på ny internasjonal konkurranse så snart
som mulig. Fellesprosjektet håper å ha ny hoveden-
treprenør på plass før jul. Samtidig har Fellesprosjek-
tet invitert de andre hovedentreprenørene på E6 –
Dovrebanen langs Mjøsa til forhandlinger om nødv-
endige arbeider for å ta vare på framdrift og sikkerhet
på parsellen til Alpine Bau. Dette er et begrenset ar-
beid som Fellesprosjektet håper kan starte opp igjen
allerede i midten av juli.

Konkursen til Alpine Bau kan påvirke både fram-
driften og kostnaden for parsellen Minnesund –
Brøhaug som Alpine Bau hadde ansvaret for. Det er
imidlertid ennå ikke mulig å svare på hvilken betyd-
ning konkursen til Alpine Bau får. Eventuelle forsin-
kelser søkes isolert til Alpine Bau sin parsell på 6 km,
hvilket betyr at E6 på de øvrige 16 kilometerne kan
åpnes som planlagt. Dovrebanen kan også åpne som
planlagt. Kostnaden er bl.a. avhengig av markedssi-
tuasjonen i anleggsbransjen på det tidspunktet entre-
prisen legges ut på nytt.

SPØRSMÅL NR. 1539

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Henning Warloe
Besvart 28. juni 2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Ett rederi har siden begynnelsen av 2012 forsøkt

å få akseptabel og likeverdig tilgang til havnefasilite-
ter i Sandefjord. Etter en klagebehandling på over ett
år har Kystverket konkludert med at rederiene skal
likebehandles ved tildeling av seilingstider. Sande-
fjord kommune har imidlertid ikke implementert
Kystverkets avgjørelse, men bestemt seg for å utrede
saken på nytt.

Hva kan departementet som tilsynsmyndighet
gjøre for å påse at Kystverkets vedtak blir respektert
og seilingstider for 2014 tildelt?»

BEGRUNNELSE:
Rådmannen i Sandefjord kommune har i innstil-

ling til Formannskapet fortsatt favoriseringen av et
etablert rederi på strekningen Sandefjord-Strømstad,
slik at konkurrerende rederi vil bli diskriminert. Det-
te til tross for at Kystverket i en omfattende klagebe-
handling har konkludert med at dette er rettsstridig.
ESA ila rederiet Color Line i 2011 en rekordhøy bot
(145 mill. kr) fordi rederiet hadde forhindret konkur-
ranse på ruten i mer enn 10 år gjennom å blokkere til-
gang til havnen for andre rederier.
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Formannskapet i Sandefjord kommune vedtok i
møte 18. juni då. ikke rådmannens innstilling, men
besluttet å utsette tildeling av seilingstider for 2014
og innhente juridisk ekspertise for å avklare mulighet
for å prioritere ett rederi på bakgrunn av en avtale
inngått i 2006. Etter omfattende saksbehandling kon-
kluderte imidlertid Kystverket med at kommunen
ikke kunne opprettholde en diskriminerende tilde-
lingspraksis og at en slik favorisering ville være i
strid med havne- og farvannsloven. Kystverket tok
eksplisitt stilling til hvilke føringer avtalen fra 2006
fikk for kommunens tildeling av seilingstider for
2014, og konkluderte med at avtalen ikke ga rett til
bestemte seilingstider eller et bestemt antall anløp.
Det vises særlig til omtale på s. 15 og 16 i saksutred-
ningen fra Kystverket.

Det er nå viktig med en rask avklaring av denne
saken dersom et konkurrerende rederi skal kunne eta-
blere seg på ruten i 2014, ettersom dette krever store
investeringer i både skip og infrastruktur. Det aktuel-
le rederiet har siden 2012 forsøkt å få tildelt seilings-
tider i tråd med havne- og farvannsloven. Etter Kyst-
verkets vedtak nevnt over skulle alt nå ligge til rette
for rask implementering, men dette treneres nå av
vedtaket i Sandefjord formannskap. Jeg ønsker der-
for å få vite hva statsråden kan gjøre for å sikre at
Kystverkets vedtak blir etterlevd.

Svar:
Jeg er kjent med at Sandefjord kommune i mai

2012 avslo Fjord Lines søknad om tilgang til Sande-
fjord havn til bestemte tider, og at Kystverket, som
klageorgan, har stadfestet kommunes vedtak, men
med et tillegg om at tildeling av seilingstider gjelder
ut 2013. Jeg er også kjent med at Kystverket har
sendt saken tilbake til kommunen hva angår tildeling
av seilingstider for 2014.

Ovennevnte vedtak er fattet i medhold av havne-
og farvannsloven, som ligger under Fiskeri- og kyst-

departementets ansvarsområde. Det er imidlertid
Sandefjord kommune som har myndighet til å treffe
enkeltvedtak om tildeling av seilingstider i Sande-
fjord havn. Kystverket er klageinstans i saken. Dette
fremkommer av havne- og farvannsloven § 12 og de-
partementets delegeringsbeslutning 18.12.09 nr.
1710, og innebærer at departementet ikke er en del av
den ordinære saksbehandlingen.

Representanten Warloe har rett i at Fiskeri- og
kystdepartementet har tilsynsansvar når det gjelder
den aktuelle bestemmelsen som Sandefjord kommu-
nes vedtak er truffet i medhold av. Departementets
tilsynsansvar er begrenset til å føre kontroll med at de
rettslige forpliktelser som ligger i bestemmelsen
overholdes. Dette innebærer at det er opp til kommu-
nen å foreta de konkrete, skjønnsmessige vurderinger
som knytter seg til for eksempel tildeling av egnet
kaiplass og fordeling av avgangstider innen for den
rettslige rammen som følger av havne- og farvanns-
loven § 39.

Gjennom Kystverkets vedtak i klagesaken er det
avklart at Sandefjord kommune ikke kan videreføre
dagens praksis. Hvordan Sandefjord kommune skal
legge om praksis og konkret fordele seilingstider
f.o.m. 2014 for å være i overensstemmelse med hav-
ne- og farvannsloven § 39, må kommunen selv vur-
dere. Forvaltningsloven § 17 pålegger i denne sam-
menheng kommunen å påse at saken er så godt opp-
lyst som mulig før vedtak treffes. Et slikt vedtak vil
ev. kunne påklages til Kystverket i medhold av for-
valtningslovens regler.

Jeg finner det på denne bakgrunn ikke riktig at
departementet skal gripe inn i de forberedelser og
vurderinger av saken som Sandefjord kommune nå
gjør, men jeg forutsetter at kommunen vil treffe ved-
tak om tildeling av seilingstider til aktuelle brukere
for 2014, så snart kommunen mener de har et tilstrek-
kelig grunnlag for å gjøre dette.
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SPØRSMÅL NR. 1540

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 1. juli 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Kan statsråden gi en oppdatert oversikt over

hvilke rundskriv, forskrifter, lovendringer mv. innen
skolesektoren som har blitt innført siden den rødg-
rønne regjeringen tok over i 2005?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede ønsker en oppdatert oversikt over

hvilke statlige ”pålegg” innen skolesektoren (grunn-
og videregående skole) som har blitt innført av depar-
tement og underliggende organer siden den rødg-
rønne regjeringen tok over i 2005, jf. Dokument nr.
15:471 (2010-2011).

Det er ønskelig med en kvantitativ oversikt, samt
en kortfattet beskrivelse av meningsinnholdet i de
ulike rundskriv, forskrifter, lovendringer mv.

Svar:
Jeg viser til tilsvarende spørsmål, spørsmål nr.

471, stilt 6. desember 2010. Dette ble besvart av meg
10. desember 2010 og vedlegges her.

Nedenfor følger en oversikt over lovendringer,
forskriftsendringer og rundskriv for skolesektoren –
grunnskole og videregående opplæring – som er gjort
siden 10. desember 2010. Det er i tillegg gjort noen
endringer i læreplanverket. Slike endringer er pr. de-
finisjon å betrakte som forskriftsendringer.

Lovendringer:
Prop. 96 L (2010-2011) Gjaldt følgende:
– i opplæringsloven og i privatskoleloven: tilpas-

ning av bestemmelsene om politiattest til ny po-
litiregisterlov og innføring av hjemmel til å kreve
politiattest av dem som blir ansatt i skolelignende
aktivitetstilbud, for eksempel sommerskole (ka-
pittel 3)

– i opplæringsloven: lovfeste hjemmel om fylkes-
kommunalt norsk videregående tilbud i utlandet
(kapittel 4)

– i privatskoleloven: lovfeste rett til utvidet opp-
læringstid i private videregående skoler (kapittel
5)

– i opplæringsloven: oppdateringer i tilsynsbe-
stemmelsene som følge av en generell gjennom-
gang av særlovshjemlene for statlig tilsyn med
kommunene (kapittel 6)

– i opplæringsloven: noen tekniske endringer i be-
stemmelsene om lovens virkeområde (kapittel 7)

Prop. 84 L (2011-2012) Gjaldt følgende:
– i opplæringsloven og privatskoleloven: innføre

krav om relevant kompetanse i undervisningsfag
(kapittel 3)

– i opplæringsloven og i privatskoleloven: lovfeste
adgang til å ansette på vilkår, for eksempel at på-
begynt utdanning blir fullført (kapittel 4)

– i opplæringsloven og i privatskoleloven: lovfeste
adgang til å organisere innføringstilbud til nyan-
komne minoritetsspråklige elever (kapittel 5)

– i opplæringsloven og i privatskoleloven: innfør-
ing av egen bestemmelse om opplæring ved be-
hov for alternativ og supplerende kommunika-
sjon, ASK (kapittel 6)

– i privatskoleloven: innføre adgang til godkjen-
ning av private skoler som tilbyr opplæring i små
og verneverdige håndverksfag (kapittel 7)

Prop. 129 L (2012-2013) Gjaldt følgende:
– i opplæringsloven og i privatskoleloven: plikt til

å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om
spesialundervisning (kapittel 3)

– i opplæringsloven og i privatskoleloven: erstatte
halvårsrapport om spesialundervisning med én
årlig rapport (kapittel 4)

– i opplæringsloven og i privatskoleloven: innfør-
ing av plikt for skolene til å samarbeide om utar-
beidelse og oppfølgning av tiltak og mål i indivi-
duell plan (kapittel 5)

– i opplæringsloven og i privatskoleloven: bruk av
personale i skolen som ikke er ansatt i undervis-
ningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringen
(kapittel 6)

– i opplæringsloven og i privatskoleloven: innfør-
ing av erstatningsbestemmelse med delt bevis-
byrde for saker om psykososialt skolemiljø (ka-
pittel 7)

– i opplæringsloven og i privatskoleloven: innfør-
ing av utvidet foreldelsesfrist i straffesaker om
psykososialt skolemiljø (kapittel 8)

– i opplæringsloven: innføring av hjemmel til å
vedta forskrift om felles skolekrets (kapittel 9)

– i opplæringsloven: innføring av hjemmel til å
vedta forskrift om et forholdstall mellom tallet på
elever og tallet på lærere (kapittel 10)

– i opplæringsloven: oppretting av teknisk feil i lo-
vens bestemmelse om ansvarsomfang (kapittel
12)
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Kapittel 11 om montessoripedagogikk i videre-
gående opplæring ble ikke behandlet av Stortinget.

Endringene i sistnevnte lovproposisjon trer i
kraft 1. august 2013.

Det er ovenfor mange steder nevnt at endringer er
skjedd i både opplæringsloven og i privatskoleloven.
Dette er gjort også i en del tilfeller hvor det ikke er
skjedd endringer i privatskolelovens lovtekst, men
hvor endringene i opplæringsloven gjelder tilsvaren-
de for skoler som faller inn under privatskoleloven.

Forskrifter:
Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepar-
tementet i perioden 1. januar 2011 til 30.juni 2011:

Nye forskrifter:
Ingen.

Endringsforskrifter:
– 31. januar 2011 nr. 127, forskrift om endring i

forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt bestemmelse om at foreldre til umyndige
elever skal få muntlig og skriftlig informasjon
om elevens og foreldrenes rettigheter etter privat-
skolelovgivningen

– 28. juni 2011 nr. 692, forskrift om endring i for-
skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt bestemmelser om full skyssgodgjørelse og
om fremgangsmåte og behandling av politiattes-
ter.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepar-
tementet i perioden 1. juli 2011 til 31.desember 2011:

Nye forskrifter:
– 15. desember 2011 nr. 1513, forskrift om endring

i forskrift til opplæringsloven og forskrift til pri-
vatskoleloven.
Gjaldt godkjenning i videregående opplæring av
tidligere bestått utdanning i Norge eller utlandet.

Endringsforskrifter:
– 27. juli 2011 nr. 805, forskrift om endring i for-

skrift til opplæringsloven.
Gjaldt grunnlag for vurdering i fag.

– 27. juli 2011 nr. 806, forskrift om endring i for-
skrift til privatskoleloven.
Gjaldt grunnlag for vurdering i fag.

– 20. desember 2011 nr. 1522, forskrift om endring
i forskrift til opplæringsloven.
Gjaldt hele kapitlet om oppfølgingstjenesten i
videregående opplæring.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepar-
tementet i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012:

Nye forskrifter:
– 12. april 2012 nr. 357, forskrift om endring i for-

skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt skoleeiers tilbud om arbeidslivsfag til
elever på 8. skoletrinn.

– 5. juni 2012 nr. 491, forskrift om endring i for-
skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt dispensasjon fra kravene til å få vitnemål
på grunn av streik.

– 23. juni 2012 nr. 732, forskrift om endring i for-
skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt opplæring i valgfag på ungdomstrinnet.

– 30. juni 2012 nr. 735, forskrift om endring i for-
skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt kompetansebevis for grunnskoleopplær-
ing for voksne.

– 30. juni 2012 nr. 816, forskrift om endring i for-
skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt tid til arbeid med elevråd og elevmedvirk-
ning.

Endringsforskrifter:
– 13. juni 2012 nr. 731, forskrift om endring i for-

skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt diverse fritak vedr. kroppsøvingsfaget.

– 30. juni 2012 nr. 734, forskrift om endring i for-
skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt karakterfritak for minoritetsspråklige
elever.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepar-
tementet i perioden 1. juli 2012 til 31. desember
2012:

Nye forskrifter:
Ingen.

Endringsforskrifter:
– 18. juli 2012 nr. 751, forskrift om endring i for-

skrift til opplæringsloven.
Gjaldt grunnskolelæreres kompetanse til å bli an-
satt i undervisningsstilling som allmennlærer.
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– 19. juli 2012 nr. 753, forskrift om endring i for-
skrift til opplæringsloven og forskrift til privat-
skoleloven.
Gjaldt tilbud om fag fra videregående opplæring
til elever på ungdomstrinnet.

– 22. august 2012 nr. 822, forskrift om endring i
forskrift til opplæringsloven.
Gjaldt teknisk endring ved at en bestemmelse i
kap. 1 i loven har byttet paragrafnummer.

– 30. august 2012 nr. 856, forskrift om endring i
forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt hvilke skoler som får tilskudd etter hvilke
satser.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepar-
tementet i perioden 1. januar 2013 til 25. juni 2013:

Nye forskrifter:
Ingen.

Endringsforskrifter:
– 20. februar 2013 nr. 228, forskrift om endring i

forskrift til opplæringsloven og forskrift til pri-
vatskoleloven.
Gjaldt endret virkeperiode for arbeidslivsfaget.

Rundskriv fra departementet:

2011:
F-03-11: Informasjon om endringer i opplær-

ingsloven og privatskoleloven

2012:
Rundskriv F-02-12: Informasjon om endringer i

opplæringsloven og privatskoleloven (undervis-
ningskompetanse m.m.)

2013:
For 2013 skal det også utarbeides rundskriv om

de siste endringene i opplæringsloven og privatskole-
loven. Rundskrivet er under utarbeidelse.

Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet:

2011:
Udir-1-2011 Kunnskapsløftet - fag- og timefor-

deling og tilbudsstruktur
Udir-2-2011 Krav til læreplaner for private sko-

ler

2012:
Udir-1-2012 Kunnskapsløftet - fag- og timefor-

deling og tilbudsstruktur
– Vedlegg 1: fag- og timefordelingen
– Vedlegg 2: tilbudsstrukturen i videregående opp-

læring
Udir-3-2012 Voksnes rett til grunnskoleopplær-

ing etter opplæringsloven kapittel 4A
Udir-5-2012 Krav til spesialkompetanse for un-

dervisningspersonalet i montessoriskoler
Udir-7-2012 Innføring av valgfag på ungdoms-

trinnet
Udir-8-2012 Endringer i faget kroppsøving
Udir-9-2012 Sterkt svaksynte og blinde elevers

rettigheter

2013:
Udir-2-2013 Arbeidslivsfaget
Udir-3-2013 Forsøk etter opplæringsloven § 1-4

Av annet veiledningsmateriale fra Utdanningsdirek-
toratet nevnes blant annet:
– Veileder om regelverk knyttet til minoritets-

språklige elevers og voksnes opplæringssitua-
sjon, 7. juni 2011

– Veileder om spesialundervisning, 19. mars 2012
– Veileder om minoritetsspråklige barn og unge på

skole i foreldrenes opprinnelsesland, 17. juli
2012

– Veiledning til søknad - godkjenning av nye pri-
vatskoler, 12. mars 2013

– Føring av vitnemål og kompetansebevis for vide-
regående opplæring i Kunnskapsløftet 2013 (ret-
ningslinjer til skoleledere og skoleeiere), sist
oppdatert 15. mai 2013

– Veiledning til skoleledere og skoleeiere om na-
sjonale prøver, 13. juni 2013

Jeg nevner for øvrig at Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité halvårlig blir orientert om alle
forskriftsendringer.

Vedlegg til svar:
Svar på skriftlig spørsmål nr. 471 (2010-2011)

fra kunnskapsministeren.

(http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjo-
ner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-
sporsmal/?qid=48664)
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SPØRSMÅL NR. 1541

Innlevert 20. juni 2013 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde
Besvart 28. juni 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Det vises til statsrådens overfladiske svar på

Skriftlig spørsmål nr. 1502 (2012-2013). Regjerin-
gens øverste sjef har hevdet at Stortingets største
opposisjonsparti lover 100 mrd. kroner i skattelettel-
ser til de aller rikeste. Undertegnede vet at påstanden
er fullstendig feil.

Jeg ber likevel finansministeren begrunne/forkla-
re hvilke beregninger regjeringen har gjort for å kom-
me frem til summen, eventuelt om finansministeren
er enig i at statsministeren ikke har grunnlag for sin
påstand?»

Svar:
Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1502 til skriftlig

besvarelse fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-
Olsen for informasjon om anslag på 100 mrd. kroner
i samlet skatte- og avgiftslettelse med Fremskritts-
partiet.

Stortingsrepresentant Torgeir Michaelsen har, et-
ter det departementet kjenner til, benyttet en del av
departementets beregninger i sin summering. Depar-
tementet har gjort beregninger av forslag som Frem-
skrittspartiet har fremmet i forbindelse med Stortin-
gets budsjettbehandling samt svar på spørsmål i den
forbindelse.

SPØRSMÅL NR. 1542

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen
Besvart 28. juni 2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Spørsmål:
«Med referanse i begrunnelsen, kan statsråden

redegjøre for tallene og størrelsen i endring av salgs-
priser og volum for de forskjellige hvitfiskslag i det
Europeiske markedet, og tilsvarende kommentere
hvilke overraskende endringer i disse tallene man har
registrert i tiden fra 6. november 2012 da forskriften
ble sendt på høring og frem til beslutningen ble tatt
om ikke å gjøre noen endringer?»

BEGRUNNELSE:
Fiskeriministeren skriver i en pressemelding 18.

juni 2013 at det likevel ikke vil bli gjennomført end-
ringer i reglene for leveringsplikt nå, slik det var
varslet 6. november 2012 da forslag til endring av
forskrift av 12. september 2003 nr. 1131, om leve-
ringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, ble sendt
på høring. Begrunnelsen i pressemeldingen fra stats-
råden er at situasjonen i hvitfisknæringen har blitt be-
tydelig forverret etter at forslagene om endringer ble
sendt på høring, og at årsaken er den økonomiske kri-
sen i våre største eksportmarkeder. For å kunne vur-
dere statsrådens beslutning og omfanget av den end-
ringen i situasjonen for hvitfisknæringen statsråden

beskriver, vil det være nødvendig med nærmere
kunnskap om innholdet i begrunnelsen for ikke å
gjennomføre de varslede endringer nå.

Svar:
De historisk høye kvotene for torsk i 2013 har gitt

større utfordringer for norsk fiskeindustri enn forven-
tet. Markedssituasjonen har blitt vanskeligere enn det
var grunn til å tro høsten 2012.

Prisfallet utover i sesongen har vært dramatisk og
effekten av økt tilbud har vært mer langvarig enn for-
ventet. Store deler av Europa er inne i en dyp økon-
omisk krise. Våre viktigste markeder sliter med lav
økonomisk vekst, innstramminger og høy arbeidsle-
dighet. Krisen er forverret utover vinteren og våren,
og det er lite trolig at kjøpekraften vil forbedres i
særlig grad i tiden fremover. Viktige torskemarkeder
som Portugal og Spania er blant landene i EU med
høyest arbeidsledighet, på det høyeste nivå som noen
gang er registrert i disse landene.

Vi har i år med jevne mellomrom fått rapporter
om full stans i ferskfiskmarkedet i Europa. Prisene på
saltfisk og klippfisk har vært fallende gjennom vin-
tersesongen og er nå på et betydelig lavere nivå enn i
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fjor høst, som ikke gir grunnlag for lønnsom drift -
selv med dagens minstepriser til fisker. Prisutviklin-
gen totalt sett har vist en sterkt fallende trend, og den
gjennomsnittlige eksportprisen på torsk samlet for
alle kategorier har ligget nesten 10 kronen under fjor-
årets gjennomsnittlige kilopris ved sammenligning
av prisene per utgangen av mai i år (23,90 kr per kg)
og mai 2012 (33,33 kr per kg). Prisfallet i prosent er
videre langt større enn den prosentvise økningen i ek-
sportert volum.

Mange bedrifter i sjømatindustrien sliter med lav
lønnsomhet. Likviditeten hos mange fiskekjøpere ble
svekket i løpet av 2012, blant annet fordi flere klipp-
fiskprodusenter ble tvunget til å skrive ned verdiene
av varene på lager grunnet prisfallet som oppsto etter
at kvoterådet for 2013 ble kjent. Det er grunn til å tro
at likviditeten er ytterligere svekket så langt i 2013.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES)
anbefaler en høy kvote også for 2014. Videre ser vi at
Island øker sin torskekvote. Dette tilsier at det også i
2014 blir mye torsk i markedet.

SPØRSMÅL NR. 1543

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen
Besvart 1. juli 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Mener statsråden at Meteorologisk institutt har

tilstrekkelige systemer for å kunne utøve det nødv-
endige skille mellom sitt statsoppdrag og sin kom-
mersielle virksomhet, og kan statsråden forsikre at
utilstrekkelige systemer eller uønsket praksis innad i
MI ikke innebærer kryssubsisiering som skaper ulik
konkurranse mellom Meteorologisk institutt og kon-
kurrerende virksomheter, både hva angår MIs an-
budsvirksomhet og når det gjelder utvikling av nye
produkter i markedet for værtjenester?»

BEGRUNNELSE:
Meteorologisk institutt er et forvaltningsorgan

som også driver en betydelig markedsrelatert virk-
somhet. Det betyr at det er nødvendig med et klart og
tydelig skille mellom statsoppdraget og den kommer-
sielle virksomheten, slik at det fremtrer som utvil-
somt at det ikke forekommer konkurransevridning,
og er helt utelukket at MIs kommersielle virksomhet
på noen måte kryss-subsidieres fra statsoppdragets
økonomi.

Svar:
Meteorologisk institutt har ansvar for den offent-

lige meteorologiske tjenesten for sivile og militære
formål. Meteorologisk institutts viktigste oppgave er
å arbeide for at myndigheter, næringsliv og allmenn-
heten skal kunne ivareta sine interesser og sikre liv
og verdier. Dette er oppgaver av vesentlig samfunns-
messig betydning og en del av den beredskapen et
samfunn må ha.

Det er ikke i seg selv et mål at Meteorologisk in-
stitutt skal drive kommersiell virksomhet for å gene-
rere økonomisk overskudd. Departementet har derfor
satt klare rammer for den kommersielle virksomhe-
ten ved instituttet. Fra 2008 har instituttet kun hatt an-
ledning til å påta seg oppdrag som bidrar til å videre-
utvikle instituttets kompetanse, og derved til å styrke
instituttets kjernevirksomhet og evne til å løse sitt
samfunnsoppdrag. Hensynet til forutsigbare ramme-
vilkår for de kommersielle aktørene på det meteoro-
logiske markedet var en av årsakene til at departe-
mentet innførte denne begrensningen fra 2008. Som
konsekvens av dette er omfanget av den kommersiel-
le virksomheten ved Meteorologisk institutt vesentlig
lavere i dag enn den var før 2008, da instituttet sto
fritt til å påta seg alle typer kommersielle oppdrag,
uavhengig av faglig relevans for kjernevirksomhe-
ten. Omfanget av den kommersielle virksomheten er
redusert med om lag 40 pst. siden 2007. I 2011 ut-
gjorde inntekter fra kommersielle oppdrag i under-
kant av 4,5 pst. av instituttets samlede inntekter.

For å sikre fri konkurranse er det et forbud mot
kryssubsidiering når statlige virksomheter også dri-
ver kommersiell virksomhet. For å sikre og doku-
mentere at det ikke foregår ulovlig kryssubsidiering,
har Meteorologisk institutt siden 2008 vært pålagt et
regnskapsmessig skille mellom kommersiell virk-
somhet og den bevilgningsfinansierte virksomheten.
I dette ligger også et system for riktig allokering av
kostnader mellom bevilgningsfinansiert og kommer-
siell virksomhet. For å hindre ulovlig kryssubsidie-
ring krever departementet at instituttet skal prise sine
oppdrag slik at den kommersielle virksomheten blir
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belastet med alle variable kostnader knyttet til opp-
draget, og med en forholdsmessig del av de totale fas-
te kostnadene ved instituttet. I tillegg skal prisen in-
kludere en rimelig fortjeneste. Også eventuelle nye
produkter for værtjenester må følge de samme regle-
ne og rutinene for regnskapsmessig skille, dersom
dette er produkter som må anses som kommersiell
virksomhet.

Jeg mener at de systemene og rutinene som er
etablert for å kalkulere, prise og regnskapsføre kom-
mersielle oppdrag ved Meteorologisk institutt er godt
egnet til å sikre at det ikke foregår ulovlig kryssubsi-
diering. For å sikre at instituttet til enhver tid har ru-
tiner og praktisering som sikrer at regelverket etterle-
ves, har departementet høy oppmerksomhet rundt
disse temaene i den løpende styringsdialogen med
Meteorologisk institutt.

SPØRSMÅL NR. 1544

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Robert Eriksson
Besvart 27. juni 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Det er nå gått to år siden Dokument 8: 36 S

(2010-2011) ble behandlet i Stortinget hvor en en-
stemmig justiskomite ba regjeringen vurder mulige
sanksjoner når det gjaldt brudd på lovfestede rettig-
heter. To justisministere har lovet å komme tilbake til
Stortinget på egnet måte.

Hvor langt har man kommet i det tverrdeparte-
mentale arbeidet, og når kan Stortinget forvente å få
seg forelagt regjeringens vurdering av sanksjonsap-
paratet?»

BEGRUNNELSE:
Alt for mange funksjonshemmede opplever at

man ikke får innfridd sine lovfestede rettigheter. I et
notat til FFO utarbeidet av advokat Else Leona Mc-
Climans fremkommer det at situasjonen vedrørende
de funksjonshemmedes rettigheter er stort sett den
samme i dag som for 10 år siden.

Våren 2011 behandlet Stortinget et representant-
forslag fra FrP, H og V, jf. Dokument 8:36 S (2010-
2011) om en helhetlig gjennomgang av brudd på lov-
festede rettigheter. I forbindelse behandlingen av
nevnte sak åpnet daværende justisminister Knut Stor-
berget sitt innlegg med:

"Aller først har jeg lyst til å si at dette er en svært
viktig debatt, og det er grunn til å takke både forslags-
stillere og andre aktivister, også media, som har bi-
dratt til å sette den på dagsorden. Utover det konkrete
forslaget vil jeg si at dette går rett inn i det som vil bli
kjernen i mange av de velferdspolitiske utfordringene
og de politiske utfordringene som vi står framfor."

Justisminister Storberget avsluttet innlegget med
å si:

"Selvfølgelig lytter vi og leser det som komiteen
nå skriver om de ønsker man har, opp mot en vurde-
ring av mulige sanksjoner. Det vil jeg sjøl ta opp med
de respektive statsråder på de feltene som er nevnt, og
også på andre relevante felter, slik at man får vurdert
dette utover de sanksjoner som allerede måtte ligge i
lovverket fra før."

Daværende justisminister Knut Storberget ut-
trykte flere ganger i debatten at regjeringen skulle
komme tilbake til Stortinget i en egnet form, før han
avslutter sitt siste innlegg i debatten med å si:

"Vi er bedt om av komiteen å gi en vurdering
knyttet til sanksjonssiden, og det skal vi gjøre."

Da det fortsatt ikke hadde skjedd noe, nok under-
tegnede opp dette med sanksjonsmidler knyttet til
brudd for lovfestede rettigheter for funksjonshemme-
de i stortingets spørretime den 2. mai 2012. Mitt en-
kle spørsmål den gang, er det samme som i dag, når
det gjelder hva som er gjort så langt, og når kan Stor-
tinget forvente at man får seg forelagt en sak om det-
te. Justisministeren uttalte den gang, i svaret til un-
dertegnede at det ble avholdt møte på embetsnivå i
november 2011 om spørsmålet om sanksjonsmulig-
heter for Helsetilsynet og Fylkesmannen. Represen-
tanter fra Helse- og omsorgskomiteen, Kommunal-
og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet
og Justis- og beredskapsdepartementet deltok på det-
te møtet. Statsråden fortalte videre at det etter møtet
er arbeidet videre med spørsmålet i flere av departe-
mentene, men at det fortsatt ikke var trukket noen
konklusjoner om realiteten. Statsråden understreket
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at saken var viktig, og håpet at hun kunne komme til-
bake til Stortinget i egnet form i løpet av 2012.

Det er nå gått et nytt år, og vel så det, siden saken
ble tatt opp sist av undertegnede i spørretimen. Hvis
dette er en så viktig sak som to justisministere nå har
understreket i Stortinget, ja, daværende justisminister
Storberget gikk så langt og omtalte det som selve
kjernen i mange av de velferdspolitiske utfordringe-
ne, synes jeg det er underlig at regjeringen ikke har
kommet tilbake til Stortinget om en gjennomgang av
sanksjonsmidlene, slik det er lovet.

Svar:
Saken berører flere departementer, og spørsmålet

om Helsetilsynet og Fylkesmannen bør kunne gis

mulighet til å pålegge kommunene strengere reaksjo-
ner ved lovbrudd er særlig aktuelt innenfor helse- og
omsorgslovgivningen og skolelovgivningen. Regje-
ringen har nylig nedsatt et utvalg som skal vurdere
hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lov-
brudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp.
En vurdering av sanksjonssystemet inngår i utvalgets
mandat. Utvalget ledes av professor dr. juris Aslak
Syse, og det skal levere sin utredning innen to år.
Spørsmålet om innføring av flere sanksjonsmulighe-
ter i det statlige tilsynet med kommunene, vil Regje-
ringen komme tilbake til i budsjettproposisjonen for
2014.

SPØRSMÅL NR. 1545

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Heidi Greni
Besvart 6. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Det oppleves lokalt noe usikkerhet rundt Røros

Lufthavn. Det gjelder tårntjeneste, beredskap, sten-
ging på dagtid og forholdene for flyskolen.

Kan statsråden gi en vurdering av hva som er sta-
tus for Røros Lufthavn?»

BEGRUNNELSE:
I lokalmedia har det framkommet at det er mye

uro rundt driften av Røros Lufthavn. Det skaper usik-
kerhet både for passasjerer, ansatte og næringsdriv-
ende som er avhengig av lufthavnen.

Svar:
Spørsmålet har vært lagt fram for Avinor.
Avinor opplyser at selskapet har satt i gang en

vurdering av om det skal være flygeledelse eller fly-
geinformasjonstjeneste i tårnet på Røros lufthavn.
Det er en forutsetning for vurderingen at lufthavna
skal drives i tråd med konsesjonen, og at flyskolen på
Røros (Rørosfly AS) skal kunne fortsette driften på
Røros. Avinor har videre vurdert å stenge lufthavna i
perioder uten rutetrafikk, men har ikke gått videre
med dette av hensyn til flyskolen.

Avinor opplyser videre at det ikke er hjemme-
vaktordning på Røros lufthavn for å ta imot ambulan-
sefly utenom ordinær åpningstid. En av selskapets

ansatte på Røros lufthavn er ifølge Avinor med i det
frivillige brannvesenet, og Avinor og kommunen har
en gjensidig avtale om bistand og bruk av lufthavnas
utstyr (brannbiler) ved brannslukking. Etter det Avi-
nor opplyser har kommunen selv tilstrekkelig bered-
skap til å bemanne dette utstyret. I denne forbindelse
har det ifølge Avinor blitt stilt spørsmål om brannbe-
redskapen på Røros ble svekket da en del ansatte ved
lufthavna ble permittert som følge av streik i Wide-
røe tidligere i vår. Til dette viser Avinor til at avtalen
mellom Avinor og Røros kommune ikke legger be-
grensninger på bruken av Avinors ansatte eller utstyr
når Avinors ansatte er permittert. Avinors ansatte vil
i en slik situasjon fungere i brannvesenet på samme
måte som når lufthavna er stengt.

Samferdselsdepartementet har fastsatt Avinors
samfunnsoppdrag i selskapets vedtekter. I vedtektene
heter det at Avinor skal ha ansvaret for et landsomfat-
tende nett av lufthavner for den sivile luftfarten og en
samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære
luftfarten. Etter departementets vurdering må flysko-
ler som utdanner flygere til den kommersielle luftfar-
ten, slik som flyskolen på Røros, regnes som en del
av den sivile luftfarten. Som eier mener Samferdsels-
departementet derfor at det er en del av Avinors sam-
funnsoppdrag å legge til rette for flyskoler på selska-
pets lufthavner.



52 Dokument nr. 15:11 – 2012–2013

Avinor vil i sin vurdering av tilbudet i tårnet på
Røros ha som forutsetning at lufthavna skal drives i
tråd med konsesjonen, og at flyskolen skal kunne
fortsette driften på Røros. Så lenge Avinor ellers opp-
fyller sikkerhetskrav og andre pålegg fra myndighe-
tene, har Samferdselsdepartementet ingen merknader
til at Avinor gjør en slik vurdering.

Ifølge konsesjonen skal Røros lufthavn holdes
åpen på de tider som er nødvendig for å betjene ruter
under offentlig kjøp. Av konsesjonen følger det vide-
re at åpningstidene skal fastsettes av Luftfartstilsynet
i samråd med blant annet Avinor og Samferdselsde-
partementet. Dersom Avinor skulle ønske å redusere

åpningstidene på Røros, følger det av det som er sagt
over, at Samferdselsdepartementet vil vurdere hensy-
net til en mest mulig effektiv drift av Avinor opp mot
behovene til flyskolen.

Når det gjelder spørsmålet om ambulansebered-
skap, legger Samferdselsdepartementet til grunn at
helsevesenets faglige vurdering av behovet må ligge
til grunn for om det skal være hjemmevaktordning el-
ler ikke. Samferdselsdepartementet vil ellers vise til
at de er kommunen som har ansvaret for brannbered-
skapen, og departementet legger til grunn at kommu-
nen innretter seg slik at den til enhver tid oppfyller lo-
ver og regelverk på dette området.

SPØRSMÅL NR. 1546

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Laila Gustavsen
Besvart 27. juni 2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«I omtalen av Joint Strike Missile (JSM) i Prop.

136 S (2012-2013) står det at utviklingen av JSM
trinn to er venta ferdig medio 2013 og at arbeidet med
et vedtaksgrunnlag for JSM trinn 3 pågår og vil bli
lagt frem for Stortinget så snart vedtaksgrunnlaget er
ferdig. Videre står det at Forsvarsdepartementet ser
på løsninger for å sikre kompetanse og moment i
overgangen mellom JSM trinn 2 og 3. Dette er viktig.

Hvilke tiltak er det Forsvarsministeren vurderer
for å ivareta kompetanse og moment i overgangen
mellom trinn 2 og 3?»

BEGRUNNELSE:
Stortinget har tidligere i innstilling 288S (2011-

2012) og Proposisjon 73 S (2011-2012) understreket
den industrielle betydningen av JSM både operativt
for Forsvaret og industrielt. Som en del av de nasjo-
nale industrielle satsinger er JSM viktig for å kunne
realisere Stortingets mål for industrisamarbeidet og
sikre en nasjonal verdiskapning over tid i samme
størrelsesorden som anskaffelseskostnaden for flye-
ne.

Svar:
Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21.

juni 2013 med spørsmål fra representanten Laila
Gustavsen om hvilke tiltak forsvarsministeren vurde-

rer for å ivareta kompetanse og moment i overgangen
mellom JSM trinn 2 og trinn 3.

