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Dokument 15:14
(2017–2018)

Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

SPØRSMÅL NR. 1951

Innlevert 27. juni 2018 av stortingsrepresentant Ivar Odnes
Besvart . av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Medfører det riktighet at staten held igjen utbetalingar 
til blant andre Trondheim og Stavanger på storleik med 
MVA-beløpet i kontraktane om metrobuss og bussveien, 
og kvifor held ikkje staten seg til det kontraktsfesta belø-
pet uavhengig om MVA kan refunderast eller ikkje?»

Svar:

I bymiljøavtalene og byvekstavtalene som allereie er in-
ngått i dei fire største byområda, har staten forplikta seg 
til å dekke 50 pst. av kostnadene til fire viktige fylkeskom-
munale kollektivprosjekt. Staten forventar at dei lokale 
styresmaktene bidreg med sin del på 50 pst. til disse pros-
jekta. Dette har heile tida vore ein grunnleggjande føre-
setnad for ordninga med statleg delfinansiering av viktige 
kollektivprosjekt – den såkalla “50/50-ordninga”.  
 Store kollektivprosjekt som går både på fylkes- og 
riksveg og der staten bidreg med 50 pst. av kostnadene, er 
noko nytt. Det er viktig å sikre at vi tar omsyn til praksis 
som følgjer av merverdiavgiftskompensasjonslova. I dei 
gjeldande, inngåtte avtalene er det ikkje presisert om det 
statlege bidraget skal reknast ut fra eit grunnlag med eller 
utan mva.  
 Fylkeskommunen må sjølv leggje ut for utgiftene 
til mva., men for investeringar på fylkesveg blir dette re-
fundert gjennom ordninga med refusjon. Eg legg til grunn 
at staten skal dekkje 50 pst. av dei reelle kostnadene i 
50/50-prosjekta. Staten sitt bidrag til dei delane av pros-
jekta som går på fylkesveg skal derfor reknast ekskl. mva., 
sidan fylkeskommunen vil bli kompensert for desse utgif-

tene. Denne avklaringa er i tråd med  merverdiavgiftskom-
pensasjonslova.
 For investeringar på riksveg er det ikkje refusjon for 
utgifter til mva. Det statlege bidraget til dei delane av pros-
jekta som går på riksveg vil derfor bli rekna inkl. mva.  
 Desse premissane vil liggje til grunn for reforhandlin-
gane av dei eksisterande avtalene som nyleg blei starta 
opp. Her vil det statlege bidraget til prosjekta bli vurdert 
på nytt. Det er løyvd midlar over statsbudsjettet til statleg 
bidrag i prosjekta på Nord-Jæren og i Trondheim. Sam-
ferdsledepartementet har stilt desse løyvingane til dis-
posisjon for Statens vegvesen, som skal betale ut midlane 
til fylkeskommunane i tråd med dei gjeldande avtalane. 
Som sagt vil prinsippa om statleg bidrag til 50/50-prosjekt 
bli lagt til grunn for reforhandlingane av dei eksisterande 
avtalene. Utbetalingar som skjer før reforhandling vil 
såleis bli rekna ut frå kostnadstala i gjeldande avtale, og 
dermed ikkje vere omfatta av desse prinsippa. 
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SPØRSMÅL NR. 1952

Innlevert 27. juni 2018 av stortingsrepresentant Marit Arnstad
Besvart . av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Hvordan ser samferdselsministeren på at staten ikke 
lenger har noe innflytelse på landets største flyselskap, og 
hva er status på arbeidet med ny luftfartsstrategi?»

Begrunnelse:

Regjeringen har nå solgt staten Norge sine aksjer i SAS AB. 
Flyselskapet er en viktig aktør i den norske luftfarten og til-
byr viktige tjenester til folk og næringsliv over hele landet. 
Selskapet har et viktig samarbeid med andre flyselskap på 
kortbanenettet. I juni 2008 la daværende samferdselsmin-
ister Liv Signe Navarsete frem en luftfartsstrategi der blant 
annet SAS sin betydning i Skandinavia ble grundig drøftet. 
Flere partier har under dagens regjering pekt på behovet 
for en ny nasjonal luftfartsstrategi, herunder også Senter-
partiet. Senest våren 2017 behandlet Stortinget et repre-
sentantforslag om en slik strategi, og statsråden svarte da 
at et slikt arbeid var i startfasen. Et utvalg skulle settes ned 
høsten 2017, og en måtte påregne at arbeidet ville strekke 
seg inn i 2019.
 Salget av aksjene i SAS gjør behovet for en nasjonal 
luftfartsstrategi mer påtrengdene enn tidligere. Behovet 
for å drøfte hvordan vi ser for oss luftfartens utvikling i 
Norge, hvilke strategiske forhold som ansees viktig, for-
holdet mellom kortbanenettet og det øvrige rutenettet er 
eksempler på problemstillinger som det er behov for å gå 
nærmere inn i.

Svar:

Regjeringen er opptatt av å ha en konkurransekraftig 
luftfartsklynge, et godt luftfartstilbud for innbyggerne og 
bidra til positiv utvikling for luftfarten. Det er tre store fly-
selskap i Norge, og staten har vært opptatt av å sikre god 
konkurranse mellom aktørene. Staten har ikke brukt SAS 
som et samferdselspolitisk virkemiddel. I det ligger det at 
staten ikke har benyttet sitt eierskap til å forsøke å påvirke 
selskapets valg av rutestruktur, og at ledelsen i SAS selv 
har bestemt rutestrukturen basert på hva som er lønn-
somt for selskapet. De flyruter som staten har ment må 
sikres, ligger inne i det såkalte FOT-rute systemet. Disse 
kontraktene er det Widerøe som pr nå har vunnet. 
 Endringene i eierskapet i SAS bør i seg selv ikke på-
virke rutetilbudet så lenge det ikke skjer som del av et mer 
omfattende samarbeid med andre flyselskaper (industri-
ell løsning).
 Jeg kan ikke vite sikkert hva fremtidige eiere av SAS vil 
gjøre med selskapet. Det jeg vet er at staten til enhver tid 

har kontroll over rutetilbudet, fordi vi som nevnt kan yte 
tilskudd til ruter som samfunnet trenger og som ikke er 
bedriftsøkonomisk lønnsomme. Denne ordningen er det 
bred politisk enighet om på Stortinget.
 Etter at SAS solgte sine aksjer i Widerøe’s Flyveselskap 
AS har det vært naturlig for Widerøe, som den dominer-
ende aktøren på kortbanenettet, å søke samarbeid med 
andre flyselskap enn SAS. Som yter av tilskudd stiller stat-
en krav om at de flyselskapene som mottar støtte skal like-
behandle samarbeidspartnere i det kommersielle ruten-
ettet, til fordel for de reisende. Flyselskapene er tjent med 
at kundene opplever rutenettet som mest mulig sømløst, 
uavhengig av hvem som betjener rutene. Dette underbyg-
ger at det resteierskapet staten hadde i SAS ikke er viktig 
for kundeopplevelsen.
 Jeg har tidligere uttalt at vi ønsker et luftfartsutvalg, 
og at vi ønsker fremlegge en luftfartsstrategi. Det jobber 
jeg med. Bransjen er i rask utvikling som følge av at mark-
edene er åpnet gjennom internasjonale avtaler, teknolo-
gi-utvikling og generell velstandsutvikling i store deler 
av verden. Det gjør samtidig at det har vært krevende å 
identifisere de problemstillingene et strategiutvalg bør 
konsentrere seg om.
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SPØRSMÅL NR. 1953

Innlevert 27. juni 2018 av stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen
Besvart . av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken 
om svindelpredikantene som har blitt avslørt i VG?»

Begrunnelse:

Verdens Gang publiserte 16. juni en artikkel om «mirakel-
predikantene,» der religiøse aktører gir bombastiske 
løfter, og samtidig krever penger for behandlingen. Stats-
råden har i den sammenheng uttalt at han ønsker å gjen-
nomgå regelverket. Men ifølge en ny artikkel i Verdens 
Gang av 27. juni presiseres det at per dagens regelverk bør 
aktiviteten som er blitt avslørt regnes som kvakksalveri, 
og at Helsetilsynet på eget initiativ kan begjære at påtale-
myndigheten følger dem opp. Arbeiderpartiet ønsker å 
få en avklaring fra statsråden om hvorvidt han mener at 
dette er en sak som Helsetilsynet bør følge opp.

Svar:

Som stortingsrepresentanten viser til har VG de siste 
ukene hatt en rekke oppslag om virksomheten til såkalte 
“mirakelpredikanter”. Slik saken er fremstilt har enkelte 
predikanter i en rekke år tatt betalt for “telefonforbønn” 
som skal kurere sykdommer, lidelser, alvorlig livssituasjon 
o.l. I tillegg selges medlemsblad, lærebøker eller kurspa-
kker i samme hensikt. Oppslagene viser at predikantene 
via forbønn over telefon lover helbredelse for blant annet 
alvorlige sykdommer som kreft, diabetes, mv. Direkte eller 
indirekte advares pasienter mot bruk av cellegift dels fordi 
dette hevdes å ikke være like effektivt som bønn og dels 
fordi slik behandling i seg selv kan gi annen kreftsykdom. 
 Bønn og forbønn er viktig for mange mennesker og 
en grunnleggende og naturlig del av deres trosutøvelse. 
Mange mennesker føler trøst og støtte når andre ber for 
dem. Alvorlig sykdom og vanskelige livssituasjoner blir 
lettere å bære når de vet at andre tenker på dem, føler med 
dem og ber for dem. Dette skal selvfølgelig ikke være for-
budt. 
 Oppslagene i VG gir imidlertid inntrykk av en virk-
somhet som gjennom å ta betalt for forbønn kan utnytte 
mennesker som befinner seg i en svært sårbar situasjon 
på grunn av alvorlig sykdom. Det reagerer jeg sterkt på. 
For meg handler dette først og fremst om anstendighet. 
Mennesker i sårbare livssituasjoner skal ikke utnyttes 
økonomisk. Bønn og forbønn for syke skal ikke være 
avhengig av at man kan betale. Jeg reagerer også sterkt 
på predikantenes ukritiske tro på forbønnens kraft til å 
helbrede alvorlig sykdom som kreft og at det direkte eller 