Utviklingen av JSM trinn 2 pågår i henhold til
planen og forventes ferdigstilt medio 2013 som be-
skrevet i Prop. 136 S (2012-2013). Arbeidet med et
beslutningsgrunnlag for avsluttende trinn (trinn 3) av
utviklingen av JSM pågår, og saken planlegges lagt
frem for Stortinget så snart grunnlaget foreligger. En
del av arbeidet innebærer forhandlinger med Kongs-
berg Defence Systems (KDS). For å sikre kompetan-
se og moment i overgangen mellom JSM trinn 2 og
trinn 3 kan det være aktuelt å inngå en brofasekon-
trakt med Kongsberggruppen. Nøyaktig beløpsmess-
ig størrelse på en slik brofasekontrakt vil foreligge
når forhandlingene med KDS er ferdigstilt, tentativt i
august 2013.

Regjeringen meddelte Stortinget i Prop. 110 S
(2010-2011) at det var et realistisk mål å få etablert et
flernasjonalt samarbeid for den videre utviklingen og
integrasjonen av JSM på F-35 etter trinn 2. Samtidig
var vurderingen den gangen at det uten et slikt sam-
arbeid ikke ville være grunnlag for å gå videre etter
trinn 2.

I ettertid har det vist seg vanskelig å få på plass
en deling av integrasjonskostnadene med andre na-
sjoner, slik det også er opplyst om i Prop. 136 S
(2012-2013). Likevel ønsker regjeringen nå å holde
muligheten åpen for videre utvikling og integrasjon.
Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til
Stortinget om dette.
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SPØRSMÅL NR. 1547

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold
Besvart 2. juli 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«26.05.2010 stilte jeg spørsmål til daværende

justisminister om miljøet rundt den som søker be-
skyttelse pga. konvertering i det aktuelle kirkesam-
funnet, prester, pastorer, menighetsledere kan bli
kontaktet for å verifisere søkeres påstand om konver-
tering, og om dette kunne legges inn som standard ru-
tine i behandling av slike saker. Daværende justismi-
nister ville ta dette opp med utlendingsforvaltningen.

Er dette fulgt opp, og hva er status?»

BEGRUNNELSE:
Jeg får dessverre mange henvendelser fra bl.a.

menighetsledere og lignende som er bekymret for
hva slags rutiner og begrunnelser som utlendingsfor-
valtningen bruker for å ikke imøtekomme søknad om
beskyttelse for mennesker som har konvertert til an-
nen tro, og som frykter forfølgelse ved retur til hjem-
landet. Mange får avslag rett og slett fordi utlen-
dingsforvaltningen ikke tror at konverteringen er re-
ell. Dette er selvsagt et vanskelig område, men mitt
spørsmål til daværende justisminister Knut Storber-
get var ment å kunne legge inn rutiner der bl.a. UDI
kunne forhøre seg med menighetsledere, prester og
pastorer, og hva slags attest de evnt. kan gi om kon-
vertittens troverdighet.

Svar:
Representanten viser til sitt spørsmål i spørretim-

en 26. mai 2010. Jeg vil innledningsvis sitere rele-
vante deler av daværende justisminister Knut Stor-
bergets svar:

«Hvorvidt faktum i saken er tilstrekkelig opplyst,
eller om det er behov for å innhente ytterligere opplys-
ninger, vil […] bero på en konkret helhetsvurdering i
den enkelte sak. Jeg har tillit til at Utlendingsdirekto-
ratet og Utlendingsnemnda innhenter opplysninger
der det er nødvendig, og foretar sine vurderinger på
bakgrunn av korrekt faktum. Jeg ser det på den bak-
grunn ikke som hensiktsmessig å gi retningslinjer om
informasjonshenting i konvertittsaker og å gå nærmer-
e inn på spørsmålet om mer faste bevismessige regler.
Jeg tror faktisk det vil kunne lamme systemet i større
grad og bidra til at man ikke fikk innhentet tilstrekke-
lige bevis. Men så vil jeg understreke at det forhold
som spørreren tar opp, ser jeg på som såpass viktig at
jeg vil ta det opp i min dialog med UDI og også UNE
og referere spørsmålsstillingen og for så vidt også mitt
svar i Stortinget i dag.»

Som det fremgår fant ikke daværende statsråd det
hensiktsmessig å gi særskilte retningslinjer for inn-
henting av informasjon i asylsaker der det er anført
konvertering. Jeg deler denne vurderingen.

Jeg vil videre vise til mitt svar på skriftlig
spørsmål nr. 532 fra desember 2011 fra representan-
ten Bekkevold, som også gjaldt konvertittsaker, hvor
jeg uttalte følgende:

«Jeg har tillit til at UDI og UNE håndterer anførsl-
er om konvertering på en grundig og rettssikker måte
og det har ikke vært behov for noen ekstraordinær di-
alog med UDI og UNE om disse sakene.»

Dette er fortsatt dekkende for mitt syn. Jeg ser
ikke behov for noen særskilt oppfølging fra departe-
mentets side når det gjelder disse sakene.
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SPØRSMÅL NR. 1548

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal
Besvart 1. juli 2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørsmål:
«Det vises til spørsmål, Dokument 15:1222

(2010-2011) og svar fra Landbruks- og matministe-
ren.

Kan statsråden redegjøre for om det finnes flere
områder, hvor det forekommer ulovlig reinbeite, og
hvilke sanksjoner har, eller vil statsråden iverksette
mot dette?»

Svar:
Som landbruks- og matminister forutsetter jeg at

den samiske reindriften utøves i de områder hvor den
lovlig kan være, og jeg har ikke noe grunnlag for å

formidle noen oversikt over eventuelle områder hvor
det skulle foregå ulovlig reinbeiting.

I den utstrekning det skulle foregå ulovlig rein-
beiting, kan det i henhold til bestemmelsene i rein-
driftsloven kapittel 11, gis pålegg om opphør av
ulovlige forhold, og om nødvendig besluttes sanksjo-
ner og tvangstiltak. Det er områdestyrene og rein-
driftsstyret som etter loven er gitt myndighet til å fat-
te slike vedtak. For svensk reindrift i Norge, vil også
bestemmelser i lov om svensk reinbeiting i Norge og
norsk reinbeiting i Sverige av 9. juni 1972 kunne
komme til anvendelse.

SPØRSMÅL NR. 1549

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Torgeir Trældal
Besvart 1. juli 2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørsmål:
«Det vises til spørsmål, Dokument 15:1443

(2012-2013) og svar fra arbeidsministeren.
Kan statsråden redegjøre for hvilke sanksjoner

som blir iverksatt mot bønder som driver næringsv-
irksomhet og mottar produksjonstilskudd samtidig
som de er trygdet?»

Svar:
I spørsmålet vises det til Dokument nr. 15:1443

(2012-2013) med tilhørende svar fra arbeidsministe-
ren vedrørende bønder som eventuelt mottar uberet-
tiget trygdeytelse i tillegg til produksjonstilskudd i
jordbruket.

I svaret fra arbeidsministeren er det redegjort for
kontrollen av tildeling av ytelser fra folketrygden. Et
viktig element i denne sammenheng er registerkon-
trollen som gjennomføres mot inntektsopplysninger
fra Skattedirektoratet. Jeg vil vise til at mottatt pro-
duksjonstilskudd for jordbruksdrift inngår ved bereg-

ningen av næringsinntekt fra jordbruket, og at nær-
ingsinntekten innrapporteres til skattemyndighetene.

Selv om det etter forskrift for produksjonstil-
skudd i jordbruket er bestemmelser om avkorting av
tilskuddet ved brudd på annet regelverk, så anses det
ikke å være adgang til reduksjon av produksjonstil-
skuddet ved brudd på regelverket for folketrygdens
ytelser. Det er kun ved overtredelse av regelverk som
har nær tilknytning til utøvelsen av selve jordbruks-
driften at det er grunnlag for å gjennomføre reduk-
sjon av produksjonstilskuddet, eksempelvis ved
brudd på forurensningsloven.

I denne sammenheng er det nødvendig å under-
streke at ytelsene fra folketrygden og produk-sjons-
tilskuddet er rettet mot ulike juridiske personer. Pro-
duksjonstilskuddet er knyttet til selve jordbruksfore-
taket som er en egen juridisk enhet, mens folketryg-
dens ytelser går til enkeltpersoner.

Jeg mener på denne bakgrunn at sanksjoner knyt-
tet til eventuell trygdesvindel må vurderes ut fra re-
gelverket for folketrygdens ytelser.
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SPØRSMÅL NR. 1550

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen
Besvart 1. juli 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Hva er provenyeffekten, fordelt på fylker og

kommuner, av 1) å fjerne formuesskatten, 2) eien-
domsskatten, 3) å øke minstefradraget med 20 000
kroner, 4) å øke minstefradraget med 4 000 kroner
samt øke satsen til 43 pst., 5) å øke innslagspunktet i
trinn 1 i toppskatten til 520 000 kroner, 6) å redusere
nedtrappingssatsen i trinn 2 i pensjonistskatten til 3
pst., 7) å øke minstefradraget på pensjon til 82 000
kroner (sats økes fra 26 pst. til 34 pst.)?»

BEGRUNNELSE:
Beregningene ønskes foretatt hver for seg og

samlet.

Svar:
Tabell 1 viser påløpte provenyvirkninger for

2013 av punktene (1) til (7) i spørsmålet.

Provenyvirkningene er fordelt på skattekreditor,
dvs. kommune/fylkeskommune og staten. Proveny-
virkningene av alle alternativene samlet er ikke sum-
mert. Det skyldes dels at enkelte av punktene er gjen-
sidig utelukkende alternativer og dels at det kan opp-
stå samspillseffekter mellom de ulike punktene.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås
skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for mo-
dellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntekts-
statistikk for husholdninger for 2010. Denne statis-
tikken gir informasjon om sammensetningen av inn-
tekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget
er framskrevet til 2013. Beregningene kan være usi-
kre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skatt-
yterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar
heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som
følge av endringer i skattereglene.

Tabell 1: Anslått provenyvirkning i mrd. kroner påløpt for 2013 fordelt etter skattekreditor. 
Anslagene er beregnet ut fra gjeldende regler for 2013

* Beregnes ikke i LOTTE-Skatt. Anslag for 2012.

Skatteendring
Kommuner/

fylkes-
kommuner

Stat Samlet

(1) Fjerne formuesskatten -9,1 - 5,2 -14,3
(2) Fjerne eiendomsskatt* -7,7 -7,7
(3) Øke øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt med 20 000 kroner -6,3 -6,1 -12,4
(4) Øke øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt med 4 000 kroner, 
samt endre sats til 43 pst. -1,5 -1,5 -3,0
(5) Øke innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten til 520 000 kroner -0,8 -0,8
(6) Redusere nedtrappingssatsen i trinn 2 i det særskilte skattefradraget 
for pensjonister til 3 pst. -0,9 -0,9
(7) Øke øvre grense i minstefradraget i pensjonsinntekt til 82 000 
kroner og øke satsen til 34 pst. -1,9 -1,6 -3,5
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SPØRSMÅL NR. 1551

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal
Besvart 28. juni 2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«I 2012 ble det sendt ut et nytt rundskriv vedrør-

ende tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennes-
ker. Rundskrivet medførte begrensninger i hvilke
hobby- og fritidsaktiviteter brukerne kan påregne å få
støtte til. Statsråden sa i Stortinget 18. juni at organi-
sasjonene for døve er opptatt av å få bedre tolketilbud
på korte oppdrag og de gir også uttrykk for geografis-
ke utfordringer.

Hva er statsrådens definisjon av "korte oppdrag"
og hvordan defineres "sentrale strøk" i forhold til
døvblinde?»

Svar:
Begrepene ”korte oppdrag” og ”sentrale strøk”

har kommet frem i dialog med de døves og de døvb-
lindes organisasjoner basert på konkrete erfaringer.
Jeg har fått tilbakemelding fra brukerorganisasjonene
om at det er noen tolkeoppdrag av kortere varighet
som er vanskelig å få dekket, noe jeg også har fått be-
kreftet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette
gjelder særlig oppdrag utenfor vanlig arbeidstid og
oppdrag i distriktene. Eksempler på slike oppdrag er
foreldremøter og legebesøk. Både de døves og de

døvblindes organisasjoner er opptatt av at slike opp-
drag ikke dekkes i tilstrekkelig grad i dag, og at dette
bør prioriteres i arbeidet med å styrke tolketjenesten.

Det er ikke slik at retten til tolk eller tolke- og
ledsagerhjelp gjennom folketrygden er betinget av
oppdragets varighet eller geografiske plassering. Det
har imidlertid vist seg i praksis at oppdrag av kortere
varighet som finner sted utenfor sentrale strøk, er
vanskeligere å få dekket. Dersom tolkeoppdrag fin-
ner sted i mindre sentrale strøk, langt unna tolkesen-
tralene eller tolkens bosted, innebærer dette for tolke-
ne at oppdraget tar lengre tid. I tråd med det jeg ga ut-
trykk for i Stortinget, er det også slik at den satsen fri-
lanstolkene får betalt for dekning av reisetid, er noe
lavere enn satsen for selve tolkeoppdraget. Dette er
en forklaring på at det er større problemer med å dek-
ke tolkeoppdrag i mindre sentrale strøk med lengre
reisetid.

Det er en stadig utfordring å ha nok tolker til å
dekke alle oppdragene brukerne har krav på. I dag
dekkes 9 av 10 oppdrag. De 8,3 mill. kronene som er
bevilget i Revidert nasjonalbudsjett vil benyttes for å
styrke tolketjenesten slik at flere av disse oppdragene
kan dekkes.

SPØRSMÅL NR. 1552

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 2. juli 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«På hvilken måte bidrar statsråden til at fylkes-

kommuner, kommuner og politiet følger opp Stortin-
gets vedtak om at det må innhentes skriftlig samtyk-
ke fra elever før det gjennomføres eventuelle person-
verninngripende narkotikaaksjoner ved skoler?»

BEGRUNNELSE:
10. mai 2012 vedtok Stortinget at det skal presi-

seres overfor politiet at det må innhentes skriftlig
samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle
personverninngripende narkotikaaksjoner ved sko-
ler.

På bakgrunn av dette vedtaket i Stortinget vedtok
fylkestinget i Akershus i mars 2013 at for at politiet
skal kunne bruke narkohunder ved aksjoner i de vide-
regående skolene i Akershus, så skal det være inn-
hentet samtykke fra elevene, og elever skal ha anled-
ning til å reservere seg uten at dette skal ha noen form
for konsekvenser.

Til tross for vedtaket både i Stortinget og i fylkes-
tinget har praksisen med at politiet aksjonerer med
hund på skolen fortsatt, og så sent som i mai 2013 var
det en aksjon på Vestby videregående skole som ble
gjennomført uten at det ble innhentet samtykker fra
elevene. Ingen elever hadde fått anledning til å reser-
vere seg mot å delta eller være til stede.
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Venstre er bekymret for elevenes rettssikkerhet,
når skolenes og politiets praksis med bruk av hund i
forebyggende aksjoner på skolene ser ut til å fortset-
te. I Bærum kommune diskuteres det også om slike
politiaksjoner skal tillates på ungdomsskoler.

Svar:
Jeg vil innledningsvis opplyse at spørsmålet er

besluttet overført til meg fra Kunnskapsministeren.
I mitt svar, datert 13. juni 2012, på skriftlig

spørsmål nr. 1536 fra stortingsrepresentant Andre
Oktay Dahl om samtykkekravet, viste jeg til Stortin-
gets vedtak fra 10. mai 2012, og opplyste at jeg fant
det hensiktsmessig at skolemyndighetene og politiet
sammen kom fram til prosedyrer for å sikre at skrift-
lig samtykke fra elevene var innhentet før eventuelle
narkotikaaksjoner.

I Prp.1 S for 2012 – 2013 sier regjeringen at man,
for å følge opp Stortingets vedtak om at politiet skal
sikres adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak
med bruk av narkotikahund på skoler, har bedt Poli-
tidirektoratet i samarbeid med relevante aktører om å
utrede hvordan dette kan gjøres på en best mulig måt-
e. Dette oppdraget ble gitt Politidirektoratet i brev fra
Justis- og beredskapsdepartementet den 16. august
2012.

Politidirektoratet har i brev til politimestrene den
6. september 2012 om denne saken gitt instruks om
at det skal innhentes skriftlig samtykke fra elever før
politiet gjennomfører narkotikaaksjoner med hund på
skoler. Instruksen gir anvisning på form og innhold i
samtykkeerklæringen. Direktoratet la ved en veileder
fra Oslo politidistrikt i brevet.

Det er uheldig hvis kravet om skriftlig samtykke
fra elevene før narkotikaaksjoner ikke er fulgt. Jeg vil
ta dette opp med Politidirektoratet.

SPØRSMÅL NR. 1553

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen
Besvart 2. juli 2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Spørsmål:
«Mener statsråden fortsatt at fiskesperren ved

Kjeldal sluse i Telemarkskanalen fungerer etter in-
tensjonen, og at sikkerheten er så godt ivaretatt at det
er anbefalt å ferdes i fiskesperrens område?»

BEGRUNNELSE:
I sitt svar på spørsmål 1391 skriver statsråden

følgende: "det er så langt ikke bekreftede funn av
gjedde ovenfor sperren".

14. mai 2013 ble det fisket flere gjedder på over-
siden av sperren, dette ble gjort av fylkesmannens
prosjektleder. Grunnen skulle være et strømbrudd,
men den tekniske innretningen tilsier at det har vært
strøm/spenning på sperren fra den ble satt i gang til
d.d. I Chicago Canal er det installert en dobbel fiske-
sperre, her bekrefter DNA-analyser at fisk likevel har
passert.

Videre skriver statsråden at fiskedøden varte en
periode i vinter og at det skal komme en rapport om
tiltak de nærmeste dagene. Det dør foresatt fisk i
sperren, sist observert 17.6.2013.

Om sikkerheten skriver statsråden at det ikke har
vært ulykker ved sperren. I ta.no kan en lese 4. juni
d.å. at politiet sperret av området rundt sperren, da

noen hadde fått strøm i seg ved å ta på sikkerhetsgjer-
de og en varselinnretning på land. Dette er nå utbe-
dret, men det er foresatt strøm i andre innretninger
det ikke skal være strøm/spenning i. Det er installert
kanorenner i området, det er også usikkert om det kan
være strøm i disse. Det er foresatt ikke klarlagt hva
resultatet vil bli hvis en person går i vannet i spen-
ningsfeltet i sperren. Påstandene om hva utfallet da
vil bli varierer fra "lammelser og drukning" til "ufar-
lig prikking i huden". Dette er viktig å merke seg at
fiskesperren er plassert midt i en populær reiselivsde-
stinasjon.

Svar:
Fiskesperren har vært i drift siden 18. mai 2012

med ett kjent avbrudd sist vinter som skyldtes en feil
som vil bli rettet opp.

Det ser ut til at strømpåvirkningen på fisk ikke er
slik den skal være. Det ble observert omtrent 50 døde
fisk rett nedenfor fiskesperren i april 2013. Den mest
sannsynlige årsaken er at fiskesperren har tatt livet av
fisken. Det er imidlertid ikke meningen av fiskesper-
ren skal drepe fisk. Det er så langt ikke avklart hva
dette skyldes. Leverandøren identifiserer og retter
opp feil.
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Når jeg i mitt svar av 7. juni 2013 skrev at det så
langt ikke er bekreftede funn av gjedde ovenfor sper-
ren, mente jeg at det ikke var bekreftede funn av
gjedde ovenfor Kjeldal sluse. To små gjedder ble fan-
get i mai 2013 mellom fiskesperren og nedre sluse-
port på Kjeldal sluser. De ble fanget ved elektrofiske
med båt. Det er ikke avklart hvordan fisken er kom-
met dit. En mulig forklaring kan være at fisken har
kommet gjennom fiskesperren i forbindelse med
strømutfallet som er nevnt over.

Når det gjelder strømsikkerhet, har den elektriske
fiskesperren så langt jeg har klart å bringe på det re-

ne, vært installert i tråd med gjeldende regelverk for
slike produkter.

Det er tilrettelagt for transport forbi slusene med
eget opptak med kanotraller og ny gangveg forbi slu-
sen. Det er også montert kanorenne gjennom fiske-
sperren for de som velger å ikke ta kanoen over land.

Forsommeren 2013 ble det registrert strøm i an-
leggsdeler på landsiden av fiskesperren, noe som
ikke skal forekomme. Det ble satt opp sperrebånd
rundt anlegget. Anlegget på landsiden er nå blitt jor-
det og isolert mot krypstrøm.

SPØRSMÅL NR. 1554

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen
Besvart 28. juni 2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Spørsmål:
«Mener statsråden fortsatt at fylkesmannen har

opptrådt korrekt i saken, og vil hun foreta seg noe
ovenfor fylkesmannen i Telemark?»

BEGRUNNELSE:
I sitt svar på spørsmål 15:1390 (2012-2013) skri-

ver statsråden at Naturpartner ble valgt til å foreta
evalueringen av fiskesperren. Det er gjennom firma
Naturpartner at prosjektlederen har agentur for im-
port av den samme fiskesperren til Norge. Videre
skriver statsråden at prosjektlederen ble løst fra eva-
lueringsarbeidet i mars når fylkesmannen først ble
kjent med forholdet.

I avisen Kanalen 30. mai uttaler den samme fyl-
kesmannen at han ikke kan se noen habilitetskonflikt
ved at prosjektlederen som har innførsel av fiskesper-
ren til Norge også sitter å evaluerer den samme sper-
ren. I Varden 31. mai bekrefter prosjektlederen selv
at han da sitter i evalueringsgruppen.

Statsråden skriver også at dette ble meddelt
Nome kommune. Det er ikke registrert noen skriftlig
eller muntlig beskjed i mars om at prosjektlederen en
tatt ut av evalueringsgruppen i Nome kommune. Det
er derimot en oppfatning av at dette skjedde først i ju-
ni, etter at pressen hadde skrevet om forholdet.

Svar:
I mitt forrige svar til stortingsrepresentant Per-

Willy Amundsen ga jeg uttrykk for at det var grunn-
lag for å stille spørsmål om habilitet i denne saken.

Jeg pekte også på at fylkesmannen ikke var kjent med
den næringsmessige forbindelsen mellom sekretæren
for evalueringsgruppen og leverandøren av fiske-
sperren på tidspunktet for inngåelse av avtale om
evalueringsoppdraget.

Den næringsmessige forbindelsen mellom det
som da var sekretæren for evalueringsgruppen og le-
verandøren av fiskesperren ble først kjent for fylkes-
mannen i mars i år. Videre pekte jeg på at når denne
forbindelsen ble kjent for Fylkesmannen ble sekre-
tærens habilitet vurdert med den følge at han etter en
tid ble løst fra oppgavene.

I bakgrunnen for spørsmålet blir det vist til at jeg
skal ha uttrykt at fylkesmannen løste sekretæren fra
oppgaven i mars. Det fremgår av mitt svar at fylkes-
mannen ble kjent med forbindelsen på dette tids-
punktet. Med bakgrunn i disse opplysningene og se-
nere bekreftelse av forholdet, foretok fylkesmannen
en habilitetsvurdering og nødvendige tiltak ble satt i
verk for å rydde opp.

Dette er en framstilling av fylkesmannens håndt-
ering av saken som etter det jeg har fått opplyst, sam-
svarer med ordføreren i Nome kommunes orientering
til Nome kommunestyre den 20. juni.

Jeg kan ikke se at det har fremkommet nye fakta
som tilsier en endret vurdering av saken. Fylkesman-
nen i Telemark har hatt oppmerksomheten rettet mot
mulige habilitetskonflikter for å unngå dobbeltroller
som kan så tvil om forvaltningens uavhengighet, og
nødvendige tiltak ble satt i verk, selv om dette tok
noe tid.



Dokument nr. 15:11 – 2012–2013 59

SPØRSMÅL NR. 1555

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 1. juli 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«I svar på skriftlig spørsmål 15:1481 (2012-

2013) ber jeg om at finansministeren dokumenterer
påstanden om at FrP vil gi 100 mrd. kr i skattelette til
de aller rikeste. Påstanden er fullstendig feil, men
regnestykket finansministeren viser til er interessant.
Det inkluderer alle kutt i bilavgifter, bompenger, al-
koholavgifter, eiendomsskatt, drivstoffavgifter, og
sågar minstefradraget.

Mener virkelig finansministeren at alle som får
nytte av økt minstefradrag på lønnsinntekt er blant de
"aller rikeste"?»

Svar:
Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1476 og nr. 1502

til skriftlig besvarelse fra hhv. stortingsrepresentant

Jørund Rytman og stortingsrepresentant Ketil Sol-
vik-Olsen for informasjon om anslag på 100 mrd.
kroner i samlet lettelse med Fremskrittspartiets end-
ringer skatte- og avgiftsreglene mv.

Departementet har gjort beregninger på en-
keltendringer i skatte- og avgiftsreglene som Frem-
skrittspartiet har fremmet i ulike sammenhenger. De-
partementet har ikke oversikt over eller beregnet
samlede provenyvirkninger av alle endringer Frem-
skrittspartiet har fremmet i ulike sammenhenger. I
svar på spørsmål nr. 1502 til skriftlig besvarelse viser
departementet til at fjerning av formuesskatt og arve-
avgift i hovedsak vil komme personer med høye inn-
tekter og formue til gode. I tillegg vil flere av de an-
dre forslagene gi størst lettelser for høyinntekts-
grupper.

SPØRSMÅL NR. 1556

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Tord Lien
Besvart 1. juli 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Bilistene avkreves mange ulike skatter og avgif-

ter - drivstoffavgift, veiavgift, bompenger, engangs-
avgift etc. Dette er en utgift for landets bilister, som
mister penger de ellers kunne disponert.

I regjeringens økonomiske modeller, hvordan
slår det ut dersom man kutter en bilrelatert skatt/av-
gift med en milliard kroner - vil pengene spares, for-
brukes etc., og hvor mye av pengene kan man anta li-
kevel vil tilfalle statskassen gjennom mva. og andre
avgifter på annet forbruk?»

Svar:
Ved beregning av virkninger på statens inntekter

av avgiftsendringer tas det som hovedregel kun hen-
syn til effekten på inntektene fra den aktuelle avgif-
ten. Dette gjelder også bilavgiftene. I beregningene
tas det imidlertid hensyn til eventuelle endringer i et-
terspørselen etter den avgiftsbelagte varen. Eksem-

pelvis tas det hensyn til at en reduksjon av drivstoff-
avgiftene vil gi økt etterspørsel etter drivstoff.

Det tas sjelden hensyn til eventuelle endringer i
merverdiavgiftsinntektene som følge av avgiftsend-
ringer. Dette skyldes at de fleste varer og tjenester er
ilagt merverdiavgift, og at inntektene fra merverdiav-
giften som regel vil forbli om lag uendret dersom
sammensetningen av forbruket endres. Eksempelvis
vil en reduksjon av drivstoffavgiftene kunne gi redu-
serte drivstoffpriser. Dette kan gi lavere utgifter til
drivstoff hos forbrukerne og dermed lavere merver-
diavgiftsinntekter fra drivstoff. Det vil være rimelig å
anta at forbrukerne vil kjøpe mer av andre varer og
tjenester når de får lavere drivstoffutgifter. Dette vil
øke merverdiavgiftsinntektene fra andre varer og tje-
nester. Samlet sett kan en dermed anta at merverdiav-
giftsinntektene er om lag uendret som følge av end-
ringer i drivstoffavgiftene.

Det kan imidlertid være rimelig å anta at noe av
avgiftsbesparelsen benyttes til økt sparing. Det kan
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særlig være tilfelle dersom avgiftslettelsen på kort
sikt ikke dekkes inn ved å øke andre skatter og avgif-
ter, eller ved å redusere offentlige utgifter. På lengre
sikt må imidlertid alle avgiftslettelser dekkes inn.
Departementet har ikke gjort anslag på virkningene
på sparing, verken på kort eller lang sikt, som følge
av reduserte bilavgifter. Det er heller ikke gjort an-
slag på eventuelle endringer i andre skatte- og av-
giftsinntekter. Disse virkningene antas å være relativt
små ved moderate avgiftsendringer. Det kan imidler-
tid være aktuelt å gjennomføre beregninger av slike

virkninger dersom en vurderer store endringer i skat-
te- og avgiftssystemet.

På Finansdepartementets hjemmeside ligger pu-
blikasjonen “Beregningskonvensjoner 2013” som
gjør nærmere rede for de metodene som departemen-
tet benytter for å beregne virkningene på statens inn-
tekter av endrede skatte- og avgiftsregler: (http://
www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skattergvgif-
ter/metoder-for-provenyberegninger.ht-
ml?id=717071)

SPØRSMÅL NR. 1557

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Tord Lien
Besvart 7. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Det vises til Dokument nr. 15:1485 og 1421

(2012-2013). Statsråden har litt vegring for å offent-
liggjøre komplette tall.

La oss derfor gjøre dette helt enkelt og til poenget
- hva er antatt momsinntekt til staten fra Rogfast-pro-
sjektet, uavhengig av hva som refunderes?»

Svar:
Jeg viser til tidligere svar på spørsmål nr. 1421 og

1485.
Før opphevingen av vegfritaket 1. januar 2013

ble det lagt til grunn et kostnadsanslag på 9,8 mrd. kr.
Av dette utgjorde merverdiavgiften om lag 0,8 mrd.
kr, som gir et påslag på 8,7 pst. Den statlige andelen
i prosjektet var om lag 1 mrd. kr.

I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transport-
plan 2014-2023 er det lagt til grunn et kostnadsanslag
for prosjektet E39 Rogfast på 12,2 mrd. kr. Av dette
er det anslått at merverdiavgiften vil utgjøre om lag
2,38 mrd. kr. Dette gir et samlet påslag for merverdi-
avgift på 24,2 pst. Den statlige andelen i prosjektet er
om lag 2,7 mrd. kr.

Før mva.-omleggingen ble det ikke gjort noe
skille mellom inkl. og ekskl. mva. Den statlige ande-
len var inkl. mva. (etter gammelt regime). Det er økn-
ingen i merverdiavgift som nå kompenseres. Samle-
de bompenger blir ikke påvirket av økningen i mer-
verdiavgift. Økt kostnad som følge av merverdiav-
giftsreformen kompenseres gjennom økt statlig bi-
drag.
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SPØRSMÅL NR. 1558

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Ib Thomsen
Besvart 1. juli 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Det vises til statsrådens svar på Dokument nr.

15:1468 (2012-2013). Den 20.06.13 fremmet SSB
nye anslag for investeringene på norsk sokkel for
2013. Anslaget ble økt med ca. 14 mrd. kroner sam-
menlignet med anslaget for 3 måneder siden.

Kan statsråden kvantifisere hva det, alt annet likt,
medfører for ansvarlig oljepengebruk i statsbudsjet-
tet, basert på beregninger i regjeringens økonomiske
modeller?»

Svar:
Statistisk sentralbyrå publiserte 18. juni investe-

ringstellingen for olje- og gassvirksomhet for 2.
kvartal 2013. Investeringene anslås i tellingen å ta
seg opp fra 172 mrd. kroner i 2012 til i overkant av
210 mrd. kroner i 2013. Det meste av økningen er
ventet å komme innenfor felt i drift.

Sammenliknet med tellingen for 1. kvartal 2013
økte anslaget for investeringsnivået i år med 12,6
mrd. kroner. Sett over tid har anslaget fra tellingen i
1. kvartal i investeringsåret i gjennomsnitt ligget la-
vere enn det realiserte investeringsnivået. Dette er
hensyntatt i Finansdepartementets anslag for investe-
ringene i petroleumsvirksomheten i inneværende år

gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Ved en sam-
menlikning av disse anslagene med SSBs investe-
ringstellinger må en også ta hensyn til at tellingen for
2. kvartal i gjennomsnitt har ligget noe høyere enn
det realiserte investeringsnivået.

Ved utformingen av den økonomiske politikken
tar regjeringen utgangspunkt i en helhetlig vurdering
av den økonomiske situasjonen. I budsjettdokumen-
tene gjøres det rede for anslagene og usikkerheten for
den økonomiske utviklingen, herunder utviklingen i
internasjonal økonomi, husholdningenes forbruk, in-
vesteringene i fastlandsøkonomien og andre forhold
av betydning for produksjon, sysselsetting, arbeidsle-
dighet mv.

Investeringene i petroleumsvirksomheten er en
av flere viktige størrelser som påvirker det økonom-
iske forløpet. Høyere vekst i disse investeringene vil
isolert sett trekke i retning av høyere vekst i Norges
fastlandsøkonomi. Samtidig har det etter at Revidert
nasjonalbudsjett 2013 ble lagt fram også kommet in-
formasjon fra NHOs økonomibarometer og Norges
Banks regionale nettverk som kan peke i motsatt ret-
ning. Finansdepartementet kommer med oppdaterte
anslag for utviklingen i norsk økonomi i Nasjonal-
budsjettet 2014 som legges fram 14. oktober.

SPØRSMÅL NR. 1559

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Ib Thomsen
Besvart 1. juli 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Det vises til svar på spørsmål nr. 1476 (2012-

13). Finansministerens noe lettvinte svar lener seg på
en blogg fra en AP-politiker. I bloggen anses bom-
penger og eiendomsskatt som skatt. Dette er skatter
som regjeringen ikke selv inkluderer når man bereg-
ner hva som er skattenivået i Norge.

Betyr dette svar at regjeringen nå anser eksterne
blogger som likestilt med finansdepartementets ut-
regninger, og vil man endre regjeringens interne de-
finisjon av bompenger og eiendomsskatt i tråd med
bloggens tilnærming?»

Svar:
I mitt svar på spørsmål nr. 1476 til skriftlig be-

svarelse fra stortingsrepresentant Jørund Rytman vis-
te jeg til beregninger av stortingsrepresentant Torgeir
Michaelsen fordi det var det som var bakgrunn for
diskusjonen. Departementet har for øvrig ikke endret
metode for beregning av provenyvirkninger og skat-
tenivå.



62 Dokument nr. 15:11 – 2012–2013

SPØRSMÅL NR. 1560

Innlevert 21. juni 2013 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 5. juli 2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Petroleumssektoren står for utslipp av 13-14

millioner tonn CO2. Klimaforliket peker på viktighe-
ten av å elektrifisere flere nye installasjoner, og peker
også på at det er fornuftig å se flere felt i sammen-
heng der dette er mulig. Samtidig er det også mulig-
heter for å elektrifisere eller delelektrifisere flere ek-
sisterende installasjoner.

Vil statsråden ta initiativ til å utrede muligheter
for elektrifisering av eksisterende installasjoner?»

BEGRUNNELSE:
Det er avgjørende å lykkes med elektrifiserings-

prosjektet på Utsirahøyden. I tillegg må det etterstre-
bes at Castberg-feltet også grundig utreder elektrifi-
sering. I tillegg er det flere muligheter for å elektrifi-
sere eller delelektrifisere eksisterende installasjoner.

Troll A blir nå elektrifisert. Da Stortinget be-
handlet PUD for Troll C stilte Stortinget krav om at
denne skulle tilrettelegges for senere elektrifisering.
Derfor skal det være mulig også å få elektrifisert
Troll C.

Gudrunplatformen har fått avvik knyttet til man-
glende reservekraftforsyning til plattformen fra Pe-
troleumstilsynet. Her er det mulig å knytte Gudrun til
den planlagte områdeelektrifiseringen av Utsira-
høyden via Dagny, noe som kun vil kreve en relativt
kort kabel og kunne bidra til at både Gudrun og Sleip-
ner kan delelektrifiseres, samtidig som nevnte avvik
oppfylles.

Snøhvit ligger i et område med dårlig strømnett.
Men på Snøhvit kan en av de fem turbinene skrus av
når det er mye tilgjengelig strøm på strømnettet, og
den kan skrus på igjen når det er for lite strøm.

Svar:
Siden 1996 har kraft fra land vært vurdert i for-

bindelse med utbyggingsplaner. Dette har bidratt til
at flere felt har besluttet å dekke sitt energibehov med
kraft fra land. I dag får Troll A, Ormen Lange, Snøh-
vit, Gjøa og Valhall kraft fra land. I tillegg vil Goliat-
og Martin Linge-feltene få kraft fra land når disse
kommer i produksjon.

Det er i de fleste tilfeller meget krevende å bygge
om eksisterende innretninger til å få kraft fra land.
Ved store ombygginger på eksisterende felt kan kraft
fra land i noen tilfeller være en mulighet. Dette er
som regel i tilfeller hvor det er snakk om å erstatte
gamle innretninger på feltet med nye. Valhall er et
eksempel på at det er mulig å føre kraft fra land til ek-
sisterende felt som bygges om. Utbyggingsplanen for
videreutvikling av Valhall-feltet ble godkjent i 2007.