indirekte advares mot bruk av dokumentert virksom me-
disinsk behandling. Når enkelte av innringerne påpeker 
at tidligere forbønn ikke har hjulpet dem, er svaret fra 
predikanten at det er nødvendig med mer forbønn. Også 
dette mot betaling.
 Den som gir et tilbud til mennesker i sårbare livssit-
uasjoner bærer et stort moralsk og etisk ansvar for at den 
enkelte ikke tar skade - psykisk, fysisk eller økonomisk. 
Flere av de som har uttalt seg i etterkant av oppslagene tar 
tydelig avstand fra koblingen mellom forbønn og betal-
ing. Det understrekes også at man gjennom forbønn eller 
annen religiøs virksomhet ikke skal love helbredelse eller 
anbefale mennesker å avstå fra mot bruk av dokumentert 
virksom medisinsk behandling. Dette gjelder blant annet 
biskop og preses Helga Haugland Byfuglien i Den norske 
kirke. Også representanter fra Legeforeningens etiske råd 
har vært svært kritisk til den type virksomhet som VG 
beskriver.
 Som jeg tidligere har uttalt til VG kan det være 
krevende å reagere mot eller stoppe den type virksom-
het vi her snakker om fordi den kan falle utenfor eller i 
gråsonen mellom aktuelt regelverk. I lov 27. juni 2003 
nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. er alter-
nativ behandling definert som “helserelatert behandling 
som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som 
ikke utøves av autorisert helsepersonell.” Dersom en type 
virksomhet etter dette faller innenfor lovens virkeområde 
gjelder flere begrensninger for hva den enkelte kan tilby 
av behandling eller hvilke sykdommer og lidelser som kan 
behandles. Den enkelte kan som hovedregel ikke behan-
dle alvorlige sykdommer (som kreft) eller allmennfarlige 
smittsomme sykdommer, jf. loven §§ 6 og 7. Loven § 8, 
med tilhørende forskrift 11. desember 2003 nr. 1501 om 
markedsføring av alternativ behandling av sykdom, in-
nebærer også strenge begrensninger i markedsføringen. 
Brudd på loven kan straffes, jf. loven § 9. Dersom noen 
som følge av behandlingen unnlater å søke kyndig hjelp, 
vil dette være straffeskjerpende.
 Lovens saklige virkeområde er diskutert i forarbei-
dene, Ot. prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ be-
handling av sykdom mv. I proposisjonens punkt 12.8.3.1 
uttales det på side 120 blant annet:
 “Uttrykket “helserelatert behandling” brukes fordi 
det blant annet vil innebære en avgrensning mot tjenest-
er som i hovedsak retter seg mot velvære, skjønnhetspleie 
o.l. I denne sammenheng vises det også til lovens tittel 
«lov om alternativ behandling mot sykdom mv.”.
 På side 121 uttales det videre at loven vil komme til 
anvendelse ikke bare der hvor det er personlig kontakt 
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mellom pasient og behandler, men også der hvor be-
handling eller rådgivning skjer ved hjelp av ulike media. 
Som eksempler på dette vises det til konsultasjoner/rådg-
ivning som skjer via teletorg eller ordinær telefonkontakt, 
videokonferanser, e-post eller internett. Når det gjelder 
betydningen av virksomhetens omfang eller finansiering 
uttales det:
 “Loven vil komme til anvendelse uavhengig av om 
behandlingen skjer ervervsmessig, mot vederlag, i en 
pågående virksomhet, jevnlig, i et visst omfang eller 
lignende. Lovens begrensninger med hensyn til hvilke 
behandlingsmetoder som er forbeholdt helsepersonell 
å bruke, og hvilke sykdommer som er forbeholdt helsep-
ersonell å behandle, vil gjelde også overfor personer som 
rent leilighetsvis gir behandling. Det må imidlertid inn-
fortolkes en nedre grense når det gjelder hva som ligger 
i begrepet “behandling”. Loven vil ikke ramme “kjerrin-
gråd” eller andre “gode råd” som gis mellom kjente eller 
på annen måte så lenge det ikke har preg av behandling 
eller rådgivning fra en behandler/rådgiver til en pasient/
klient.”
 Som nevnt er det ikke ønskelig å forby forbønn. Det 
er religionsfrihet i Norge og alle har rett til å tro på det de 
ønsker. Vi skal ikke vedta lover som rokker ved den grun-
nlovsbeskyttede religionsfriheten. Det gjelder også retten 
til å utøve sin tro. Det er imidlertid ikke like sikkert at virk-
somhet som i hovedsak fremstår som profesjonell, kom-
mersiell og økonomisk motivert, bør ha samme sterke 
krav på beskyttelse fra regulering som alminnelig religiøs 
virksomhet. I tråd med disse viktige utgangspunktene er 
det i lovproposisjonens side 121 også uttalt:
 “Alminnelig religiøs virksomhet vil falle utenfor be-
handlingsbegrepet, også forbønn for syke og lignende. 
Dette gjelder aktiviteter som har sin hovedforankring i 
en tro og ritualer knyttet til denne. Noen former for al-
ternativ behandling kan inneholde elementer av livssyn, 
verdensbilde eller religiøs tro, men likevel fremstå som 
behandling i lovens forstand. Ved vurderingen av om 
man står overfor alminnelig religiøs aktivitet eller behan-
dlingsvirksomhet, vil relevante momenter blant annet 
være hva som er grunnlaget for handlingen, i hvilken sam-
menheng handlingen finner sted, om det dreier seg om en 
profesjonell virksomhet, om det ytes vederlag, og i såfall 
vederlagets størrelse og form.
 Selv om lovens bestemmelser (unntatt § 3) foreslås å 
gjelde uavhengig av i hvilket omfang virksomheten drives, 
og uavhengig av om det ytes vederlag mv., vil slike oms-
tendigheter kunne være av betydning for straffverdighet-
en og dermed straffutmålingen.”
 I etterkant av VG-oppslagene har Forbrukertilsyn-
et foretatt en konkret vurdering av predikantenes virk-
somhet opp mot virkeområdebestemmelsen i lov om 
alternativ behandling, og da sett i lys av ovenfor siterte 
uttalelser fra lovens forarbeider. Forbrukertilsynet har 
etter dette lagt til grunn at virksomheten faller innen-

for lov om alternativ behandling, og dermed også den 
markedsføringsregulering som følger av loven og oven-
nevnte forskrift. Tilsynet har etter det vurdert det slik at 
de to omtalte predikantene har markedsført virksomhet-
en i strid med lov og forskrift, og har i brev av 19. juni 2018 
bedt virksomhetene gjennomgå sin markedsføring i alle 
medier og gjøre de endringer som er nødvendige for at 
markedsføringen skal være i tråd med kravene som følg-
er av nevnte lov og forskrift. Det gjøres videre oppmerk-
som på at tilsynet vil kunne forfølge saken videre dersom 
slike endringer ikke blir gjort innen 10. juli 2018. Det vises 
i den forbindelse til at tilsynet med hjemmel i markeds-
føringsloven kan fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt 
mot handlinger i strid med forskrift om markedsføring av 
alternativ behandling. 
 Statens helsetilsyn har også vurdert om aktuelle virk-
somhet faller innenfor virkeområdet til lov om alternativ 
behandling. Jeg viser her til loven § 9 femte ledd hvor det 
fremgår at Statens helsetilsyn kan begjære påtale dersom 
de blir kjent med mulige brudd på loven. Tilsynet har til VG 
tidligere uttalt at loven er uklar når det gjelder spørsmålet 
om denne type religiøs virksomhet faller innenfor eller 
utenfor lovens virkeområde. Tilsynet har vist til at den 
ene predikanten ble politianmeldt i 1993, men at saken 
den gang ble henlagt etter bevisets stilling. I forlengelsen 
av dette uttalte tilsynet at de ville vurdere spørsmålet om 
å begjære påtale på nytt dersom det kommer nye opplys-
ninger i saken. Jeg har fått opplyst at Statens helsetilsyn 
allerede har foretatt en ny vurdering av dette spørsmålet 
og at de etter det har begjært påtale.
 Som representanten viser til i begrunnelsen for 
sitt spørsmål, har jeg allerede uttalt at jeg i samråd med 
Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og bered-
skapsdepartementet vil vurdere om regelverket er godt 
nok eller tydelig nok når det gjelder slik virksomhet som 
VG beskriver. Helse- og omsorgsdepartementet har avtalt 
et møte på embetsmannsnivå med representanter fra dis-
se departementene medio august 2018. 
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SPØRSMÅL NR. 1954

Innlevert 27. juni 2018 av stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl
Besvart . av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Jeg viser til begrunnelsen i Dokument nr. 15:1935 (2017-
2018). Vil statsåden sørge for at det legges frem en konk-
ret plan for organisert jakt på og utrydning av villsvin i 
Norge?»

Svar:

Vi har et høyt beskyttelsesnivå mot fremmede skadelige 
arter i Norge. Det er nødvendig for å unngå at fremme-
de arter fortrenger og ødelegger stedegen natur i Norge. 
Tiltak for å bekjempe og unngå spredning av skadelige 
fremmede arter er også et sentralt punkt i Jeløya-plattfor-
men.
 Vitenskapskomiteen for mat og miljø la fram en rap-
port 21. juni. Komiteens anbefalinger er tydelige på at det 
bør iverksettes tiltak for å begrense eller stanse etablerin-
gen av villsvin i norsk natur. På bakgrunn av denne rap-
porten vil Mattilsynet og Miljødirektoratet komme med 
en anbefaling om eventuelt ytterlige tiltak for å bekjem-

pe arten. Dersom det er nødvendig å iverksette ytterlige 
tiltak for å hindre spredning, herunder organisert jakt på 
villsvin, er det noe jeg vil ta på alvor og følge opp på egnet 
måte.
 Villsvin er en uønsket art i Norge og jeg vil, som jeg 
viser til i mitt svar til Myhrvold, arbeide for at villsvin ikke 
sprer seg i norsk natur. Artsdatabanken har vurdert at 
villsvin er en fremmed art med svært høy risiko for negativ 
påvirkning på norsk natur. 
 Det vi så langt har gjort for å begrense villsvinets ut-
bredelse i Norge er å definere arten som jaktbar hele året, 
jf. viltloven § 9 med tilhørende forskrift. Sugge med unger 
er fredet av hensyn til dyrevelferd og ungenes overlevelse, 
men ungene kan jaktes hele året. Jeg mener at dette er et 
godt utgangspunkt for en aktiv forvaltning av villsvin i 
Norge. 
 Jeg vil også påpeke at det etter dagens forvaltningsre-
gime er fullt mulig for grunneiere og jaktlag å organisere 
jakt på villsvin, slik man gjør på andre høstbare arter.

SPØRSMÅL NR. 1955

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart . av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Kan statsråden gjere greie for om MPÅ nokon gong har 
operer frå Evenes, og om dei fekk den bakkestøtte dei 
trengde frå Evenes, og dersom MPA har flydd frå Evenes, 
ber eg statsråden gjere greie for kor dei parkerte og korleis 
drifta av MPA påverka sivil flytrafikk.»

Begrunnelse:

På spørsmål 15:1904 (2017-2018) frå underteiknande 
svarar statsråden at Evenes handterte store mengder 
luftfartøy under Cold Response 2014. Han definerer skil-
naden mellom flya under øvinga i kategoriar, men svarar 
ikkje konkret på om MPA har operert frå Evenes.