Kraft fra land til eksisterende felt på norsk sokkel
er blitt analysert og vurdert i flere omganger. I 2002
utarbeidet Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og
energidirektorat en rapport om kraft fra land til norsk
sokkel. Denne rapporten ble oppdatert i 2008. Da del-
tok også Petroleumstilsynet og Klima- og forurens-
ningsdirektoratet i arbeidet. I forbindelse med Klima-
kurrapporten som ble lagt frem i 2010, ble også til-
takskostnader for kraft fra land til eksisterende felt
estimert. Disse analysene viser at det er svært kost-
bart å forsyne eksisterende felt med kraft fra land.
Det foreligger ikke ny informasjon nå som tilsier at
det er hensiktsmessig å gjennomføre en oppdatert ut-
redning av kraft til land til eksisterende innretninger.
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SPØRSMÅL NR. 1561

Innlevert 24. juni 2013 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 2. juli 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Ansatte i Bergen fengsel, avdeling Osterøy som

er underlagt Region Vest har i et åpent brev bedt om
at det skal være forbudt for innsatte å se pornografis-
ke filmer under soning. Regiondirektør i Region Vest
har avvist dette.

Hva er årsaken til at man overkjører hva den lo-
kale ledelsen ser som hensiktsmessige tiltak for en
god rehabilitering for de innsatte, og foreligger det
noe forskning som tilsier at pornografiske filmer ikke
er til hinder for overgrepsdømte fanger i deres reha-
bilitering?»

BEGRUNNELSE:
Spørsmålet har blitt tatt opp av både ledelsen i

Bergen fengsel og avdeling Osterøy, uten at de har
fått gjennomslag i Region Vest. I tillegg har saken
blitt behandlet i Kriminalomsorgens forvaltning
(KSF). I saken har det ikke vært en dialog, utenom
brev fra ledelsen.

Det foreligger flere betenkeligheter ved å la sede-
lighetsdømte få se pornografiske filmer. Ved avde-
ling Osterøy er innsatte som soner dommer for sede-
lighetsforbrytelser og som går gjennom ulike seksu-
alprogram som skal bidra til å rehabilitere dem. Det
kan da stilles spørsmålstegn hvorvidt pornografiske
filmer kan få negativ innvirkning på rehabiliteringen.
I tillegg kan det være vanskelig for de ansatte å ha
oversikt over innholdet i de ulike filmene som kan
ses. Ved avdeling Osterøy er det ikke lov til å spille
spill med aldersgrense over 15 år. Det er et positivt
tiltak for å hjelpe de voldsforbrytere i deres rehabili-
tering.

De ansatte ved avdeling Osterøy har vist et stort
engasjement i saken fordi de ser av ulike årsaker at

dette ikke vil være et positivt bidrag hverken for den
innsatte eller de ansatte. Mange kvinner og unge as-
piranter gruer seg også til å gå vakter.

Svar:
Ved dom på fengselsstraff består straffen av

selve frihetsberøvelsen, og frihetsberøvelsen skal
ikke være mer tyngende enn det som er nødvendig.
Utgangspunktet er at domfelte og innsatte ikke skal
fratas muligheten for aktiviteter de ville ha hatt uten-
for fengsel, noe som også er i samsvar med normali-
tetsprinsippet i kriminalomsorgen.

Fengselet kan i medhold av straffegjennomfør-
ingsloven § 26 med tilhørende forskrift og retnings-
linjer fastsette begrensinger når det gjelder innsattes
tilgang til private eiendeler på rommet. Tilgang til fil-
mer kan begrenses eller nektes i medhold av disse be-
stemmelser dersom det etter en konkret og individu-
ell helhetsvurdering anses å være i strid med hensy-
net til ro, orden og sikkerhet. Hensynet til den almin-
nelige rettsoppfatning kan i helt spesielle tilfeller gi
grunnlag for begrensinger, jf. forskrift til straffegjen-
nomføringsloven § 1-2.

Det er imidlertid ikke adgang til på generelt
grunnlag å nekte innsatte tilgang til film med porno-
grafisk innhold så lenge innholdet er lovlig og filme-
ne distribueres gjennom godkjent forhandler for det
norske markedet.

For å unngå distribusjon av ulovlige filmer er det
imidlertid viktig at innsattes tilgang til pornografiske
filmer skjer på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Jeg har derfor bedt om at Kriminalomsorgsdirektora-
tet foretar en nærmere gjennomgang av praksis for
dette i landets fengsler.



64 Dokument nr. 15:11 – 2012–2013

SPØRSMÅL NR. 1562

Innlevert 24. juni 2013 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 28. juni 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«I Tromsø og Hamar ble det gjennomført et for-

søk med gratis prevensjon til kvinner 20-24 år. I 2008
var andelen som hadde tatt abort 27 pr. 1 000 kvin-
ner. Året etter ble det observert en signifikant ned-
gang i abortraten i forsøkskommunene til 14 pr.
1 000 kvinner. På tross av suksess og halverte abort-
tall og anbefaling fra Helsedirektoratet er dette like-
vel ikke blitt fulgt opp av regjeringen.

Er statsråden altså fornøyd med situasjonen eller
ser han at gratis prevensjon vil gi stor reduksjon i an-
tall aborter for denne gruppen?»

BEGRUNNELSE:
I budsjettproposisjonen for 2012 vises det til stu-

dien som har viste klar nedgang i uønskede svanger-
skap og aborter etter forsøk med gratis prevensjon,
og det opplyses at Helsedirektoratet er bedt om å gi
sin vurdering og tilråding.

8. februar 2012 kom den vurdering og tilråding
Helsedepartementet hadde bedt om. Den sier tydelig
at godkjente prevensjonsmidler bør gis gratis til kvin-
ner opp til 25 år, og at dette vil være et effektivt tiltak.

Noen hovedkonklusjoner i rapporten var:

– det er signifikant nedgang i abortforekomst i for-
søkskommunene - antall aborter ble halvert i for-
søksperioden - men ikke i kontrollkommunene

– kvinnene i forsøket vurderte at gratis prevensjon
var en viktig faktor for bruk og kontinuitet i bruk
av hormonell prevensjon

I budsjettproposisjonen for 2013, er verken anbe-
falingen fra Helsedirektoratet eller en eventuell end-
ring i subsidieordningen for prevensjonsmidler nevnt
overhodet - slik man faktisk kunne vente i lys av om-
talen året før.

Tvert om kan visse formuleringer innledningsvis
i de markerte avsnittene indikere at departementet er
tilfreds med utviklingen. Men at man også innser at
det er i aldersgruppen 20-24 år at det er størst poten-
sial for å få en reduksjon i aborttallet.

Svar:
I 2013 er det bevilget 31,6 mill. kroner over stats-

budsjettet til oppfølging av Handlingsplan for fore-
bygging av uønskede svangerskap og abort – strate-
gier for bedre seksuell helse (2010-2015). Helsedi-

rektoratet har ansvar for oppfølging av handlingspla-
nen.

Planen har to overordnede mål: å redusere abort-
tallene og å bidra til at alle skal ha et best mulig ut-
gangspunkt for å kunne planlegge svangerskap og ha
et trygt seksualliv.

Et viktig tiltak i handlingsplanen er å videreutvi-
kle og styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten på
tilgjengelighet, tilbud og muligheter for helsefrem-
mende virksomhet på seksualitetens områder. Det
skal også her nevnes at regjeringen, som en oppfølg-
ing av Folkehelsemeldingen, har foreslått å styrke
helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 mill.
kroner innenfor veksten av kommunerammen i 2014.

Helsedirektoratet utga i 2012 en statusrapport på
handlingsplanen. Den dokumenterer at det har vært
gjennomført betydelig aktivitet til nå i planperioden.
Sentrale indikatorer på seksuell helse antyder en po-
sitiv utvikling siste tre-årsperiode. Forbruket av pre-
vensjon har økt, og abortraten har gått tydelig tilbake.
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at antallet utførte
svangerskapsavbrudd de senere årene har gått ned i
aldersgruppen 20-24. I 2008 ble det utført 30,6 abor-
ter per 1000 kvinner i aldersgruppen 20-24 år. I 2012
var tallet 26,6.

Denne regjeringen innførte i mars 2006 en fast
bidragssats for hormonelle prevensjonsmidler for
kvinner i aldersgruppen 16-19 år. Bidragsordningen
erstattet ordningen fra 2002 som omfattet gratis p-
piller til jenter i aldersgruppen 16-19 år. Som et ledd
i en løpende vurdering av tilbud om lett tilgjengelig
prevensjon til unge kvinner, iverksatte Helsedirekto-
ratet i 2007 et forsøk med gratis prevensjon til kvin-
ner i alderen 20-24 år. I to forsøkskommuner - Hamar
og Tromsø - fikk kvinner mellom 20-24 år tilbud om
gratis prevensjon i ett år. Kvinnene deltok i tillegg i
to spørreundersøkelser. Resultatene av prosjektet er
oppsummert i en rapport fra Helsedirektoratet og vi-
ser blant annet en nedgang i abortforekomst i for-
søkskommunene.

Resultatene må likevel tolkes med en viss var-
somhet, da det er usikkerhet knyttet til hvor mye av
den reduksjonen i antall aborter man så i prosjekt-
kommunene som kan tilskrives selve subsidieringen.
Bedre oppfølging og veiledning av kvinnene har tro-
lig også bidratt til riktigere og mer kontinuerlig bruk
av hormonelle prevensjonsmidler. Mange uønskede
svangerskap oppstår som følge av opphold i bruk av
for eksempel p-piller. Slike opphold bidrar både til
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økt sannsynlighet for graviditet og til at risikoen for
blodpropp øker.

Å innføre gratis prevensjon for kvinner opp til 25
år vil kunne medføre en reduksjon i antall aborter,

men det vil også innebære å bruke om lag 100 mill.
kroner på et tiltak rettet mot friske unge kvinner -
penger som alternativt kan brukes på andre tiltak med
positiv helseeffekt.

SPØRSMÅL NR. 1563

Innlevert 24. juni 2013 av stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
Besvart 3. juli 2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Betydelig og økende petroleumsaktivitet uten-

for Helgeland og Salten, har foreløpige gitt få ring-
virkninger. Miljø sør og nord for Nordland har så
langt høstet større ringvirkninger som følge av akti-
vitet. Også departementet har valgt å tildele myndig-
hetsoppgaver tilknyttet petroleum til miljø utenfor
Nordland.

Er det i regjeringen lagt til grunn at Bodø skal
holdes utenfor "oljekartet," eller ser statsråden noen
mulighet for at Bodø med sin nærhet til aktivitet og
god infrastruktur kan få en fremtidig petroleumsrol-
le?»

Svar:
Det er allerede i dag betydelige ringvirkninger

knyttet til petroleumsvirksomhet i Nordland. Dette
gjelder særlig Helgeland og Salten. På Helgeland er
Brønnøysund helikopterbase og Sandnessjøen forsy-
ningsbase, men også Salten har betydelige leveranser
til petroleumssektoren.

Vi erfarer nå at petroleumsvirksomheten beveger
seg nordover. Særlig er interessen for Barentshavet
stor. Men også utenfor nordlandskysten er det stor
aktivitet. Feltet Skarv er nylig satt i produksjon og
Stortinget har nettopp behandlet utbyggingen av
Aasta Hansteen og Polarled. Utbyggingen etablerer
ny infrastruktur til en ny del nord i Norskehavet og
legger til rette for ytterligere utbygginger som kan
bruke tilleggskapasitet i infrastrukturen. Jeg har stor
tro på at utbyggingen vil bidra til å utløse mer aktivi-
tet og verdiskaping i Norskehavet. Dette vil gi særlig
Nordland nye muligheter for leveranser og positive
ringvirkninger knyttet til petroleumsvirksomhet.

Kunnskapsinnhentingen om virkninger av petro-
leumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet har

sett på muligheten for ringvirkninger på land som
følge av petroleumsvirksomhet i områder utenfor
kysten av Nordland. En studie utarbeidet av analyse-
selskapet Menon peker på at Helgeland har særlige
forutsetninger for å tiltrekke seg ringvirkninger som
følge av aktivitet i Nordland IV og V. Tilsvarende har
Salten gode forutsetninger for å skape ringvirkninger
som følge av aktivitet i Nordland VI. Når det gjelder
Bodø trekkes det frem at det her allerede er etablert
en variert næringsstruktur. Dette gjør at Bodø har
gode forutsetninger for å sikre seg leveranser fra akti-
vitet i nærliggende regioner. Videre kan næringslivet
i Bodø yte en stor del av leveransene til petroleums-
relatert virksomhet som etablerer seg i Bodø.

Jeg vil understreke at ringvirkninger skapes - de
kan i liten grad besluttes. Det er svært gledelig at pe-
troleumsvirksomhet gir nye muligheter for Nord-
Norge. Virksomheten til havs gir muligheter for
lønnsom aktivitet på land. Olje og gass utenfor kys-
ten av Nord-Norge gir landsdelen et ekstra bein å stå
på. Hvor store virkningene skal bli er i stor grad av-
hengig av hvilke beslutninger som fattes regionalt og
lokalt.

Med et veletablert og variert næringsliv har Bodø
gode forutsetninger for leveranser mot petroleums-
næringen. Studier fra Kunnskapsparken Bodø viser
at Bodø allerede i dag er den regionen i Nord-Norge
med de nest største leveransene til petroleumssekto-
ren, bare slått av Hammerfest. Leveransene økte be-
tydelig fra 2010 til 2011. Utbyggingen av Aasta Han-
steen og utvikling av funn nær ny infrastruktur gir
nye muligheter. Jeg mener derfor Bodø har gode mu-
ligheter for ytterligere ringvirkninger fra petroleums-
virksomhet og ser ingen grunn til at Bodø skal holdes
utenfor petroleumskartet.
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SPØRSMÅL NR. 1564

Innlevert 24. juni 2013 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 3. juli 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Kan justisministeren bekrefte at dette er normal

praksis i politidistriktene, og vil statsråden sørge for
at staten tar kostnadene for borttauing i liknende til-
feller i fremtiden?»

BEGRUNNELSE:
Spørsmålsstiller viser til bekymringsverdig opp-

slag i Smaalenenes Avis den 18. juni 2013. Her kom-
mer det frem at ideelle organisasjoner selv må betale
for borttauing av noe som trolig er en ulovlig smu-
glerbil fra Litauen. Dette er etter spørsmålsstillers
syn meget uheldige signaler å sende, da statsappara-
tet i praksis straffer lovlydige borgere som er sitt
samfunnsansvar bevist.

Svar:
Dersom en bil blir plassert på annen manns eien-

dom, kan eieren etter vegtrafikkloven § 37 be om po-
litiets hjelp til å få den fjernet. Hvis bilen ikke bare
fjernes, men også tas i forvaring, står bilen for eierens
regning og risiko, jf. samme bestemmelse. Dersom

eieren krever tilbake et kjøretøy som politiet eller re-
gionvegkontoret er i ferd med å fjerne eller har tatt i
forvaring, må han først betale de utgifter som politiet
eller regionvegkontoret har hatt i forbindelse med
fjerningen og forvaringen. Dette vil si at utgifter med
borttauing og forvaring av bil i hovedsak påløper eier
av bilen.

Når det gjelder den omtalte saken, har jeg fått
opplyst fra Follo politidistrikt at bilen sto parkert på
en parkeringsplass ved et turområde. Grunneieren
var en privatperson, som etter flere forsøk på å finne
ut av eierforholdet, begjærte inntauing av bilen. Be-
gjæringen om fjerning av kjøretøy ble gjort på et
skjema, der det også er opplyst at utgiftene må dek-
kes av den som begjærer kjøretøyet fjernet, dersom
ikke eier kan ansvarliggjøres. Grunneieren var der-
med kjent med risikoen for at han selv måtte dekke
utgiftene. Follo politidistrikt benytter seg av ordnin-
gen med utfylling av skjema for fjerning av kjøretøy,
men jeg kan ikke bekrefte at dette er en generell prak-
sis i politidistriktene. Follo politidistrikt opplyser for
øvrig at man der ikke hadde opplysninger om at bilen
var en smuglerbil, og at den ikke sto trafikkfarlig til.

SPØRSMÅL NR. 1565

Innlevert 25. juni 2013 av stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen
Besvart 2. juli 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Hvordan vil justisministeren sikre at grove se-

delighetssaker spesielt mot mindreårige ikke blir lig-
gende i uakseptabel lang tid før de blir oversendt til
retten for pådømmelse?»

BEGRUNNELSE:
I mars 2009 fikk politiet inn en anmeldelse i Ski-

en mot en nå 54 år gammel mann. Det ble tatt beslag
i 54-åringens PC, hvor det ble funnet nakenbilder av
barn. I februar 2010 ble mannen varetektsfengslet og
ledere og foreldre ved skolen ble informert. Høsten
2011 var saken ferdig etterforsket. Siden den gang, i
over 2 år, har saken ligget uberørt hos politiet. Også

tidligere er det rettet oppmerksomhet om sommel
med lignende straffesaker. Det er forstemmende at
ikke regjeringen på 8 år har klart å få på plass et ro-
bust apparat til å etterforske og behandle slike saker
for retten.

Svar:
Knapt noe saksområde har hatt større oppmerk-

somhet den senere tid enn alvorlige seksualforbrytel-
ser. Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn er blant
de sentralt prioriterte sakene. Det betyr at disse sake-
ne skal etterforskes med grundighet og hurtighet, og
gis forrang ved knapphet på ressurser. Dette direkti-
vet er gjentatt i Riksadvokatens mål- og prioriterings-
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rundskriv 2013, og er ellers omtalt og innskjerpet i
ulike fagsammenhenger.

De senere årene har det vært satt inn betydelige
ressurser for å forbedre kvaliteten på etterforsknin-
gen og påtalebehandlingen av seksualovergrep. En
rekke tjenestemenn har gjennomført opplæring og et-
terutdanning innenfor kriminalitetsfeltet, blant annet
når det gjelder avhør av barn i straffesaker. Alle poli-
tidistrikt skal ha såkalte familievoldskoordinatorer,
hvis ansvarsområde også omfatter seksuallovbrudd.
Ved flere politidistrikt er det opprettet kompetan-
seteam, eller såkalte SO-team, som har et overordnet
ansvar for saksområdet. Dette er personell som gjen-
nom erfaring, kurs, studier mv. har opparbeidet seg
særlig kompetanse på fagområdet. I tillegg har Kri-
pos enheter med spisskompetanse på seksualisert
vold og overgrep, og kan bistå politidistriktene ved
etterforskning av alvorlige og kompliserte saker.

Riksadvokaten har gjennom lang tid vært opptatt
av framdriften og tidsbruken i den strafferettslige be-
handlingen av voldtekt og overgrep mot barn. Jeg de-
ler denne bekymringen. Det som særlig bekymrer, er
der hvor etterforskningen ikke kommer tidsnok i
gang, med risiko for at spor og viktig informasjon går
tapt. En annen situasjon som det kan være grunn til å
se nærmere på, er der hvor det synes å være en bety-
delig og uforklarlig «liggetid» mellom hvert etterfor-

skingsskritt, eller fra avsluttet etterforskning til påtal-
evedtak. Det mest uheldige og uakseptable, er der
hvor hele saksprosessen synes å stoppe opp. I den
forbindelse har riksadvokaten bebudet retningslinjer
for å styrke den påtalemessige ledelsen av etterfors-
kningen, for å effektivisere hele etterforskningspro-
sessen og hindre slik unødig «liggetid». Et tiltak vil
være bruk av skriftlige etterforskningsplaner, med
oversikt over hvilke etterforskingsskritt som skal
gjennomføres og tidsfrister tilpasset den enkeltes sak.
I første omgang vil det gjelde voldtekt, men vurderes
også utvidet til å omfatte seksuelle overgrep mot
barn, eventuelt også familievold. Disse retningslinje-
ne fra riksadvokaten kan forventes ferdigstilt over
sommeren.

Jeg vil også nevne at en arbeidsgruppe nedsatt av
Justis- og beredskapsdepartementet har levert forslag
til endringer i dommeravhørsforskriften. Arbeids-
gruppen foreslår en helt ny forskrift om avhør av
særlig sårbare personer i straffesaker. I tillegg fore-
slås endringer i straffeprosessloven, vergemålsloven
og påtaleinstruksen. Flere av forslagene som arbeids-
gruppen fremmer vil kunne bidra til å effektivisere
etterforskningen i overgrepssaker mot barn. Arbeids-
gruppens rapport («Avhør av særlig sårbare personer
i straffesaker») har vært på høring og er nå til behand-
ling i departementet.

SPØRSMÅL NR. 1566

Innlevert 25. juni 2013 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Besvart 12. juli 2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Hydro vurderer å bygge et pilotanlegg for neste

generasjon aluminiumsproduksjon på Karmøy. Re-
gjeringen har tidligere forsøkt å ta æren for at anleg-
get vil komme. I Teknisk Ukeblad 19/20 2013 frem-
kommer det betydelig usikkerhet rundt krafttilgan-
gen pga. andre politiske ønsker om elektrifisering av
norsk sokkel.

Kan statsråden gi en avklaring på kraftsituasjo-
nen, samt om Enova kan garantere at de gir økonom-
isk støtte til prosjekt, slik Hydro forutsatte da regje-
ringen skrøt av sin innsats?»

Svar:
Jeg er positiv til Hydros planer om å utvikle ny

energieffektiv- og klimavennlig teknologi og øke
aluminiumsproduksjonen i Norge.

I 2009 ble tilknytningsplikten for nytt forbruk
lovfestet. Jeg er kjent med at det kan bli begrenset
nettkapasitet i området hvor Hydro planlegger å eta-
blere sitt anlegg. Statnett har ansvar for å ha god in-
formasjon om utviklingen i forbruket og å finne løsn-
inger på overføringsoppgavene. Men tilknytning kan
ikke skje før det er driftsmessig forsvarlig. I henhold
til gjeldende avtale mellom OED og Enova om for-
valtningen av midlene fra Fondet for klima, fornybar
energi og energiomlegging, skal Enova forvalte en
ny satsing på energi- og klimateknologi. Målet er at
satsningen skal bidra til reduksjon av klimagassut-
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slipp og bygge opp under utviklingen av energiom-
legging på lang sikt og å utvikle og ta i bruk teknolo-
gier og nye løsninger som kan bidra til dette. Kapita-
len i fondet ble styrket med 10 mrd. kroner i 2013, og
videre økninger i fondskapitalen ble omtalt i Meld.
St. 21 (2011-2012) om norsk klimapolitikk. Det leg-
ges til grunn at Enova skal minimum benytte avkast-
ningen fra nye kapitalinnskudd til tiltak som kan gi
reduserte klimagassutslipp og varige energibesparel-

ser i industrien på sikt. I avtalen legges det til grunn
at satsningen rettes inn mot utvikling av ny teknologi
og støtte til teknologier og løsninger nær markedsin-
troduksjon, blant annet skal Enova kunne gi støtte til
investeringer i fullskala produksjonslinjer i industri-
en. Det er opp til Enova og Enovas styre å vurdere om
de enkelte prosjekter tildeles støtte og omfanget av
støttebeløpet.

SPØRSMÅL NR. 1567

Innlevert 25. juni 2013 av stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Besvart 1. juli 2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Både Statnett, Energi Norge og myndighetene

anslår et enormt investeringsbehov for kraftbransjen.
Det gjelder både nye kraftverk, oppgradering av ek-
sisterende anlegg samt utbygging/vedlike av kraft-
nettet. Samtidig forventer markedet relativt lave
strømpriser fremover. Det reduserer overskudd, og
mange kommuner forventer svært lave utbytter frem-
over.

Hvordan ser regjeringen på kapitalsituasjonen i
kraftsektoren i lys av de store investeringsbehov som
skisseres?»

Svar:
Nettselskapene og kraftprodusentene finansierer

selv sine investeringer, enten gjennom egenkapital,
obligasjoner eller låneopptak.

Det er en viktig oppgave å sikre at bransjen tilfør-
es kapital og kompetent arbeidskraft. Bransjen står
foran store investeringer i blant annet kraftverk, opp-
rusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg, ved-
likehold av eksisterende nett, nye linjer og AMS.

Kraftbransjen har god soliditet med en forholds-
vis høy egenkapitalandel og en solid kontantstrøm,
og den får derfor gode kredittvurderinger. Alt i alt er
det god grunn til å tro at bransjen skal få finansiert
sine investeringer gjennom egenkapital, obligasjoner
og ordinære banklån. Det vil nok likevel bli nødvend-
ig for flere eiere å skyte inn egenkapital i selskapene
og ta lavere utbytter enn det som har vært gjort de sis-
te årene.

SPØRSMÅL NR. 1568

Innlevert 25. juni 2013 av stortingsrepresentant Tord Lien
Besvart 3. juli 2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Spørsmål:
«Regjeringen skryter av at de skal innføre en ord-

ning med CO2-kompensasjon for industrien. Det er
gledelig, og i tråd med FrPs ønsker. Det er dog stor
usikkerhet om hvordan ordningen vil være innrettet.
Både grønne sertifikater og industrikraftregimet har

hatt skjevheter som gjør ordningene dårligere enn
forventet.

Kan statsråden forsikre om at CO2-kompensa-
sjonsordningen vil likebehandle alle industribedrifter
i samme næring?»
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Svar:
Saken er til behandling i Miljøverndepartement-

et. Forslag til forskrift om CO2-kompensasjon har
vært på offentlig høring, og departementet vurderer
høringsinnspillene. CO2-kompensasjonsordningen
skal hindre økning i globale utslipp, som kan skje ved
at norsk industri flytter sin virksomhet til land med
mindre aktiv klimapolitikk.

EU har vedtatt retningslinjer som åpner for slik
kompensasjon. Ordningen vil knyttes tett opp til be-
regningsmetoden som er angitt i EUs retningslinjer.
Ordningen vil også omfatte de 15 sektorene som er

angitt i EUs retningslinjer, blant annet aluminiums-
produksjon, ferrolegeringer, kjemiske produkter og
treforedling.

Ordningen er avgrenset slik at langsiktige kraft-
avtaler inngått før 2005 ikke vil være omfattet. Indus-
triens egen kraftproduksjon skal også trekkes fra i be-
regningen av kompensasjon.

Ordningen skal notifiseres til EFTAs overvåkn-
ingsorgan ESA før den gjøres operativ. Detaljene i
ordningen vil ikke være endelig avklart før ESA har
godkjent ordningen.

SPØRSMÅL NR. 1569

Innlevert 25. juni 2013 av stortingsrepresentant Tord Lien
Besvart 1. juli 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Regjeringen anser at statlige selskaper kan til-

føres penger som "formueomplassering" utenfor
handlingsregelen når man forventer "en avkastning
bedre enn alternativet".

Vil regjeringen anse det som en formueomplas-
sering om man oppretter et veiselskap som får dedi-
kerte inntekter fra bompenger, drivstoffavgift eller
lignende, og hvis ikke - hvor er den prinsipielle og
praktiske forskjellen mellom et selvfinansierende
veiprosjekt og dagens flyplassorganisering under
Avinor?»

Svar:
Handlingsregelen innebærer at det oljekorrigerte

budsjettunderskuddet over tid skal være lik forventet
realavkastning av Statens pensjonsfond utland, be-
regnet til 4 pst. av fondskapitalen. Det oljekorrigerte
budsjettunderskuddet omfatter alle statsbudsjettets
inntekter og utgifter før lånetransaksjoner og utenom
petroleumsvirksomhet. Tilførsel av egenkapital til
statsselskaper eller kjøp av aksjer er kapitaltransak-
sjoner som ikke berører Pensjonsfondet. Slike kapi-
taltransaksjoner innebærer en endring i sammenset-
ningen av statens finansformue utenom Pensjonsfon-
det, men endrer ikke statens netto formuesposisjon.

Det er ikke aktuell politikk for Regjeringen å
opprette egne veiselskap. Generelt viser jeg til Stor-
tingets bevilgningsreglement § 3, som omhandler
hvilke utgifter og inntekter statsbudsjettet skal inne-
holde:

"Budsjettet skal inneholde alle statlige utgifter og
inntekter knyttet til virksomheter og tiltak som får sine
utgifter og inntekter fastsatt ved Stortingets bevilg-
ningsvedtak."

Jeg vil for øvrig bemerke at bompenger i dag bare
går til bygging av vei, ikke til finansiering av drift og
vedlikehold. Drift og vedlikehold utgjør over 40 pst.
av Samferdselsdepartementets utgifter til vegformål i
statsbudsjettet for 2013.

Når det gjelder Avinor, viser jeg til Meld. St. 38
(2012-2013) - Verksemda til Avinor AS. Regjerin-
gen skrev der følgende:

"Det er behov for ei nærmare avklaring av Avinor
sine finansielle rammevilkår i samband med etable-
ring av nye lufthamner, og/eller samanslåing eller
nedlegging av eksisterande lufthamner i tråd med om-
talen i NTP 2014-2023, og dessutan korleis eventuell
statleg støtte skal innrettast ved slike moglege endrin-
gar i lufthamnstrukturen. Regjeringa vil kome attende
med ei vurdering av dette."
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SPØRSMÅL NR. 1570

Innlevert 25. juni 2013 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 5. juli 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Det vises til statsrådens svar på Dok 15:1960

(2011-2012). En artikkel på advokatfirmaet Grettes
webside omtaler en dom fra EU-domstolen den 11.
april 2013 vedrørende tolkningen av legemiddelre-
gelverket i EU. Dommen har prinsipiell betydning
vedrørende bruk av legemidler utenfor godkjent indi-
kasjon, hvor domstolen anser at off-label bruk basert
på økonomiske betraktninger ikke er akseptabelt.

Hva medfører denne dommen for norske helse-
vesen og tematikken statsråden besvarte i nevnte
spørsmål?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til følgende artikkel:

http://www.grette.no/no/Medarbeidere/Inga-Kaa-
sen/Prinsipiell-avgjorelse-fra-EU-domstolen-vedro-
rende-bruk-av-legemidler-utenfor-godkjent-indika-
sjon/

Svar:
I mitt svar på Dok 15:1960 (2011-2012) viste jeg

til at bruk av legemidler utenfor godkjent bruksom-
råde reguleres av spesialisthelsetjenestelovens krav
til forsvarlig helsehjelp. I denne saken har forsvarlig-
heten vært vurdert av både Helsedirektoratet og Hel-
setilsynet. Helseforetakene kan tilby behandling og
hjelp innenfor rammen av forsvarlighetskravet. Til-
synsmyndighetene har myndighet til å gi pålegg til
helseforetak dersom de finner uforsvarlige forhold.

I dommen kom EU-domstolen til at istandgjøring
av bruksklare sprøyter når dette ikke endrer et allere-
de godkjent legemiddel, og hvor dette skjer på grunn-
lag av resept fra lege, ikke krever markedsføringstill-
atelse etter EUs legemiddelregelverk. Domstolen ut-
talte videre at myndighetene vil kunne gjøre unntak
fra legemiddelregelverkets krav om markedsfør-
ingstillatelse dersom dette er medisinsk begrunnet.
Avastin har imidlertid markedsføringstillatelse i Nor-
ge, og et slikt unntak er derfor ikke nødvendig i dette
tilfellet. EUs legemiddelregelverk regulerer heller
ikke legers bruk av legemidler med markedsføringst-
illatelse utenfor det godkjente bruksområdet. Dom-
men har derfor etter departementets syn ikke prinsi-
piell betydning for spørsmålet bruken av legemidler
utenfor godkjent indikasjon.

SPØRSMÅL NR. 1571

Innlevert 25. juni 2013 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 1. juli 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Regjeringen bruker ulike ordninger med subsi-

dierte lån og rentekompensasjon for å stimulere til
vedlikehold og bygging av ulike offentlige bygnin-
ger, slik som skolebygg, kirkebygg og omsorgsbygg.

Vil regjeringen innføre tilsvarende ordninger
med rentekompensasjon for infrastrukturprosjek-
ter?»

Svar:
Det er etablert rentekompensasjonsordninger for

skole- og svømmeanlegg og kirkebygg for å stimule-
re kommuner og fylkeskommuner til å bygge og re-
habilitere skoleanlegg og bevare kirkebygg. Ordnin-
gene innebærer at det til investeringer innenfor en til-
delt ramme gis kompensasjon for renteutgifter. Ren-
teutgiftene beregnes med utgangspunkt i et serielån
med 20 års løpetid i Husbanken. Kommunene står
fritt til å velge om finansiering skal skje med eller
uten opptak av lån og de velger fritt hvilken låneins-
titusjon som skal benyttes.
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På Samferdselsdepartementets budsjett har det
siden 2010 eksistert en rentekompensasjonsordning
for transporttiltak i fylkene. Denne ordningen omfat-
ter det regionale vegnettet. I Meld. St. 26 (2012-
2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt
opp til en betydelig økning i tilskuddet til fylkesve-
ger, og i Prop. 146 S (2012-2013) Kommuneproposi-
sjonen 2014 er det varslet at 500 mill. kroner av vek-

sten i fylkeskommunenes frie inntekter gjelder innfa-
sing av disse midlene. I Nasjonal transportplan er det
samtidig lagt til grunn at rentekompensasjonsordnin-
gen for transporttiltak i fylkene skal avvikles. Staten
vil oppfylle forpliktelsene knyttet til de investerings-
rammene som er lagt til grunn i perioden 2010 –
2013, i alt 8 mrd. kr.

SPØRSMÅL NR. 1572

Innlevert 26. juni 2013 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 10. juli 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Mener statsråden at Aps valgkampløfte om å

doble bevilgningen til videreutdanning av lærere er et
treffsikkert og godt forslag, som vil gi dobbelt så
mange lærere videreutdanning som i dag?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede viser til Aps valgkampløfte om å

trappe opp bevilgningene til etter- og videreutdan-
ning av lærere til en milliard kroner de neste fire
årene (http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/OEkonomi/
Varsler-betydelige-investeringer-i-skole-og-helse).

Undertegnede viser til at Venstre ved flere bud-
sjettbehandlinger har foreslått om lag tilsvarende
økning i bevilgningene til nevnte formål, men at
statsråden da har avvist dette.

I spørretimen 29. mai d.å. utfordret f.eks. under-
tegnede statsråden på å støtte Venstres forslag i Revi-
dert nasjonalbudsjett om å øke bevilgningene slik at
1500 flere lærere kunne få videreutdanning, men fikk
da til svar:

"Jeg aner ikke hva slags beregninger Venstre har
som skulle tilsi at det faktisk ville ført til at flere kom-
muner søkte om midler til videreutdanning."

og

"Alle de som kommunene har søkt for, får videre-
utdanning i år."

Undertegnede holder fast på at det er behov for
en kraftig økning i bevilgningene til videreutdanning
av lærere, men ønsker samtidig en avklaring fra stats-
råden vedrørende Aps ferske valgkampløfte - og om
statsråden har en annen vurdering av dette forslaget

enn hun har hatt av nærmest likelydende forslag fra
Venstre tidligere.

Svar:
Staten bruker i dag totalt 526 mill. kroner til kom-

petansegivende tiltak i skolesektoren, hvorav 360
mill. kroner går til videreutdanning for lærere og rek-
torer. I dag dekker staten 50 pst. av utgiftene for den
enkelte deltaker i videreutdanningstilbudet for lærer-
e. Skoleeier dekker 25 pst. av kostnaden og lærerne
frigjøres i 37,5 pst. fra sin stilling og investerer i til-
legg egen tid til studiene.

Ved siste studieårs opptak var søkertallet større
enn året før. Staten utvidet sin bevilgning, slik at alle
de lærerne som kommunene har søkt om midler for i
2013, får videreutdanning i år. Etter utvidet opptak –
og etter frafall etter opptak – deltok 1745 lærere i vi-
dereutdanningen i inneværende år. Det er imidlertid
flere lærere som ønsker slik utdanning enn det kom-
munene søker om midler til. Det avgjørende for å øke
omfanget av videreutdanning for lærere er altså at
kommunene øker antall søknader.

Jeg står fast ved mitt svar i spørretimen
29.05.2013. Forskjellen mellom dagens ordning og
Venstres forslag er at kommunene skal finansiere 20
% av kostnadene – og ikke 25 %. Jeg har ikke sett
noen beregninger som tilsier at en endring av kommu-
nenes finansiering med 5 prosentpoeng dobler kom-
munenes søknader om videreutdanning til lærere.

Jeg deler Venstre og Arbeiderpartiets ønske om å
doble statens innsats for etter- og videreutdanning i
skolen på sikt. Å øke de statlige bevilgingene uten
andre virkemidler for å sikre at midlene faktisk blir
brukt, er ikke tilstrekkelig. Jeg viser til mitt svar i
spørretimen og mener det er aktuelt å innføre en
kommunal plikt til å sikre lærere videreutdanning.
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SPØRSMÅL NR. 1573

Innlevert 26. juni 2013 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 8. juli 2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for statusen på hvert

enkelt forslag som Stortinget vedtok da Norsk
Klimapolitikk (Meld. St. 21 (2011–2012)), ble be-
handlet 11. juni 2012?»

BEGRUNNELSE:
Klimaforliket i Stortinget var en forsiktig start på

arbeidet for å imøtekomme FNs anbefalinger om at
rike land må kutte 25-40 prosent av sine klimagass-
utslipp innen 2020, og regjeringen varslet i stortings-
meldingen at man vil styrke virkemidlene for å redu-
sere klimagassutslippene både internasjonalt og i
Norge. Stortinget vedtok 14 forslag til klimatiltak, i
tillegg til de tiltak som var foreslått i meldingen. Det
haster etter spørsmålsstillers syn å iverksette alle til-
takene i meldingen.

Svar:
Jeg takker for spørsmålet og er enig med spørsm-

ålsstiller om at det haster å iverksette tiltakene.
Oppfølgingen av klimaforliket er et svært viktig

arbeid og er høyt prioritert av Regjeringen. Regjerin-
gen er godt i gang med å følge opp klimaforliket.