Svar:

Forsvaret har meddelt Forsvarsdepartementet at dei ik-
kje har kjennskap til at det er operert MPA ut i frå Evenes. 
Med operert forstår Forsvarsdepartementet i dette høvet 
planlagde øvingar eller operasjonar. Det omfattar ikkje 
einskilde landingar av MPA.
 Nærleiken til Andøya flystasjon, som i dag har både 
personell og fasilitetar for  oppdragsplanlegging og gjen-
nomføring, har ført til at denne flystasjonen blir nytta av 
MPA. Fasilitetar for å kunne operere MPA effektivt blir eta-
blert på Evenes i tråd med Stortingets avgjerd.
 Egna område for å parkere MPA på Evenes i dag om 
det skulle være aktuelt, er sør for sivil terminal på militær 
oppstillingsplass i område for mottak av nasjonal og alli-
ert støtte. 
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 Avinor vurderer den planlagde avviklinga av både siv-
il og militær trafikk, inkludert P-8 maritime patruljefly, på 
Evenes som uproblematisk. For vidare utgreiing visar eg til 

mitt svar til Stortinget i Dokument 15:1626 (2017–2018), 
der kapasiteten til å handtera større militære fly saman 
med sivil flytrafikk vert omhandla. 

SPØRSMÅL NR. 1956

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart . av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Hvor mange besvarte og ubesvarte anrop har det vært i 
Øst politidistrikt til henholdsvis 112, 02800 og på dagtid 
til politiets sentralbord, henholdsvis i mars, april, mai og 
juni 2018, hva er tilsvarende månedlige tall for de tre gam-
le sentralene for det siste året disse var i drift, er det i tråd 
med instruks at 02800 stenges for innkommende anrop 
ved stor pågang/mange oppdrag, hvor mange ganger har 
slik stengning skjedd og vil statsråden fortsatt forholde 
seg passiv til den eskalerende økning i ubesvarte anrop?»

Begrunnelse:

Det vises til justisministerens svar på skriftlig spørsmål 
fra undertegnede av 4. mai 2018, der undertegnede spurte 
om «hvor mange ubesvarte anrop har det vært til 02800 
ved den nye operasjonssentralen i Ski siden åpningen 7. 
mars, hvor mange operatører er sentralen dimensjon-
ert for, hvor mange ansatte er det p.t. ved sentralen og 
hvordan er disse tallene sammenlignet kapasitet, beman-
ning og ubesvarte anrop ved de gamle sentralene?». Jus-
tisministerens svar inneholdt ikke svar på noen av mine 
konkrete spørsmål overfor. I ettertid har flere medier fått 
innsyn i oversikt over antall besvarte og ubesvarte anrop 
både til 112, 02800 og til politiets sentralbord på dagtid 
– for månedene mars, april og mai. Det bes om at de tall 
som media har fått innsyn i oversendes undertegnede 
som del av svar på herværende spørsmål, og at oversikten 
suppleres med tall for juni måned i tillegg.
 I spørretimen 2. mai 2018, uttalte justisministeren at 
«I mars besvarte den nye operasjonssentralen anrop til 112 
innenfor de nasjonale kravene. Dette viser en forbedring 
etter overgangen fra tre til én operasjonssentral. Det er 
bare til nødnummeret jeg har stilt krav til svartid – at 95 
pst. av anropene skal besvares innen 20 sekunder.» Ut fra 
dette svaret må man kunne legge til grunn at justismin-
isteren sitter på sammenlignbare tall for svarprosent til 
112 for de tre gamle sentralene og den nye sentralen. Det 

bes om at disse tallene oversendes undertegnede som del 
av svar på herværende spørsmål. Det bes videre om at 
ministeren kommenterer den negative utviklingen i svar-
prosent på nødnummeret og hvorvidt han har til hensikt 
å foreta seg noe i sakens anledning.
 Det vises videre til justisministerens svar på skriftlig 
spørsmål fra undertegnede av 18. juni 2018, der under-
tegnede blant annet spurte om «er det i tråd med instruks 
å stenge 02800 for innkommende samtaler ved stor på-
gang og mange oppdrag, hvor mange ganger har dette 
skjedd siste tre år, samlet og fordelt på månedlige tall 
og tall for den enkelte operasjonssentral.» Justisministe-
rens svar inneholdt ikke svar på noen av de ovennevnte 
spørsmålene fra undertegnede. Det er særdeles overras-
kende – og urovekkende – dersom politiet ikke loggfører 
oversikt over situasjoner der man stenger 02800 for inn-
kommende samtaler.
 Undertegnede forventer at justisministeren denne 
gang svarer på de konkrete spørsmål han blir stilt.

Svar:

Innledningsvis viser jeg til mitt svar på skriftlig spørsmål 
nr. 1861 fra representanten Gjelsvik av 18. juni 2018 der 
det fremkommer at 02800 ikke er et nødnummer for pol-
itiet. 
 Politidirektoratet opplyser at det ikke er utformet 
egen instruks for 02800, men at det forventes at nummeret 
skal være døgnbemannet. Politidirektoratet opplyser vi-
dere at ingen politidistrikt har rapport om nedstenging av 
02800. Når det gjelder hendelsen i Øst politidistrikt den 
15. juni har politidistriktet i ettertid opplyst at 02800 ikke 
ble stengt ned, men at distriktet nedprioriterte å besvare 
henvendelsene på 02800 i ca. to timer. Dette ble gjort for 
å prioritere ulike krevende oppdrag og besvare anrop på 
nødtelefonen 112. 
 Til høyre gis en oversikt over innkomne anrop til Øst 
politidistrikt i mars, april og mai 2018:
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 Andelen anrop som er ubesvart på 02800 er ikke til-
fredsstillende. Jeg forventer at publikums anrop, både på 
112 og 02800, blir besvart av politiet. Dette vil bli fulgt opp 
fra min side i styringsdialogen med politidirektøren.
 Politidirektoratet opplyser for øvrig at andel samtal-
er innenfor aksesstidskravet til 112 omfatter alle samtaler 
som blir besvart eller koblet ned innen 20 sekunder. Er-
faringer fra operasjonssentralen viser at samtaler til 112 
som kobles ned innen 20 sekunder i hovedsak er feilop-
pringninger, og at publikum velger å legge på når de blir 

oppmerksomme på at de har ringt et nummer for øyeb-
likkelig hjelp.
 Politidirektoratet opplyser at anropsstatistikken for 
112 og 02800 for juni måned så langt ikke er tilgjengelig. 
Direktoratet opplyser videre at de vil undersøke om det er 
mulig å innhente historiske anropstall fra de tre tidligere 
politidistriktene som nå utgjør Øst politidistrikt.  
 Avslutningsvis ønsker jeg å presisere at Øst politidis-
trikt har igangsatt en rekke tiltak for å bedre kapasiteten 
både på sentralbordet og på operasjonssentralen. 

SPØRSMÅL NR. 1957

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart . av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«Hva er beregnet provenyeffekt for staten i 2018 av den 
nye avtalen om statens reisesatser, samlet og fordelt på 
det enkelte satser (kjøregodtgjørelse og ulike diettsatser) 
og hva vil være helårseffekt av avtalen i 2019?»

Svar:

Jeg forstår din henvendelse slik at du både ønsker opplyst 
hva endringene i statens reisesatser innebærer for statens 
skatteinntekter generelt og hva endringer i statens reis-
esatser innebærer for utgifter for statlige virksomheter i 
forbindelse med tjenestereiser for statens ansatte. 
 Ansatte som reiser på oppdrag og i tjeneste for staten 
har krav på utgiftsdekning etter statens satser. Disse sat-
sene reguleres iht. Særavtale for dekning av utgifter til rei-
se og kost innenlands og Særavtale for dekning av utgifter 
til reise og kost utenfor Norge. Avtalene inngås mellom 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hoved-
sammenslutningene LO Stat, Akademikerne, Unio og YS 
Stat og er normalt tre-årige med mulighet for årlig regul-
ering av nivået på satsene. På frivillig grunnlag legger også 
deler av privat- og kommunal sektor de fremforhandlede 

satsene til grunn for utgiftsdekning for ansatte på tjenes-
tereise. 
 Fram til 2011 ble statens satser i særavtalene autom-
atisk lagt til grunn for skatteformål. I dag er bl.a. den 
skattefrie kostsatsen for reiser innenlands og kilometer-
godtgjørelsen for bruk av egen bil i arbeidsgivers tjeneste, 
lavere enn statens satser i særavtalene. Derav oppstår det 
et skattemessig overskudd for de som får utgifter dekket 
etter statens satser – provenyeffekt. 
 Reiseavtalenes formål er kun å dekke merutgifter 
ansatte i staten har i forbindelse med tjenestereise. I beg-
ge reiseavtalene kreves det at reisen foretas på den hur-
tigste og rimeligste måten, når det samlet sett tas hensyn 
til alle utgifter og en effektiv og forsvarlig gjennomføring. 
Beregning av nevnte sjablongsatsene består av ulike ko-
stnadselementer og dels en indeksjustering iht. Statistisk 
sentralbyrås prisindekser, på satser partene tidligere har 
vært enige om. 
 Det er den enkelte virksomhet i staten som påleg-
ger ansatte tjenestereiser. Det foreligger ingen løpende 
sentral oversikt over omfanget av antall tjenestereiser og 
bruken av satsene. Dersom et anslag på kostnadskonse-

2/2 

Nedenfor gis en oversikt over innkomne anrop til Øst politidistrikt i mars, april 
og mai 2018: 
 
Anropstype/antall Mars 2018 April 2018 Mai 2018 
112 4771 anrop: 

95,4% ift. 
aksesstidskrav på 
20 sekunder 

6068 anrop: 
 92,4% ift. 
aksesstidskrav på 
20 sekunder 

7676 anrop:  
88,7% ift. 
aksesstidskrav på 
20 sekunder 

02800 8822 anrop – 7085 
besvarte samtaler 

11498 anrop – 8641 
besvarte samtaler 

10914 anrop – 7839 
besvarte samtaler 

 
Andelen anrop som er ubesvart på 02800 er ikke tilfredsstillende. Jeg forventer at 
publikums anrop, både på 112 og 02800, blir besvart av politiet. Dette vil bli fulgt opp 
fra min side i styringsdialogen med politidirektøren. 
 
Politidirektoratet opplyser for øvrig at andel samtaler innenfor aksesstidskravet til 112 
omfatter alle samtaler som blir besvart eller koblet ned innen 20 sekunder. Erfaringer 
fra operasjonssentralen viser at samtaler til 112 som kobles ned innen 20 sekunder i 
hovedsak er feiloppringninger, og at publikum velger å legge på når de blir 
oppmerksomme på at de har ringt et nummer for øyeblikkelig hjelp. 
 