Da klimameldingen ble behandlet 11. juni 2012
ble det i Innst. 390 S (2011-2012) vedtatt til sammen
14 oppfølgingspunkter. Det første punktet var en for-
malitet om at klimameldingen skulle vedlegges pro-
tokollen. Jeg vil kommentere de øvrige punktene
fortløpende:

Vedtak nr. II:
”Stortinget ber regjeringen opprette et nytt fond

for klima, fornybar energi og energiomlegging med
utgangspunkt i Enovas Grunnfond som i dag er på 25
mrd. kroner. Fondskapitalen skal utgjøre 50 mrd. kro-
ner i 2016, med en økning på 10 mrd. kroner i 2013, 5
mrd. kroner i 2014, 5 mrd. kroner i 2015 og 5 mrd.
kroner i 2016.”

I tråd med vedtak nr. II er det bevilget 10 mrd.
kroner i budsjettet for 2013. Regjeringen vil komme
tilbake til ytterligere bevilgninger i forbindelse med
behandlingen av de årlige statsbudsjettene.

Vedtak nr. III:
”Stortinget ber regjeringen legge frem en vurde-

ring av mulighetene for å utvikle en verdikjede for
CO2 i Norge, der fanget CO2 kan brukes til kommersi-
elle formål.”

Det er gjort rede for oppfølgingen av vedtak nr.
III i Prop. 1 S (2012-2013) for Olje- og energidepar-
tementet. Her er det redegjort for hvordan regjerin-
gens arbeid på flere områder medvirker til å utvikle
verdikjeder for CO2. I tillegg vil Gassnova SF i CCS
mulighetsstudien utrede mulighetene for å etablere
en verdikjede for langtidslagring av CO2 med ut-
gangspunkt i eksisterende og mulige framtidige store
punktutslipp i Norge. Mulighetene for en verdikjede
med økt oljeutvinning vil bli vurdert i dette arbeidet
der det er aktuelt.

Vedtak nr. IV:
”Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fy-

ring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i
øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger
fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode.
Forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige
unntak og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. Unn-
takene utredes nærmere før forbudet endelig vedtas.”

Utformingen av et forbud og eventuelt behovet
for unntak vil bli utredet nærmere og et forslag vil bli
sendt på offentlig høring. NVE og Miljødirektoratet
har fått i oppdrag å utarbeide underlag for de videre
vurderingene av et forbud. Den delen av vedtak nr.
IV som går på støtteordninger er fulgt opp i ny avtale
med Enova, som ble inngått 28. juni 2012. I avtalens
punkt 9 står det: «Fondsmidlene kan finansiere en
særskilt ordning for konvertering av fossile energi-
bærere i husholdninger, og til grunnlast». I lys av av-
talen har Enova revidert sine strategier og program-
mer rettet mot husholdninger.

Vedtak nr. V:
”Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et

mål for energieffektivisering i bygg i løpet av 2012.”

Vedtak nr. V er fulgt opp gjennom Olje- og ener-
gidepartementets tilleggsproposisjon (nysalderin-
gen) av 23. november 2012, se Prop. 33 S (2012-
2013).

Vedtak nr. VI:
”Stortinget ber regjeringen legge frem forslag for

Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse be-
tydelig energieffektivisering og energiomlegging fra
fossile til miljøvennlige kilder i private husholdnin-
ger.”

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om
denne saken.
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Vedtak nr. VII:
”Stortinget legger til grunn at drivstoffavgiftene

fortsatt skal bidra til å redusere de nasjonale utslippe-
ne, blant annet gjennom langsiktige og forutsigbare
rammevilkår for miljøvennlig drivstoff, jf. Innst. 3 S
(2011–2012). Bilavgiftene skal blant annet brukes til
å bidra til en mer miljø- og klimavennlig bilpark, ved
at nullutslippsbiler, plug-in-hybrider og andre miljøv-
ennlige biler kommer bedre ut enn tilsvarende biler
med fossilt drivstoff. Avgiftene skal ytterligere vekt-
legge klimaegenskaper og lokal forurensning.”

I statsbudsjettet for 2013 ble det lagt mer vekt på
både globale og lokale utslipp i engangsavgiften.
Samtidig ble det lagt mindre vekt på motoreffekt slik
at det samlede nivået på engangsavgiften ikke økte. I
Revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble engangsavgif-
ten for ladbare hybridbiler ytterligere redusert ved en
økning av vektfradraget for slike biler. Regjeringen
har dessuten doblet vrakpanten, fra 1 500 til 3 000
kroner, siden 2011. Det er gjort nærmere rede for
endringene i Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter
og toll 2013 og Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar
i skatte-, avgifts- og tollovgivinga fra Finansdeparte-
mentet.

Vedtak nr. VIII:
”Dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene

nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode
(2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke
overstiger 50 000. Andre virkemidler for å fremme
nullutslippsbiler, slik som fritak fra bom- og fergeav-
gift, tilgang til kollektivfelt og gratis parkering, må
sees i sammenheng med trafikkutviklingen i de store
byene. I beslutninger om disse virkemidlene må loka-
le myndigheters synspunkter veie tungt.”

Norge har svært gunstige rammebetingelser for
elbiler. Elbilene er fritatt fra merverdiavgift, en-
gangsavgift og veibruksavgift og har lav årsavgift.
De har også en rekke bruksfordeler, som adgang til
kollektivfeltet, fri passering i bomstasjoner og en
rekke gratis ladestasjoner og parkeringsplasser. For-
delene bidrar til at Norge har et svært høyt elbilsalg i
internasjonal sammenheng. I første halvår 2013 er
det registrert drøyt 2 200 nye personbiler med elmo-
tor, det utgjør omtrent 3 pst. av alle nye personbiler i
perioden. I tråd med vedtaket i Stortinget har ikke
Regjeringen planer om å endre avgiftsfordelene for
elbiler nå, og vil følge opp vedtak nr. VIII videre.

Vedtak nr. IX:
”Belønningsordningen for kollektivtrafikk skal

prioritere dokumenterte resultater. Det vil si en påvist
vekst i andelen kollektivtransport på bekostning av
personbiltrafikken. Belønningsordninger skal videre
prioritere byområder som anvender vegprising, diffe-
rensierte bompengesatser eller andre trafikkreguleren-
de tiltak for tildeling av statlige midler. Vegprising er
et lokalt virkemiddel. Det vil derfor ikke innføres veg-
prising uten lokal tilslutning. Det er en forutsetning

for tildeling av slike midler at det iverksettes tiltak, el-
ler nylig har blitt iverksatt tiltak som virker begren-
sende på personbiltrafikken. Det er en lokal beslut-
ning hvilke tiltak som iverksettes. Belønningsordn-
ingen skal økes med 500 mill. kroner i 2013 og 2014,
hvorav 250 mill. kroner bevilges i 2013 og 250 mill.
kroner i 2014. Som del av framforhandlete og forplik-
tende avtaler med byområdene og fylkeskommunene,
der også tiltak for redusert bilbruk inngår, skal staten
i større grad bidra til investeringskostnadene ved store
kollektivprosjekter i og rundt de store byene, som for
eksempel baneprosjekter og høykvalitets busstilbud.”

Økning til belønningsordningen ble fulgt opp i
statsbudsjettet 2013, der det ble avsatt 673,1 mill.kr.
og vil bli fulgt opp i videre budsjetter. Regjeringen
har i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transport-
plan 2014-2023 lagt til grunn at det avsettes 26,1 mrd
kr inkludert kompensasjon for mva. til statlige for-
handlingsbidrag om helhetlige bymiljøavtaler og til
Belønningsordningen i tiårsperioden. Belønningso-
rdningen styrkes, slik at det settes av 9,2 mrd. kroner
til dette formålet. De resterende midlene på 16,9 mrd.
kr er ufordelte, og kan også benyttes til investerings-
støtte til fylkeskommunal kollektivinfrastruktur av
stor nasjonal interesse, for eksempel skinnegående
bytransport og høykvalitets busstilbud.

I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transport-
plan 2014-2023 går regjeringen inn for at det innføres
en ny måte å organisere transportpolitikken i byom-
rådene på gjennom at det innføres helhetlige bymil-
jøavtaler. Med utgangspunkt i de eksisterende bypak-
kene vil staten ta initiativ overfor storbyområdene til
forhandlinger om nye helhetlige bymiljøavtaler
innenfor et felles rammeverk. Lokale myndigheter
kan også ta slikt initiativ. I tråd med innstillingen til
Meld. St. 21 (2011–2012) må bymiljøavtalene inne-
holde mål og virkemidler for økt kollektivandel, syk-
kel og gange og tiltak for redusert bilbruk. Det er en
forutsetning at miljømål vektlegges og nås i slike for-
pliktende avtaler. Lokalt vedtatte mål må harmonere
med nasjonale mål, og bygge opp under det overord-
nede målet i klimaforliket om at veksten skal tas av
kollektiv, sykkel og gange.

Vedtak nr. X:
”Stortinget viser til klimameldingens omtale av

utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale
Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen
fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask
fremdrift.”

I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transport-
plan 2014-2023 legger regjeringen i planperioden til
grunn investeringer på jernbanen som innebærer at
det vil være dobbeltspor til Tønsberg, Hamar og
Seut/Fredrikstad innen utgangen av 2024. Dette vil gi
betydelige forbedringer i togtilbudet. Det er videre
lagt opp til nye tilbudsforbedringer på InterCity-
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strekningene innen utgangen av 2026. Regjeringen
legger i utgangspunktet til grunn at videre planleg-
ging av InterCity-strekningene til Halden, Lilleham-
mer og Skien skal ta sikte på ferdigstillelse i 2030.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanever-
ket i oppdrag å utarbeide en utbyggingsstrategi for
InterCity-strekningene. Utbyggingsstrategien skal ta
utgangspunkt i de overordnede prioriteringene som
regjeringen la frem i Nasjonal transportplan 2014-
2023, og som Stortinget har sluttet seg til. Strategien
skal vurdere utbyggingsrekkefølgen på de ulike
strekningene, bl.a. i lys av hensynet til effektiv plan-
legging og muligheten for raskt å kunne gi forbedrin-
ger i togtilbudet. Jernbaneverket skal også vurdere i
hvilken grad lokale planer for by- og tettstedsutvik-
ling bygger opp under miljøvennlige transportløsn-
inger - slik som fortetting av boliger og arbeidsplas-
ser, og tilrettelegging for annen kollektivtransport,
sykling og gange.

Vedtak nr. XI:
”Stortinget ber regjeringen i de kommende stats-

budsjett øke bevilgningene til FME-sentrene og at det
opprettes et FME-senter for geotermisk energi.”

I 2013-budsjettet er det bevilget 145 mill. kroner
til forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) på
kap. 1830. I 2013 er ti slike sentre støttet med 10-20
mill. kroner hver per år. Regjeringen vil komme til-
bake til dette ved behandlingen av de årlige statsbud-
sjettene.

Vedtak nr. XII:
”Stortinget ber regjeringen evaluere det bereg-

ningsrelevante forbruket for elsertifikatordningen.”

Vedtak nr. XII vil bli fulgt opp i forbindelse med
den første kontrollstasjonen under elsertifikatordnin-
gen, som skal finne sted senest innen utgangen av
2015.

Vedtak nr. XIII:
”Stortinget ber regjeringen vurdere potensialet for

å redusere klimagassutslippene i Norge ved bruk av
IKT.”

Det vises til Meld. St. 23 (2012–2013) Digital
Agenda for Norge som ble lagt fram 22. mars 2013.
Her fremgår det at IKT potensielt kan bidra til å redu-
sere utslippene av klimagasser, og at Regjeringen
fremover ønsker å legge til rette for:

– Grønn IKT – det vil si arbeid for å redusere ener-
giforbruket og utslippene knyttet til produksjon
og bruk av IKT.

– Avmaterialisering – det vil si å erstatte fysiske
produkter, og aktiviteter som slipper ut mye kli-
magasser, med digitale alternativer som har små
eller ingen utslipp, eller har andre fordeler.

– Smart IKT – det vil si å bruke IKT som verktøy
for å redusere energiforbruk, materialbruk og ut-
slipp i etablerte næringssektorer, for eksempel
innen transport, varehandel og tradisjonelle in-
dustrisektorer.

Innenfor alle disse tre områdene finnes det tiltak
som kan bidra til å spare energi og/eller redusere kli-
magassutslippene, men også tiltak som kan bidra til
næringsutvikling, effektivisering av offentlige tje-
nester eller ha andre positive effekter.

Vedtak nr. XIV:
”Stortinget ber regjeringen legge flertallets merk-

nader i denne innstillingen til grunn for klimapolitik-
ken.”

Flertallets merknader i innstillingen legges til
grunn for klimapolitikken. Regjeringen følger sam-
vittighetsfullt opp innholdet i klimaforliket. I klima-
meldingen slår Regjeringen fast at målet vårt er en
langsiktig omstilling av Norge til et lavutslippssam-
funn. I tiden framover vil vi, med høyt trykk, fortsette
arbeidet med å forsterke den nasjonale virkemiddel-
bruken for å nå dette målet.
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SPØRSMÅL NR. 1574

Innlevert 26. juni 2013 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 10. juli 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Hvor mye av den totale rammen knyttet til den

rentefrie utlånsordningen til kommunene til skole- og
svømmeanlegg er per 25.6. benyttet, og hva er be-
vilgningsbehovet over statsbudsjettene i 2014, 2015,
2016 og 2017 over kap. 582 post 60 anslått til å bli
ved en økning av rammen på låneordningen med yt-
terligere 5 mrd. kroner per år fra 1.1.2014?»

BEGRUNNELSE:
Jeg viser til Arbeiderpartiets pressekonferanse

25.6. hvor det ble hevdet at partiet ville "bruke" 20
mrd. kroner til å pusse opp 1 000 skoler i neste stor-
tingsperiode. Jeg tolker forslaget slik at partiet mener
at de vil låne kommunesektoren samlet inntil 20 mrd.
kroner og utvide ordningen med 15 mrd. i løpet av
neste stortingsperiode. Jeg ber i den forbindelse om
en status for ordningen i dag, og hvilke beløp som
faktisk blir "brukt" til å pusse opp skoler over stats-
budsjettet gjennom rentekompensasjonsordningen
på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.

Jeg ber videre om et anslag på hvor mye av en
økning av ordningen med 5 mrd. kroner som ville bli
brukt i det første året basert på tidligere erfaring med
utvidelse av ordningen, gitt innføring av dette fra
1.1.2014.

Svar:
Den første rentekompensasjonsordningen ble

innført i 2002. Opprinnelig hadde ordningen en in-
vesteringsramme på 15 mrd. kroner. Hele rammen
ble faset inn i løpet av ordningens seks første år. I
statsbudsjettet for 2009 ble ordningen utvidet med
sikte på en investeringsramme på nye 15 mrd. kroner,
over en periode på 8 år. Til og med budsjettet for
2013 er i alt 10 mrd. kroner av rammen faset inn i
budsjettet.

Bevilgningen på kap. 582 post 60 Rentekompen-
sasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg ut-
gjør i saldert budsjett for 2013 totalt 439,7 mill. kro-
ner. Bevilgningen er knyttet opp til å utbetale rente-
utgifter for den første rentekompensasjonsordningen
fra 2002 til 2009 og nåværende ordningen.

Provenyeffekten av nye årlige rammer på 5 mrd.
kroner per år fra 2014 til 2017 (i alt 20 mrd. kroner)
er følgende jf. tabellen under. I beregningene er det
lagt til grunn halvårseffekt det enkelte år rammene
økes.

Videre vil jeg vise til at ordningen ikke er en stat-
lig låneordning, men et statlig tilskudd til kommune-
sektoren til kompensasjon av renteutgifter på kom-
munale lån til rehabilitering av skole- og svømmea-
nlegg. Renteutgiftene beregnes med utgangspunkt i
et serielån med 20 års løpetid i Husbanken. Kommu-
nene står fritt til å velge om finansiering skal skje
med eller uten opptak av lån og de velger fritt hvilken
låneinstitusjon som skal benyttes. Rentekostnadene
for hele 20-årsperioden blir dekket med utgangs-
punkt i et tilsvarende lån med flytende rente i Hus-
banken.

Husbanken forvalter ordningen med søknadsbeh-
andling og utbetaling av tilskudd. Hvor mye av ram-
men som årlig blir brukt, avhenger av søknader fra
kommunene og størrelsen på rammen som bevilges
over statsbudsjettet det enkelte år. Søknadene fra
kommunene varierer fra år til år men ligger mellom 2
– 2,5 mrd. kroner per år.

År Renteforutsetning 
(effektiv rente)  Bevilgningsbehov

2014 2,0 pst. 50 mill. kroner
2015 2,0 pst. 150 mill. kroner
2016 2,5 pst. 312,5 mill. kroner
2017 3,0 pst. 525 mill. kroner
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SPØRSMÅL NR. 1575

Innlevert 26. juni 2013 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 1. juli 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Kan statsråden bekrefte at han opprettholder

lovnaden om midlertidig avtale for Phoenix Haga,
slik at man ikke mister sårt tiltrengt behandlingstil-
bud i Østfold?»

BEGRUNNELSE:
Jeg viser til tidligere korrespondanse rundt å si-

kre driften ved Phoenix Haga. Stiftelsen Phoenix
Haga har hatt kontrakt med Helse Sør- Øst HF, om
kjøp av behandlingsplasser i rusomsorgen. Helse- og
omsorgsdepartementet har bedt de regionale helse-
foretakene vurdere kapasiteten på døgn- langtidsbe-
handling, og spesielt vurdere hvorvidt det bør kjøpes
ytterligere tjenester fra de private, ideelle institusjo-
nene. Etter et styremøte 7. februar i år, gikk Statsråd-
en ut dagen etter, for å bekrefte at en midlertidig løsn-
ing ville sørge for videre drift av behandlingstilbudet
ved Phoenix Haga. Et verdifullt behandlingsopplegg
er i ferd med å bli lagt ned. Bare det siste året er 61
langtidsplasser lagt ned i Østfold. Jeg opplever det
derfor som svært spesielt at helseministeren lover bot
og bedring, for senere å bruke EØS regler som alibi,
for å unngå at private skal kunne vinne anbudsrun-
den.

Svar:
Helse Sør-Øst RHF (HSØ) gjennomførte i 2011/

2012 en konkurranse for kjøp av tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling (TSB). Det kom inn 14 tilbud.
Stiftelsen Phoenix Haga var én av to institusjoner
som ikke fikk tildelt kontrakt. Det ble inngått avvi-
klingsavtaler med disse institusjonene i 2012, hvor
formålet var å ivareta hensynet til pasientene.

Avviklingsavtalen med Phoenix Haga gikk frem
til 31. mars 2013. I tillegg ble bemanningen for 7 av
pasientene finansiert for ytterligere to måneder. Jeg
forstår det derfor slik at hensynet til de pasientene
som inntil nylig hadde et behandlingstilbud ved Pho-
enix Haga er ivaretatt gjennom den avviklingsavtalen
som ble inngått med HSØ.

Da helseregionen tidligere i år signaliserte at man
ville se nærmere på om det var mulig å få til en løsn-
ing med forlengelse av avtalen med Phoenix Haga,

stilte jeg meg selvfølgelig positiv til det. Prosessen
viste imidlertid at dette ikke lot seg gjøre rettslig.

I brev av 13. mars d.å. til Phoenix Haga redegjor-
de HSØ for sitt syn på hvorfor det ikke var rettslig
grunnlag for å videreføre den da eksisterende avta-
len. Det ble samtidig argumentert for at det heller
ikke ville være mulig å inngå midlertidig avtale, uten
også å vurdere andre tilbydere, i påvente av en even-
tuell ny anskaffelse av ytterligere behandlingsplas-
ser.

Stiftelsen har anmodet om at departementet "tar
en fornyet og selvstendig vurdering" av om det er
rettslig mulig for HSØ å inngå en ny avtale med stif-
telsen om tjenester innenfor TSB.

I mitt svar til stiftelsen i brev av 14. juni d.å. un-
derstreket jeg at helseregionene selv er ansvarlige for
å vurdere det rettslige handlingsrommet. Helseregio-
nene er også gitt stor grad av frihet til å velge en hen-
siktsmessig innretning på sine innkjøp. Jeg fant vide-
re grunn til å minne om at en eventuell tildeling av en
midlertidig kontrakt måtte vurderes i lys av det
grunnleggende kravet om likebehandling. I den grad
helseregionen ønsker å utvide antallet behandlings-
plasser, vil jeg anta at andre institusjoner forventer å
få delta på lik linje med Phoenix Haga. På denne bak-
grunnen har departementet ikke funnet grunnlag for
å be Helse Sør-Øst RHF om å revurdere konklusjo-
nen som tidligere er formidlet til Phoenix Haga.

Avslutningsvis vil jeg avvise påstanden om at det
har vært et mål å unngå at private skal vinne anbuds-
runden. Anbudsrunden omfattet kun private ideelle
leverandører av tilbud til rusavhengige. Når Phoenix
Haga ikke fikk avtale, var det en konsekvens av at an-
dre private tilbydere gjennom konkurranse fikk til-
delt flere plasser. Helse Sør-Øst har tildelt avtaler til
19 private ideelle institusjoner. Tildelingen ga en
økning på 20 plasser i forhold til tidligere avtaler og
en økning i rammen med om lag 100 mill. kroner.

Vårt mål som ansvarlige helsemyndigheter vil
alltid være å sikre best mulig tilbud til flest mulig
rusavhengige med de tilgjengelige ressursene. Dette
er også et av formålene med regelverket om offentli-
ge anskaffelser - altså sikre en effektiv bruk av felles-
skapets ressurser. Helsetilbudene er til for pasientene
og ikke omvendt.
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SPØRSMÅL NR. 1576

Innlevert 27. juni 2013 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 8. august 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Mener statsråden at det er tilstrekkelig vern av

rettssikkerheten at en virksomhet kan bli pålagt å be-
tale både avgift og straffeavgift før en endelig avgjør-
else foreligger, eller at behandlingstiden kan aksepte-
res å være så lang, og mener statsråden at utilbørlig
lang saksbehandlingstid, som påfører en bedrift
unødvendige tap (som i verste fall kan føre til at en
virksomhet må legges ned), bør kunne gi grunnlag
for erstatning, og hva vil statsråden gjøre med situa-
sjonen?»

BEGRUNNELSE:
Hvis en importør/produsent mener at de er feilak-

tig har blitt pålagt avgift på et produkt, og de påklager
vedtaket om beregning av avgift, vil de kunne bli pål-
agt å betale både avgift og straffeavgift, selv om kla-
gen fremdeles ligger til behandling hos klageinstan-
sen.

Dette kan for det første gi en urettmessig og lang-
varig likviditetsmessig utfordring for bedriften, og
det kan for det andre føre til betydelige tap i form av
tapt omsetning fordi man ikke kan forhandle produk-
tet inntil avgjørelse om særavgift er mottatt.

Det finnes eksempel på at en importør ennå ikke
har fått en avgjørelse på klage på vedtak om fortol-
ling mer enn ett og et halvt år etter at klagen ble sendt
til tollmyndighetene.

Svar:
Det følger av skattebetalingsloven § 10-1 første

ledd at skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall
og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om
fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstole-
ne. Formålet med den ubetingede betalingsplikten er
at det ikke skal være kurant å oppnå betalingsutsettel-
ser ved å klage eller bringe saken inn for domstolen.
En regel om at skatte- og avgiftskrav ikke skal inndri-
ves dersom eksempelvis skattyteren sier seg uenig i
den utlignede skatten og påklager fastsettelsen eller
bringer vedtaket inn for domstolen, vil etter mitt syn
føre til at antall urealistiske klager vil øke.

I noen tilfeller er det likevel begrensninger i be-
talingsplikten. Unntak vil for eksempel gjelde der-

som det er åpenbare feil ved avgiftsfastsettelsen. Til-
svarende gjelder på skatteområdet.

En avgiftspliktig som klager over et avgiftsved-
tak vil i noen tilfeller kunne anmode om at virkninge-
ne av et vedtak utsettes etter reglene i forvaltningslo-
ven § 42. Hovedregelen er at toll- og avgiftsmyndig-
hetene er restriktive med å akseptere utsatt iverkset-
ting for betaling av toll- og avgiftskrav. I de unntaks-
tilfeller der det innvilges utsatt iverksetting av beta-
ling, skal det i følge interne instrukser i utgangspunk-
tet stilles vilkår om sikkerhet og renteberegning.

Hovedregelen er at utestående krav skal inndri-
ves så raskt som mulig, men når kravet er påklaget
skal det ikke iverksettes mer omfattende innkreving
enn det som er nødvendig. Skyldneren har i alminne-
lighet mulighet til å stille frivillig sikkerhet / garanti
for avgiftskravet slik at det kan unnlates å etablere ut-
leggspant. Når krav som er tilstrekkelig sikret er til
behandling som klagesak i forvaltningen eller i retts-
apparatet, følger det av retningslinjer fra Toll- og av-
giftsdirektoratet at dekning ved tvangsrealisasjon bør
avventes til saken er endelig avgjort. Tilsvarende
gjelder på skatteområdet.

Det er av stor betydning for den avgiftspliktige
og for tilliten til toll- og avgiftsmyndighetene at be-
handlingen av saker skjer hurtig og innen rimelig tid.
Dersom det forekommer at avgiftspliktige påføres
tap som følge av lang saksbehandlingstid hos toll- og
avgiftsmyndighetene, vil spørsmål om erstatning
måtte vurderes etter de alminnelige erstatningsregle-
ne i skadeerstatningsloven. Det skal imidlertid mye
til for at slik erstatningsplikt skal foreligge.

Etter min mening sikrer dagens regelverk og
praksis en betryggende behandling av de skatte- og
avgiftspliktige. Det er likevel alltid behov for å se på
regelverket og praktiseringen av dette slik at kvalite-
ten på saksbehandlingen og rettssikkerheten blir best
mulig. Det er en utfordring at regelverket for skatte-
og avgiftsforvaltningen er oppdelt og lite samordnet.
Departementet går derfor gjennom disse forvalt-
ningsreglene med sikte på samordning og harmonise-
ring. I den forbindelse vil også reglene om ubetinget
betalingsplikt bli vurdert. Vurderingene vil først og
fremst være knyttet til mulige urimelige utslag av be-
talingsplikten i tilfeller hvor skyldneren ilegges til-
leggsskatt/-avgift.
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SPØRSMÅL NR. 1577

Innlevert 27. juni 2013 av stortingsrepresentant Jørund Rytman
Besvart 8. august 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Vil statsråden komme med tiltak som gjør av-

giftslovgivningen mer forutsigbar for importører/
produsenter, for eksempel ved at tollmyndighetene
kan gi bindende forhåndsuttalelser om særavgifter
som er gyldige for ett år av gangen?»

BEGRUNNELSE:
Tollmyndighetene gir ikke bindende forhåndsutt-

alelser innenfor særavgiftslovgivningen, slik at f.eks.
sjokolade- og sukkervarer m.m. (SJ-avgift), med be-
grunnelse i at "vilkårene for å ilegge særavgift er po-
litisk styrt og endres ut i fra de ulike politiske oppfat-
ningene i Stortinget".

I følge tollovens forarbeider skal det vektlegges
at reglene er klart utformet og er lett forståelig for den
som skal anvende dem. Det er i følge forarbeidene
også viktig at det skal være adgang til forhåndsved-
tak.

I dag blir det ikke gitt forhåndsvedtak vedr. særa-
vgifter, og lovgivningen er i enkelte tilfeller kompli-
sert og uklar.

Det kan vanskelig forstås at det forventes at en
privat virksomhet alltid skal forstå reglene, når man
har eksempler på at Toll - og avgiftsdirektoratet har
hatt liggende saker i opptil halvannet år uten at de har
klart å ta en avgjørelse vedr. tolkning av lovgivnin-
gen og forståelsen av egne kommentarer.

Særavgiften vil ofte utgjøre en vesentlig del av
kostprisen på et produkt, og forutsigbarhet er dermed
en viktig faktor for at importøren/produsenten skal
kunne prissette produktet.

En bedrift som i god tro har tolket lovgivningen
slik at det ikke skal beregnes særavgift på et bestemt
produkt, vil kunne få etterberegnet avgift 10 år tilba-
ke i tid, hvis tollmyndighetene på et kontrolltids-
punkt anser at det skulle ha vært beregnet avgift. Det-

te vil naturligvis kunne ha svært alvorlige konse-
kvenser for den aktuelle virksomheten.

Svar:
Bindende forhåndsuttalelser er innført på flere

områder i skatte-, toll- og avgiftsretten. Det er regler
om bindende forhåndsuttalelser i ligningsloven, mer-
verdiavgiftsloven, petroleumsskatteloven og tollo-
ven. Ordningen går i korte trekk ut på at de skatte- og
avgiftspliktige kan be om myndighetenes vurdering
av skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av plan-
lagte fremtidige transaksjoner. Svaret som gis vil
være bindende for myndighetene dersom transaksjo-
nene gjennomføres i samsvar med de faktiske forut-
setninger som ligger til grunn for uttalelsen.

I Prop. 1 LS (2011–2012) varslet departementet
flere tiltak for å styrke skattyternes rettssikkerhet. Et
av tiltakene som ble varslet, var en gjennomgang av
forvaltningsreglene på området til skatteetaten, først
og fremst skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiav-
gift. Lovrevisjonen omfatter emner som opplys-
ningsplikt for skatte- og avgiftspliktige, kontrollbe-
stemmelser, partsinnsyn, dekning av sakskostnader
m.m. Målet med gjennomgangen er å harmonisere og
samordne forvaltningsreglene på skatte- og avgifts-
området med sikte på å samle forvaltningsreglene i
en egen skatteforvaltningslov. Departementet vurde-
rer også om forvaltningsreglene knyttet til andre av-
gifter, herunder særavgifter, bør omfattes av det nye
Skatteforvaltnings-regelverket. Revisjon og eventu-
ell utvidelse av området for ordningen med bindende
forhåndsuttalelser til andre avgiftsområder vil derfor
bli vurdert i forbindelse med arbeidet med ny skatte-
forvaltningslov. Departementet tar sikte på å ha klart
et høringsnotat om nye skatteforvaltningsregler i løp-
et av 2014.
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SPØRSMÅL NR. 1578

Innlevert 27. juni 2013 av stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen
Besvart 31. juli 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Arendal Lufthavn Gullknapp AS sendte inn

konsesjonssøknad 17. juli 2012. Saken ble godkjent
av luftfartstilsynet, men de sendte saken videre til de-
partementet, hvor den fortsatt ligger.

Mitt spørsmål blir da, når kan vi vente at søknad-
en blir behandlet, og hvorfor ble den sendt til depar-
tementet?»

BEGRUNNELSE:
Aust-Agder og Oslo har til felles at begge fylker

ikke har flyplass. Arendal Lufthavn Gullknapp AS
leverte inn konsesjonssøknad 17. juli 2012, for å star-
te opp som kommersiell flyplass. Søknaden ble god-
kjent/anbefalt av luftfartstilsynet, men av en eller an-
nen grunn sendte luftfartstilsynet deres forslag til
godkjenning innom departementet. Dette er en ny vri
på en konsesjonssøknad. Konsesjonssøknadene plei-
er etter det jeg har erfart, blitt avgjort av luftfartstil-
synet.

Det har vært gjennomført høring i saken.
Arendal Lufthavn Gullknapp AS er en privat luft-

havn, hvor næringslivet har lagt ned stor arbeidsinn-
sats og mange penger. Det betyr at investorene har
stor tro på Gullknapp. Gullknapp, med sin beliggen-
het kan komme til å spille en stor rolle i fremtiden.
Den tegner til å kunne bli en av de mest miljøvennl-
ige lufthavner vi har i Norge, dette pga. at flyplassen
ligger på fjellgrunn, den har ikke hverken saltvann el-
ler ferskvann i nærheten, og har ingen fjell rundt rul-
lebanen som vil hinder miljøvennlig landing og let-
ting. Lufthavnen kan også utvides omtrent så mye
man ønsker, eller til den kapasitet som vil komme i
fremtiden.

Svar:
Av luftfartsloven § 7-6 første ledd følger det at

tildeling av konsesjon

”bare må gis når det finnes forenlig med allmenne
hensyn”.

Vurderingskriteriet ”allmenne hensyn” er nærm-
ere spesifisert i konsesjonsforskriften (BSL E 1-1)
§ 1 bokstav b, som bestemmer at forskriftens formål
bl.a. er:

”Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hen-
siktsmessig disponering av arealer, og at vurderingen
av konsesjonssøknader skjer ut fra hensynet til miljø,
helse, flysikkerhet, næringsinteresser, regulerings-
plan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvik-
ling og bosetting.”

Luftfartsloven § 7-5 legger i utgangspunktet
myndigheten til å gi konsesjoner til landingsplasser
til Samferdselsdepartementet. (Luftfartstilsynet har
fått delegert myndighet til å fatte konsesjonsvedtak i
enkelte tilfeller.) I praksis må det foretas en konkret
vurdering av om saken skal sluttbehandles av Luft-
fartstilsynet, Samferdselsdepartementet eller Kongen
i statsråd.

Samferdselsdepartementets foreløpige vurdering
tilsier at saken berører forholdet til øvrig transportin-
frastruktur og nærliggende lufthavner, transportbe-
hov, generell næringspolitikk og administrative og
økonomiske konsekvenser for staten. Saken er derfor
sendt departementet etter å ha vært forberedt av Luft-
fartstilsynet, i tråd med den oppgavefordelingen som
er nevnt ovenfor.

Etter å ha gjennomført høring sendte Luftfartstil-
synet sin innstilling til departementet 19. mars 2013.
Departementet er godt i gang med å behandle saken.
Samferdselsdepartementet tar sikte på å avgjøre sa-
ken i løpet av høsten 2013.
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SPØRSMÅL NR. 1579

Innlevert 27. juni 2013 av stortingsrepresentant Audun Lysbakken
Besvart 5. juli 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Har Helse- og omsorgsministeren gjennom Hel-

se- og omsorgsdepartementet foretatt en selvstendig
vurdering av de juridiske sidene ved saken rundt
Phoenix House Haga i Østfold, som nå må legges ned
fordi institusjonen ikke har fått ny avtale med Helse
Sør-Øst eller andre regionale helseforetak?»

BEGRUNNELSE:
Etter den siste anbudsrunden i Helse Sør-Øst har

Phoenix House Haga (PHH) ikke fått tildelt videre
avtale. Deres kontrakt løp ut 1. april. Helse- og om-
sorgsministeren ba Helse Sør-Øst (HSØ) se på kapa-
siteten innen langtidsplasser for rusbehandling gjen-
nom oppdragsdokumentet for 2013. Helse Sør-Øst
forsikret deretter befolkningen om at de skulle finnen
en løsning slik at behandlingsplassene ved PHH kun-
ne opprettholdes frem til ny anbudsrunde kunne gjen-
nomføres. I mars snudde imidlertid HSØ, og mente
på grunnlag av juridiske vurderinger at det var i strid
med lovverket for offentlige anskaffelser å inngå en
slik avtale med PHH. PHH har fått gjennomført en
juridisk betenkning av advokat og KOFA-dommer
Siri Teigum som bestrider Helse Sør-Østs konklu-
sjon.

Svar:
Helse Sør-Øst RHF (HSØ) gjennomførte i 2011/

2012 en konkurranse for kjøp av tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling (TSB). Stiftelsen Phoenix Haga
var én av to institusjoner som ikke fikk tildelt kon-
trakt. Det ble inngått avviklingsavtaler med disse in-
stitusjonene i 2012, hvor formålet var å ivareta hen-
synet til pasientene.

Avviklingsavtalen med Phoenix Haga gikk frem
til 31. mars 2013. I tillegg ble bemanningen for 7 av
pasientene finansiert for ytterligere to måneder. Jeg
forstår det derfor slik at hensynet til de pasientene
som inntil nylig hadde et behandlingstilbud ved Pho-
enix Haga er ivaretatt gjennom den avviklingsavtalen
som ble inngått med HSØ.

Da helseregionen tidligere i år signaliserte at man
ville se nærmere på om det var mulig å få til en løsn-
ing med forlengelse av avtalen med Phoenix Haga,
stilte jeg meg selvfølgelig positiv til det. Det har vært
et sterkt engasjement for institusjonen både i den lo-
kale befolkningen og i sentrale politiske kretser. Jeg
har derfor fulgt saken nøye, og har også selv enga-

sjert meg i mulighetene for å sikre videre drift av in-
stitusjonen.

I brev av 13. mars d.å. til Phoenix Haga redegjor-
de HSØ for sitt syn på hvorfor det ikke var rettslig
grunnlag for å videreføre den da eksisterende avta-
len. Det ble samtidig argumentert for at det heller
ikke ville være mulig å inngå midlertidig avtale, uten
også å vurdere andre tilbydere, i påvente av en even-
tuell ny anskaffelse av ytterligere behandlingsplas-
ser.

På bakgrunn av HSØs konklusjon ba jeg departe-
mentet foreta en selvstendig vurdering av om det var
rettslig mulig for HSØ å inngå en midlertidig avtale
med Phoenix Haga. Vår konklusjon ble dessverre at
det ikke er lovlig adgang til å inngå en slik avtale.

I mitt svar til stiftelsen i brev av 14. juni d.å. un-
derstreket jeg at helseregionene selv er ansvarlige for
å vurdere det rettslige handlingsrommet. Helseregio-
nene er også gitt stor grad av frihet til å velge en hen-
siktsmessig innretning på sine innkjøp. Jeg fant vide-
re grunn til å minne om at en eventuell tildeling av en
midlertidig kontrakt måtte vurderes i lys av det
grunnleggende kravet om likebehandling. I den grad
helseregionen ønsker å utvide antallet behandlings-
plasser, vil jeg anta at andre institusjoner forventer å
få delta på lik linje med Phoenix Haga. På denne bak-
grunnen har departementet ikke funnet grunnlag for
å be Helse Sør-Øst RHF om å revurdere konklusjo-
nen som tidligere er formidlet til Phoenix Haga.

Den juridiske betenkningen som representanten
Lysbakken viser til i begrunnelsen for spørsmålet pe-
ker på at ”EØS-avtalen artikkel 59(2) (og den tilsva-
rende bestemmelsen i EØS-loven) gir adgang til å
sette til side enhver bestemmelse som følger av EØS-
avtalen dersom dette er nødvendig for utførelsen av
tjenester av allmenn økonomisk betydning, og an-
vendelsen av EØS-avtalen rettslig eller faktisk hin-
drer et foretak som er tillagt slike oppgaver i å utføre
disse”. Det gjøres imidlertid ingen grundig vurdering
av om vilkårene i EØS-avtalen artikkel 59 faktisk er
oppfylt. Departementet kan heller ikke se at betenk-
ningen konkluderer med at vilkårene er oppfylt. Det
presiseres tvert i mot at det er departementet eller
HSØ som må sørge for ”at det er dokumentert at det
er statens vurdering at en slik overgangsløsning er
nødvendig”. Betenkningen peker derfor på et rettslig
handlingsrom, men kun dersom det er nødvendig av
hensyn til pasientene å videreføre behandlingen nett-
opp på Phoenix Haga.
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Jeg nøyer meg her med å peke på et par forhold
som dessverre gjør det vanskelig å konkludere med at
tilbudet på Phoenix Haga er absolutt nødvendig for å
ivareta pasientenes behov.

For det første, har HSØ i forbindelse med anskaf-
felsesprosessen vurdert situasjonen slik at også andre
leverandører enn Phoenix Haga kan gi pasientene en
god og forsvarlig behandling. Disse ble dessuten vur-
dert som bedre tilbud enn Phoenix Haga. Skulle HSØ
anskaffe flere behandlingsplasser, er det god grunn
til å tro at disse og andre leverandører vil kunne utvi-
de sine tilbud. Alene av den grunn, vil det være van-
skelig å hevde at det er nødvendig å inngå en midler-
tidig avtale med Phoenix Haga. For det andre, har de
pasientene som oppholdt seg på Phoenix Haga da av-
talen løp ut blitt ivaretatt ved en særskilt avviklings-
avtale. Det er med andre ord mulig å ivareta pasien-
tenes behov på andre måter enn ved en midlertidig
avtale med Phoenix Haga. Det er da vanskelig å påb-
erope EØS-avtalen artikkel 59 i denne konkrete sa-
ken.

Jeg har også tatt initiativ til noen mer generelle
tiltak for å sikre gode tjenester innenfor TSB. I årets

oppdragsdokument til de regionale helseforetakene
ble det stilt krav om at det i 2013 skal gjøres en gjen-
nomgang av den samlede kapasiteten innen tverrfag-
lig spesialisert behandling. Helseregionene skal vur-
dere om det er behov for en ytterligere kapasitetsøkn-
ing på feltet, særlig når det gjelder langtidsplasser
drevet av ideelle organisasjoner. Dette er for så vidt
også et krav som følger opp regjeringens mangeårige
engasjement for ideelle organisasjoner.

Vårt mål som ansvarlige helsemyndigheter vil
alltid være å sikre best mulig tilbud til flest mulig
rusavhengige med de tilgjengelige ressursene. Dette
er også et av formålene med regelverket om offentli-
ge anskaffelser – altså sikre en effektiv bruk av fel-
lesskapets ressurser. Når Phoenix Haga ikke fikk av-
tale, var det en konsekvens av at andre tilbydere gjen-
nom konkurranse fikk tildelt flere plasser. Helse Sør-
Øst RHF har gjennom denne anskaffelsen tildelt løp-
ende avtaler til 19 ideelle institusjoner. Tildelingen
ga en økning på 20 plasser i forhold til tidligere avta-
ler og en økning i rammen til TSB med om lag 100
mill. kroner.

SPØRSMÅL NR. 1580

Innlevert 28. juni 2013 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 10. juli 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Kan statsråden gi et estimat over totalt antall

lærere i norsk skole (grunn- og videregående), hvor
mange nye lærere som begynner i arbeid i skolen i
august 2013, samt fremlegge oppdaterte tall for hhv.
antall lærere som underviser i skolen uten formell
kompetanse, gjennomsnittlig frafall blant lærere, og
hvor mange lærerutdannede som per i år beregnes å
ikke ha sitt daglige virke i skolen?»

BEGRUNNELSE:
Undertegnede ber med dette om statsrådens kva-

lifiserte estimat over antall «nye» lærere som har sin
første arbeidsdag i skolen i august i år – eventuelt og-
så, hvis mulig, en oversikt over hvor mange læreru-
tdannede som tidligere har arbeidet i skolen, men
som først i år returnerer til en lærerjobb.

Videre ber undertegnede om oppdaterte tall for
hhv. lærere som underviser i skolen uten formell
kompetanse; frafall blant lærere – dvs. hvor mange

lærere som slutter i skolen etter x år for å fortsette sin
yrkeskarriere i andre sektorer; samt et oppdatert esti-
mat over hvor mange lærerutdannede yrkesaktive
som per i år beregnes å ikke ha sitt daglige virke i
skolen («lærerreserven»).

Svar:
For å få et bilde av ressurssituasjonen i grunnsko-

len når det gjelder ansatte i undervisningsstillinger,
gir antall årsverk et bedre bilde enn antall personer.
En del av dem som ikke oppfyller kompetansekrave-
ne i opplæringsloven med tilhørende forskrift, arbei-
der trolig deltid, for eksempel ved siden av studier.

I grunnskolens informasjonssystem (GSI) regis-
treres beregnede årsverk til undervisning med og
uten kompetanse for de trinnene tilsatte skal undervi-
se på. Tall fra GSI viser at det totalt er 50 493 årsverk
til undervisningspersonale i grunnskolen skoleåret
2012–2013. Av disse er det 1816 årsverk (3,6 pro-
sent) der kompetansekravene for tilsetting ikke er
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oppfylt. Disse årsverkene er fordelt på ca. 10 000
lærere. Det betyr at ansatte i undervisningsstillinger
uten godkjent lærerutdanning i snitt har under 20 pro-
sent stilling og arbeider i skolen mindre enn én dag i
uka. At en person ikke har godkjent lærerutdanning,
betyr ikke nødvendigvis at personen ikke har noen
form for utdanning. Tallene omfatter også dem som
har høyere utdanning, men ikke slik utdanning som
gir lærerkompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven
kap. 14.

Vi har ikke tilsvarende statistikk over årsverk i
videregående opplæring, men tall fra SSB
(KOSTRA) viser at det i 2012 var 25 803 lærere (an-
tall hoder) i videregående opplæring, hvorav 5 590
mangler enten PPU eller utdanning på universitets-
og høyskolenivå. Oversikten for videregående opp-
læring teller altså ikke antall årsverk, og vi vet derfor
ikke hvor mange undervisningstimer lærere uten
godkjent pedagogisk utdanning har i videregående
skole. Dersom lærerne uten godkjent lærerutdanning
i videregående skole har arbeidstid på linje med til-
svarende gruppe i grunnskolen, er det i overkant av
1000 lærerårsverk i videregående skole som utføres
av lærere uten godkjent utdanning.

Hvert år uteksamineres om lag 4000 nye lærere
(allmenn/grunnskolelærere, faglærere, lærere med
integrert master-, PPU- og yrkesfaglærerutdanning).

De nyeste tallene vi har fra SSB viser at av kandida-
tene som ble uteksaminert fra allmennlærer-, faglær-
er-, og PPU-utdanning i 2009, var ca. 70 prosent an-
satt i skolen ett år etter. Vi kan derfor bare anslå, ba-
sert på trender i fullføring og overgang til yrket, at ca.
2800 nye lærere begynner i arbeid i skolen i 2013.

Når det gjelder tall for frafall og overgang fra
læreryrket til andre sektorer, er det også her et etter-
slep på statistikken. I 2009 var det 138 074 personer
i Norge med lærerutdanning. 75 369 (54,6 prosent)
av disse arbeidet i skolesektoren, mens 38 041 (27,6
prosent) var sysselsatt i andre sektorer. 1,9 prosent
var under utdanning, mens 15,9 prosent var blant an-
net alderspensjonister og arbeidsledige.

Det er likevel lav turnover i læreryrket. Tallene
fra SSB viser at 9 av 10 lærere blir i skolen fra ett år
til neste. Mellom 2009 og 2010 beveget 2 300 (3,1
prosent) sysselsatte lærerutdannede seg ut av skolen
til andre sektorer. Samtidig kom 3 200 (8,8 prosent)
av de 38 041 lærerutdannede sysselsatt i andre sekto-
rer tilbake til skolen.

Skolen klarer med andre ord å tiltrekke seg deler
av ”lærerreserven” som representanten viser til. An-
tallet kvalifiserte førstevalgsssøkere til lærerutdann-
ingene har økt med 57 prosent i perioden 2008–2012,
noe som viser at vi er på rett vei til å få flere gode lær-
ere inn i skolen.

SPØRSMÅL NR. 1581

Innlevert 28. juni 2013 av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal
Besvart 5. juli 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«I Moss avis 24. mai 2013 kan vi lese "Jordmød-

re frykter rasering av fødetilbudet når fødeavdeling-
en flytter til det nye sykehuset". Deres frykt handler
om at fødetilbudet slik det er nå, med et såkalt selek-
tert fødetilbud som er inndelt i en jordmordrevet fød-
estue, en normalenhet og en spesialenhet, kan for-
svinne når det nye sykehuset skal tas i bruk.

Kan statsråden bekrefte at det legges opp til et se-
lektert fødetilbud på det nye Østfoldsykehuset?»

Svar:
Jeg har i sakens anledning bedt Helse Sør-Øst

RHF redegjøre for planene for fødetilbudet ved det
nye Østfoldsykehuset. Helse Sør-Øst RHF opplyser
at Styringsgruppen for ”Fødselsomsorg på vei mot

Kalnes” har vurdert ulike alternativer for organise-
ring av fødetilbudet i det nye sykehuset.

Ifølge Helse Sør-Øst vil den valgte modellen si-
kre differensiering i fødetilbudet, det vil si at det til-
rettelegges ut fra behov og ønsker som de fødende
har. Samtidig økes sikkerheten ved at en minimerer
sjansen for at kvinner må flytte fra en enhet til en an-
nen under fødsel. Dette er viktig ut fra et pasientsik-
kerhetsperspektiv. I den nye fødeavdelingen vil fød-
estuene være likt utstyrt. Dersom det blir behov for
mer hjelp og utstyr under en fødsel enn først antatt,
vil dette komme til pasienten og ikke motsatt.

Fødeavdelingen i det nye sykehuset vil være
samlet på en flate i motsetning til i dag hvor den er
fordelt i tre ulike etasjer i Fredrikstad, inndelt i en
normalenhet, en spesialenhet og en fødestue. På Kal-
nes vil avdelingen ligge i tredje etasje, i umiddelbar
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nærhet til operasjonsavdeling, nyfødtintensiv og gy-
nekologi. Dette vil gi en ekstra trygghet for eksempel
ved behov for hastekeisersnitt, og dersom den ny-
fødte trenger spesiell oppfølging.

Helse Sør-Øst RHF presiserer at en legger til
grunn at den beskrevne modellen og det videre arbei-
det med organisering av fødetilbudet ved det nye sy-

kehuset på Kalnes er i samsvar med Helsedirektora-
tets veileder IS-1877: Et trygt fødetilbud. Kvalitets-
krav til fødselsomsorgen og Regional plan for en hel-
hetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Hel-
se Sør-Øst 2011-2014.

Jeg legger til grunn at fødende får et kvalitets-
messig og godt fødetilbud i det nye sykehuset.

SPØRSMÅL NR. 1582

Innlevert 28. juni 2013 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 31. juli 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«I forbindelse med et møte i Sør-Odal så kom det

frem et spørsmål om Vormsundbruen og bruens tål-
eevne og levetiden på betongen som er brukt i bruen.
Jeg er kjent med at det for en del år siden ble gjort ar-
beider for å forsterke og bytte ut deler av bruen.

Kan jeg derfor be om at statsråden redegjør for
hva som er gjort med bruen, og når man vil gjøre nye
tiltak som gjør at man kan være trygg på tunnelen og
bæreevnen til tunnelen?»

Svar:
Jeg har gått ut ifra at stortingsrepresentanten spør

etter tiltak som gjør at man kan være trygg på brua og
bæreevnen til denne, og ikke tunnelen, slik det frem-
går av spørsmålet.

Statens vegvesen har opplyst at det har vært gjen-
nomført flere tiltak de senere årene, fra 1999 og frem

til i dag, for å opprettholde bruas bæreevne og funk-
sjon i vegnettet. De viktigste er:

– Nytt rekkverk, nytt vannavløp, ombygging av
overbygning og påheng av gangbane.

– Rehabilitering av bjelker.
– Utbedring av søyler.
– Nytt slitelag.

Bruas bæreevne er god. Brua er kontrollregnet i
forbindelse med utvidelse av modulvogntognettet.
Vormsundbrua er godkjent for Bk10/60, dvs. total-
vekt 60 tonn forutsatt maksimal asfalttykkelse på 60
mm. Dette samsvarer med dagens asfalttykkelse.

Brua ble bygd i 1950. Prinsippene for dagens
bruforvaltning legger til grunn en levetid på 100 år.
Dette innebærer at Statens vegvesen iverksetter tiltak
for å ivareta funksjon og bæreevne ut fra dette per-
spektivet, så langt ikke andre forhold skulle tilsi noe
annet.
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SPØRSMÅL NR. 1583

Innlevert 28. juni 2013 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 31. juli 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Samferdselsdepartementet skal visstnok jobbe

med å se på hvordan man kan bedre og styrke regel-
verket rundt arbeidstakeres rettigheter innen luftfar-
ten.

Hvilke utredninger er satt i gang og når vil de fer-
digstilles, og vil utredningen vurdere domsavsigelsen
i Frankrike som konkluderte med at arbeidstakerne i
Ryanair var underlagt fransk sosial- og skattelovgiv-
ning som resulterte i tillegg til den franske lovgivnin-
gen som ble vedtatt i 2006?»

BEGRUNNELSE:
Allerede i 2010 ble arbeidsforholdene til ansatte

i Ryanair ved base på Moss lufthavn, Rygge tatt opp,
men i følge arbeidstakerorganisasjonen Parat har
dessverre svært lite skjedd og det er avdekket man-
gler og hull i lovverket, samt det noe oppfatter som
nye kreative måter å unngå norsk regelverk på. Skat-
teetaten har nå hatt gjennomgang og kontroll av kon-
traktspilotene og selskapenes skatteplikt. Et annet til-
syn som også har ansvar for å følge opp at norske lo-
ver og regler følges opp er Luftfartstilsynet, noe også
er etterlyst jf. Parats ubesvarte brev av 22. februar
2012. Vi er kjent med at Luftfartstilsynet nå har hatt
tilsyn, men foreløpig vet man ingen ting etter tilsy-
net.

Vi er også kjent med at Ryanair har hatt tilsvaren-
de base i Frankrike hvor piloter og kabinansatte had-
de arbeidskontrakter som iht. avtalen var underlagt
irsk rett med trygd, skatt og sosiale plikter og rettig-
heter knyttet til Irland og ikke Frankrike. Domstolene

i Frankrike var ikke enig med Ryanair og konkluder-
te med at arbeidstakerne var underlagt fransk sosial-
og skattelovgivning. Resonnementet fra domstolen
bygget på tilknytningen til flyplassen i Frankrike, jf.
Base, lokaler, crew-rom, datamaskiner, etc. Det er
derfor interessant å vite hva statsråden tenker om sa-
ken og spesielt hva man mener om dommen i Frank-
rike.

Svar:
Regjeringen har gitt Samferdselsdepartementet i

oppdrag å utrede hvilke konsekvenser økt globalise-
ring og konkurranse har for norsk luftfart. Herunder
skal det redegjøres for hvilke regler som i dag gjelder
for lønn, skatt og trygd for flygende personell. Der-
nest skal utredningen identifisere nødvendige tiltak
mot negative konsekvenser av den utviklingen som
finner sted.

Som ledd i arbeidet med å samle inn informasjon
til utredningsarbeidet er vi gjort kjent med at det fin-
nes rettspraksis fra det franske rettsvesenet som om-
handler parallelle problemstillinger. Samtidig har det
de siste årene blitt vedtatt nye EU/EØS-regler om
hvilket lands lovregler som gjelder for ansatte i luft-
farten.

Det er åpenbart at den konkrete tilknytningen til
et lands territorium som du nevner i din omtale av
den franske saken har begrunnet flere av disse regle-
ne og derfor er relevant i utredningsarbeidet.

Målet er at utredningen skal ferdigstilles innen
utløpet av 2013.
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SPØRSMÅL NR. 1584

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 9. august 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Nettavisen kunne nylig rapportere om vinnings-

kriminalitet som henlegges i Bergen på bakgrunn av
"manglende kapasitet". Spørsmålsstiller vil under-
streke at dette dessverre bare er en av mange tilfeller
der gjerningsmannen går fri på bakgrunn av ressurs-
mangel i politiet.

Synes justisministeren denne type henleggelser
styrker folks tiltro til rettssystemet?»

BEGRUNNELSE:
I Bergen ble det nylig stjålet en parkert bil. Bilty-

ven vraket bilen og innkasserte selv vrakpanten for
denne. En konsekvens av biltyvens frekke frem-
gangsmåte, var at han måtte oppgi sitt navn til bilopp-
huggeren. Politiet hadde således en kjent gjernings-
person å forholde seg til. Allikevel henlegges saken
på grunnlag av ressursmangel. Spørsmålsstiller er av

den oppfatning at saker med kjent gjerningsmann al-
dri skal henlegges uten etterforskning.

Svar:
Jeg har forelagt spørsmålet for riksadvokaten,

som opplyser at statsadvokatene gjennom sin inspek-
sjons- og tilsynsvirksomhet har avdekket at enkelte
politidistrikter benytter kapasitets-henleggelser som
neppe kan sies å være i tråd med retningslinjene. Det-
te følges aktivt opp fra statsadvokatenes side.

I den aktuelle saken det vises til her, har jeg blitt
opplyst at den stedlige statsadvokaten har bedt politi-
distriktet om å få seg forelagt saken for nærmere vur-
dering. Politiets henleggelse er påklaget. Jeg konsta-
terer med det at overordnet påtalemyndighet, i hen-
hold til innarbeidet praksis, har engasjert seg i denne
saken.

SPØRSMÅL NR. 1585

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 9. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Stadig hører vi om saker hvor det skjer dødsul-

ykker på grunn av usikrede eller bare delvis sikrede
jernbaneoverganger. For noen dager siden skjedde
det dessverre en dødsulykke på Østre linje, ved Tor-
nerud i Askim. Det haster med å sikre planovergan-
gene, slik at det blir færre slike tragiske ulykker.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til at det
blir stilt økte ressurser til rådighet for å sikre flere
jernbaneoverganger?»

Svar:
Det er i dag ca. 3 700 planoverganger på Jernba-

neverkets nett. I løpet av de siste ti årene er om lag
1000 planoverganger sikret eller lagt ned. Jernbane-
verket som er tillagt ansvaret for sikkerheten knyttet
til jernbanenettet, prioriterer gjennomføring av tiltak
på grunnlag av risiko og kost/nytte. Som grunnlag for

prioriteringer har Jernbaneverket har utarbeidet en
langsiktig strategi for utbedring av planoverganger.

Selv om det i dag er sjelden at vi opplever dødsf-
all knyttet til jernbanetrafikken, hender det fortsatt at
det skjer ulykker og dødsfall ved planovergangene.
Regjeringen har senest i Nasjonal transportplan
2014-2023 lagt til grunn en nullvisjon som målfasts-
ettelse for prioritering av sikkerheten på jernbanen.
Det langsiktige målet er at jernbanetransport ikke
skal føre til drepte eller alvorlig skade på mennesker,
miljø eller materiell.

Det er satt av 239 millioner kroner til program-
området sikkerhet og miljø i jernbanebudsjettet for
2013 og Jernbaneverket har planlagt gjennomført om
lag 200 sikringstiltak knyttet til planoverganger i
2013. For perioden 2014-2023 er det i Nasjonal
transportplan satt av et gjennomsnittlig årlig beløp på
360 millioner kroner på dette programområdet. Det
er om lag 50 prosent høyere enn dagens nivå. Fore-
bygging av ulykker ved planoverganger er prioritert.
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SPØRSMÅL NR. 1586

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 9. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Det viser seg nå at flere driftsselskaper/bom-

pengeselskaper som tar seg av innkrevingen av bom-
penger også har tatt ut utbytte til sine eiere. Jeg ber
derfor statsråden redegjøre for hva hun syns om det-
te, og hvordan dette stiller seg i forhold til lovverket.
Jeg ber også om en oversikt over hvor mye som er tatt
ut i utbytte fra alle bompengeselskapene/driftsselska-
pene i Norge de siste 10 årene.

Kan jeg også be om at oversikten inneholder en
spesifisering på hvert bompengeselskap?»

Svar:
Statens Vegvesen inngår avtaler med bompenge-

selskapene, basert på utarbeidet standardavtale og
Stortingets vedtak ved behandling av aktuelle bom-
pengeproposisjoner. I denne avtalen (bompengeavta-
len) fastsettes nærmere rammer for bompengeselska-
penes oppgaver og rettigheter.

I følge bompengeavtalen skal det ikke tas ut ut-
bytte fra bompengeselskapene. Statens vegvesen har
ikke avdekket brudd på denne bestemmelsen i forbin-
delse med den årlige rapporteringen fra selskapene.
Bompengeselskapene skal overføre midler til Statens
vegvesen i tråd med fastsatt rekvisisjonsplan. Utover

dette skal selskapene finansiere renter på lån, dekke
kostnader ved egen administrasjon og innkreving av
bompenger, inkl. vedlikehold og drift av innkre-
vingssystem og bomstasjon(er), finansiere eventuelle
endringer og utskiftninger av innkrevingssystem
samt dekke kostnader ved fjerning av innkrevingsut-
styr og istandsetting av vegen ved utløp av innkre-
vingsperioden.

I bompengeavtalen er det ikke satt bestemmende
krav til hvem som skal utføre drift og vedlikehold av
innkrevingssystemet, utover at dette skal skje til la-
vest mulig kostnad. Det er derfor opp til styret for det
enkelte bompengeselskap å vurdere lønnsomheten
ved å utføre dette i egenregi kontra konkurranseutset-
ting av hele eller deler av oppgaven.

Bompengeselskapene velger underleverandører
til å utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver basert på
konkurranser hvor de er pliktet til å følge regelverket
for offentlige anskaffelser. Underleverandørene som
gjerne omtales som driftsselskaper, er frittstående
selskaper som står fritt til å utbetale utbytte til sine ei-
ere i tråd med aksjelovens bestemmelser. Statens
vegvesen har ikke pr. i dag myndighet til å føre tilsyn
med eller regulere økonomiske forhold hos disse un-
derleverandørene.

SPØRSMÅL NR. 1587

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Bent Høie
Besvart 15. august 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«I statsrådens tale 30.01 sa statsråden følgende:

"En hovedårsak til at vi venter, er at banebrytende
medisinsk-teknologisk utvikling og økte forventnin-
ger til hva helsetjenesten kan bidra med, fører flere av
oss til utredning og behandling i sykehusene." Det
må bety at en stor andel av de som venter på helse-
hjelp i spesialisthelsetjenesten venter på ny banebry-
tende behandling.

Har statsråden en oversikt over kategorier pasi-
enter som venter som kan dokumentere denne pås-
tanden?»

BEGRUNNELSE:
Når statsråden fremhever i sin tale at dette er en

hovedårsak til at vi venter på behandling, så er det
grunn til å forvente at dette er vel dokumentert. Den-
ne påstanden er også brukt av statsråden i andre an-
ledninger i forbindelse med diskusjonen om venteti-
der og ventelister.

Svar:
Det har skjedd en rivende utvikling i det medisin-

ske tilbudet ved sykehusene våre. Dette gjør at vi kan
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tilby utredning og behandling til flere pasienter, og at
det kan gjøres mer for den enkelte pasient. Mange
operasjonsmetoder er blitt mer skånsomme slik at
flere pasienter kan tilbys operasjon. For eksempel
kan eldre pasienter i større grad enn tidligere tilbys
hjerteoperasjoner og operasjoner for slitasjegikt i
hofter og knær.

Billeddiagnostiske teknikker som CT og MR har
utviklet seg voldsomt. Flere pasienter enn før blir un-
dersøkt med CT og MR og kan dermed få riktig og
mer tilpasset behandling. Utviklingen i det medisin-
ske tilbudet ved sykehusene gjør at flere pasienter
henvises til utredning og behandling.

Flere forhold bidrar til at etterspørselen etter hel-
setjenester øker over tid. Vi blir flere innbyggere, an-
delen eldre øker, og flere pasienter lever lengre med
en alvorlig sykdom. I takt med økt velstand og økt
kunnskap forventer befolkningen mer fra helsetje-
nesten.

I tillegg innebærer medisinsk-teknisk utvikling,
for eksempel i form av nytt utstyr og nye legemidler,
at pasientgrupper som det tidligere ikke fantes et reelt

behandlingstilbud for, vil kunne motta behandling.
Selv om dette innebærer en velferdsforbedring for
disse pasientene, kan det isolert sett bidra til å øke an-
tall pasienter som venter på behandling. Eksempler
på nye behandlingsmetoder er hjerteflimmerbehand-
ling, fedmekirurgi og nye legemidler innen kreftbe-
handling.

Utviklingen i forholdet mellom antallet utrednin-
ger/behandlinger og innbyggere illustrerer utviklin-
gen i etterspørselen etter helsetjenester. I 2012 ble det
utført 1,6 millioner flere utredninger og behandlinger
sammenlignet med 2005. Dette er en økning på 25
pst. I samme periode økte befolkningen med 9 pst. I
2012 hadde nesten 1,8 mill. innbyggere minst én
kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Ventelistetallene publisert ved Norsk pasientre-
gister er kategorisert etter sykdomsgruppe; for ek-
sempel ortopedi, lungesykdommer og øre-nese-hals-
sykdommer. Det fremgår ikke av ventelistetallene
hva slags type utredning eller behandling den enkelte
pasient venter på.

SPØRSMÅL NR. 1588

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Per Sandberg
Besvart 7. august 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Kan statsråden kort sammenstille anslåtte utgif-

ter for inneværende budsjettår 2013 som følger av
asylordningen, samlet og på kapittel og post, her-
under bl.a. mottak av asylsøkere og integrering av de
som får opphold på bakgrunn av en asylsøknad (uav-
hengig av oppholdsgrunn), samt utgifter ved familie-
innvandring som følger av dette?»

Svar:
Det anslås at det vil utgiftsføres om lag 11,9 mrd.

kroner knyttet til asylsøkere og tidligere asylsøkere
over statsbudsjettet i 2013. Jeg presiserer at dette
knytter seg både til asylsøkere som kommer til Norge
i løpet av 2013, men også til søkere fra foregående år
som enten har fått innvilget sin søknad, fått avslag el-
ler som venter på å få sin sak ferdigbehandlet. Forde-
lingen på kapittel og post fremkommer av tabellen
under.

Når det gjelder utgifter til uttransportering og
opphold ved politiets utlendingsinternat på Trandum
under kap. 440 skiller ikke anslaget mellom utgifter
knyttet til asylsaker og utgifter knyttet til andre utlen-
dinger uten lovlig opphold (bort/utviste mv). Utgifte-
ne direkte knyttet til asylsaker i politiet er derfor la-
vere enn oppgitt, men det lar seg ikke gjøre å skille ut
disse særskilt. Samtidig er det enkelte utgifter som
ikke er inkludert i anslaget, eksempelvis utgifter som
bevilges over poster som også dekker andre typer ut-
gifter der det er vanskelig å skille mellom hva som
knytter seg til asylordningen og hva som knytter seg
til andre oppholdssaker. Dette gjelder bl.a. brukerser-
vice, arbeid knyttet til ID-arbeid, arbeid knyttet til
innhenting av landinformasjon, forskning og utvik-
ling, enkelte administrative utgifter og enkelte til-
skudd til frivillig virksomhet. I tillegg er utgifter til
IKT-utvikling i IMDI også utelatt.
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Kap. Post Beskrivelse Anslått beløp
i 2013, i kroner.

225 64 Tilskudd for opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøker i statlige 
asylmottak, og i omsorgssentre. 125 975 000

440 01 Registrering av asylsøkere og uttransporteringer, opphold ved politiets 
utlendingsinternat på Trandum. 325 759 000

440 21 Registrering av asylsøkere og uttransporteringer, opphold ved politiets 
utlendingsinternat på Trandum. 193 682 000

490 01 Anslag knyttet til intervjuer og behandling av asylsaker og søknader om 
familieinnvandring der referansepersonen har flyktningbakgrunn samt 
arbeid med retur og asylmottak i Utlendingsdirektoratet, basert på 
2012-tall og prognoser for 2013. 406 000 000

490 21 Statens utgifter knyttet til drift av mottak for asylsøkere 1 805 127 000
490 22 Tolk og oversettelse i forbindelse med behandling av asylsøkere og 

rekrutering av verger for enslige mindreårige asylsøkere 58 444 000
490 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og 

flyktninger 258 623 000
490 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak 508 800 000
490 71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak 14 462 000
490 72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger 145 419 000
490 75 Reiseutgifter for familiemedlemmer til personer med beskyttelse og for 

flyktninger som vender tilbake til hjemlandet 8 113 000
491 01/21 Behandling av klager i asylsaker. Anslag basert på regnskapstall 

fra 2012 og anslag for antall saker behandlet i 2013. 
Familieinnvandringssaker er holdt utenfor. 205 600 000

820 01 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det er lagt til grunn at 
tilsammen 70 årsverk arbeider med bosetting, opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap og introduksjonsprogram i IMDI. 56 000 000

821 60 Integreringstilskuddsordningen 5 027 921 000
821 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger 358 152 000
822 22 Norskprøver for voksne innvandrere (andel av posten som gjelder 

personer med opphold på bakgrunn av søknad om asyl og 
familieinnvandring som utløser integreringstilskudd - tilsvarende 
avgrensning som kap 822, post 60) 6 296 000

822 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere (andel av posten som gjelder personer med opphold på 
bakgrunn av søknad om asyl og familieinnvandring som utløser 
integreringstilskudd) 1 024 607 000

855 01 Bufetats regionkontorer. Arbeidet med refusjonsordningen for 
kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og 
flyktninger på 2 årsverk 1 600 000

854 65 Refusjonsordningen for kommunale barneverntiltak for enslige 
mindreårige asylsøkere og flyktninger 1 177 000 000

856 01 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 
15 år, inkludert Bufdirs arbeid med bosetting av enslige mindreårige 197 703 000

Totalt 11 905 283 000
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SPØRSMÅL NR. 1589

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 9. august 2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Spørsmål:
«Statoil vurderer å flagge ut mange hundre ar-

beidsplasser for å spare penger. Ifølge Ap og SVs
talspersoner er dette et åpenbart brudd med regjerin-
gens eierskapspolitikk, ref. Klassekampen 27.06. I
samme avis 30.06 mener olje- og energiminister Bor-
ten Moe derimot at Statoils planer er i tråd med de
rød-grønnes ønsker. Dermed skaper de rød-grønne
usikkerhet om hva som er egen politikk.

Kan statsministeren gi et klart signal til Statoil og
Stortinget om hvilken linje som gjelder, er det Ap/SV
eller Sp som representerer riktig tolkning?»

Svar:
Staten har et forretningsmessig mål med eierska-

pet i Statoil ASA, med en tilleggsdimensjon om na-
sjonal forankring av hovedkontorfunksjoner, jf.

Meld. S. 13 (2010-2011). Staten ønsker at fors-
knings- og utviklingsoppgaver skal forbli i Norge,
som et bidrag til innenlands industri- og kompetanse-
utvikling og sikring av viktige kompetansearbeids-
plasser. Funksjoner og beslutningskompetanse som
følger av dette, skal ha basis i Norge.

Staten som eier går ikke aktivt inn i den forret-
ningsmessige driften av Statoil. Denne oppgaven lig-
ger hos selskapets ledelse og styre. Ledelsens og sty-
rets mandat er at de skal sikre en best mulig verdiska-
ping for alle eierne, deriblant også staten. Som eier
har staten en forventning om at selskapet til en hver
tid driver effektivt. Denne tilnærmingen fra statens
side gjelder også for de pågående prosessene knyttet
til selskapets organisering av tjenester innen stabs-
og støttefunksjoner, som er omtalt i pressen.

SPØRSMÅL NR. 1590

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen
Besvart 9. august 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Media har fokusert på hvordan den svarte økon-

omien reduserer statens inntekter. I tillegg vil aktører
som unndrar seg beskatning styrke sin konkurranse-
situasjon i forhold til de som driver hvitt. FrP har
foreslått å innføre skattefradrag for håndverkstjenest-
er og serviceoppdrag i husholdninger, såkalt ROS-
og ROT-fradrag. Det vil stimulere til at folk ber om
kvittering og handler hvite tjenester.

Hva er regjeringens anslag for den sorte økonom-
iens omfang i Norge generelt og innen håndverksb-
ransjen spesielt?»

Svar:
Skatteunndragelser fører til store inntektstap for

staten og medfører at betydelige beløp ikke kommer
fellesskapet til gode. Det foreligger ingen pålitelig
statistikk eller oversikt over den svarte økonomien i

Norge. Økokrim viser i sin Trusselvurdering for
2013-2014 til beregninger foretatt i Sverige som in-
dikerer at omkring 5 prosent av BNP kan unndras be-
skatning årlig, noe som for Norges del tilsvarer om-
kring 136 milliarder kroner. Finansdepartementet har
ikke vurdert disse beregningene nærmere.

Skatteetatens siste spørreundersøkelse om svart
arbeid ble gjort i 2011. I undersøkelsen oppgir 18
prosent å ha kjøpt svart arbeid.

Regjeringen prioriterer arbeidet mot skatte- og
avgiftsunndragelser. Som et ledd i dette arbeidet ble
Skatteunndragelsesutvalget opprettet i 2007 som la
frem en rekke forslag til tiltak.

Stortingsrepresentant Solvik-Olsen viser i sitt
spørsmål til at FrP har foreslått å innføre skattefra-
drag for håndverkstjenester og serviceoppdrag i hus-
holdninger, såkalt ROS- og ROT-fradrag “fordi dette
vil stimulere til at folk ber om kvittering og handler
hvite tjenester”. Et slikt tiltak ble vurdert av Skatte-
unndragelsesutvalget. Et flertall i utvalget frarådet å
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innføre en slik fradragsordning. Både regjeringen og
et bredt stortingsflertall har også flere ganger avvist
forslag om å innføre en slik fradragsordning.

Flere av forslagene fra Skatteunndragelsesutval-
get er fulgt opp ved lovendringer. Videre har Skatte-
etaten og Toll- og avgiftsetaten blitt betydelig styrket
ressursmessig og således blitt satt i stand til å bedre
sin innsats mot skatte-, toll-, og avgiftsunndragelser.
Eksempelvis har prosjektet fiktiv fakturering i nett-
verk i perioden 2009 til 2012 avdekket og etterbereg-
net svart arbeid for over 300 millioner kroner. I 2012
avdekket kontrollvirksomheten feil i virksomhetenes
grunnlag for arbeidsgiveravgift for over 1,8 milliar-
der. Dette omfatter flere typer feil og kan ikke bare
henføres til svart arbeid.

Til tross for relativt omfattende kontrollvirksom-
het, særlig i bransjer der det tradisjonelt er mye svart
arbeid, avdekkes trolig bare en del av unndragelsene.
En undersøkelse av næringslivets holdninger til etter-
levelse gjort i 2012 viser at i bransjer som bygg/ an-
legg og restaurant mener opp mot 30 prosent at det er
ganske enkelt eller enkelt å unndra midler fra beskat-
ning. Ca. 20 prosent av næringslivet opplever sann-
synligheten for å bli oppdaget som liten eller svært li-
ten.

Kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser må
fortsette. Regjeringen vurderer derfor kontinuerlig
nye tiltak som kan bidra til å motvirke og redusere
omfanget av unndragelser.

SPØRSMÅL NR. 1591

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Robert Eriksson
Besvart 9. august 2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«En ung kvinne under utdanning til jurist er med

i et prosjekt for unge under utdanning på Briskeby
kompetansesenter. Kvinnen er hørselshemmet og
bruker høreapparat på begge ører. Hun er også
dyslektiker. Hun må bruke lenger tid på sitt daglige
studiearbeid enn normalt. I tillegg kan hun ikke ha
jobb ved siden av studiene fordi aktuelle jobboppga-
ver krever normal hørsel eller skriveevner. Mange av
de andre studentene ved prosjektet mottar AAP, men
hun har fått avslag.