Politidirektoratet opplyser at anropsstatistikken for 112 og 02800 for juni måned så 
langt ikke er tilgjengelig. Direktoratet opplyser videre at de vil undersøke om det er 
mulig å innhente historiske anropstall fra de tre tidligere politidistriktene som nå utgjør 
Øst politidistrikt.   
 
Avslutningsvis ønsker jeg å presisere at Øst politidistrikt har igangsatt en rekke tiltak for 
å bedre kapasiteten både på sentralbordet og på operasjonssentralen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tor Mikkel Wara  
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kvenser skal gjennomføres, må det innhentes tall fra alle 
statlige virksomheter eller deres lønnssentraler. 
 På usikkert grunnlag anslås det at skatteinntektene 
(privat og offentlig sektor) reduseres med anslagsvis 50 
mill. kroner i 2018 som følge av reduserte kilometersatser. 

Virkningene i 2019 avhenger av hva den skattefrie satsen 
blir i 2019, denne satsen fastsettes først når Stortinget ved-
tar statsbudsjettet for 2019. For endringene i kostsatsene 
er endringene i skatteinntekter begrensede. 

SPØRSMÅL NR. 1958

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart . av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Hvordan vil helseministeren sikre at primærhelsetje-
nesten har tilstrekkelig tid og kompetanse til å gi riktig 
oppfølging av barn som har symptomer på alvorlig syk-
dom som f.eks. kreft?»

Begrunnelse:

Bakgrunnen for spørsmålet mitt til helseministeren sky-
ldes en henvendelse fra en pårørende til et alvorlig sykt 
barn med leukemi.
 Gjennom flere måneder oppsøkte de åtte forskjellige 
leger i primærhelsetjenesten, ettersom de oppfattet at 
barnet det gjaldt var sykt og hadde flere symptomer som 
betydelig vekttap og utslett. Ingen av de åtte legene fikk 
gjennomført de nødvendige undersøkelsene, herunder 
blodprøve. Dette skyldtes hovedsakelig at barnet hadde 
angst for sprøyter / nåler, i kombinasjon med at legene 
hadde liten tid.
 Etter om lag tre måneder ble barnet akutt sykt, og tatt 
med til legevakt der blodprøve ble tatt og rask oppfølging 
og behandling iverksatt av spesialisthelsetjenesten. Det 
ble da avdekket at barnet hadde leukemi. Tilbakemeldin-
gen fra spesialisthelsetjenesten var at det kun hadde stått 
om dager før barnets liv kunne ha gått tapt. 
 Dersom sykdommen hadde blitt oppdaget tidlig-
ere gjennom bedre oppfølging i primærhelsetjenesten, 
kunne sykdomsforløpet blitt mindre dramatisk. En slik 
hendelse som dette understreker derfor betydningen av 
at primærhelsetjenesten både har tid og kompetanse til 
å gi riktig oppfølging av barn som kan ha en alvorlig syk-
dom.

Svar:

Jeg takker representanten for spørsmålet. Jeg vil først pre-
sisere at jeg ikke har anledning til å gå inn i enkeltsaker. 
Jeg uttaler meg derfor på generelt grunnlag.
 En hendelse som den representanten beskriver her, 
gjør inntrykk. Etter en slik hendelse må de som er berørt, 
få god oppfølging. I tillegg må alle ansvarlige så raskt som 
mulig gjennomgå hendelsen. De må vurdere om det er 
begått feil, se hva som kan forbedres og læres, også der-
som det ikke har skjedd feil, og gjøre alt som er mulig for 
at tilsvarende ikke skjer igjen dersom feil er begått. Det må 
også vurderes om tilsynsmyndighetene skal trekkes inn.
 Kommunen har et lovpålagt ansvar for å sørge for 
et forsvarlig helsetilbud til de som oppholder seg i kom-
munen. I dette ligger det blant annet at kommunen skal 
tilrettelegge tjenestene slik at personell som utfører tje-
nestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, 
slik at pasientene får nødvendig og forsvarlig tilbud. Dette 
innebærer at kommunen har plikt til å sørge for tilstrek-
kelig personell og kompetanse.
 Det enkelte helsepersonell har en lovpålagt plikt 
til å utøve sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte. 
Helsepersonellet har en plikt til å holde seg tilstrekke-
lig oppdatert på sitt fagfelt. Det stilles krav om tilstrek-
kelige undersøkelser og indikasjon for behandlingen. 
Yrkesutøvelsen må tilpasses etter faglige kvalifikasjon-
er, slik at man ikke påtar seg andre arbeidsoppgaver og 
vurderinger enn det kvalifikasjonene tilsier. Dette forut-
setter at man kjenner sine faglige begrensninger og aktivt 
vurderer om pasienten tilstand tilsier at hjelp fra per-
sonell med andre kvalifikasjoner innhentes og å henvise 
pasienter videre til spesialisthelsetjenesten når det er be-
hov for det. 
 Denne regjeringen vedtok en ny forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som 
trådte ikraft 1. januar 2017. Formålet med forskriften er 
å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 
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kvalitetsforbedring og pasient- og bruker-sikkerhet, og 
at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. 
Den slår tydelig fast at det er toppledelsen, for primærhel-
setjenestens del vil det si kommunen, som har ansvaret 
for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalu-
eres og korrigeres. Selv om de fleste fastleger er private 
næringsdrivende med avtale med kommunen, har kom-
munen ansvar for å følge opp at også disse tjenestene er 
forsvarlige og sikre. Fastlegene har i tillegg et selv-stendig 
ansvar for å følge forskriften. God implementering av for-
skriften er avgjørende for at den skal tjene sitt formål og 
bidra til å fremme ledelse, styring og kultur for god kval-
itet og pasientsikkerhet. Helsedirektoratet har utgitt en 
veileder til forskriften. Veilederen er publisert på nettsid-
en til Helsedirektoratet.
 Jeg har sørget for heve kompetansekravene til all-
mennleger i ny forskrift om kompetansekrav for leger i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forskriften 
skal bidra til å heve kvaliteten i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten i det den blant annet stiller krav til at 
leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen fra 
1. mars 2017, som hovedregel må være spesialister i all-
mennmedisin eller under spesialisering.  
 Ved alvorlige hendelser har i dag helseforetak og virk-
somheter som har avtale med helse-foretak eller region-
ale helseforetak en lovfestet plikt til straks å varsle Statens 
helsetilsyn”, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Det 

er nå vedtatt å utvide plikten til å omfatte alle helse- og 
omsorgstjenester. Dette vil blant annet innebære at også 
alvorlige hendelser i kommuner og private virksomheter 
må varsles til Statens helsetilsyn. Varslene vil bli vurdert 
og fulgt opp tilsynsmessig av Statens helsetilsyn, herunder 
ved behov foreta stedlige undersøkelser. Statens helsetil-
syn publiserer fortløpende statistikk over alle varslene og 
alle avgjørelser/ rapporter (anonymisert).
 Arbeidet med å etablere Statens undersøkelseskom-
misjonen for helse- og omsorgstjenesten er godt i gang. 
Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige 
hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer 
kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. 
Slik kunnskap skal bidra til å forebygge fremtidige hendel-
ser og gjøre helse- og omsorgstjenesten enda tryggere og 
bedre for pasientene.
 Det er i ny bestemmelse i pasient- og brukerrettighet-
sloven § 7-6 vedtatt en rett for pasienter, brukere og 
pårørende til å varsle tilsynsmyndighetene om alvorlige 
hendelser. Varslene skal sendes til og vil bli vurdert av 
Statens helsetilsyn, også med tanke på om det er behov 
for stedlige undersøkelser. Varslene skal behandles på 
tilsvarende måte som i tilfeller hvor varslene blir sendt fra 
virksomheter. Pasienter, brukere eller nærmeste pårøren-
de har også i lov om Statens undersøkelseskommisjon 
for helse- og omsorgstjenesten fått en rett til å varsle un-
dersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser. 

SPØRSMÅL NR. 1959

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart . av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Kan statsråden stadfeste at Forsvarssjefen i det komande 
arbeidet med Forsvarssjefens Fagmilitære Råd får man-
dat til å fungere som etatsjef og fritt leggje fram sitt fors-
varsfaglege råd til Forsvarsdepartementet utan at arbeidet 
vert leia eller styrt, og konklusjonane dermed overstyrt, 
frå departementet si side?»

Grunngjeving:

Nettstaden AldriMer.no skriv i dag at Forsvarsdeparte-
mentet sjølv vurderer å styre arbeidet med FMR.  Gjen-
nom ein slik modell vil alt Forsvarssjefen legg fram vere 
godkjent av departementet på førehand. Forsvarssjefen 
vert i så fall avskilta som sjølvstendig etatsjef og redusert 

til rådgjevar for Forsvarsministeren.  Sjølv om Forsvarss-
jefen skulle akseptere ei slik redusert rolle vil det gjere 
arbeidet til Stortinget mykje vanskelegare i og med at det 
vert uråd å skilje dei faglege råda frå dei politiske priorit-
eringane.

Svar:

Det har vore praksis å leggja fram langtidsplanar for fors-
varssektoren kvart fjerde år. Kvart Storting vil i løpet av 
perioden få seg førelagt ein heilskap med oppdatering av 
forsvars- og tryggleikspolitikken, forsvarsøkonomien og 
andre sentrale tema. Stortinget vert då gjeve høvet til å ta 
stilling til dei langsiktige måla for forsvarssektoren sin in-
nretning og verksemd. Politisk vedtekne langtidsplanar er 
eit sentralt fundament for utviklinga av forsvarssektoren.
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 Forsvarsdepartementet har fokus på implementering 
av inneverande langtidsplan, Prop. 151 S og beslutninger 
knytt til Prop. 2 S, som til saman var grundige gjennom-
gangar av heilskapen.
 Forsvarsdepartementet driv kontinuerleg langtid-
splanlegging for å utvikla forsvarssektoren vidare. Den 
kontinuerlege tilnærminga inneber at langtidsplanane 
ikkje treng lik innretting i kvar einskild plan, men at den 
kan tilpassast slik at ein kan sjå på saker der det er behov 
for endring eller ønskeleg å framme ny politikk. 
 Forsvarssjefen er regjeringa si øvste fagmilitære 
rådgjevar og vil, gjennom å gje klare fagmilitære råd, ha 
ei sentral rolle i komande prosess. Forsvarssjefens råd er 

ein viktig del av arbeidet med å ta fram ein langtidsplan. 
Arbeidet med ein langtidsplan vert organisert ut frå kva 
planen skal omhandla. 
 Denne regjeringa skal leggja fram ein langtidsplan i 
løpet av denne stortingsperioden. Tidlegare prosessar har 
vore ulikt organisert, både med omsyn til korleis fagmil-
itære råd vert teke fram og korleis langtidsplanprosessen 
er lagd opp. Det er førebels ikkje teke stilling til innretnin-
gen på ein kommande langtidsplan eller korleis det fag-
militære rådet skal innrettast. Dei konkrete inngangsver-
diane, eventuelle avgrensingar, og prosessane for å ta fram 
ein ny langtidsplan er såleis enno ikkje klårlagd. 

SPØRSMÅL NR. 1960

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum
Besvart . av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«Kommunalministeren har uttalt at hun vil innkalle til 
møte 13. august i fellesnemnda hun har oppnevnt for å 
gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark. 
Finnmark fylkesting har besluttet å ikke oppnevne med-
lemmer til nemnda etter at en folkeavstemming har vist at 
befolkningen i Finnmark med overveldende flertall ikke 
ønsker en sammenslåing.  Flere partier i Troms har varslet 
at de ikke vil oppnevne medlemmer til fellesnemnda.
 Vil statsråden, i respekt for lokaldemokratiet, avlyse 
møtet hun har innkalt til 13. august?»

Begrunnelse:

I regjeringserklæringen står det:

 “Et godt samfunn bygges nedenfra.  Regjeringen vil spre 
makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn 
mulighet til å styre sin egen hverdag, og til å forme sin egen 
fremtid.”

 Jeg vil ut fra regjeringens egen plattform for politik-
ken som skal føres, oppfordre statsråden til å avlyse det 
varslede møtet i fellesnemnda for Troms og Finnmark.

Svar:

Inndelingsloven gir Stortinget myndighet til å vedta sam-
menslåing av fylkeskommuner. Stortinget vedtok 8. juni 
2017 å slå sammen Troms og Finnmark fylkeskommuner 

fra 1. januar 2020. Sammenslåingsvedtaket ble oppret-
tholdt i Stortinget den 7. desember 2017.
 Det er regjeringens oppgave å gjennomføre vedtak 
fra Stortinget. Det fremgår også av regjeringserklæringen 
at “Regjeringen gjennomfører regionreformen. Færre fyl-
keskommuner vil gi grunnlag for sterkere regioner, som 
kan gi bedre tjenester og drive en mer samordnet sam-
funnsutvikling. Dette legger til rette for utbygging av at-
traktive bo- og næringsområder og gode, miljøvennlige 
transportløsninger.”
 Det følger av inndelingsloven at det skal opprettes 
en fellesnemnd ved sammenslåing av fylkeskommuner. 
Fellesnemndas oppgaver er å samordne og ta seg av for-
beredelsene til den nye fylkeskommunen. Det er kort tid 
fram til 2020, og innbyggerne, næringslivet og ikke minst 
de ansatte i fylkeskommunen fortjener at den viktige pro-
sessen med å bygge en ny fylkeskommune kommer i gang.
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SPØRSMÅL NR. 1961

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen
Besvart . av næringsminister  Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

«Kan statsråden informere om begrunnelsen for at stat-
lige organer fortsatt utformer anbud som effektivt eksk-
luderer mindre og mellomstore leverandører på hotell/
overnatting/konferansemarkedet?»

Begrunnelse:

Det er viktig at anbud utformes slik at de bygger opp 
om konkurranse i markedet. Det skjer både ved å unngå 
å stykke opp innkjøp unaturlig, men også ved å gi små 
og mellomstore bedrifter anledning til å kunne delta i 
konkurransen om feks. deler av et anbud.
 I forbindelse med innkjøp av hotell/konferanse fra 
Sykehusinnkjøp, ble tilbud fra De Bergenske avvist med 
følgende begrunnelse: 
 «Tilbudet fra De bergenske hoteller AS er med dette 
avvist (…). Bakgrunnen for avvisningen er at tilbudet fra 
De bergenske hoteller avviker vesentlig fra konkurranse-
dokumentene. Det fremgår av kravspesifikasjonens punkt 
2 at tilbyder må inngi tilbud på følgende tre hoved des-
tinasjoner: Oslo innenfor ring 2, Trondheim og Bergen. I 
tillegg fremgår det av kravspesifikasjonens punkt 3 at til-
byder må inngi tilbud på minimum 2 av følgende øvrige 
hoved destinasjoner: Tromsø, Bodø, Kristiansand, Hamar, 
Gardermoen og Sandnessjøen. I tilbudet fra de Bergenske 
hoteller er det kun inngitt tilbud på en destinasjon; Ber-
gen.»
 Dette medførte skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal 
(Frp), datert 5. mars 2018. I sitt svar datert 12. mars 2018 
svarer statsråden at han ønsker å legge til rette for at også 
små og mellomstore bedrifter skal kunne delta i denne 
typen anbud.  
 Til tross for dette, sender Kompetanse Norge ut et an-
bud i vår med følgende betingelser: (Fra «Konkurranseg-
runnlag Anbudskonkurranse Rammeavtale om hotell- og 
konferansetjenester – saksnr 2018/298»)
a) «Kompetanse Norge ønsker å inngå parallelle ram-

meavtaler med inntil tre leverandører for hotell- og 
konferansetjenester.» (Vedlegg 1)

b) «Det stilles som minimumskrav at Leverandør kan 
dekke følgende byer: Oslo, Stavanger, Tromsø, Trond-
heim og Bergen.» (Vedlegg 1)

c) «1.6 Alternative tilbud og deltilbud:  I denne konkur-
ransen er det ikke anledning til å levere alternative til-
bud, eller tilbud på deler av oppdraget.» (Konkurranse-
grunnlag)

 Med dette grunnlaget er det i praksis bare tre lands-
dekkende kjeder som er i stand til å levere tilbud. Med 

en intensjon om å inngå avtale med tre leverandører, ser 
konkurransen ut til å være delvis sjaltet ut i denne pros-
essen. Mindre, regionale hotellkjeder, eller grupper av 
hoteller, er effektivt utelukket. Dette kan medføre redus-
ert konkurranse i markedet, noe som på sikt kan føre til 
høyere priser. 

Svar:

Jeg er opptatt av at det offentlige skal foreta gode offent-
lige anskaffelser og at små og mellomstore bedrifter skal 
få tilgang til offentlige kontrakter. Konkurransen kan bli 
redusert dersom store avtaler legges opp slik at kun få lev-
erandører har mulighet til å delta i offentlige anbud. Både 
i den konkrete konkurransen og på sikt kan dette føre til 
dårligere priser, dårligere utvalg og svekkede innkjøps-
muligheter. 
 For at offentlige oppdragsgivere skal foreta gode an-
skaffelser, trenger de kompetanse og kunnskap. Det er 
oppdragsgiverne selv som må vurdere når det er hensikts-
messig og fornuftig å dele opp anskaffelsene. Regelverket 
pålegger oppdragsgiver å vurdere en slik oppdeling, samt 
å gi en begrunnelse dersom de ikke deler opp anskaffelsen. 
Departementet jobber med en stortingsmelding om of-
fentlige anskaffelser. Der vil vi ha fokus på profesjonaliser-
ing av offentlige anskaffelser og se nærmere på hvordan 
vi kan forbedre virksomhetenes kapasitet og kompetanse, 
slik at de er i stand til å utføre innkjøp på best mulig måte. 
I stortingsmeldingen vil vi også se på hvordan vi bedre 
kan legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan 
konkurrere om offentlige kontrakter. 
 Jeg viser også til at det nylig er etablert et viktig samar-
beid på dette feltet mellom Sykehusinnkjøp HF, NHO, ho-
tellbransjen og Direktoratet for forvaltning og IKT. Med 
tanke på deres felles mål om at hotellaktører skal få delta i 
statlige hotellanbud skal de gjennom sitt samarbeid utar-
beide konkurransemaler som legger til rette for at ikke 
bare landsdekkende kjeder, men også mindre, regionale 
hotellkjeder e.l. skal kunne delta i denne typen konkur-
ranser. 
 Regjeringen gir også i andre kanaler informasjon om 
at offentlige innkjøpere bør ha dialog med leverandør-
markedet og legge opp anskaffelsen på en måte som sikrer 
god konkurranse i det aktuelle markedet. Departementet 
har gitt veiledning til reglene om oppdeling av anskaf-
felser i den nye veilederen til anskaffelsesregelverket. I 
tillegg sendte tidligere næringsminister Monica Mæland 
14. februar 2017 et brev til offentlige oppdragsgivere i 
forbindelse med ikrafttredelsen av nytt anskaffelsesre-
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gelverk, hvor hun trakk frem betydningen av å legge til 
rette for at mindre leverandører skal kunne levere tilbud 

til det offentlige. Mæland understreket også viktigheten 
av god konkurranse om offentlige oppdrag. 

SPØRSMÅL NR. 1962

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Tuva Moflag
Besvart . av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner

Spørsmål:

«Hvordan vil statsråden sørge for at skoler som ønsker det 
kan ansette kompetanse for å ivareta elevenes psykiske 
helse bedre?»

Begrunnelse:

I Ski kommune har man nylig ansatt en sykepleier med 
særlig kompetanse innenfor psykisk helse til å være en 
del av skolens stab. Per i dag finnes det tilskuddsordninger 
for frivillige organisasjoner som jobber med psykisk helse 
og for å øke kapasiteten i helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten, mens Ski Ungdomsskole selv ikke fikk anledning 
til å søke på Helsedirektoratets tilskuddspott. Skolen selv 
har i kraft av sitt samfunnsoppdrag en helt unik mulighet 
til å bidra positivt for elevenes psykiske helse, og i de nye 
læreplanene vil livsmestring og psykisk helse angivelig få 
en større plass. Da bør det åpnes for støtteordninger der 
helsepersonell med kompetanse i psykisk helse kan an-
settes av skolen selv.