Hvorfor gjøres det forskjell på studenter i samme
situasjon?»

BEGRUNNELSE:
Det er prisverdig at ungdom med relativt store

helseproblemer i forhold til en studiesituasjon går inn
for å skaffe seg en utdannelse, bli selvstendige og
skaffe seg en inntekt til å leve av etterhvert. For den-
ne kvinnen koster det en ekstra innsats og mer daglig
arbeid med studiene for å holde følge med andre stu-
denter og å klare eksamener. Dagen går med til å stu-
dere og det blir ikke tid til å ha en jobb ved siden av
slik de fleste studenter nå har for å klare seg økonom-
isk. De jobbene hun eventuelt kunne ha søkt seg til,
f.eks. barnehage eller kontorarbeid, krever gjerne
god hørsel og normale lese- og skriveevner. I det pro-
sjektet hun er med i gjennom NHL på Briskeby Kom-

petansesenter har hun registrert at mange får AAP
fordi de ikke har muligheter til å være i jobb samtidig
med at de utdanner seg. Denne kvinnen har imidlertid
fått avslag på sin søknad om AAP. Nav peker i avsla-
get på at kontorjobb i mange tilfeller vil kunne passe
godt for hørselssvekkede. Det er ikke usannsynlig at
hun vil kunne få en egnet jobb når studiene er fullført,
men for å klare studiene på normert tid er det ikke
mulig for henne å skaffe seg en inntekt å leve av ved
siden av studielånet. Det virker derfor urimelig at an-
dre ungdommer under utdanning, i samme prosjekt,
skal få bedre muligheter enn andre.

Svar:
Ut fra de opplysninger som gis i spørsmålet har

jeg ikke grunnlag for å gi noen utdypende forklaring
på hva som er årsaken til at den aktuelle brukeren har
fått avslag på sin søknad om arbeidsavklaringspen-
ger. På generelt grunnlag kan jeg imidlertid opplyse
følgende:

Alle som henvender seg til et NAV-kontor, og
som ønsker eller trenger bistand for å komme i ar-
beid, har en lovfestet rett til å få vurdert sitt behov for
bistand. Brukere som har behov for en mer omfatten-
de vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en
arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig
vurdering av hva slags arbeid som skal være målet,
behovet for bistand for å komme i arbeid, om, og
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eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt og hvil-
ken type bistand som kan være aktuell. Brukere som
er uenige i etatens vurdering kan klage på denne.
Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbe-
hov, har rett til å delta i utarbeidelsen av en konkret
plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitets-
plan). Dette går fram av arbeids- og velferdsforvalt-
ningsloven § 14 a.

Arbeids- og velferdsetaten har et vidt spekter av
virkemidler som kan brukes for å få folk i arbeid. Til-
taket skal være nødvendig og hensiktsmessig for at
den enkelte brukeren skal kunne komme i arbeid. Ar-
beidsrettede tiltak tildeles av Arbeids- og velferdse-
taten innenfor de rammene som følger av forskrift om
arbeidsrettede tiltak, bevilgningene over statsbud-
sjettet og føringene i de årlige tildelingsbrevene til
Arbeids- og velferdsetaten.

Opplæring i form av ordinær utdanning gis som
hovedregel bare til personer over 26 år. Dette er be-
grunnet i at utdanning i utgangspunktet skal tilbys av
det ordinære utdanningssystemet og at en selv må fi-
nansiere sitt livsopphold under utdanning, ev. ved å
ta opp lån i Statens lånekasse for utdanning. Veldig
mange er dermed i en ordinær utdanningssituasjon
fram til de er 26 år. Slik opplæring kan likevel gis til
personer under 26 år som på grunn av sykdom, skade
eller lyte er i en utdanningssituasjon som avviker ve-

sentlig fra den som gjelder for annen ungdom. Opp-
læring i form av ordinær utdanning for personer som
har fått sin arbeidsevne nedsatt kan gis i inntil tre år.
Varigheten kan forlenges dersom tiltaksdeltaker på
grunn av sterke sosiale eller helsemessige problemer
ikke kan gjennomføre en nødvendig og hensiktsmes-
sig utdanning i løpet av tre år og er i en utdanningssi-
tuasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for
andre.

Arbeidsavklaringspenger gis til personer som
pga. sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen
sin nedsatt med minst halvparten mens de får medi-
sinsk behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller
får annen arbeidsrettet oppfølging fra Arbeids- og
velferdsetaten. Disse vilkårene gjelder også for stu-
denter. Det at en person ikke klarer å ha deltidsarbeid
eller ikke klarer å skaffe seg et passende deltidsarbeid
ved siden av et fulltidsstudium, vil dermed ikke gi
personen rett til arbeidsavklaringspenger.

Det er Arbeids- og velferdsetaten som, etter en
konkret vurdering i det enkelte tilfellet, tar stilling til
om en person skal prioriteres til arbeidsrettede tiltak
og om vedkommende i så fall fyller vilkårene for å få
arbeidsavklaringspenger. Brukere har mulighet for å
klage på avslag på søknad om arbeidsavklaringspen-
ger.

SPØRSMÅL NR. 1592

Innlevert 1. august 2013 av stortingsrepresentant Robert Eriksson
Besvart 16. august 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«En norsk kvinne flyttet med sin familie til Eng-

land i 2002. Hun hadde jobbet i 15-16 år i Norge. I
England har hun hatt fast stilling ved et sykehus. Un-
der OL i London hadde hun full stilling i Den norske
sjømannskirken. Hun har fått uhelbredelig kreft.
Mannen arbeider nå i Norge og barn og barnebarn
bor her. Kvinnen vil hjem til Norge for å tilbringe sin
siste tid sammen med familien. Familien har fått vite
at hun ikke vil få dekket helseutgifter i Norge.

Hvilke muligheter har hun for å få nødvendig hel-
sehjelp her?»

BEGRUNNELSE:
Det er en tragedie for denne kvinnen at hun ikke

kan få tilbringe sine kanskje siste uker eller måneder

i Norge sammen med sin familie, ektemann, barn og
barnebarn. Hun er helt avhengig av å kunne få be-
handling og oppfølging av spesialisthelsetjenesten
her for å kunne være i Norge. Kvinnen er selv utdan-
net hjelpepleier og har arbeidet i Norge i 15-16 år, før
hun flyttet til England med sin familie. Hun har mot-
tatt behandling for sin sykdom i England og har rett
til fortsatt behandling der, men ønsker - som alle kan
forstå - å tilbringe sin siste tid sammen med mann og
barn her i Norge. Informasjonen de har mottatt fra
Nav går ut på at hun/familien da selv må betale hel-
sehjelpen her i Norge. Hun har ingen rettigheter i fol-
ketrygden ettersom hun har bodd 10 år i England.
Dersom kvinnen kommer hjem til Norge vil hun mu-
ligens kunne ha rett til en uføreytelse basert på de
årene hun hadde opptjening til folketrygden her.
Ot.prp. nr. 8 (2008-2009) innførte visse endringer i
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botidskravet etter mangeårig opphold i utlandet av-
hengig av når uføretidspunktet inntrådte. Det er et
spørsmål om en slik løsning ville endre forholdet til
retten til helsehjelp.

Svar:
Først vil jeg få uttrykke forståelse for at den situ-

asjonen denne kvinnen og familien hennes er kom-
met opp i er svært vanskelig.

Forskrift fastsatt 16. desember 2011 har nærmere
regler om rett til helse- og omsorgstjenester til perso-
ner uten fast opphold i Norge. Etter denne forskriften
gjelder retten til helsehjelp etter pasient- og bruker-
rettighetsloven kapittel 2 blant annet de som er med-
lem av folketrygden.

Av folketrygdloven § 2-1 andre ledd fremgår det
at en person som flytter til Norge, regnes som bosatt
fra innreisedatoen når oppholdet er ment å vare eller
har vart minst 12 måneder.

I NAVs rundskriv til bestemmelsen heter det:
”Det har ingen betydning for vurderingen av spørsm-
ålet om bosted eller oppholdssted om det er sannsyn-
lig at en person som kommer syk hit, kan leve i 12
måneder etter ankomst. Dersom tilknytningen til ut-

landet er brutt og hensikten er å bosette seg i Norge
for godt, anses vedkommende som bosatt i Norge fra
ankomsten.” Eventuelle spørsmål om hvordan denne
bestemmelsen skal tolkes eller andre spørsmål ved-
rørende reglene i folketrygdloven kapittel 2 om med-
lemskap i folketrygden, hører inn under arbeidsmi-
nisteren.

For øvrig viser jeg til Prop. 118 L (2012-2013)
om rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighets-
direktivet m.m., jf. Innst. 388 L (2012-2013) og lov-
vedtak 121. I proposisjonen omtales de EØS-rettslige
regler som gjelder for dekning av utgifter til helse-
hjelp i annet EØS-land, se særlig punkt 11.1 og 11.2.
Reglene i trygdeforordningen gjelder i hovedsak be-
handlingsbehov som oppstår under opphold i et annet
EØS-land, men åpner også for at trygdelandet kan
samtykke til å dekke utgifter til planlagt behandling.
Prinsippet om fri bevegelighet for tjenester innebær-
er også at behandlingsutgifter i andre EØS-land i
noen tilfeller må dekkes av trygdelandet, jf. omtale i
kapittel 12. Britiske myndigheter vil kunne gi nærm-
ere opplysninger om hvordan disse ordningene prak-
tiseres for personer som er medlem av trygdeordnin-
gen i Storbritannia.

SPØRSMÅL NR. 1593

Innlevert 2. august 2013 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 16. august 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Regjeringen har lovet at personer som får kreft

raskt skal starte med behandlingen. Det er veldig po-
sitivt. Men undertegnede er kontaktet av flere pasien-
ter som har blitt behandlet, men hvor man ikke har
fått fjernet all kreften og trenger ytterligere behand-
ling og opplever at det da tar veldig lang tid før man
får fortsette behandlingen, og det skaper mye frustra-
sjon.

Hvor lenge mener statsråden at det er naturlig at
kreftpasienter skal måtte vente før man får fortsette
behandlingen?»

Svar:
Spørsmålet er av medisinsk faglig karakter, og

svaret vil avhenge bl.a. av type kreft og sykdommens

alvorlighetsgrad. Som for all behandling skal det
gjøres en medisinskfaglig vurdering av pasienten, og
behandlingen skal være faglig forsvarlig. Det er hel-
sepersonellets oppgave å sørge for at pasienten hele
veien får god informasjon om det videre forløpet.

Helsedirektoratet har utarbeidet en rekke nasjo-
nale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i
nært samarbeid med bl.a. fagmiljøene, de regionale
helseforetakene og Nasjonalt kunnskaps-senter for
helsetjenesten. De skal bidra til at det offentlige tilbu-
det blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.
Målgrupper for retningslinjene er både fagpersonell
og pasienter/ pårørende. Retningslinjene finnes på
Helsedirektoratets hjemmeside.



Dokument nr. 15:11 – 2012–2013 93

SPØRSMÅL NR. 1594

Innlevert 5. august 2013 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 9. august 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Det finnes fortsatt ikke noen fungerende nødm-

elderordning for døve og hørselshemmede, på tross
av at statsråden i media har lovet at dette skal komme
på plass.

Hvorfor er det enda ikke kommet på plass en
midlertidig nødmeldeordning for hørselshemmede,
og er statsråden komfortabel med at hørselshemmede
med dagens prosess vil være uten mulighet for nødv-
arsling frem til 2015?»

BEGRUNNELSE:
Norges Døveforbund melder om at det i dag fin-

nes tekniske løsninger for nødvarsling som kan
igangsettes i løpet av 6 måneder. Spørsmålsstiller
mener det er meget alvorlig at en gruppe i samfunnet,
hørselshemmede, i dag står uten noen reell mulighet
til å varsle nødetatene. Nødetatene utgjør en helt
grunnleggende del av statens sikringstiltak ovenfor
innbyggerne. Å frata en del av befolkningen mulig-
heten til å varsle politi, helse- eller brannvesen utgjør
en helt grunnleggende svikt i beredskapen som burde
prioriteres med tanke på en umiddelbar løsning.

Svar:
Jeg opptatt av at alle innbyggere skal ha mulighet

til å varsle nødmeldetjenesten om behov for hjelp på
en rask, enkel og sikker måte. Døve og hørselshemm-
ede har overfor departementet pekt på viktigheten av
å kunne nå nødetatene via SMS, og vi har som en
oppfølging av dette igangsatt et arbeid, med sikte på

å finne gode løsninger for nødmeldinger fra denne
brukergruppen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) ble ved brev av 3. juli 2013 gitt i oppdrag å
lede en arbeidsgruppe som skal utrede ulike alterna-
tiver, samt innen 1. november 2013 gi sin anbefaling
om en ordning som kan implementeres for at døve og
hørselshemmede kan komme frem til nødmeldesent-
ralene via SMS. Arbeidsgruppen skal også vurdere
om en slik ordning også bør tilrettelegge for ytterli-
gere digital varsling, f.eks. ved MMS, e-post, video
og GPS.

DSB vil under arbeidet involvere aktuelle bru-
kergrupper, herunder Hørselshemmedes Landsfor-
bund og Norges Døveforbund.

Ved innføring av nytt Nødnett blir teknisk utstyr
fornyet ved nødmeldesentralene hos de tre nødetat-
ene. Dette vil gjøre det lettere å finne frem til gode
ordninger for å sende frem skriftlige nødmeldinger
fra mobiltelefoner. Nødnett bygges nå i hele landet
og skal bli ferdig i løpet av 2015. Det er derfor et vik-
tig mål at den nye ordningen kommer på plass så tid-
lig som mulig, og senest i løpet av 2015.

Fram til den nye ordningen er på plass kan døve
og hørselshemmede nå nødmeldetjenesten over hele
landet gjennom den særskilte sentralen i Mosjøen.
Herfra formidles nødmeldinger fra døve og hørselsh-
emmede til rett nødsentral av ansatte som er spesielt
trenet for kommunikasjon med døve og hørselsh-
emmede, og som arbeider med å videreformidle hen-
vendelser fra denne gruppen til daglig.

SPØRSMÅL NR. 1595

Innlevert 5. august 2013 av stortingsrepresentant Laila Dåvøy
Besvart 19. august 2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Spørsmål:
«Dersom en som er bidragspliktig etter Lov om

innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkre-
vingsloven), ikke betaler underholdsbidrag til bi-
dragsmottaker, løper det i dag ikke renter på kravet.

Hva er årsaken til at hjemmelen gitt av Stortinget
i bidragsinnkrevingsloven § 36 ikke er benyttet og vil
statsråden innføre renter på underholdsbidragskrav
som overstiger de beløp som dekkes av det offentli-
ge?»
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BEGRUNNELSE:
Formålet med ordinære renter tar utgangspunkt i

at tid er penger. Det er tre sentrale formål med renter.
For det første selve vederlaget for avståelsen av pen-
gene - leieelementet. For det andre har renter en funk-
sjon som risikopremie for debitors evne og vilje til å
betale. For det tredje skal renter gi kompensasjon for
inflasjonstapet.

Hva gjelder forsinket betaling, som er tilfellet
ved underholdsbidrag, kommer et viktig tilleggsmo-
ment inn, nemlig betalingspressmomentet. Her skil-
ler forsinkelsesrenter seg fra ordinære renter. Beta-
lingspressmomentet får ekstra styrke når det gjelder
ufrivillig kreditt, som i disse tilfellene. Betalings-
pressmomentet bør også i slike tilfeller settes svært
høyt, ettersom det er barnets beste som er formålet
med bidraget.

I det aktuelle tilfellet bør regjeringen bruke for-
skriftshjemmelen til å pålegge renter på morens krav
tilsvarende forsinkelsesrentene, og for øvrig la for-
sinkelsesrenteloven gis anvendelse så langt den pas-
ser. Bidragspliktige vil uten rentepress ikke ha opp-
fordring til å betale ettersom andre krav normalt vil
ha tung rentebelastning.

Renter vil skape motivasjon til å betale. Bidrags-
mottaker vil dermed bli styrket gjennom renter, i til-
legg til dagens innkrevingsordninger.

Svar:
Spørsmålet er stilt til barne-, likestillings- og in-

kluderingsministeren, men er overført til meg som
rette vedkommende for besvarelse.

Alle foreldre har plikt til å forsørge sine barn. I
barneloven er det slått fast at dersom en eller begge
foreldre ikke bor sammen med barnet, skal det beta-
les faste pengetilskudd til forsørging og utdanning av
barnet. Hvor mye man skal betale i bidrag skal være
avhengig av den enkeltes økonomiske evne, og ikke
av vedkommendes vilje til å betale.

Det er viktig med effektive virkemidler som bi-
drar til at bidragspliktige faktisk betaler sin andel av
det det koster å forsørge barn. Jeg mener derfor at det
er ønskelig å etablere en ordning med renter ved for-
sinket innbetaling av bidrag. I praksis har det imidler-
tid vist seg å være krevende å få på plass en slik ord-
ning.

Det vil som hovedregel være mer enn en kreditor
i saker hvor bidrag innkreves gjennom Arbeids- og

velferdsetaten, og hvor bidraget misligholdes. Dels
vil bidragsmottakeren være kreditor og dels vil Ar-
beids- og velferdsetaten være kreditor, gjennom eta-
tens refusjonskrav som følge av utbetalt bidragsfor-
skott. Bidragsmottakeren vil – i en og samme sak –
dels kunne være den andre av foreldrene, og dels bar-
net selv, dersom barnet har fylt 18 år og fortsatt har
rett til bidrag. Dette vil både juridisk og praktisk kun-
ne være en kompliserende faktor når innbetalt/inn-
drevet rentebeløp skal fordeles.

Innføring av renteplikt vil nødvendiggjøre tek-
niske tilpasninger i Arbeids- og velferdsetatens data-
systemer. Som følge av det pågående modernise-
ringsarbeidet i etaten er det et kapasitets- og priorite-
ringsspørsmål når en renteordning kan etableres.

Selv om det i dag ikke påløper renter på bidrags-
gjeld, har NAV Innkreving (NAVI) andre virkemid-
ler som benyttes fortløpende i misligholdte saker.
NAVI er såkalt særnamsmann, hvilket innebærer at
de kan tvangsinnkreve gjelden, blant annet ved trekk
i lønn eller ytelser.

Nytt fra og med mars 2013 er at trekk i lønn rap-
porteres til Brønnøysundregistrene, som viderefor-
midler dette til kredittopplysningsbyråer. Det med-
fører at bidragspliktige får en betalingsanmerkning
som vil kunne gjøre det vanskelig blant annet å få lån.
NAVI kan videre ta utlegg i fast eiendom, bankkonto
og lignende for å dekke bidragsgjelden. Begjæring
om utlegg kan også sendes til den lokale namsman-
nen. Hvert år foretar NAVI såkalt skattemotregning
overfor en rekke bidragspliktige som ikke betaler bi-
dragsgjelden eller som har lav nedbetaling på gjel-
den, men som har penger til gode etter skatteoppgjør-
et. I 2012 anmeldte NAVI 50 personer for å ha evne,
men ikke vilje til å betale bidrag.

Avslutningsvis finner jeg grunn til å nevne at det
er gitt en forskrift om gebyr ved mislighold av bidrag,
som er hjemlet i den bestemmelsen i bidragsinnkre-
vingsloven som er nevnt i spørsmålet. Dersom den
enkelte innbetalingstermin misligholdes, kan det i
henhold til forskriften ilegges et gebyr tilsvarende 1/
3 av rettsgebyret. Hvis terminbeløpet etter purring
ikke er innbetalt innen ny betalingsfrist, kan det i til-
legg ilegges et gebyr tilsvarende 1/2 av rettsgebyret.
Gebyrordningen ivaretar i en viss utstrekning noen
av de samme hensyn som en renteordning vil ivareta,
ved at den gir den bidragspliktige et ekstra insitament
til å betale.
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SPØRSMÅL NR. 1596

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 13. august 2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Spørsmål:
«Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket,

slik at ferjeselskap som Fjord Line kan fylle tankene
på passasjerferjene på en trygg måte, også med pas-
sasjerer om bord?»

BEGRUNNELSE:
I følge Stavanger Aftenblad må Fjord Line kjøre

miljøvennlig naturgass 1558 kilometer fra fergeleiet
i Risavika til Hirtshals. Årsaken er at de ikke får fylle
tanken på fergene mens passasjerene er om bord i
Norge. I Danmark, derimot, er dette fullt lovlig. Der-
med må cirka 20 prosent av naturgassen, som produ-
seres i Risavika, fraktes til Hirtshals i tankbiler. Når
neste ferge settes inn i trafikken om seks måneder blir
liggetiden i havn så kort at Fjord Line kan bli nødt til
å frakte alt drivstoffet til Danmark. Det betyr 16–20
fulllastede tankbiler som kjører 1558 kilometer hver
eneste uke. Et forsiktig anslag tilsier at tungtranspor-
ten ukentlig vil gi 28 tonn ekstra CO2-utslipp.

Svar:
Det er av stor betydning for det maritime Norge

at man legger til rette for utvikling av innovative
løsninger som tar miljøet på alvor. Regjeringen er
opptatt av at en effektiv infrastruktur for LNG-drev-
ne fartøy kommer på plass i Norge. Dette er viktig
som et ledd i arbeidet med å redusere skadelige ut-
slipp fra skipsfarten, og for å legge til rette for natur-
vennlig drift.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har
sammen med Sjøfartsdirektoratet bestilt en risikoa-
nalyse fra et konsulentselskap som skal vurdere sik-
kerhetsaspektene ved bunkring av LNG med passa-
sjerer om bord. Rapporten er forventet overlevert i
uke 33. Det er også andre formelle prosesser på gang,
som snart vil ferdigstilles, som blant annet vil utrede
muligheten for denne type bunkring. Jeg håper disse
vurderingene og analysene vil kunne føre til gode
løsninger for drift av LNG-drevne ferger.

SPØRSMÅL NR. 1597

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 15. august 2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Spørsmål:
«Hva vil statsråden gjøre for å få i gang skog-

vernprosessen slik at det norske skogvernet økes, og
vil statsråden sørge for å verne minimum 1 % skog
årlig slik at vi når målet om 17 % vernet skog innen
2020?»

BEGRUNNELSE:
Norge har kun vernet 2,7 % av den produktive

skogen, mens land som Sverige, Finland og Russland
har vernet betydelig mer. Norge er det landet i Nor-
den med minst skogvern, i tillegg ligger vi langt un-
der både europeisk nivå og nivået på verdensbasis.
Stortinget har vedtatt å implementere Nagoyaproto-
kollen under FNs biokonvensjon (CBD) og de 20
Aichi-målene for å bevare det biologiske mangfoldet.

Gjennom dette er Norge forpliktet på å verne 17 %
skog innen 2020.

Det norske skogvernet har stått stille siden juni
2012 på grunn av manglende skogvernmidler på
statsbudsjettet. Frivillig skogvern, der skogeiere til-
byr skog til staten for vern etter naturmangfoldloven
mot erstatning, har gjort at konfliktene rundt vern av
skog nærmest er fraværende. Skogeiere over hele
landet står klare til å verne sine skogområder frivillig,
men må vente i årevis på erstatning, fordi myndighe-
tene mangler penger. Manglende midler på statsbud-
sjettet er den største flaskehalsen i det norske skog-
vernet. Midlene over statsbudsjettet til skogvern er
lave og har under den rødgrønne regjeringen sunket
fra nær 200 millioner pr år til 120 millioner i 2012.
Selv om regjeringen økte bevilgningen til skogvern
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for 2013 til 236 millioner, er dette langt fra nok. Pen-
gene for 2013 ble brukt opp allerede i januar.

Svar:
Vi har god kunnskap om skogenes store betyd-

ning for naturmangfoldet. I følge norsk rødliste for
arter 2010 lever halvparten av de truede og nær true-
de artene i Norge i skog. Norge har også stor varia-
sjon av skogtyper, deriblant skogtyper som vi har et
internasjonalt ansvar for. For å sikre naturmangfoldet
i skog må vi derfor øke skogvernet, samtidig som det
må tas miljøhensyn på de store arealene hvor det dri-
ves skogbruk.

Regjeringen har trappet opp satsingen på skog-
vern. Det er samtidig fortsatt behov for økt skogvern
og regjeringen vil derfor videreføre denne satsingen.

Under denne regjeringen er det siden 2005 vernet
over 200 skogområder med totalt 567 kvadratkilome-
ter produktiv skog. Bevilgningen til skogvern er økt
fra 120 millioner kroner i 2012 til 231 millioner kro-
ner i 2013. Bevilgningen inneværende år er det høye-
ste skogvernbudsjettet i Norge noen gang.

Interessen blant skogeiere for å tilby skog til fri-
villig vern har økt sterkt de senere årene, noe som er
svært positivt. Den store pågangen har imidlertid
gjort det nødvendig å regulere inngåelse av nye avta-
ler om frivillig vern. I følge foreløpige prognoser fra

Miljødirektoratet kan det inngås nye avtaler om fri-
villig skogvern fra høsten 2014.

På partsmøtet for konvensjonen om biologisk
mangfold i Nagoya i Japan i 2010 vedtok partslande-
ne 20 nye globale mål for bevaring av naturmangfold
og økosystemtjenester fram mot 2020. Mål nummer
11 sier at

”Innen 2020 er minst 17 prosent av land- og fersk-
vannsarealer og 10 prosent av kyst- og havområder,
spesielt områder som er særlig viktig for biologisk
mangfold og økosystemtjenester, bevart gjennom ef-
fektivt og hensiktsmessig forvaltede, økologisk repre-
sentative og godt sammenhengende systemer av ver-
neområder og andre effektive bevaringstiltak, og er en
integrert del av landskapet.”

Det målet som er tallfestet til 17 % innen 2020
omfatter landarealet samlet, i tillegg stilles det krav
om økologisk representativitet for ulike naturtyper.
Videre avhenger ikke oppfyllelsen når det gjelder
skogarealer kun vern etter naturmangfoldloven, men
kan også omfatte andre bevaringstiltak i skog.

Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for
oppfølging av de internasjonale målene for biologisk
mangfold som ble vedtatt på møtet i Nagoya i Japan
under konvensjonen om biologisk mangfold. Hand-
lingsplanen er planlagt lagt fram i 2014.

SPØRSMÅL NR. 1598

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 16. august 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Vil kunnskapsministeren engasjere seg slik ini-

tiativtakerne bak SKAP kreative folkehøyskole i
Mandal kan få raskest mulig avklaring på sin søkn-
ad?»

BEGRUNNELSE:
Venstre mener at folkehøyskolene – som har

svært lang tradisjon i Norge – er en viktig del av vårt
utdanningssystem, både som en del av en helhet og
som et selvstendig utdanningstilbud på videregående
nivå. Folkehøyskolene fremmer allmennutdanning,
folkeopplysning og egenutvikling hos elevene. Sko-
lene er også en viktig arena for valg av videre utdan-
ning og et pusterom for elever som er skoletrøtte. Her
er det svært lav frafallsprosent - under fem prosent

slutter på folkehøgskolen før skoleåret deres er over.
De tradisjonelle folkehøyskolene er på denne bak-
grunn viktig for mangfoldet i utdannings-Norge, men
det er også viktig at dette skoletilbudet utvikles og
fornyes. Venstre mener at en nødvendig fornyelse av
folkehøyskolesystemet også bør skje ved å premiere
initiativ som representer radikal nytenking og som
bryter nytt land.

Mandal i Vest-Agder ligger i en region som sliter
med betydelige levekårsutfordringer, men som også
er preget av et vitalt og omstillingsdyktig næringsliv.
Med utgangspunkt i dette næringslivsmiljøet er det
tatt initiativ til et unikt prosjekt for etablering av en
ny SKAP folkehøyskole hvor målet er å fremme kre-
ativitet og innovasjon.
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Initiativtakerne erkjenner at for å finne de gode
løsningene som fremtidens næringsliv og samfunn
vil være avhengig av, må det skapes fornyelse gjen-
nom å utvikle mennesker som kan tenke nye tanker,
som tør å utfordre seg selv og andre. Kreativitet er en
metode som kan læres, og det er "en muskel som kan
trenes". Skolen skal utfordre elevene til å tenke selv-
stendig og nytt, samtidig som de skal lære å bruke
kraften som ligger i samspill og samarbeid.

Ideen bak initiativet fra næringsmiljøet i Mandal
er å utvikle en folkehøyskole hvor skapende krefter
frigjøres, til gagn for den enkelte elev og til gagn for
det samfunnet de skal virke i. Initiativtakerne har
som mål at skolen skal bli et kraftsenter innen kreativ
tenkning og metode, i tett dialog med samfunn og
næringsliv. Dermed kan skolen bidra til at ungdom
med eller uten fullført videregående utdanning vil få
et fundament og motivasjon for videre studier og
egenutvikling som vil være tilpasset behovene til
morgendagens private og offentlige arbeidsgivere.

Initiativtakerne gjennom Lindesnesregionen
Næringshage søkte 1. april i år å få godkjent den nye
SKAP kreative folkehøyskole i Utdanningsdirektora-
tet. Både Fylkesmannen og Folkehøgskoleforbundet
har gitt entydig og positiv støtte til initiativet, og man
venter nå på tilbakemelding fra Utdanningsdirektora-
tet og departementet.

Svar:
Det følger av folkehøyskoleloven § 2 at departe-

mentet godkjenner en folkehøyskole for tilskudd. Lo-
ven gir ikke rett til godkjenning, selv om vilkårene i
loven er oppfylt. Det er en forutsetning for godkjen-
ning at det er rom i statsbudsjettet for tilskudd til en
ny skole.

Jeg har stor respekt for folkehøyskolenes rolle i
samfunnet og utdanningssystemet. Folkehøyskolen
er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole og
for mange unge mennesker gir et år på folkehøyskole
gode muligheter til å utvikle seg i en modningsfase i
overgangen til voksenlivet. Jeg viser også til at de-
partementet i 2009 godkjente den første nye folke-
høyskolen på mange år, Setesdal folkehøgskole.

Fristen for å søke om godkjenning av nye folke-
høyskoler er 1. april året før planlagt oppstart. Utdan-
ningsdirektoratet foretar forberedende søknadsbeh-
andling, og oversender sin innstilling til departemen-
tet som fatter endelig vedtak. Ved fristen 1. april
2013 har Utdanningsdirektoratet mottatt i alt sju
søknader, av disse søker tre (blant andre SKAP folke-
høgskole) for første gang. Departementet vil avgjøre
søknadene når Stortinget har vedtatt budsjettet for
2014.

SPØRSMÅL NR. 1599

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide
Besvart 13. august 2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Spørsmål:
«Jeg er gjort kjent med at FLO er i ferd med å

sluttføre forhandlinger knyttet til anskaffelse av nye
lastebiler til Forsvaret. Jeg legger til grunn at dette er
en anskaffelse av betydelig omfang, men kan med ut-
gangspunkt i de siste års budsjettproposisjoner ikke
se at Stortinget har mottatt informasjon om materiell-
prosjektet.

Hva er omfang av og status for anskaffelsen av
nye lastebiler, hvordan har man sikret reell konkur-
ranse om anskaffelsen, og hvordan/når er Stortinget
tidligere informert om prosjektet?»

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

august 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant

Ine M. Eriksen Søreide knyttet til anskaffelse av nye
lastevogner til Forsvaret.

Forsvarets nåværende lastevogner av typen Sca-
nia ble i hovedsak anskaffet i perioden 1988 – 1996
og nærmer seg slutten på sin tekniske levetid. I tillegg
medfører dagens krav til stridseffektivitet et økt be-
hov for beskyttelse og lasteevne.

Nye lastevogner planlegges anskaffet over flere
forskjellige prosjekter i perioden frem til om lag
2022. Anskaffelsen av lastevogner er delt opp i ulike
prosjekter basert på lastevognenes funksjonelle egen-
skaper. En slik inndeling legger også til rette for en
prioritering av anskaffelsene opp mot øvrige prosjek-
ter i investeringsporteføljen innenfor tilgjengelige in-
vesteringsmidler. Det er lagt opp til en anskaffelses-
strategi hvor de ulike lastevognvariantene baseres på
chassis levert fra én leverandør slik at man oppnår
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størst mulig grad av systemlikhet og mest mulig en-
hetlige og effektive logistikkløsninger. På denne bak-
grunn planlegges det etablert en rammeavtale med én
leverandør, som vil dekke omfanget i alle prosjekte-
ne, og det avholdes derfor én konkurranse for alle
prosjektene. Rammeavtalen planlegges også utarbei-
det slik at den omfatter andre varianter det vil være
behov for å anskaffe i relativt nær fremtid. Etablerin-
gen av rammeavtalen skjer i samarbeid med svenske
myndigheter. Det tas sikte på at rammeavtalen inngås
innen utgangen av 2013.

Forsvarsdepartementet har så langt og innenfor
egne fullmakter godkjent fire prosjekter, hvor hele
eller deler av omfanget i prosjektene omfatter anskaf-
felse av spesialvarianter av lastevogner for å dekke
ulike funksjonelle og høyt prioriterte behov. Videre
har departementet godkjent ett prosjekt som omfatter
anskaffelse av et mindre antall krokløftkjøretøy og

lastevogner med bakløfter/kran for å dekke høyt pri-
oriterte behov i Hærens hurtigreaksjonsstyrke. Laste-
vognene og spesialvariantene i disse prosjektene bør
anskaffes snarlig, og de planlegges anskaffet gjen-
nom avrop på den nevnte rammeavtalen. De er alle
prosjekter som er viktige for å realisere den struktu-
ren Stortinget har vedtatt ved behandlingen av For-
svarets langtidsplaner.

Den resterende flåten av Scania lastevogner plan-
legges erstattet gjennom prosjektet 2559 Landbaserte
transportsystemer. Denne anskaffelsen planlegges
gjennomført i perioden 2017 – 2022, og det legges
opp til at også denne gjøres over den samme ramme-
avtalen. Omfanget av dette prosjektet gjør at det vil
bli forelagt Stortinget for godkjenning. En nærmere
beskrivelse av foreliggende planer for anskaffelse av
lastevogner til Forsvaret vil inngå i budsjettproposi-
sjonen for 2014.

SPØRSMÅL NR. 1600

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Besvart 21. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Viser til intervju med politisk rådgiver Hande-

gard i NRK Hordaland 30. juli 2013, hvor det vises
til at hun og Senterpartiet "er krystallklare på" at det
er indre trasé gjennom Fusa som er den riktige løsn-
ingen for Hordfast. Dette er i så fall på tvers av kon-
klusjonen til bl.a. Statens vegvesen, KVU, KS1, Hor-
daland og Rogaland fylkeskommuner.

Vil departementet stå fast på indre trasé på tross
av faglige anbefalinger og lokale vedtak, og er dette
grunnen til at løsning for Hordfast ikke ble vedtatt
som en del av NTP og er utsatt?»

Svar:
Konseptvalgutredning (KVU) for E39 Aksdal –

Bergen ble ferdigstilt i juni 2011. I KVUen ble det
ikke konkludert endelig. Statens vegvesen avviste i
KVUen en ytre trasé, men holdt valget mellom midt-
re og indre trasé åpent. Statens vegvesen varslet i
KVUen at etaten ville foreta en tilleggsutredning når

det forelå mer kunnskap fra utredningen om ferjefri
E39 (Ferjefriprosjektet).

Det er gjennomført en kvalitetssikring av KVU-
en. I denne rapporten, ferdigstilt i mai 2012, tilrås
valg av midtre trasé.

Statens vegvesen ferdigstilte en tilleggsutredning
til KVUen i desember 2012. I tilleggsutredningen
konkluderer Statens vegvesen med midtre trasé.

Det er ikke gjennomført noen kvalitetssikring av
tilleggsutredningen til KVU.

En konseptvalgutredning vil normalt ha endelig
tilråding om videre planlegging. I denne saken må
således KVUen og tilleggsutredningen ses i sammen-
heng for at utredningen skal kunne betraktes som
fullstendig.

Samferdselsdepartementet finner det på denne
bakgrunn riktig at enkelte problemstillinger foreleg-
ges for ekstern vurdering før det konkluderes. Ram-
mene for et slikt oppdrag er i ferd med å bli utformet
og et oppdrag vil bli igangsatt om kort tid.
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SPØRSMÅL NR. 1601

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 19. august 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Bergens tidende avslørte nylig at en utenlandsk

tungbilsjåfør som ble stanset av politiet i Hardanger
etter videodokumentert livsfarlig kjøring både fikk
beholde førerkortet og selv kjøre vogntoget ut av
Norge.

Er ikke norsk lovverk tilstrekkelig for å beskytte
uskyldige trafikanter mot slik uvettig kjøring, eller
finnes det hjemmel for strengere reaksjon, og vil i så
fall politiet ta dette i bruk i fremtiden?»

Svar:
Spørsmålet er rettet til samferdselsministeren,

som har bedt om at jeg besvarer det.
Behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet

hører som kjent inn under påtalemyndigheten. Jeg
ønsker derfor ikke å kommentere den konkrete sa-
ken.