Svar:

Regjeringen har psykisk helse som et av sine satsingsom-
råder. I 2017 la vi frem strategien “Mestre hele livet” som 
beskriver hvordan psykisk helse skal være en likeverdig 
del av folkehelsearbeidet. Strategien omfatter alle aldre, 
men har et særskilt mål om å fremme god psykisk helse 
hos barn og unge. 
 Årsakene til at barn og unge utvikler psykiske 
helseutfordringer og plager er sammensatte. Det er likev-
el godt dokumentert hvilke elementer som fremmer god 
psykisk helse. Det å oppleve vennskap og bli inkludert i 
et felleskap, opplevelsen av mestring og lykkes med noe, 
å kunne påvirke sin egen hverdag og omgivelser henger 
sammen med god psykisk helse.
 Barnehage og skole er arenaer hvor barn og unge skal 
oppleve vennskap, mestring og medvirkning. Det er også 
arenaer hvor de skal møte trygge voksenpersoner som ser 
hver enkelt og som fanger opp de som sliter. Derfor spill-

er barnehagen og skolen en viktig rolle i arbeidet med å 
fremme god psykisk helse. 
 Lærerne er viktige voksenpersoner i mange elevers 
hverdag, de er tett på elevene og oppdager når noen slik-
ter med psykiske helseplager. Lærerne og det pedagogiske 
personalet kan imidlertid ikke løse alle utfordringer som 
barn og unge står ovenfor alene og det er behov for andre 
fagkompetanser inn i “laget rundt eleven”. Her er pedago-
gisk-psykologisk tjeneste og skolehelsetjeneste naturlige 
samarbeidspartnere, men kommunene og skolene kan 
ansette annet personale som kan bidra til skolens arbeid 
med det psykososiale miljøet.
 Det er kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere 
som har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i 
virksomheten for å kunne møte de utfordringene de står 
overfor. Samarbeid på tvers er avgjørende for å hjelpe alle 
barn og unge i skolen, og særlig barn som sliter. Skolen 
må bli bedre til å bruke kompetansen som allerede finnes 
i kommunene. Vi har derfor innført en lovfestet plikt for 
skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenest-
etilbydere som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), 
Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og helseinstitusjon-
er. 
 Jeg er opptatt av at nye tiltak i skolen må kunne doku-
mentere effekt og at vi skal videreutvikle praksis i skoler 
og barnehager basert på kunnskap. Derfor følger vi opp 
satsingen på flere helsesøstre med forskning. I forsknings-
prosjektet “Et lag rundt eleven” følger forskere ulike skoler 
som har fått tilført en ekstra helsesøsterressurs i en toårs-
periode for å arbeide særlig med 5.- 7. trinn. Utprøvingen 
startet skoleåret 2017/2018 og sluttrapportene leveres i 
juni 2020. Resultatene fra evalueringene vil gi verdifull in-
formasjon hvordan vi kan legge til rette for bedre samspill 
mellom skolehelsetjenesten og skolen.
 Regjeringen har styrket kommuneøkonomien for 
å gi rom for gode lokale prioriteringer. Det har vært en 
opptrapping over flere år i bevilgningen til helsestasjon 
og skolehelsetjenesten. I 2018 var den samlede bevilgnin-
gen på 1,16 mrd. kroner i form av ramme- og øremerkede 
tilskudd til kommunene. Styrking av skolehelsetjenesten 
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er et viktig tiltak for å støtte lærerne og skolene. En bedre 
skolehelsetjeneste vil gi barn og unge tilgang til flere vok-
sne med riktig kompetanse og tid til å lytte. Vi har sørget 
for å få flere helsesøstre i skolen, og dette er en satsing vi 
skal fortsette med.
 Helse- og omsorgsdepartementet har flere til-
skuddsordninger som bidrar til å øke kapasitet og kom-
petanse i kommunalt psykisk helsearbeid. Blant annet 
kan kommunene søke om tilskudd til å ansette psykolo-
ger. Tilskuddsordningen som det vises til i begrunnelsen 
for spørsmålet; “Psykisk helse i skolen,” er en ordning som 
har som mål å styrke området psykisk helse i skolen med 

fokus på bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og 
samarbeid mellom sentrale instanser og
 tjenester for barn og unge. Det er bestemt at ord-
ningen skal gjennomgås for bedre å legge til rette for at 
psykisk helse i større grad integreres i norsk skole, og at 
tiltak rettes mot de skoler med størst behov, jf. Prop. 1 S 
(2017–2018). Helse- og omsorgsdepartementet har gitt 
Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en ekstern 
forskningsbasert evaluering av kommuner og skolers im-
plementering og bruk av psykisk helse-programmene i 
skolen. Evalueringen forventes ferdigstilt høsten 2019.
 

SPØRSMÅL NR. 1963

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt
Besvart . av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Kan statsråden bekrefte at en eventuell beslutning om 
å legge ned et av Forsvarets verksteder forutsetter et ek-
splisitt vedtak i Stortinget?»

Begrunnelse:

I følge Grunnlovens § 25 kan ikke Forsvaret “forøkes eller 
forminskes uten Stortingets samtykke”. Ved framlegging 
av langtidsplanproposisjonen i juni 2016 valgte regjerin-
gen å fremme sin anbefaling om nedlegging av Forsvarets 
verksted på Karljohansvern som et eget forslag til romer-
tallsvedtak i Stortinget ((vedtaksforslag X)I): “Forsvarets 
leir på Kjeller, med flyplass legges ned. Forsvarets verkst-
ed på Karljohansvern legges ned. Hovemoen leir og Åse-
garden leir leggges ned.”)

Svar:

Forsvarsdepartementet har lagt til grunn at det er styrk-
estrukturen som er omfattet av § 25, annet punktum. Dette 
har i praksis omfattet den til enhver tid gjeldende styrk-
estrukturtabellen, slik denne er besluttet av Stortinget, i 
forbindelse med behandlingen av en langtidsplan. Videre 
gjelder dette de endringer som senere i planperioden er 
besluttet av Stortinget og som er tilknyttet behandlingen 
av det årlige budsjettet eller andre stortingsdokumenter. 
 I tillegg til dette utgangspunktet for fastsettelse av og 
endringer i styrkestrukturen, har følgende formelle ram-

mer blitt lagt til grunn for utvikling av Forsvarets organis-
asjon:
 
- Organisering av Forsvaret, som er etablert på bakgrunn 

av stortingsvedtak, endres ikke uten å legge forslag 
frem for Stortinget.

- Lovbestemmelser, som fastlegger hvilke organisator-
iske endringer som kan iverksettes uten samtykke fra 
Stortinget, jf. eksempelvis lov om verneplikt og tjeneste 
i Forsvaret mm. og lov om Kystvakten.

- Ansvar og myndighet til å gjøre interne strukturen-
dringer som ikke omfattes av ovenstående tilligger i 
utgangspunktet de underliggende etatssjefer.
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SPØRSMÅL NR. 1964

Innlevert 28. juni 2018 av stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt
Besvart . av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Når og hvordan vil Stortinget bli involvert i behandlin-
gen av anbefalingene fra utredingen “ Utvikling og effek-
tivisering av vedlikeholdstjenestene i Forsvaret”?»

Svar:

Som redegjort for i Prop. 151 S (2015–2016), skal det gjen-
nomføres en omfattende
 modernisering av støttestrukturen og logistikkom-
rådet i forsvarssektoren. Den operative evnen skal økes 
gjennom mer effektiv bruk av ressursene, økt reaksjon-
sevne og fleksibilitet, styrket utholdenhet og økt operativ 
tilgjengelighet. Økt strategisk samarbeid med forsvarsin-

dustrien skal vurderes for å effektivisere vedlikeholds-
virksomheten. Det er også gjennom interne og eksterne 
analyser identifisert et betydelig potensiale for å forbedre 
og effektivisere interne prosesser. For å sikre logistik-
kstøtte som gir høy operativitet og utholdenhet, må virk-
somheten også tilpasse seg Forsvarets øvrige organisasjon 
og struktur. 
 Forsvaret har derfor fått oppdrag om å gjennomgå og 
forbedre interne prosesser, samt vurdere eventuell bort-
setting av vedlikehold. Dette arbeidet pågår nå i Forsvaret, 
og Forsvarets anbefaling er ikke fremmet til Forsvarsde-
partementet. Avhengig av anbefalingen og Forsvarsde-
partementets vurdering av denne, vil saken fremmes for 
Stortinget på egnet måte. 

SPØRSMÅL NR. 1965

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol
Besvart . av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Hvilken empiri har statsråden for at hemmelighold av 
legemiddelpriser vil kunne gi betydelig bedre rabatter 
enn åpenet ogm legemiddelpriser?»

Begrunnelse:

Helse- og omsorgskomiteen behandlet i vår representant-
forslaget Dokument 8:93 S (2017-2018). Da vektla en sam-
let komité åpenhet: “Komiteen viser til at Stortinget har 
sluttet seg til at vi i noen sammenhenger kan akseptere 
hemmelige priser. Komitten anerkjenner dilemmaet 
rundt innkjøp av legemidler og støtter et styrket nordisk 
samarbeid om innkjøp av legemidler, Komiteen vil un-
derstreke at det skal tilstrebes stor åpenhet i beslutning-
sprosessene, og at alle prosesser i ettertid skal være etter-
prøvbare.”
 Siden 2016 har helseforetakene praktisert hemmelig-
hold av legemiddelpriser. Helseforetakenes rapport om 
hvordan hemmeligholdet skal praktiserer er på høring. I 
den siste tiden har både Aftenposten og Bergens Tidende 

gjengitt at flere aktører bestrider lovligheten ved hhem-
meligholdet helseforetakene legger opp til.
 I sitt svar på spørsmål om denne problemstillingen 
fra Arbeiderpartiets representant Tuva Moflag (Domunet 
nr. 15:1860 (2017-2018)) skriver statråden at “et krav om 
åpenhet kan føre til at innkjøper av legemidler vil kunne 
gå glipp av til dels betydelige rabatter, og at legemidlene 
derfor ikke kan tilbys pasientene.” Vi etterspør epmiri for 
denne påstanden, i form av forskning eller konkrete ek-
sempler.

Svar:

Jeg ønsker i utgangspunktet at det skal være mest mulig 
åpenhet i beslutningsprosessene i helsetjenesten, også 
rundt legemiddelpriser. Det er viktig for legitimiteten til 
beslutningene. Samtidig kan åpenhet i visse situasjoner 
ha en kostnad, og det må tas et valg mellom fordeler og ul-
emper ved åpenheten i disse situasjonene. Dette er særlig 
aktualisert gjennom utviklingen i legemiddelmarkedet de 
siste årene, og da særlig i tilknytning til spørsmålet om ik-
ke-offentlige rabatter. 
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 Som omtalt i Prioriteringsmeldingen har myndighe-
tene og innkjøpere av legemidler de senere år erfart at 
legemiddelindustrien markedsfører sine produkter med 
svært høye priser, for deretter å kreve konfidensialitet i 
forhandlinger om rabatter. Dette er særlig tilfellet for nye, 
kostnadskrevende legemidler. Høye kostnader for nye 
legemidler kan føre til at produktene enten ikke kan tas 
i bruk, eller at andre deler av tjenesten må nedprioriteres 
til fordel for de nye produktene. Det er ikke en ønsket ut-
vikling. 
 Jeg vil i tillegg vise til erfaringene med overføring av 
finansieringsansvar for legemidler fra folketrygden til de 
regionale helseforetakene. Flere legemiddelgrupper er 
overført i løpet av de siste årene, og overføringene har vist 
å gi gode rabatter gjennom forhandlinger med industrien. 
Blant annet har helseforetakene fremforhandlet en avtale 
om legemiddel for behandling av hepatitt C som har gjort 
det mulig å tilby disse legemidlene til alle pasienter som 
vil ha nytte av det.
 Bruk av rabattavtaler mellom det offentlige og legem-
iddelindustrien må håndteres innenfor de rammer som 

dagens lovverk setter. Dette ble bl.a. drøftet i Prop. 83 L 
(2015-2016) Endringer i legemiddelloven (refusjonskon-
trakter og rabatter). Offentleglova, forvaltningsloven og 
legemiddelloven regulerer i hvilken grad legemiddelpris-
er kan unntas offentlighet. 
 Jeg vil understreke at det er de regionale helseforetak-
ene som må vurdere helt konkret hvilke rabatter som kan 
godtas i spesialisthelsetjenesten, og innenfor de rammer 
dagens lovverk setter, hvilken informasjon det er aktuelt å 
unnta fra innsyn. Dette er en del av deres sørge for-ansvar, 
jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. Det er også disse 
som er nærmest til å vurdere i konkrete tilfeller hvordan 
graden av åpenhet påvirker rabattene.
 De regionale helseforetakene har nylig hatt på høring 
en rapport om Håndtering av enhetspriser for legemidler 
og prinsipper for rutiner for prisinformasjon. Jeg er kjent 
med at denne rapporten skal behandles på et møte mel-
lom de administrerende direktørene i regionale helse-
foretak (AD-møtet) til høsten.

SPØRSMÅL NR. 1966

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 2. august 2018 av barne- og likestillingsminister  Linda C. Hofstad Helleland

Spørsmål:

«NAV gjør vedtak på bakgrunn av at norsk far ble tilkjent 
daglig omsorg. Deretter omgjør NAV vedtaket til fordel 
for mor som er fradømt omsorgen og har bortført barnet 
ulovlig.
 Er gjeldende regler i slike saker at myndighetene skal 
flytte bidragsplikt fra den forelderen som er tilkjent daglig 
omsorg ved dom over til barnebortfører, og mener stats-
råden dette er greit eller vil hun ta initiativ til å endre re-
glene?»

Begrunnelse:

Viser til svar på tidligere spørsmål ang barnebortføring og 
pålagt bidrag. Det er vanskelig å se at ikke praksis i sak-
en bryter Haag-konvensjonens intensjon om forhindre 
barnebortføring.

Svar:

eg ber om forståelse for at jeg som statsråd ikke har anled-
ning til å gå inn i eller til å kommentere enkeltsaker. Jeg 
kan imidlertid gi følgende svar om lovgivningen på det ak-
tuelle området, som også Arbeids- og sosialdepartement-
et, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdeparte-
mentet har et ansvar for. Svaret er utarbeidet i samarbeid 
med de berørte statsråder. 
 Tilfeller der en av foreldrene, i strid med foreldreans-
varet, tar med seg et barn som bor i Norge til et annet land, 
eller holder barnet sitt tilbake i utlandet etter et lovlig op-
phold, er utfordrende både for den forelderen som sitter 
igjen og for barnet. Formålet med Haagkonvensjonen 
1980 og lov om stans i utbetalinger etter barnebortføring 
er derfor å fremme rask tilbakeføring av bortførte barn og 
å forebygge slik bortføring. 
 Som nevnt i mitt svar til spørsmål nr. 1732 av 23. mai 
2018, er utgangspunktet at en ulovlig bortføring etter 
Haagkonvensjonen 1980 ikke endrer det formelle boste-
det til barnet, og at barnebidraget skal innkreves etter de 
vanlige reglene, som om bortføringen ikke hadde skjedd. 
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Bortføringen skal altså ikke i seg selv medføre endringer 
i bidragsplikten eller innkrevingen av bidraget, men ute-
lukkende i utbetalingen av bidraget, for å fremme rask til-
bakeføring av barnet.
 Imidlertid er det slik at forholdene kan endres. Part-
ene kan selv bli enige om at barnet ikke skal tilbakeføres, 
eller det kan komme en rettskraftig dom om at barnet 

ikke skal returneres til Norge. I slike tilfeller må naturlig 
nok det opprinnelige vedtaket om barnebidrag endres, og 
det kan etter forholdene bli aktuelt å fastsette bidrag fra 
den som barnet ikke bor fast hos. 
 Gjeldende regelverk søker, samlet sett, å ivareta de 
ulike hensynene som gjør seg gjeldende i disse krevende 
og kompliserte sakene på en god måte.   

SPØRSMÅL NR. 1967

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Heidi Greni
Besvart . av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«§ 13 i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller 
skadet av rovdyr, gir bestemmelser om erstatning av om-
kostninger, ulemper og kostnader på besetningsnivå.  Er-
statninger for følgekostnader i sauebesetninger ytes etter 
satser som gir økt erstatning ved økende tap.  Beitelagene 
gjør en stor innsats for å redusere tap av husdyr til rovvilt. 
Skadereduksjoner som følge av slik innsats gir ikke erstat-
ning.  
 Vil statsråden bidra til at  merarbeid og tilsyn som ut-
føres i beitelag for å redusere tap kan gis godtgjørelse?»

Svar:

Erstatningsforskriften gir dyreeier krav på erstatning for 
tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av 
rovvilt. Erstatning etter forskriften forutsetter altså at ta-
pet og følgekostnadene har oppstått som følge av at hus-
dyr blir drept eller skadet av rovvilt.  
 I tillegg til dette gir Staten økonomisk støtte til fore-
byggende tiltak mot rovviltskader etter forskrift om 
tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften). Dette er in-
gen erstatningsordning, men en tilskuddsordning med 
målsetting om å sikre iverksettelse av effektive forebyg-
gende tiltak for å begrense skader forårsaket av rovvilt, 
samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for 
lokalsamfunn og andre grupper. I henhold til denne ord-
ningen kan det gis tilskudd til forebyggende tiltak som har 
direkte tapsreduserende effekt og til en kombinasjon av 
tiltak der slik effekt samlet sett kan oppnås. 
 Tiltak med direkte tapsreduserende effekt omfatter 
tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr, blant annet tid-
lig nedsanking, forsinket utslipp på utmarksbeite, flytting 
til mindre rovviltutsatte beiteområder, hjemmebeite og 

rovdyravvisende gjerder. Utvidet tilsynsaktivitet støttes 
ikke alene, men omfattes i kombinasjon med andre tiltak, 
for eksempel ved bruk av vokterhund. Planlagt utvidet til-
syn kan støttes når det er en nødvendig del av tiltak med 
direkte tapsreduserende effekt, men må avklares med 
Fylkesmannen på forhånd. Andre tiltak som kan være 
direkte tapsreduserende omfattes også, så lenge de faller 
innenfor forskriftens formål.
 Totalt ble det utbetalt rundt 76 millioner kroner til 
forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2017. 45 av 
disse ble utbetalt til sauenæringen.
 Det er også etablert en ordning med kompensasjon 
ved vedtak om beiterestriksjoner etter dyrevelferdsloven.
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SPØRSMÅL NR. 1968

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Tuva Moflag
Besvart . av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Hvorfor er reglene slik at vaksiner som fellesskapet har 
betalt ikke kan brukes av andre grupper som kan ha ny-
tte av dem, og hva vil helseministeren gjøre for å hindre at 
fullt brukbare HPV-vaksiner blir kastet?»

Begrunnelse:

NRK Hordaland skriver 28. juni om at Bergen kommune 
har gitt overskuddsvaksiner til rusavhengige, men at 
Folkehelseinstituttet nå har satt foten ned for denne prak-
sisen. Begrunnelsen er at vaksinene er kjøpt inn til barne-
vaksinasjonsprogrammet. Vi kan ikke sette oss i en situas-
jon der felleskapets innkjøpte vaksiner kastes fremfor å gi 
helsehjelp til dem som kan ha nytte av det.

Svar:

Jeg er enig med representanten Tuva Moflag i at felless-
kapets ressurser skal forvaltes på best mulig måte. Det 
gjelder også legemidler og vaksiner som er kjøpt inn på 
det offentliges bekostning. 
 Når det gjelder legemidler generelt og vaksiner sp-
esielt må vi i tillegg også være sikre på at produktene er 
av topp kvalitet. Slike kvalitetskrav er regulert i forskrift 
om grossistvirksomhet med legemidler og kravene til god 
distribusjonspraksis som går frem i denne forskriften. 

Av dette regelverket framgår at vaksiner som er sendt til 
kommunene ikke kan returneres til Folkehelseinstituttet.
 Alle innkjøp av vaksiner til barnevaksinasjonspro-
grammet kjøpes inn etter utlyst anbud i EØS-området 
til anbudspris. Vaksiner til andre målgrupper kjøpes inn 
etter andre vilkår. Formålet for vaksiner som er kjøpt inn 
til program kan endres, men da etter nærmere avtale med 
produsent om endrede vilkår. HPV-vaksinen er kjøpt inn 
til jenter i 7. klassetrinn som har rett til gratis vaksine i 
barnevaksinasjonsprogrammet. Det er den enkelte kom-
mune som har ansvar for å gi og holde oversikt over behov 
for vaksiner. 
 MSD, produsenten av vaksinen Gardasil som det her 
er snakk om, er positiv til at overskuddsvaksiner av HPV 
som finnes på lager i Folkehelseinstituttet eller allerede 
er distribuert til kommunene, kan tilbys andre grupper i 
kommunene enn målgruppen i barnevaksinasjonspro-
grammet. Jeg har på denne bakgrunn offentlig uttalt at 
kommunene står fritt til å tilby vaksinene til prioriterte 
risikogrupper.
 I tillegg til de HPV-vaksinene som er distribuert til 
kommunene, har Folkehelseinstituttet et restlager på om 
lag 18 000 doser. Instituttet har plikt til å sikre at kom-
munene får HPV-vaksinene de trenger i barnevaksinas-
jonsprogrammet og må ha noe i reserve. Instituttet har 
derfor frist til 1. september 2018 med å foreslå alternativ 
bruk av vaksiner som blir til overs.

SPØRSMÅL NR. 1969

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart . av næringsminister  Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

«Kva er status i arbeidet med å avvikla den norske koldrifta 
på Svalbard og kva er no anslaget for kostnadane ved op-
prydding?»

Svar:

Regjeringa fremma i Prop. 1 S (2017-2018) forslag om å 
avvikle koldrifta til SNSK-konsernet i Svea og Lunckefjell. 

Koldrifta til SNSK-konsernet i Gruve 7, som leverer kol til 
kraftverket i Longyearbyen, skal holde fram vidare.
 I revidert nasjonsbudsjett 2018 går det fram at selska-
pet er i ferd med å utarbeide planar for oppryddinga som 
skal gås gjennom av departementet sin eksterne rådgjevar 
og miljømyndigheitene. Det går også fram at kostnadane 
til oppryddinga framleis er usikre, og at siste tilgjengele-
ge anslag, på ufullstendig grunnlag, er på om lag 2,5 mrd. 
kroner.
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 I etterkant av at revidert nasjonalbudsjett 2018 blei 
lagt fram, har selskapet arbeida vidare med planane for 
oppryddinga. Den eksterne rådgjevaren har også kome 
lengre i sitt arbeid. Selskapet sin plan for oppryddinga i 
Lunckefjell, som må gjennomførast før oppryddinga i 
Svea, er nyleg sendt miljømyndigheitene. Selskapet vil 
trengje meir tid på å utarbeide planen for Svea, kor det er 
fleire usikre moment. Selskapet sin plan for Svea vil truleg 
vere ferdig våren 2019. Basert på vurderingar frå ekstern 

rådgjevar og selskapet, og med atterhald om miljømyn-
digheitene si handsaming av saka, kan det no synast som 
fornuftig at oppryddinga i Lunckefjell startar med føre-
buande aktivitetar hausten 2018, medan oppryddinga i 
Svea truleg vil kome i gang i 2019/2020.
 Departementet vil kome tilbake til Stortinget med ei 
samla vurdering av saka i framlegget til statsbudsjettet for 
2019.