Riksadvokaten har i rundskriv nr. 3/2009 datert
25. mai 2009 fastsatt standardiserte bøtesatser for en
del av de mest vanlige overtredelser, og det er gitt ret-
ningslinjer for når førerkort skal beslaglegges mv.
Det er selvsagt slik at politiet ikke skal forskjellsbe-

handle med den begrunnelse at sjåføren er bosatt i ut-
landet, eller unnlate å beslaglegge førerkort ved over-
tredelser som kvalifiserer for det.

Riksadvokaten har også i brev 15. februar 2013
til politimestrene og Utrykningspolitiet gitt nærmere
føringer for reaksjoner overfor motorvognførere bo-
satt i utlandet. Av brevet fremgår blant annet at over-
tredelser av vegtrafikkloven og yrkestransportlova,
begått av sjåfører bosatt i utlandet, bør forsøkes av-
gjort av norske myndigheter før kjøretøyet får kjøre
videre. Videre fremgår at beslag av førerkort skal
foretas når det er grunnlag for det. Vegtrafikkloven
§ 36b åpner for at motorvognen kan holdes tilbake av
politiet til bøter er betalt eller sikkerhet er stilt.

Likevel er det slik at trafikkovertredelser begått
av utenlandske sjåfører medfører noen særskilte ut-
fordringer som jeg ønsker å se nærmere på. Dette
gjelder bl.a. problemstillinger knyttet til om tilbake-
holdsretten i kjøretøy er sterk nok i dagens lovverk
og hvordan en kan få utviklet et bedre internasjonalt
samarbeid knyttet til førerkortbeslag og inndriving
av bøter.

SPØRSMÅL NR. 1602

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 19. august 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«Bergens tidende avslørte nylig at en utenlandsk

tungbilsjåfør som ble stanset av politiet i Hardanger
etter videodokumentert livsfarlig kjøring både fikk
beholde førerkortet og selv kjøre vogntoget ut av
Norge.

Er ikke norsk lovverk tilstrekkelig for å beskytte
uskyldige trafikanter mot slik uvettig kjøring, eller
finnes det hjemmel for strengere reaksjon, og vil i så
fall politiet ta dette i bruk i fremtiden?»

Svar:
Vegtrafikkloven § 31 åpner for et bredt spekter

av reaksjoner overfor overtredelser av loven. For de
mest vanlige overtredelsene er reaksjonsfastsettelsen
standardisert.

Behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet
hører inn under påtalemyndighetens ansvarsområde.
Reaksjonsfastsettelsen i det konkrete tilfellet kan jeg
ikke gå inn i

For øvrig viser jeg til mitt svar på spørsmål nr.
1601.
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SPØRSMÅL NR. 1603

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen
Besvart 15. august 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Hva er provenyeffekten, brutt ned på de 19 en-

keltfylkene og de 20 største kommunene, av å 1) fjer-
ne formuesskatten, 2) fjerne eiendomsskatten, 3) øke
minstefradraget med 20 000 kroner, 4) øke minste-
fradraget med 4 000 kroner samt øke satsen til 43
pst., 5) øke innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten til
520 000 kroner, 6) redusere nedtrappingssatsen i
trinn 2 i pensjonistskatten til 3 pst., og 7) øke minste-
fradraget på pensjon til 82 000 kroner (sats økes fra
26 pst. til 34 pst.)?»

BEGRUNNELSE:
Viser til svar på spørsmål 1550. Spørsmålets in-

tensjon var å belyse virkninger på landsdelsnivå for
ulike skatteendringer.

Svar:
I svar på spørsmål 1550 er det oppgitt proveny-

anslag for 2013 som er beregnet ved hjelp av SSBs
skattemodell, LOTTE-Skatt. Modellen er imidlertid
ikke egnet til å fordele provenyvirkningene på ulike
fylker/kommuner fordi det ikke er noen geografisk
dimensjon i framføringene av modellen fra grunn-
lagsåret til beregningsåret tre år senere. Det kan skje
forholdsvis store endringer på tre år når det gjelder
antall personer som flytter til/fra et fylke eller en
kommune. Gruppene som flytter på seg, vil dessuten
ofte skille seg fra gjennomsnittet i området de flytter
til/fra mht. alder, utdanning, kjønn, landbakgrunn,
inntektsnivå osv. Når en fordeler virkninger på ulike
fylker eller kommuner i beregningsåret ved hjelp av
den geografiske fordelingen i grunnlagsåret, vil det
derfor kunne oppstå forholdsvis store feil ved kom-
mune- og fylkesfordelte beregninger med LOTTE-
Skatt.

Tabell 1 nedenfor gir en oversikt over eiendoms-
skatten i 2012 og formuesskatten i 2011 fordelt på
fylker, mens tabell 2 gir en tilsvarende oversikt for de
20 største kommunene (målt etter innbyggertall per

1. januar 2013). Fylkes- og kommunefordelingen av
formuesskatten er anslått ut fra tall fra Statistisk sen-
tralbyrå for gjennomsnittlig formuesskatt per person
i de ulike fylkene og kommunene. Det er kun kom-
munenes andel (i de ulike fylkene) som er tatt med i
tallene for formuesskatt. Den statlige delen er ikke
tatt med. Tallene for formuesskatt er rundet av til
nærmeste 10 mill. kroner.

Tabell 1 Formuesskatt og eiendomsskatt fordelt på 
fylker. Mill. kroner

1 2011-tall som er anslått ut fra gjennomsnittstall og avrundet til 
nærmeste 10 mill. kroner. Kun kommunenes andel av formu-
esskatten er tatt med.

2 2012-tall som er avrundet til nærmeste mill. kroner.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Fylke Formuesskatt1 Eiendomsskatt2

Østfold 270 640
Akershus 1 200 138
Oslo 2 100 0
Hedmark 170 427
Oppland 180 379
Buskerud 430 310
Vestfold 310 17
Telemark 170 565
Aust-Agder 150 280
Vest-Agder 250 544
Rogaland 780 727
Hordaland 790 907
Sogn og Fjordane 140 450
Møre og Romsdal 370 567
Sør-Trøndelag 350 602
Nord-Trøndelag 100 213
Nordland 180 700
Troms 140 345
Finnmark 40 276
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Tabell 2 Formuesskatt og eiendomsskatt fordelt på 
de 20 største kommunene (målt etter innbyggertall 
per 1. januar 2013). Mill. kroner

1 2011-tall som er anslått ut fra gjennomsnittstall og avrundet til 
nærmeste 10 mill. kroner. Kun kommunenes andel av formu-
esskatten er tatt med.

2 2012-tall som er avrundet til nærmeste mill. kroner.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

SPØRSMÅL NR. 1604

Innlevert 6. august 2013 av stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen
Besvart 16. august 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Brutt ned på fylkesnivå og de største byene;

hvor mange privatskoler og private skoleplasser i
grunn- og i videregående skole fikk godkjenning to-
talt etter friskoleloven, hvor mange av disse fikk god-
kjenning etter friskoleloven i ukene etter valget og
fram til regjeringsskiftet i 2005, og hvor mange av
godkjennelsene ble trukket tilbake etter regjerings-
skiftet samme høst?»

Svar:
Lov om frittståande skolar (friskoleloven) ble

vedtatt under Bondevik II-regjeringen, og trådte i
kraft 1. oktober 2003.

Jeg vil vise til at regjeringsskiftet høsten 2005
innebar en politisk kursendring på privatskolefeltet,
og at Stoltenberg II-regjeringen satte i gang arbeidet
med omfattende endringer i friskoleloven for å
stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke
utgjorde et religiøst eller pedagogisk alternativ til den
offentlige skolen. For å stoppe veksten i friskoler inn-
til ny privatskolelov var på plass, sendte departemen-
tet i desember 2005 på høring forslag til midlertidige
lovendringer (”frysloven”). Forslaget innebar at ad-

gangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig ble
opphevet, og at godkjente skoler som ikke var i drift
13. desember 2005 ikke fikk drive virksomhet etter
friskoleloven. Samtidig instruerte departementet Ut-
danningsdirektoratet om å stille behandlingen av
søknader om etablering av nye friskoler i bero. ”Frys-
loven” ble vedtatt av Stortinget i vårsesjonen 2006,
mens den nye privatskoleloven trådte i kraft 1. juli
2007.

Grunnskoler
Totalt ble det godkjent 51 grunnskoler med totalt

6 274 elevplasser etter friskoleloven. Disse hadde
slik fylkesvis fordeling: Hordaland 5 skoler med to-
talt 730 elevplasser (3 skoler/480 elevplasser i Ber-
gen); Møre og Romsdal 5 skoler med totalt 388 elev-
plasser; Nord- Trøndelag 5 skoler med totalt 296
elevplasser; Rogaland 5 skoler med totalt 1263 elev-
plasser; Sør Trøndelag 5 skoler med totalt 785 elev-
plasser (4 skoler/755 elevplasser i Trondheim); Bus-
kerud 4 skoler med totalt 729 elevplasser (én skole/
250 elevplasser i Drammen); Nordland 4 skoler med
totalt 212 elevplasser; Troms 4 skoler med totalt 262
elevplasser; Akershus 3 skoler med totalt 554 elev-

Kommune Formuesskatt1 Eiendomsskatt2

Oslo 2 100 0
Bergen 530 126
Trondheim 230 445
Stavanger 340 157
Bærum 460 0
Kristiansand 160 258
Fredrikstad 70 196
Tromsø 70 135
Sandnes 100 0
Drammen 90 0
Asker 290 0

Sarpsborg 50 134
Skien 50 107
Skedsmo 50 36
Bodø 40 94
Ålesund 90 23
Sandefjord 70 0
Arendal 40 85
Larvik 60 0
Tønsberg 60 0

Kommune Formuesskatt1 Eiendomsskatt2
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plasser; Hedmark 2 skoler med totalt 120 elevplasser;
Sogn og Fjordane 2 skoler med totalt 230 elevplas-
ser; Telemark 2 skoler med totalt 245 elevplasser;
Aust-Agder 1 skole med 230 elevplasser; Oslo 1 sko-
le med 100 elevplasser; Vestfold 1 skole med 35
elevplasser og Østfold 1 skole med 35 elevplasser. I
tillegg ble det godkjent én grunnskole i utlandet med
60 elevplasser etter friskoleloven.

Tallene ovenfor omfatter både godkjenninger
foretatt av Utdanningsdirektoratet, og av departe-
mentet før direktoratet ble opprettet sommeren 2004,
og resultatet av klagebehandlinger i departementet.
Ved departementets vedtak i en klagesak etter valget
og frem til regjeringsskiftet høsten 2005, ble det god-
kjent 15 flere elevplasser ved en grunnskole godkjent
etter friskoleloven (Drøbak montessoriskole) enn hva
som hadde vært tilfelle dersom departementet hadde
stadfestet direktoratets vedtak.

Videregående skoler
Totalt ble det godkjent 44 videregående skoler

med totalt 14 025 elevplasser etter friskoleloven.
Disse hadde slik fylkesvis fordeling: Rogaland 6 sko-
ler med totalt 1 740 elevplasser (4 skoler/915 elev-
plasser i Stavanger); Oslo 5 skoler med totalt 1 975
elevplasser; Sør Trøndelag 4 skoler med totalt 680
elevplasser (3 skoler/665 elevplasser i Trondheim);
Vest-Agder 4 skoler med totalt 810 elevplasser
(3 skoler/720 elevplasser i Kristiansand); Akershus
3 skoler med totalt 1075 elevplasser; Buskerud
3 skoler med totalt 1 055 elevplasser (alle i Dram-
men); Hordaland 3 skoler med totalt 1 275 elevplas-
ser (alle i Bergen); Møre og Romsdal 3 skoler med
totalt 1 125 elevplasser; Oppland 3 skoler med totalt
630 elevplasser; Telemark 3 skoler med totalt 885

elevplasser; Troms 3 skoler med totalt 1 140 elev-
plasser (alle i Tromsø); Østfold 2 skoler med totalt
615 elevplasser; Aust-Agder 1 skole med 495 elev-
plasser og Vestfold 1 skole med 525 elevplasser.

Tallene ovenfor omfatter både godkjenninger
foretatt av Utdanningsdirektoratet, og av departe-
mentet før direktoratet ble opprettet sommeren 2004,
og resultatet av klagebehandlinger i departementet.
Ved departementets vedtak i klagesaker i ukene etter
valget og frem til regjeringsskiftet høsten 2005, ble
det godkjent 4 350 flere elevplasser i videregående
friskoler enn hva som hadde vært tilfelle dersom de-
partementet hadde stadfestet direktoratets vedtak.

Konsekvenser dersom ”frysloven” ikke hadde 
kommet

Dersom alle godkjente og omsøkte elevplasser i
friskoler for høsten 2005 og høsten 2006 hadde blitt
tatt i bruk, ville det ha blitt en økning på ca. 40 private
grunnskoler (ca. 6 800 elevplasser) og ca. 75 private
videregående skoler (ca. 15 000 elevplasser). I alt falt
dermed ca. 115 godkjente friskoler som ikke var i
drift og omsøkte friskoler som ikke var behandlet,
bort etter vedtagelsen av ”frysloven”.

Uten ”frysloven” ville økningen i antall elevplas-
ser i friskoler ha vært på rundt 50 prosent i grunnsko-
len og rundt 150 prosent i videregående skole dersom
alle disse plassene hadde blitt fylt.

Gitt den tiden jeg har hatt til rådighet for å besva-
re spørsmålet, har det ikke vært mulig å bryte ned på
fylkesnivå og de største byene det antall skoler som
ble rammet av ”frysloven” eller det økte antall elev-
plasser i videregående friskoler som ble resultatet av
departementets klagebehandling i ukene etter valget
i 2005 og frem til regjeringsskiftet samme år.

SPØRSMÅL NR. 1605

Innlevert 7. august 2013 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 12. august 2013 av kulturminister Hadia Tajik

Spørsmål:
«Foreligger det statlige føringer til Stiklestad Na-

sjonale Kultursenter om å være religiøst uavhengige,
eller andre føringer som legger begrensninger på
samarbeid med Stiklestad Kirke?»

BEGRUNNELSE:
I Adresseavisen 25. juli omtales enkelte forhold

ved samarbeidet mellom Stiklestad Nasjonale Kul-
tursenter (SNK) og Stiklestad Kirke. Her vises det til
at SNK har en forpliktelse som nasjonalt kultursenter
med bevilgninger over statsbudsjettet til å være «re-
ligiøst uavhengige.»
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Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble
opprettet som nasjonal knutepunktinstitusjon fra
1996, og har spesielt ansvar for formidling av kunn-
skap om Olav Haraldsson, om slaget på Stiklestad i
1030 og omkring den delen av norsk historie og sam-
funnsutvikling som kan knyttes til Stiklestad og Olav
den hellige. SNK er også konsolidert museum for
søndre del av Nord-Trøndelag.

Stiklestad Kirke er bygd bare vel 100 år etter sla-
get på Stiklestad og etter tradisjonen er den bygd på
stedet der Olav Haraldsson falt.

Flere institusjoner og festivaler innen norsk kul-
turliv har som formål å formidle kultur og historie
som omhandler vår kirkelige og åndelige arv. Dette
kan være frittstående stiftelser eller virksomheter, og
er ikke nødvendigvis kirkelige organisasjoner. Deres
formål og bærende idè gjør at de likevel ikke under
noen omstendighet kan forventes å være «religiøst
uavhengige». Kirkemusikkfestivalene er blant andre
eksempler på dette.

Stiklestad Nasjonale Kultursenters ansvar for å
forvalte og formidle arven fra Stiklestad, slik det er
gjengitt over, står i en særstilling i kraft av den poli-
tiske kulturelle og åndelige betydning denne arven
har betydd for vår nasjon. Den åndelige og kirkelige
dimensjonen i dette er således en av flere dimensjo-
ner i denne arven, men denne er likevel så stor og
gjennomgripende for vår nasjons historie og kultur i
dag at den må være et hovedelement i arven fra Sti-
klestad. Det vises i denne sammenheng også til stats-
ministerens åpningstale ved årets premiere på «Spe-
let om Heilag Olav.»

Stiklestad er på denne bakgrunn en interessant og
viktig arena for samtale om samfunn, verdier, kultur
og åndelige spørsmål, som også bør være åpen for
ulike stemmer og ulike ståsteder. Dens helt spesielle
historie og utgangspunkt er nettopp det som gjør are-
naen velegnet for viktige samtaler i vår tid.

Svar:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter inngår i Det na-

sjonale museumsnettverket og mottar årlig driftstil-
skudd fra statsbudsjettets kap. 328, post 70. I til-
skuddsbrevene til de institusjonene som mottar statlig
tilskudd fra denne budsjettposten, redegjør departe-
mentet for de mål for museumssektoren som framgår
av den årlige budsjettproposisjonen – om fornying,
forvaltning, forskning og formidling, jf. Prop. 1 S
(2012-2013), side 124. Generelt om samfunnsoppdra-
get skriver departementet dette i tilskuddsbrevene:

"Museenes samfunnsrolle eller samfunnsoppdrag
ligger i å utvikle og formidle kunnskap om mennes-
kers forståelse av og samhandling med sine omgivel-
ser. I dette ligger stor faglig frihet og samtidig utfor-
dringer for museene i å definere hva som er relevant
og viktig i et samfunnsperspektiv. Dette er et faglig

kjernespørsmål for museene, som krever kontinuerlig
analyse og refleksjon.

Museene skal ha en faglig fri stilling som gir
handlingsrom for å stille kritiske spørsmål vedrørende
både fortid og nåtid. Dette forutsetter armlengdes av-
stand til offentlige myndigheter."

Departementets tilskuddsbrev til Stiklestad Na-
sjonale Kultursenter inneholder ingen faglige føring-
er utover dette.

For øvrig vil departementets tilskuddsbrev alltid
være basert på en budsjettsøknad fra vedkommende
kulturinstitusjon. I søknaden som ligger til grunn for
det statlige driftstilskuddet i inneværende år, formu-
lerer Stiklestad Nasjonale Kultursenter ett av institu-
sjonens overordnede mål slik:

"… å forvalte ansvaret for formidling av den
Olavsrelaterte historien knyttet til nasjonsbygging,
kristningsprosess og kulturell utvikling både i middel-
alder og nyere tid. SNK forvalter immateriell kultur-
arv med sterk symbolfunksjon, og kultursenterets am-
bisjon er at forvaltning, forskning og formidling om-
kring denne kulturarven skal utøves på høyt nivå.

I tiden fram mot 2030 til SNK ha sterkt fokus på
Stiklestadhistoriens betydning for politisk, kulturell
og åndelig utvikling i Norge, og som del av SNKs
samfunnsmandat vil det være nødvendig å reise
spørsmål om og drøfte problemstillinger knyttet bl.a.
til hvilke verdier som vil prege det norske samfunn
omkring tusenårsjubileet gjennom etablering av et
flerårig nasjonalt forskningsprogram fram mot 2030."

I Samarbeidsavtale mellom Stiklestad sokneråd
og Nidaros biskop og Stiklestad Nasjonale Kultur-
senter om formidling og forvaltning av Olavsarven
datert 8. juli 2011 uttales følgende om grunnlaget for
samarbeidet:

"Begrepet Olavsarven har et innhold som rommer
både en religiøs, historisk, kulturell og politisk funk-
sjon. Dette er så tett sammenvevd at det verken er mu-
lig eller ønskelig å skille det ad.

Stiklestad sokneråd og Nidaros biskop har,
sammen med andre kirkelige instanser, et særlig an-
svar som forvalter og formidler av Olavsarvens krist-
ne dimensjon og dens betydning innenfor kirkens liv,
utvikling og historie.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har som
knutepunktinstitusjon et nasjonalt ansvar for forvalt-
ning og formidling av kunnskap om og tema knyttet til
Olav og slaget på Stiklestad.

Kirken og SNK har dermed en felles oppgave med
å forvalte Olavsarven. Dette handler både om å utvikle
forståelse og skape formidling. Ut fra dette er det øns-
kelig å gå inn i et samarbeid for gjensidig å styrke hver-
andre og gi økt fokus til den felles oppgave man har."

Videre foreligger det Avtale mellom Stiklestad
sokneråd (SSR), Sør-Innherrad prostistyre (SIP) og
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) datert 16.
januar 2013 som regulerer praktiske spørsmål ved-
rørende bruken av Stiklestad kirke ved omvisninger,
konserter og stemningsstunder, samt markedsføring i
forbindelse med Olsokdagene.
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SPØRSMÅL NR. 1606

Innlevert 7. august 2013 av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke
Besvart 16. august 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Hvordan ser statsråden på ansvaret for hhv.

hjemkommune, vertskommune og fylkeskommune
for å tilrettelegge for skoleskyss for privatskoler hvor
elever krysser kommunegrensa, og ser statsråden be-
hovet for presiseringer av dette?»

BEGRUNNELSE:
Privatskoleloven gir ikke fullt ut presise føringer

for hvem som har ansvar for å tilrettelegge skyss for
elever i private skoler dersom elevens hjemkommune
ikke er den samme som kommunen privatskolen lig-
ger i. Dette er nå en aktuell problemstilling i Oppdal
og Rennebu i forbindelse med Oppdal Kristne
Grunnskole. Enkelte steder i landet kan det være en
utfordring at elevgrunnlaget er for lite til at privat-
skoler kan anlegges i hver kommune, samtidig som
det kan være fullt akseptabelt hva reisetid angår at
elever krysser kommunegrensa for å kunne velge pri-
vatskolegang (jf. privatskoleloven § 3-1 som sier at
privatskolene skal ha hele landet som inntaksområd-
e). Forutsetningen er at skysstilbud tilrettelegges,
selv om skoleskyssen ikke er gratis annet enn innen-
for kommunegrensene i hjemkommunen. Disse sake-
ne reiser blant annet følgende problemstillinger:

– Hvilket ansvar har elevenes hjemkommune for å
tilrettelegge egen skyss for elever i private grunn-
skoler med rett til statstilskudd og hvor elevene
bor i ulike deler av kommuner med store skyssav-
stander? (oppstarts- og avslutningstidspunkt av
skoledagen må tilpasses skyssordningen til of-
fentlig grunnskole og fører til en komprimert
skoledag jf. privatskoleloven § 3-7 om elever i
private grunnskolers rett til skyss på lik linje med
elever i offentlige grunnskoler)

– Hvilket ansvar har fylkeskommunen for å tilret-
telegge skyss for elever i private grunnskoler
med rett til statstilskudd der elevene må krysse
kommunegrensa mellom egen hjemkommune og
kommunen der skolen er lokalisert?

– På hvilken måte skal kommunen og fylkeskom-
munen ta hensyn til private grunnskoler med rett
til statstilskudd når kommunale og interkommu-
nale skysstilbud planlegges?

Svar:
Ansvaret for skoleskyss for elever i private skoler

med rett til statstilskudd følger av privatskoleloven
§ 3-7. Bestemmelsen regulerer også elevenes rett til
skyss.

Ifølge privatskoleloven § 3-7 har elever i private
skoler rett til skoleskyss etter de samme reglene som
gjelder for elever i offentlige skoler. For elever i
grunnskolen gjelder rettighetene til skyss imidlertid
bare innenfor elevens hjemkommune. For elever i vi-
deregående skoler gjelder skyssrettighetene innenfor
elevens hjemfylke. Dette innebærer at elever i private
skoler har rett til skyss kun for den del av reisen som
skjer innenfor bostedskommunen eller bostedsfylket.
Elevene/foreldrene må følgelig selv dekke merkost-
nadene for skyss når eleven/foreldrene har valgt pri-
vatskole utenfor hjemkommunen og hjemfylket.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å
oppfylle retten til skyss med mindre skyssen faller
inn under det som i loven er særskilt angitt som kom-
munens ansvar. Dette følger av privatskoleloven § 3-
7 andre ledd første punktum som viser til opplær-
ingsloven § 13-4. Når fylkeskommunen har ansvar
for skyssen for grunnskoleelever, må kommunen
dekke de delene av fylkeskommunens utgifter som
svarer til vanlig persontakst.

Når eleven går på privat skole i sin hjemkommu-
ne må fylkeskommunen/kommunen oppfylle rettig-
hetene til skoleskyss etter reglene som gjelder for
elever i offentlige skoler. Dette innebærer blant annet
at skyssen til og fra skolen må organiseres slik at
eleven får en akseptabel reisetid. Skyssen kan bli or-
ganisert på ulike måter: blant annet som egne skole-
ruter, spesialtransport eller ved at eleven må benytte
det ordinære kollektivtilbudet. Skoleskyssen skal or-
ganiseres slik at eleven får et forsvarlig skysstilbud
til og fra skolen.

Jeg mener at privatskoleloven gir klare regler for
elevens rett til skyss og hjemfylkeskommunens og
hjemkommunens ansvar for å oppfylle disse rettighe-
tene. Jeg ser derfor ingen grunn til å endre privatsko-
lelovens regler om skyss.



Dokument nr. 15:11 – 2012–2013 105

SPØRSMÅL NR. 1607

Innlevert 7. august 2013 av stortingsrepresentant Borghild Tenden
Besvart 15. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Kan statsråden forsikre Lillesands innbyggere

om at Statens vegvesen tar sitt fulle og hele ansvar for
å rydde opp i Kaldvellfjorden umiddelbart?»

BEGRUNNELSE:
Etter byggingen av ny E18-trasé mellom Grim-

stad og Kristiansand ble det anlagt flere deponier for
sulfidstein i Lillesand kommune, hvorav ett stort på
Gaupemyr som har avrenning ned til Kaldvellfjor-
den. Når sulfid kommer i kontakt med luft og vann
dannes det svovelsyre, og syren drar med seg tung-
metaller ut i fjorden ved nedbør. NIVA mener at så
mye som 50-80 tonn tungmetallholdig slam har av-
rent til fjorden hvert år siden 2009. Den første rappor-
ten om dette fikk Statens vegvesen allerede somme-
ren 2011, og våren 2012 var det tydelig at fjorden var
sterkt preget av tungmetallslammet. I mars 2013 kom
en ny rapport som viser at det fortsatt er sterk foru-
rensing i fjorden.

Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt Statens veg-
vesen frist til 1. oktober med å innfri kravene til ny
utslippstillatelse. Etter mer enn to år siden den første
rapporten om forurensingen kom, har veivesenet en-
nå ikke kontroll over situasjonen, og de ba i juli om å
få utsatt frist og mindre bøter. Forskere frykter fjor-
den kan være ødelagt i lang tid fremover.

Svar:
Spørsmålet er stilt til miljøvernministeren, som

har bedt om at samferdselsministeren svarer.
Forekomsten av grunn med sulfidholdig stein i

Lillesand er et spesielt naturfenomen som berører
alle som skal bygge og må sprenge på slik grunn i
kommunen. Dette problemet har både Fylkesmannen
i Aust-Agder og Statens vegvesen vært oppmerk-
somme på helt fra ny E18 ble planlagt. Statens veg-
vesen har derfor søkt om og fått utslippstillatelse fra
Fylkesmannen for deponering av sur stein både i an-
leggsfasen og driftsfasen. Det har hele tiden vært tett
kontakt mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling,
Statens vegvesen og selskapet som har bygget og dri-
ver vegen. Det har vært gjennomført et omfattende
overvåkingsprogram for den sure avrenningen både i
anleggsperioden og etter at anlegget ble åpnet for tra-
fikk i 2009. Den sure avrenningen skal kontrolleres
ved å legge sur stein i deponier der vannet går gjen-
nom rensebasseng.

Opprinnelig ble det bare satt krav til vannets sur-
het, men det viste seg etter en tid at avrenningsvannet
inneholdt mer aluminium og tungmetaller enn for-
ventet. I april 2012 satte derfor Fylkesmannen nye
krav til maksimalt utslipp av aluminium med 1. juli
2013 som frist for oppfølging. Det er ikke satt egne
krav til utslipp av tungmetaller, men disse overvåkes.
Tilfredsstillende resultat på rensingen er nå oppnådd
for to av deponiene, mens deponiet på Gaupemyr
foreløpig ikke tilfredsstiller kravene i utslippstillatel-
sen. Noen av tiltakene som skulle gjennomføres her
er blitt forsinket av ulike årsaker. Det arbeides med
tiltak for at rensingen også her skal være i orden
innen den nye fristen 1. oktober 2013.

Virkninger av avrenning på Kaldvellfjorden ble
kartlagt sommeren 2012, og rapporten forelå våren
2013. Kartleggingen ble gjennomført etter krav fra
Fylkesmannens miljøvernavdeling som også god-
kjente opplegget.

Det framkommer av rapporten at avrenningen fra
deponiet forurenser lokalt i Kaldvellfjorden. Et næro-
mråde som strekker seg 100 m ut på hver side av bek-
ken der vannet renner ut, har en miljøtilstand karak-
terisert som dårlig/meget dårlig i henhold til Vanndi-
rektivet. Tilsvarende har en overgangssone på 500 m
en miljøtilstand som er karakterisert som moderat
forurenset, mens resten av Kaldvellfjorden har en
miljøtilstand som karakteriseres som god eller meget
god. Andre kilder kan imidlertid forurense fjorden
lokalt. Slike forurensningskilder kan både være na-
turgitte og menneskeskapte.

Det er verdt å merke seg at det ikke er tungmetal-
ler, men aluminium, som er den viktigste forurens-
ningskilden fra deponiet på Gaupemyr. Undersøkels-
en tyder likevel på at det ikke er noen giftvirkning av
dette aluminiumet i fjorden, antagelig fordi dette re-
agerer med sjøvannet på en slik måte at giftvirknin-
gen forsvinner. Først og fremst er forurensingen en
utfelling av aluminium som slam som legger seg over
bunnen. Når renseprosessen om kort tid skal være i
orden, vil dette etter hvert vaskes bort naturlig. Even-
tuelt kan det være aktuelt å fjerne slam i strandsonen.

Staten vegvesen har hele tiden samarbeidet tett
med Fylkesmannen og fulgt opp de krav som er satt i
utslippstillatelsen. Tiltakene for å følge opp de nye
kravene fra 2012 iverksettes innen fristen 1. oktober.
Videre vil Statens vegvesen følge opp sitt ansvar for
å overvåke avrenningen fra deponiene.
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SPØRSMÅL NR. 1608

Innlevert 7. august 2013 av stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Besvart 16. august 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Spørsmål:
«Er statsråden fornøyd med at barn av asylsøkere

ikke har samme mulighet til barnehageplass som
barn med permanent oppholdstillatelse, eller vil
statsråden at flere eller alle barn av asylsøkere får
barnehageplass?»

BEGRUNNELSE:
I Norge bor det mer enn 1400 barn alderen 1-5 år

i asylmottak. Ingen av disse barna har en lovfestet rett
til barnehageplass. Riktignok finnes det en tilskudds-
ordning fra UDI for barn som er fire eller fem år og
bor i mottak, men med ett barnehageopptak og man-
glende lovfestet rett er det flere som må vente lenge
på barnehageplass. For barn som er mellom ett og tre
år er tilbudet som gis, prisgitt kommunens og motta-
kets velvilje og fleksibilitet. Flere barn har bare til-
bud om barnebase, en ordning som ikke er tilfreds-
stillende hverken for barna eller deres foreldre. Ord-
ningen innebærer at det er foreldrene i asylmottaket
som selv som har tilsyn med hverandres barn.

Asylbarn er først og fremst barn. I Barnehagelo-
ven § 12A går det klart frem at barn har rett til plass
i barnehage i den kommunen de er bosatt. Kunn-
skapsdepartementet har selv uttalt at, "Et barnehage-
tilbud til barn av asylsøkere kan være positivt for bar-
nas utvikling på både kort og lang sikt. Disse barna
kan få et godt grunnlag for utvikling av blant annet
språk og sosial kompetanse» og «Et barnehagetilbud
for barn av asylsøkere vil kunne ha en positiv effekt
både med tanke på bosetting/integrering og retur».

Likevel er ikke asylbarn regnet som «bosatt» i
juridisk forstand og gis dermed ikke rettigheter jmf.
barnehageloven § 12a.

En allmenn oppfattelse av å være bosatt vil være
der barnet har sitt opphold uavhengig av om det har
fått permanent opphold eller ikke.

Svar:
Jeg er opptatt av at vi har en inkluderende barne-

hagesektor som legger til rette for at barn i asylmottak
får en god barnehagefaglig oppfølging. Tilskudd for
barn av asylsøkere i alderen 4-5 år er del av Justis- og
beredskapsdepartementets vertskommunetilskudd til
kommuner med asylmottak. Kommunene får med det-
te dekket driftskostnader og foreldrebetaling der de gir
tilbud om barnehageplass. Gjennom tilskuddsordnin-
gen legges det til rette for lokale løsninger i de ulike
kommunene. Det er viktig å understreke at formålet

med dagens tilskuddsordning nettopp er å tilrettelegge
for at barn av asylsøkere tildeles barnehageplass på
samme vilkår som barn som er bosatt i en kommune.

I henhold til UDIs rundskriv Krav til arbeid med
barn og unge i statlige mottak skal alle barn mellom
2 år og grunnskolealder ha et tilrettelagt tilbud på mi-
nimum 3 timer per dag, mandag til fredag, i regi av
mottaket. Fra det året et barn fyller 4 år, mottar verts-
kommunen tilskudd til heldags barnehageplass for
denne gruppen. Mottaket har ansvaret for å søke om
plass. For barn mellom 2 og 4 år kan det tilrettelagte
tilbudet gis i mottakets barnebase eller ved kjøp av
barnehageplass. For barn i alderen 0-2 år skal motta-
ket sørge for et aktivitetstilbud som sikrer foreldrene
mulighet til å delta i obligatoriske tiltak.

Barnehageloven § 12 a gir rett til plass i barneha-
ge for barn som fyller ett år innen utgangen av august
det året det søkes om barnehageplass. Det er kommu-
nen som lokal barnehagemyndighet som har plikt til
å oppfylle retten til plass i barnehage. Retten er derfor
knyttet til barn som er bosatt i kommunen. Barn av
asylsøkere er ikke bosatt så lenge det ikke er fattet
vedtak om oppholdstillatelse, og har derfor ikke slik
rett. Barnehageloven oppstiller en minimumsplikt til
ett opptak for kommunene, og de står fritt til å ha fle-
re opptak. Kommuner som har kapasitet kan tilby
barnehageplass til barn uten lovfestet rett, eksempel-
vis til barn som ikke har fylt ett år. Det er kommuner
som legger til rette for tildeling av barnehageplass
underveis i barnehageåret, i tillegg til hovedopptaket.

Det har vært høyt prioritert fra min side å øke til-
gjengeligheten, deltakelsen og kvaliteten i barnehagetil-
budet, nettopp fordi vi vet at en god barnehage er et vik-
tig bidrag til barns sosiale og kognitive utvikling. Dette
arbeidet vil jeg følge opp videre i tråd med tiltakene som
er behandlet i Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens bar-
nehage. Å utvide retten til barnehageplass for barn av
asylsøkere, mener jeg er ett viktig tiltak som jeg vil ta
med meg i det videre arbeidet for å sikre et godt barne-
hagetilbud for alle barn som ønsker og trenger det.

Regjeringens mål for fremtidens barnehage er å
sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager,
styrke barnehagen som læringarena og sikre at alle
barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.
Gjennom Meld. St. 24 (2012-2013) om framtidens
barnehage gir regjeringen en tydelig retning for fram-
tidens barnehagepolitikk. Regjeringen vil blant annet
på sikt innføre krav om to barnehageopptak i året. Jeg
har i stortingsmeldingen også varslet at regjeringen
vil sette i gang en helhetlig gjennomgang av barneha-
geloven med forskrifter for å sikre et best mulig sty-
ringsverktøy i framtidens barnehagesektor.



Dokument nr. 15:11 – 2012–2013 107

SPØRSMÅL NR. 1609

Innlevert 7. august 2013 av stortingsrepresentant Lise Christoffersen
Besvart 14. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Hva kan samferdselsministeren gjøre for å in-

tensivere kontrollen av tunge utenlandske kjøretøyer
som passerer grenseovergangene inn til Norge, når
det gjelder kjøretøyenes tekniske tilstand og sjåføre-
nes kjøreferdigheter?»

BEGRUNNELSE:
Brannen i Gudvangatunnelen har aktualisert

spørsmålet om bedre kontroll med utenlandske vogn-
tog på oppdrag i Norge. Mye er gjort fra den rød-
grønne regjeringens side for å få kontroll med forhol-
dene innen transportnæringa, både når det gjelder til-
tak mot sosial dumping (jf. den nye handlingsplanen
mot sosial dumping, der det i samarbeid med bran-
sjen og de ansattes organisasjoner nå skal utarbeides
et eget program for transportsektoren), nye regler
som begrenser såkalt kabotasje, nye regler for perio-
disk kjøretøykontroll, bremsekontroller mv. Det er
iverksatt tiltak for kontroll med kjettinger og vinter-
dekk. I siste NTP er det også kommet et eget kapittel
med 10 mrd. kr til vedlikehold og fornyelse av tunne-
ler og broer, og Statens vegvesen legger nå siste hånd
på verket med å legge en plan for bruken av disse
pengene. Ulykker skjer ofte som en kombinasjon av
flere faktorer, som menneskelig svikt, dårlig veistan-
dard og teknisk tilstand ved kjøretøyene. Alle de
nevnte tiltakene vil derfor bidra til å forebygge at
ulykker skjer. Selv om dokumentasjonen, ifølge TØI,
mangler, er det likevel skapt et inntrykk av at tunge
utenlandske kjøretøyer er overrepresentert når det
gjelder farlige situasjoner langs veiene. En hyppigere
kontroll ved grenseovergangene kan være ett av flere
tiltak, slik blant annet Geir A. Mo i Norges Lastebil-
eierforbund etterlyser i dagens utgave av Drammens
Tidende.

Svar:
Jeg viser til at Statens vegvesen kontinuerlig ar-

beider med målretting av kontrollvirksomheten,
gjennom bl.a. opplæring av kontrollpersonell og ut-
vikling av nye kontrollverktøy. Et ledd i målrettingen
er at Statens vegvesen intensiverer kontroll av dekk
og kjetting på tunge kjøretøy i vinterperioden, blant
annet ved grenseovergangene.

Når det gjelder kontroll av teknisk tilstand på tun-
ge kjøretøy, vil jeg vise til det legges ned en betydelig
innsats i dette arbeidet, og at antallet kjøretøy som ble
kontrollert i forhold til tekniske krav, økte med 120
% fra 2008 til 2012.

Hva gjelder de tekniske kravene til kjøretøyene,
følger disse av EØS-regelverket. Dette innebærer at
utenlandskregistrerte tunge kjøretøy har samme krav
til teknisk tilstand som norske. De kontrolltallene
Statens vegvesen har innhentet, tilsier ikke at det hef-
ter flere feil og mangler ved utenlandskregistrerte
kjøretøy enn ved norske. Det er derfor ikke per i dag
grunnlag for å rette teknisk kontroll spesielt mot
utenlandske kjøretøy. Jeg vil for øvrig vise til at
EØS-avtalen bygger på et prinsipp om ikke-diskrimi-
nering mellom medlemsstatene, noe som gjør kon-
troll spesielt rettet mot utenlandske kjøretøy, proble-
matisk.

Når det gjelder kontroll av kjøreferdigheter til
sjåførene, viser jeg til at kravene til førerkort og
yrkessjåførkompetanse, er harmonisert gjennom før-
erkortdirektivet og yrkessjåførdirektivet. I likhet med
det som gjelder for tekniske krav til kjøretøy, er det i
utgangspunktet ikke anledning for norske myndighe-
ter til å etablere tilleggskrav til sjåførkompetanse for
utenlandske førere i større grad enn norske.

Dersom særlige forhold skulle tilsi at tiltak over-
for enkelte grupper av førere eller kjøretøy er påkre-
vet, vil jeg se nærmere på dette.
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SPØRSMÅL NR. 1610

Innlevert 7. august 2013 av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde
Besvart 19. august 2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Spørsmål:
«I perioden 2006-2011 mottok Danmark 19 391

asylsøknader. Regjeringen anslår at et tilsvarende an-
tall brutto asylankomster til Norge ville kunne ha ført
til en anslått kostnadsbesparelse på om lag 2,2 mrd.
kroner (2013).

Kan statsråden fremlegge tall som viser hvor mye
mindre statlig ressursbruk knyttet til kostnader ved
mottak og andre tjenester til asylsøkere, utover saks-
behandlingskostnader, gitt at Norge i angitte tidspe-
riode hadde mottatt like mange asylsøkere som Dan-
mark?»

BEGRUNNELSE:
Spørreren viser til besvarelse på skriftlig spørsm-

ål Dok. 15:1459 (2012-2013) fra stortingsrepresen-
tant Morten Ørsal Johansen, og til besvarelsen fra
statsråden.

Statsråden sannsynliggjør i sitt svar at den an-
slåtte kostnadsreduksjonen til saksbehandling (inklu-
dert klagebehandling) gitt antall brutto asylankom-
ster på nivå med Danmark, kunne ha medført om lag
2,2 mrd. kroner i besparelser.

Spørreren merker seg at statsråden antyder kost-
nadsbesparelser knyttet til innkvartering mv, i den
samme besparelsen.

Spørreren søker å få klarhet i om hvor store be-
sparelser man kunne ha gjort i årene 2006-2011 gitt
at man hadde samme antall brutto asylankomster som
Danmark. Spørreren ber om en tabell som viser min-
sket ressursbruk for hver av årene i perioden 2006-
2011 omregnet i 2013-kroner, for kostnader knyttet
til både Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet og andre
departementer (herunder også det tidligere Arbeids-
og inkluderingsdepartementet).

Svar:
Tabellen nedenfor viser differansen mellom Norge og Danmark i antall asylsøkere per år for perioden 2006

til 2011.

Det er krevende å skulle beregne hvor mye min-
dre statlig ressursbruk en slik differanse i antall asyl-
søkere i den angitte perioden ville medført. Dette
skyldes særlig at det er uvisst hvordan en slik endring
ville fordelt seg på aldersgrupper, familiesammenset-
ning, andel innvilgelser og avslag, hvor mange som
benytter seg av mottakstilbudet, botid i mottak, kom-
munenes tiltak overfor enslige mindreårige etc. Dette
er forhold som vil ha stor innvirkning på budsjettbe-
hovet det enkelte år.

Jeg vil likevel søke å svare på representantens
spørsmål gjennom å oppgi kostnader som kan legges
til grunn per person som bor i mottak og per person
som får innvilget sin søknad om asyl og skal bosettes.
De ulike satsene som oppgis her gjelder ikke for alle,
da det er ulike tilskuddsordninger som utløses for uli-

ke grupper av asylsøkere og flyktninger. Det under-
strekes at beregningene er foretatt med en stor grad
av usikkerhet. Dersom ikke annet er oppgitt er alle
tall i 2013-kroner.

Sjablongmessig kan det legges til grunn en gjen-
nomsnittlig kostnad på om lag 145 000 000 kroner
per person per år i ordinære asylmottak. Denne sum-
men inkluderer utgifter til mottaksdrift, pengeytelser
til beboere og tilskudd til vertskommunen for asyl-
mottak. Siden 2007 er det gitt et tilskudd på om lag
18 000 kroner per person for norskopplæring av asyl-
søkere og flyktninger over 16 år i mottak. Dette gis
som et engangstilskudd til kommunen når en person
kommer inn i mottak. Det gis i tillegg tilskudd til
grunnskoleopplæring for tilskuddsberettigede barn
og unge i mottak, der satsen er 75 000 kroner per per-

Antall Norge Antall Danmark Differanse antall søkere

2006 5 320  1 960  3 360
2007 6 528  2 246  4 282
2008 14 431  2 409  12 022
2009 17 226  3 855  13 371
2010 10 064  5 115  4 949
2011 9 053  3 806  5 247
Totalt 62 622  19 391  43 231
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son. Videre gis det tilbud om vertskommunetilskudd
til barnehageplass for barn i asylmottak fra 4-5 år, og
det kan legges til grunn en tilskuddssats på 115 000
kroner per plass fra 2011. Utgiftene til barnehagetil-
skudd var før 2011 en del av den generelle statlige til-
skuddsordningen til barnehager, og ikke særskilt skilt
ut. Det er derfor ikke oppgitt hva satsen utgjorde per
barn i asylmottak før 2011.

Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18
år får tilbud om å bo i egne mottak eller avdelinger. I
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2008 ble
det foretatt en standardheving i mottakstilbudet som
tilbys til denne gruppen. Det kan derfor i årene 2006
til 2011 legges til grunn en årlig kostnad i intervallet
380 000 til 480 000 kroner per person i mottak for
enslige mindreårige asylsøkere. Grunntilskudd til
vertskommuner for enslige mindreårige asylsøkere er
her holdt utenfor, da de fleste av disse kommunene
også er vertskommuner for et ordinært mottak. Ver-
geordningen for enslige mindreårige asylsøkere er
heller ikke inkludert i dette beløpet. I 2007 ble det
opprettet egne omsorgssentre for enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år. Årlig gjennomsnittlig utgift
per barn i omsorgssenter anslås til om lag 2 mill. I til-
legg gis det tilskudd til grunnskoleopplæring for barn
i omsorgssentre, der tilskuddssatsen er 164 000 kro-
ner per plass.

Det har også i den angitte perioden blitt foretatt
andre standardendringer i mottakstilbudet som for
eksempel bedret aktivitetstilbud for barn i mottak.
Det er ikke tatt stilling til om en reduksjon i ankomst-
nivået ville endret slike prioriteringer.

I perioden 2006 til 2011 har det vært en betydelig
styrking av returarbeidet, med om lag 180 mill. kro-
ner i nominell verdi over kap. 690.72/490.72 og kap.
440.211. Dette knytter seg både til assistert frivillig

retur og uttransporteringer i regi av politiet. Det antas
at et lavere ankomstnivå i perioden trolig ville redu-
sert behovet for denne styrkningen noe, uten at det er
tatt nærmere stilling til dette.

Når en flyktning bosettes i en kommune utbetales
et integreringstilskudd over fem år og et tilskudd til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap over tre år
til kommunen. I 2013 utgjør tilskuddene i gjennom-
snitt til sammen om lag 750 000 for hele tilskuddspe-
rioden. I tillegg utbetales det et tilskudd ved bosetting
av personer med særlige behov, i hovedsak for perso-
ner med nedsatt funksjonsevne eller alvorlige ad-
ferdsproblemer, men også for eksempel for barn i
barnehage og skole.

Enslige mindreårige flyktninger utløser i tillegg
et særskilt tilskudd ved bosetting. I 2013 utbetales
130 900 kroner årlig ved bosetting av enslige mindre-
årige fram til året de fyller 20 år.

Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
under 18 år, er det også noen barn som får bo- og om-
sorgstilbud fra barneverntjenesten i kommunen. Ut-
gifter forbundet med slike tiltak kan bli dekket av sta-
ten, utover en egenandel, dersom kommunene søker
om dette. I 2011 var årlig gjennomsnittlig utgift per
barn om lag 810 000 kroner.

Det kan også legges til grunn at en reduksjon i
tallet på asylsøkere vil påvirke andre utgifter så som
bostøtte fra Husbanken og flyktningstipend fra Lån-
ekassen, samt utgifter knyttet til familieinnvandring
der referansepersonen er tidligere asylsøkere.

SPØRSMÅL NR. 1611

Innlevert 8. august 2013 av stortingsrepresentant Per Arne Olsen
Besvart 16. august 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Vil statsråden få fortgang i innføringen av en

nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter i
apotek?»

BEGRUNNELSE:
I Dokument nr. 15:1489 (2012-2013) ble stats-

råden forespurt hva han vil gjøre få fortgang i innfør-
ingen av en nasjonal takst for utlevering av LAR-
medikamenter ved private apotek. Svaret fra statsråd-
en oppfattes mer å være en kommentar til spørsmåle-
ts begrunnelse, enn svar på spørsmålet som ble stilt.

1. Post 21 dekker bare utgifter til uttransportering, men også
andre utlendingssaker. Det brukes også av kap. 440, post 01 til
å dekke mer faste kostnader ved uttransportering (lønn etc.).
Posten dekker også uttransportering av personer uten lovlig
opphold i Norge som ikke er tidligere asylsøkere.
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Siden spørsmålet ikke ble besvart, kan leser tolke
svaret som at statsråden ikke vil gjøre noe som helst
for å få fortgang i etablering i nasjonal takst for utle-
vering av LAR-medikamenter. Derfor er spørsmålet
reformulert slik at det bør være enklere å gi et klart
svar.

Svar:
Som representanten Olsen viser til i sitt spørsmål

har stortingsrepresentant Morten Stordalen i Doku-
ment nr. 15:1489 (2012-2013) også stilt spørsmål om
hva jeg vil gjøre for å få fortgang i innføringen av en
nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter
på private apotek. I mitt svar på ovennevnte spørsmål
fra representanten Stordalen viste jeg til følgende:

”Spesialisthelsetjenesten har i dag finansierings-
ansvaret for legemiddelkostnadene for alle LAR-pasi-
enter så lenge de er i LAR. Det er ikke fastsatt hvem
som har ansvaret for utleveringskostnadene.”

I mitt svar fremgikk det videre:

”Det er riktig at Helsedirektoratet i brev av 30. no-
vember 2011 anbefalte at de regionale helseforetake-
ne skulle overta det totale finansieringsansvaret for
substitusjonsbehandlingen (legemiddelkostnadene og
utleveringskostnadene). I Helsedirektoratets brev at
14. september 2012 fremkommer det at spesialisthel-
setjenesten i dag dekker om lag 2/3 av utleverings-
kostnadene i landet sett under ett. Det er imidlertid
store regionale og lokale variasjoner. Regjeringen vil
komme tilbake til spørsmålet om ansvaret for utleve-
ringskostnadene.”

Som det fremgår av mitt svar ovenfor, har Regje-
ringen ikke konkludert i denne saken men vil i for-
bindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for
2014 avklare det finansielle ansvaret for utleverings-
kostnadene for LAR-medikamenter.

SPØRSMÅL NR. 1612

Innlevert 8. august 2013 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 15. august 2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Spørsmål:
«Det vises til finansministerens svar av 28. mai

2013 (Dokument nr. 15:1337, 2012-2013) på
spørsmål av 16. mai 2013 vedrørende omfanget av
uløste dobbeltbeskatningssaker (såkalte MAP-saker)
mellom Norge og Danmark.

Hva er det totale antall slike uløste skattetvister
Norge har med andre land, fordelt pr. land ved utgan-
gen av 2012?»

BEGRUNNELSE:
Finansministeren opplyser at antallet saker øker.

Dette er et problem både for norske selskaper med in-
ternasjonal virksomhet og for utenlandske investerin-
ger i Norge, et problem som ikke får særlig omtale.
Norge rapporterer det totale antallet slike saker til
OECD. Ifølge Mutual Agreement Procedure Statis-
tics 2006-20111 hadde Norge 44 saker pr utgangen av
2011, hvorav 40 tvister er med andre OECD-land og

4 tvister med andre land. Det fremgår ikke av denne
statistikken hvilke land dette gjelder.

Svar:
Pr. utgangen av 2012 hadde Norge totalt 36 en-

keltsaker under behandling etter skatteavtalenes
gjensidig avtaleprosedyre (Mutual Agreement Proce-
dure). Tallet omfatter både selskaper og fysiske per-
soner. Tallet angir antallet saker der skattyter har
påberopt seg skatteavtalens gjensidig avtaleprosedy-
re med anmodning om kompetente myndigheters bi-
stand til å avverge internasjonal dobbeltbeskatning,
som et supplement og alternativ til nasjonal adminis-
trativ behandling og domstolsbehandling.

De 36 sakene pr. utgangen av 2012 fordeler seg
på land slik: Sverige (6), Danmark (4), Tyskland (3),
Kina (3), Finland (2), Storbritannia (2), Spania (2),
Belgia (2), Nederland (2), USA (2), Sveits (2), Frank-
rike (2), Irland (1), Polen (1), Luxemburg (1) og Tan-
zania (1).

1. http://www.oecd.org/ctp/dispute/mapstatistics20062011.htm
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SPØRSMÅL NR. 1613

Innlevert 9. august 2013 av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Besvart 16. august 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«Under et orienteringsmøte med ledelse og an-

satte ved Kongsvinger Sykehus tidlig i juli, ble jeg
presentert for et sykehus som presterer svært godt,
men som er underfinansiert. En årsak er at sykehusets
basisfinansiering ikke ble endret den gang forholdet
mellom basis- og innsatsfinansieringen ble endret fra
50/50 til 60/40. Sykehuset har levd med denne under-
finansieringen i mange år, men nå truer kutt hele sy-
kehusets eksistens.

Vil statsråden ta initiativ overfor Helse Øst/SI
slik at skjevhetene rettes opp?»

BEGRUNNELSE:
Kongsvinger Sykehus er lokalsykehus for an-

slagsvis 60.000 mennesker i Sør-Hedmark og deler
av Nes kommune i Akershus. De er i tett samarbeid
med kommunene i regionen som - innenfor sykehu-
sets vegger - er i gang med felles legevakt og et tilbud
til utskrivningsklare pasienter i tråd med Samhand-
lingsreformens intensjoner. Dette samarbeidet fram-
sto som svært spennende, framtidsrettet og godt til-
passet nasjonale politiske føringer for arbeidsdeling
mellom kommunesektoren og sykehusene. Kongs-
vinger Sykehus avlaster også Sykehuset i Akershus
på endel operasjoner. Det er lite som tyder på at be-
hovet for slik avlastning vil avta framover. Det skal
nå utredes om Kongsvinger Sykehus skal knyttes til
Sykehuset i Akershus i stedet for Sykehus Innlandet.

Det må imidlertid skapes ro rundt Kongsvinger
Sykehus. Både avlastningsfunksjonen for Sykehuset
i Akershus og tidsperspektivet på utredningene rundt
nytt storsykehus i Innlandet, betyr at Kongsvinger
Sykehus må være i funksjon i veldig mange år. Under
møtet kom det meget klare signaler om at kuttene sy-

kehuset står overfor er så tøffe at det ikke ville være
sykehus på Kongsvinger om 5 år om de måtte iverk-
settes. Usikkerheten som råder påvirket også rekrut-
teringen sterkt.

Sykehuset presterer godt til tross for underfinan-
sieringen. Det må dermed ha vært gjort mye godt ef-
fektiviseringsarbeid på Kongsvinger Sykehus. Det er
imdlertid betenkelig at underfinansieringen har kun-
net pågå i årevis uten å finne sin løsning. Dette blir
spesielt betenkelig når man samtidig utreder ny
struktur på sykehustilbudet i Innlandet.

Svar:
God finansiering er avgjørende for å videreutvi-

kle sykehusene. Derfor kan ikke denne regjeringen
love store skattekutt. Da regjeringen overtok i 2005
var det milliardunderskudd i sykehusene etter år med
nullvekstbudsjetter. Vi har siden den gang økt be-
vilgningene med 12 mrd. kroner og vil i statsbudsjet-
tet for 2014 foreslå sykehusopplegget for neste år.

Sykehuset Innlandet HF opplyser at Divisjon
Kongsvinger ble behandlet på lik linje med de andre
divisjonene i helseforetaket i budsjettet for 2006.

Regjeringen varslet tidlig i sommer å øke syke-
husenes mulighet for investeringslån fra 50 prosent
til 70 prosent av prosjektkostnadene, og å utvide av-
dragstiden fra 20 til 25 år.

Helse Sør-Øst vedtok allerede i 2008 at nytt sy-
kehus i Innlandet skulle prioriteres etter nytt sykehus
i Buskerud. Helseregionene legger flerårige investe-
ringsplaner, og disse må nå oppdateres basert på nye
rammebetingelser. Dette kan få betydning for fram-
driften av nybygg. Lavere egenkapitalandel kan bidra
til en framskynding av små og store investeringspro-
sjekter.
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SPØRSMÅL NR. 1614

Innlevert 9. august 2013 av stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen
Besvart 16. august 2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Spørsmål:
«Mener statsråden at Mattilsynets vedtak om av-

slag på søknad om erstatning etter avliving av feil
hest ivaretar rettssikkerheten i vårt samfunn?»

BEGRUNNELSE:
Viser til oppslag både nasjonalt og lokalt vedrør-

ende Mattilsynets besøk på Skjånes (Ivarsfjord) i
Finnmark medio november 2012. NN hadde en hest
på fot (pensjon) der. Hesten, en traver som var regis-
trert med alle data hos DNT (Det norske travselskap)
med chipping/scanning og som var vallak, ble feilak-
tig avlivet. Da eier skulle hente sin hest to-tre dager
senere, sto det en hoppe og ventet på NN. NN har
søkt om erstatning for hesten samt tort og svie på til
sammen 30 000 kr av Mattilsynet. Men har nylig fått
avslag på sin søknad.

Mattilsynet gjennomførte ikke chipping/scan-
ning av traverhesten, til tross for at både politi og ve-
terinærer var til stede. Man skulle tro at veterinærer
og Mattilsynet er i stand til å sjekke ut forskjellen på
en vallak og en hoppe, noe de ikke var i stand til un-
der dette besøket. Jeg ser i begrunnelsen for avslaget
at Mattilsynet viser til telefonsamtale med eier hvor
Mattilsynet hevder at det ble oppgitt noe feil beskri-
velse av hesten. Faktum er at vallaken var en traver
hvor chipping/scanning og alle data ligger inne hos
DNT. Slik jeg forstår Mattilsynets retningslinjer tilsi-
er disse at chipping og innhenting av data hos DNT

skal sjekkes og kontrolleres - før avliving blir gjen-
nomført. Dette kan i denne sak ikke ha blitt gjort, for
jeg må anta at veterinærer og Mattilsynet er i stand til
å se forskjell på en vallak og en hoppe. Imidlertid så
fraskriver Mattilsynet seg alt ansvar, og viser til den
nevnte telefonsamtalen og opplysninger om et merke
i pannen til hesten. Det kan også vises til at hunder
som sto i korttidskennel ble skutt under besøket til
tross for at eierne var kommet til åstedet for å hente
hunder. De ble stoppet av politiet.

Det ble avlivet nærmere 70 dyr. Det ble ikke gjort
forsøk på omplassering for noen. Senere obduksjons-
rapport av dyrene som er blitt obdusert i Alta viser at
det ikke er avdekket hverken underernæring eller
feilbehandling. Ingen ønsker at dyr skal lide, men det
er faktisk normalt at dyreeiere har hester på fôr og
hunder på kennel. Men det er vel ikke dermed sagt at
rettssikkerheten og eierskap til dyrene fullstendig
opphører hvis Mattilsynet kommer på besøk.

Svar:
Jeg konstaterer at det i denne saken har skjedd

avliving av feil hest og at det fremstår noe uklart
hvorfor dette skjedde. Det har bl.a. vært uklarheter i
kommunikasjonen mellom dyreeier og Mattilsynet.

Ut i fra den informasjonen jeg har fått, er det ikke
klart om Mattilsynet kan lastes for at feil hest ble av-
livet, men jeg vil likevel be Mattilsynet om å gjen-
nomgå erstatningsspørsmålet på nytt.

SPØRSMÅL NR. 1615

Innlevert 9. august 2013 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 15. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Regjeringen har gitt Telenor anledning til å fase

ut fasttelefonnettet i Norge i løpet av 2015. Den 1.
september 2013 vil man legge ned nettet i den første
kommunen i Norge som er Modalen kommune. Ut-
fordringen for mange av kommunens innbyggere er
at mobildekningen mange steder er svært dårlig og
vil skape store problemer.

Hvordan vil statsråden forsikre seg om at den
vedtatte utfasingen ikke rammer de som mister fast-
telefonen?»

Svar:
I denne saken har det vært mange dramatiske

overskrifter og nyhetsmeldinger. Før jeg besvarer re-
presentant Hoksruds spørsmål om hva jeg gjør for å
sikre folk en trygg og god telefontjeneste er det der-
for behov for å oppklare noen misforståelser.
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Telenor har varslet kunder og ekommyndighete-
ne om at de vil avvikle den analoge teknologien i sitt
nett. Det betyr at selskapet vil gjøre tekniske endrin-
ger i eget nett som påvirker måten de leverer telefoni
på til husstander, bedrifter og institusjoner over hele
landet. Det er bare de som har analog telefoni som vil
berøres av endringene. Mobiltelefoni og fasttelefoni
over andre teknologier vil ikke berøres av endringe-
ne. Post- og teletilsynet har mer informasjon om end-
ringene på sin side www.npt.no. Informasjonen opp-
dateres fortløpende etter hvert som vi informeres om
utviklingen i prosessen.

Telenor er i dag et kommersielt selskap som tar
sine egne avgjørelser om teknologivalg og strategier.
Selskapet er forpliktet til å levere telefoni til alle hus-
stander med fast helårlig bosetting gjennom en egen
avtale om leveringspliktige tjenester som selskapet
inngikk med Staten ved Samferdselsdepartementet i
2004. På tidspunktet for avtaleinngåelsen hadde fler-
tallet i befolkningen fasttelefon som ble levert over
kobberkabler frem til hver enkelt husstand. Represen-
tant Hoksrud tar feil når han hevder at nettet skal fases
ut i 2015. Verken Regjeringen eller Samferdselsdepar-
tementet har gitt Telenor tillatelse til å legge ned fast-
nettet i Norge eller til å fravike avtalen om leverings-
plikt. Det er heller ikke bestemt at nettet skal fases ut i
løpet av 2015. Telenor har imidlertid varslet ekom-
myndighetene om at selskapet vil kunne få betydelige
problemer med reservedeler og kompetanse til å ved-
likeholde den analoge teknologien i nettet fra 2017.

Omleggingen i Modalen kommune er et av flere
pilotprosjekter som Telenor gjennomfører for å få er-

faringer med kundedialog og teknologi som de tren-
ger for å gjennomføre nødvendige endringer i resten
av ekomnettet. Modalen er en liten kommune der de
fleste innbyggerne og bedriftene har tilbud om tele-
foni over annen teknologi allerede. Telenor har i til-
legg oppgradert mobildekningen lokalt for å gi hus-
standene bedre dekning. Selskapet arbeider også for
å etablere en ny linje inn i kommunen som vil gjøre
nettet mer robust.

Telenor har så langt ikke presentert en plan for
endringer ellers i landet. De har heller ikke bestemt
seg for hvilken teknisk løsning de vil tilby husstande-
ne til erstatning for analog telefoni. Det er likevel
klart at vi må innstille oss på at den analoge fasttele-
fonen vil bli borte og at vi vil få levert telefontjenes-
ten over annen teknologi.

Telenor har forsikret departementet om at ingen
tjenester vil forsvinne før Telenor kan tilby alternati-
ver som er vel så gode og sikre som den analoge fast-
telefonen. Digital teknologi basert på bredbånd eller
mobil gir på sikt flere muligheter for gode tjenester
enn dagens teknologi som er gammel og har begrens-
ninger. Blant annet vil det være bedre muligheter for
nye tjenester for eldre og andre brukere med særlige
behov.

Det er fremdeles tidlig i prosessen. Telenor har
som nevnt startet pilotprosjekter og er i aktiv dialog
med departementet, Post- og teletilsynet og offentli-
ge virksomheter som benytter dagens tekniske løsn-
inger. Jeg følger prosessen tett for å sikre at den nye
telefonitjenesten vil være minst like sikker og god
som den gamle, analoge telefonitjenesten.

SPØRSMÅL NR. 1616

Innlevert 9. august 2013 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 21. august 2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Spørsmål:
«Kan jeg be om å få en oversikt over samferdsel

i de årlige statsbudsjettene fra og med 1980 til og
med 2013, og kan jeg også be om at oversikten inne-
holder statsbudsjettet totalt i kroner, hvor mye som er
satt av til samferdsel totalt hvert år brutt ned på vei,
jernbane, kollektiv og sjøtransport?»

BEGRUNNELSE:
I tillegg til kronebeløp ønskes også prosentandel

av det totale statsbudsjettet årlig. Dersom det er van-
skelig å finne tilbake helt til 1980, ber jeg om at over-
sikten går så langt tilbake som mulig.

Svar:
Representanten Bård Hoksrud stiller spørsmål

om budsjettutviklingen for statsbudsjettet totalt og
samferdsel over en periode på over 30 år. I løpet av
en så lang tidsepoke har det skjedd en rekke omfat-
tende endringer i ansvarsforhold mellom forvalt-
ningsnivåer, i og mellom etater, tidligere forvalt-
ningsorganer har blitt skilt ut i selskaper og det har
skjedd omlegginger av avgiftssystemet, bare for å
nevne noen eksempler. Selv om det er mulig å frem-
skaffe bevilgningstall (”rådata”) over en så lang tids-
epoke, vil det å sammenligne utviklingen i f.eks.
samferdselsbudsjettets andel (de kapitler Samferd-
selsdepartementet (SD) har ansvaret for) av det totale
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statsbudsjettet ha svært begrenset informasjonsverdi
uten inngående kjennskap til omfang og innhold i
SDs ansvarsområde på de ulike tidspunkter. Det lar

seg i praksis ikke gjøre å korrigere for alle de foran-
nevnte endringene for å få direkte sammenlignbare
tall over en så lang periode.
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Det er allikevel utarbeidet en ukorrigert oversikt
over utviklingen i statsbudsjettets totale utgifter
(ekskl. petroleum og 90-poster), ditto for hele sam-
ferdselsbudsjettet, samt for henholdsvis vegformål
og jernbaneformål over en periode på 25 år, dvs. for
perioden 1989-2013. Oversikten er i løpende priser,
og det er som etterspurt beregnet prosentandeler av
hele statsbudsjettet for samferdselsbudsjettet totalt
samt for vegformål og jernbaneformål. Det er tatt ut-
gangspunkt i hele programkategoriene vegformål og
jernbaneformål. Sistnevnte omfatter i tillegg til Jern-
baneverket (JBV), bl.a. også kjøp av persontrafikk-
tjenester med tog (jf. at i 1989 var både kjørevegen
og togtrafikken en del av NSB).

Det gis i det følgende noen eksempler på proble-
mer med å sammenligne tall over en så lang periode.
I 1989 var de såkalte samferdselsbedriftene (Telever-
ket, Postverket, Luftfartsverket og NSB) en del av
forvaltningen. Rammetilskudd til fylkeskommunale
samferdselsformål var også en del av SDs budsjett/
ansvarsområde, som var adskillig mer omfattende
enn i dag. I 1998 overtok JBV banestrekningen Gar-
dermoen – Eidsvoll fra NSB Gardermobanen AS.
Transaksjonen på om lag 1,7 mrd. kr forklarer hoppet
i jernbanebudsjettets andel av det totale statsbudsjet-
tet i dette året. I 2000 ble lån til NSB Gardermobanen
AS for om lag 6,7 mrd. kr avskrevet (”over streken),
hvilket forklarer hoppet i samferdselsbudsjettets og
jernbanebudsjetts andel av det totale statsbudsjettet i
dette året.

Den desidert største endringen som påvirker om-
fanget/størrelsen av samferdselsbudsjettet/vegbud-
sjettet i senere tiår er knyttet til forvaltningsreformen
i 2010. Reformen innebar at om lag 7,1 mrd. kr som

tidligere var knyttet til øvrige riksveger, ble overført
til Kommunal- og regionaldepartementets (KRDs)
rammetilskudd til fylkene. Samferdselsbudsjettets og
vegbudsjettets andel av det totale statsbudsjettet kan
således ikke sammenlignes direkte før og etter 2010.
I tabellen foran er det derfor også nederst laget en
korrigert versjon for årene 2010-2013 der de ”gamle”
ansvarsforholdet er opprettholdt. For 2013 er det i til-
legg trukket ut om lag 3,2 mrd. kr knyttet til en tek-
nisk kompensasjon på vegbudsjettet etter at veifrita-
ket i mva-loven ble opphevet fra 01.01.2013. De kor-
rigerte tallene for 2010-2013 vil gi det mest korrekte
bildet.

Utenom jernbanebudsjettet, er kollektivtransport
(buss, båt trikk, t-bane mv.) i all hovedsak et fylkes-
kommunalt ansvar der statens bidrag skjer via ram-
metilskudd. Staten bidrar i dag i tillegg direkte via
belønningsordningen (kap. 1330, post 60) samt via
midler til kollektivtiltak på infrastrukturen over veg-
budsjettet (kap. 1320, post 30). Innenfor sjøtransport
regnes riksvegferjene som en del av vegbudsjettet
(kap. 1320, post 72), mens staten yter tilskudd til
Hurtigruten (kap. 1330, post 70). I prosent av det to-
tale statsbudsjettet er bevilgningene til kollektiv
(utenom jernbanebudsjettet) og sjøtransport over
SDs budsjett så begrensede at det gir liten mening å
regne prosentandeler, jf. at 1 pst. av statsbudsjettets
utgifter for 2013 utgjør over 10 mrd. kr.

Det er på denne bakgrunn ikke laget bevilgnings-
oversikter over perioden på 25 år for kollektiv og
sjøtransport. Når det gjelder infrastruktur for sjøt-
ransport og Kystverket, er dette som kjent et ansvars-
område som tilligger Fiskeri- og kystdepartementet.

SPØRSMÅL NR. 1617

Innlevert 9. august 2013 av stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad
Besvart 22. august 2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Spørsmål:
«Kan statsråden orientere om hvordan Miljøv-

erndepartementet konkret vil følge opp målet om et
nærmere samarbeid med aktører innenfor gjenvin-
ning av tekstilavfall, som lovet i Avfallsstrategien
som ble lagt frem 05.08.13, samt om det er bevilget
penger til arbeidet?»

Svar:
Miljøverndepartementet la den 5. august 2013

fram en avfallsstrategi for arbeidet de neste årene. I
strategien blir tekstilavfall definert som et av flere
prioriterte områder.

Beregninger tyder på at det et potensial for å øke
innsamling av tekstiler fra husholdningene i Norge.
Jeg er opptatt av å forsterke den positive utviklingen
når det gjelder innsamling, ombruk og materialgjen-
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vinning av tekstiler. Miljøvernmyndighetene vil der-
for gå i dialog med blant annet produsenter og impor-
tører av tekstiler, frivillige innsamlere og kommuner
for å vurdere hvordan en forsterket innsats kan gjen-

nomføres. Aktuelle tiltak kan blant annet være infor-
masjon og innsamlings- og leveringsordninger. I ar-
beidet med å etablere en slik dialog vil Miljødirekto-
ratet spille en sentral rolle.

SPØRSMÅL NR. 1618

Innlevert 12. august 2013 av stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide
Besvart 20. august 2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Spørsmål:
«Hva er grunnlaget for statsministerens uttalelser

om at foreldrepermisjonen er 38 uker uten fedrekvo-
ten, og at fedrekvoten er en bonus med ekstra uker
som gis?»

BEGRUNNELSE:
Det vises til statsministerens uttalelser i TV2-de-

batten mot Erna Solberg 7. august 2013, hvor han ut-
talte at foreldrepermisjonsordningen har 38 uker "i
bånn", og at regjeringen gir en premie, en ekstra per-
misjon til de som velger å dele litt mellom far og mor.

Svar:
Foreldrepengeperioden er siden 2005 utvidet

med 6 uker. Den er nå på 49 uker med 100 foreldre-

penger. Fedrekvoten har økt fra 5 til 14 uker, og det
er innført en tredeling av foreldrepengeperioden.
Hvis mor benytter seg av det som er forbeholdt henne
(tre uker før fødsel og 14 uker etter) og hele permi-
sjonstiden som foreldrene fritt kan fordele seg imel-
lom (18 uker), vil hun kunne ha permisjon i 35 uker.
Hvis far benytter sin permisjon (14 uker) og tar ut
hele den permisjonen foreldrene fritt kan fordele
mellom seg (18 uker), kan han ha permisjon i 32
uker. Dersom familien ønsker at mor tar ut alle de 18
ukene som de kan fordele fritt seg imellom, kan hun
altså ta permisjon i 35 uker. Jeg kom i TV2 i skade
for å si 38 uker. Hvis foreldrene også ønsker å benyt-
te seg av den permisjonstiden som far har rett til, kan
familien få 14 ukers permisjon i tillegg. Det er dette
jeg har referert til som en ekstra permisjon for dem
som velger å dele mellom mor og far.

SPØRSMÅL NR. 1619

Innlevert 12. august 2013 av stortingsrepresentant Ib Thomsen
Besvart 19. august 2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Spørsmål:
«Hvor mange ansatte har Barne-, likestillings- og

inkluderingsdepartementet, fordelt på både faste/
midlertidige stillinger og fulltids-/deltidsstillinger?»

Svar:
Antall ansatte i BLD pr 1. august 2013 er totalt

212 inkludert medarbeidere i lønnet og ulønnet per-
misjon. Av disse er 192 faste stillinger, og 20 ansatte
er midlertidig ansatt enten i vikariater eller i prosjekt-
/ engasjementstillinger. Per 1. august er det 17 som
arbeider deltid.
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SPØRSMÅL NR. 1620

Innlevert 13. august 2013 av stortingsrepresentant Martin Kolberg
Besvart 15. august 2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Spørsmål:
«I kjølvannet av regjeringen forslag om å rettig-

hetsfeste BPA til brukere med stort behov, hevdes det
fra flere hold at ordningen betyr en innstramming av
prinsippene bak BPA. Det hevdes blant annet at bru-
kere ikke kan benytte seg av BPA når de f.eks. skal
på ferie, til en annen kommune eller trenger hjelp til
å ta medisiner som f.eks. p-piller.

Kan statsråden avkrefte at lovforslaget er slik å
forstå?»

Svar:
Ja, det kan jeg. Regjeringens forslag om å rettig-

hetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til
brukere med stort behov, endrer ingen av forutsetnin-
gene som ligger bak prinsippet om BPA.

La meg understreke at forslaget om å rettighets-
feste BPA til brukere med stort behov kommer i til-

legg til dagens pliktbestemmelse i lov om kommuna-
le helse- og omsorgstjenester. Det er derfor ingenting
i forslaget som skulle tilsi at de som i dag får tildelt
BPA av kommunen, men som ikke vil omfattes av
forslaget til rettighetsfesting, vil miste sitt tilbud.

Selve prinsippet bak BPA er at brukeren selv skal
kunne avgjøre hva assistentenes oppgaver skal være,
og til hvilke tider assistansen skal ytes. Det innebærer
at BPA kan benyttes ved besøk over kommunegren-
sen, til å ta enkelte medisiner og til feriereiser. Forut-
setningen er at du følger arbeidsmiljøloven og at du
holder deg innenfor den tildelte rammen fra kommu-
nen, det vil si det som ligger innenfor kommunens
vedtak.

For øvrig vil jeg vise til mitt svar 5. juni 2013 på
spørsmål nr. 1376 til skriftlig besvarelse.
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