SPØRSMÅL NR. 1970

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart . av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Kan statsråden gje eit oversyn over alle møter, brev og 
andre konkrete initiativ som er teke i saka om Mullah 
Krekar sidan dåverande statsråd Amundsen svarte på 
skriftleg spørsmål, Dokument nr. 15:931 (2016- 2017) den 
7. april 2017?»

Grunngjeving:

I svar på skriftlig spørsmål, Dokument nr. 15:1857 (2017-
2018), unnlater statsråden å svare på mitt spørsmål om 
kva som konkret er gjort i saka. 
 For å presisera kva det er ynskjeleg å få informasjon 
om så er det: 
 Møter, korrespondanse og andre handlinger mot 
irakiske myndigheiter om saka etter 7. april 2017. 
 Møter, korrespondanse og andre handlinger mot 
italienske myndigheiter om saka etter 7. april 2017. 
 Møter, korrespondanse og andre handlinger mot an-
dre land om saka etter 7. april 2017. 
 Dersom det ikkje har vore noko slik aktivitet etter 7. 
april 2017 er det ynskjeleg å få vite det.

Svar:

Jeg viser til herværende spørsmål, samt spørsmål av 15. 
juni i år, fra representanten Pollestad om hva Justis- og 
beredskapsdepartementet har foretatt seg for å gjen-
nomføre utvisningen av Najmuddin Faraj Ahmad (Mulla 
Krekar). 
 Som jeg påpekte i mitt svarbrev av 22. juni, er det fort-
satt en høyt prioritert oppgave for regjeringen at personer 

som er utvist på grunn av grunnleggende nasjonale inter-
esser skal sendes ut av landet så snart det er mulig. 
 Det følger imidlertid av utlendingsforskriften § 15-1 
at en utlending som er vernet mot utsendelse i henhold 
til våre folkerettslige forpliktelser, ikke kan returneres til 
hjemlandet før returbildet er så endret at det kan treffes 
nytt vedtak. Denne forskriftsbestemmelsen ble vedtatt av 
Regjeringen Stoltenberg, hvor også Senterpartiet var med. 
 Returspørsmålet er som jeg tidligere har opplyst til 
løpende vurdering. Når det gjelder straffesaken mot Mulla 
Krekar i Italia, er det siste departementet har fått opplyst 
at rettsmøte for saken skal avholdes 8. oktober 2018. 
 Jeg har kan skjønne at representanten Pollestad er 
utålmodig etter gjennomføring av utvisningssaker som er 
begrunnet i nasjonale sikkerhetshensyn. Jeg ber imidler-
tid om forståelse for at det vil være en lite hensiktsmes-
sig praksis om departementet skal redegjøre i detalj om 
hvilken kontakt og initiativer som foregår i den enkelte 
sak, så lenge sakene er i prosess. I praksis vil for øvrig op-
plysninger om ulike skritt i slike prosesser også kunne 
gjelde gradert informasjon
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SPØRSMÅL NR. 1971

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl
Besvart . av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Kan statsråden redegjøre for hvor mange ynglinger som 
må tas ut for å nå bestandsmålet for ulv (og oppstille de 
ulike alternativene for uttak av norske/svenske ynglinger, 
eller kombinasjoner av disse)?»

Begrunnelse:

Bestandsmålet for ulv er på 4-6 ynglinger, hvorav 3 helnor-
ske. Det er nå langt fler enn disse. For å nå bestandsmålet 
må man ta ut et antall helnorske revir og grenserevir. Jeg 
ber statsråden om en oversikt over hvor mange ynglinger 
som må tas ut, for eksempel 3 norske og 2 svenske = 4, eller 
2 norske og 2 svenske = 3 osv.

Svar:

Rovviltnemndene har nå vedtatt nye kvoter for lisensfell-
ing kommende høst og vinter. Rovviltnemndene i region 
4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5 (Hedmark) har vedtatt 
felling av ulvene i tre helnorske revir. Vedtaket om kvote 
for lisensfelling i region 4 og 5 har blitt påklaget og er un-
der klagebehandling i rovviltnemndene i region 4 og 5. 
Klima- og miljødepartementet er klageinstans på vedtak 

fattet av rovviltnemndene, og jeg vil derfor ikke uttale 
meg konkret om omfanget av kommende lisensfelling før 
sakene er endelig behandlet.
 På mer generelt grunnlag vil jeg understreke at norsk 
forvaltning av ulvebestanden skal være i tråd med Bern-
konvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforlikene 
fra 2004 og 2011 og Stortingets flertallsvedtak om ulv fra 
2016. Forvaltningen av ulvebestanden kan ikke skje som 
en rent matematisk øvelse. Forvaltningen av ulv baserer 
seg på en helhetsvurdering hvor bestandsstørrelsen, sett i 
forhold til bestandsmålet, inngår som en del av vurderin-
gen. Usikkerhet om blant annet inn- og utvandring, nye 
valpekull, ulovlig jakt, lederdyr som forsvinner og rev-
ir som oppløses inngår som andre viktige momenter i 
vurderingen. I tillegg skal vedtak ha hjemmel i natur-
mangfoldloven dersom felling skal kunne tillates. 
 Siste endelige bestandsstatus for ulv i Skandinavia ble 
rapportert av Rovdata 1. juni 2018, og tallene viser at vi 
sist vinter hadde 10,5 valpekull av ulv i Norge medregnet 
halvparten av ynglingene i grenserevir. To ulvefamilier ble 
skutt i vinterens lisensfelling, slik at vi altså hadde igjen 
8,5. Dette er 2,5 ynglinger over bestandsmålet Stortinget 
har vedtatt.

SPØRSMÅL NR. 1972

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart . av fiskeriminister  Per Sandberg

Spørsmål:

«Norge har vært en pådriver ovenfor EU for å heve gren-
severdiene for miljøgifter i laksefôr, forsvarer statsråden 
denne pådriverrollen, hvordan kan dette være i tråd med 
regjeringens handlingsplan for å redusere miljøgifter og 
vil statsråden gripe inn og få avsluttet Norges lobbyering 
for økte grenseverdier for miljøgifter i laksefôr?»

Begrunnelse:

Morgenbladet har i en serie artikler satt søkelys på Norges 
pådriverrolle i å få økt grenseverdiene for miljøgifter i lak-

sefòr, blant annet i en artikkel 22. juni 2018. I følge Mor-
genbladets artikkel 22. juni heter det:
 “I 20 år har Norge arbeidet for at EU skal tillate mer 
miljøgifter i fôr til laks, viser interne dokumenter. Dette 
går ikke ut over folkehelsen, sier myndighetene, men i 
Fiskeridepartementet var man bekymret for «omdøm-
meproblematikk» hvis arbeidet ble kjent.”
 Spørsmålsstilleren viser til at en hovedbegrunnelse 
for regjeringens handlingsplan “Et miljø uten miljøgifter” 
er folkehelse, hvor barn, unge og gravide fremheves særlig. 
Det heter blant annet i handlingsplanen:
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 “For å dekke kunnskapsbehovet på miljøgifter i sjømat 
trengs det både forskning og omfattende overvåkning. 
Overvåking er viktig både for å vite hva som finnes, tid-
sutvikling og spesielt om det forekommer nye miljøgifter 
som kan true mattryggheten. Det må også forskes på kval-
itativ og kvantitativ virkning av miljøgiftene både på ma-
rine organismer og rettet mot mennesket. Dette er også 
grunnlagsdata som trengs i risikovurdering av eksponer-
ing for miljøgifter fra all mat.
 (   ) Råvarer, fiskefôr og oppdrettsfisk må [derfor] 
kontinuerlig screenes for plantevernmiddelrester, samt 
at relevante stoffer og metabolitter må kvantifiseres 
for å kartlegge omfanget av plantevernmiddelrester i 
fiskefôr og sjømat. Kartlegging av plantevernmiddelrest-
er i fiskefôr og sjømat følges opp av myndighetene. I 2015 
fikk Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 
(NIFES) en ekstrabevilgning på 10 mill. kr. for å bygge opp 
kompetanse og kunnskap på hvilke plantevernmidler og 
nivå av disse som forekommer i fiskefôr, oppdrettsfisk og 
villfisk. Det er også startet nye overvåkingsprogrammer 
for å få mer kunnskap om betydningen av bruk og utslipp 
av miljøgifter i bynære områder. Disse programmene om-
fatter miljøgifter som inngår i forbrukerprodukter og det 
undersøkes kilder til utslipp og hvordan stoffene oppfører 
seg i næringskjeden. Slike data er av stor betydning for å 
begrunne og få på plass reguleringer av stoffer og produk-
ter.”
 Miljøgifter i laksefòr er et viktig folkehelsespørsmål 
og et viktig miljøspørsmål. Regjeringen anerkjenner 
dette i sin handlingsplan og den anerkjenner at området 
trenger økt kunnskap og oppmerksomhet for å begrunne 
og få på plass reguleringer. Samtidig arbeider Norge for 
å øke grenseverdiene. Spørsmålsstilleren mener det ikke 
er å ta folkehelse på alvor. Føre - var- prinsippet er brutt 
og regjeringens handlingsplan har ikke troverdighet om 
ikke lobbyieringen opp mot EU for å heve grenseverdiene 
stanses.

Svar:

Handlingsplan mot miljøgifter har som mål at bruk og ut-
slipp av miljøgifter skal reduseres og stanses. I handling-
splanen er 30 stoffgrupper prioritert, deriblant kadmium 
og dioksin. Handlingsplanen er relatert til det europeiske 
kjemikalieregelverket REACH.   
 Når det gjelder fiskefôr snakker vi om to andre re-
gelverk. Det ene regelverket setter grenser for uønskede 
stoffer i mat og fôr, herunder kadmium og dioksin. Her 
fastsetter man grenseverdier på grunnlag av miljø- og 
helserisikovurderinger, og disse er gjennomført av det 
europeiske mattrygghetsbyrået EFSA. Det andre regelver-
ket gjelder godkjenning av tillatt innhold av tilsettingsst-
offer til fôr, herunder D-vitamin og selen. Også her er det 
EFSA som gjennomfører miljø- og helserisikovurderinger. 
D-vitamin og selen er mikronæringsstoffer som både folk 

og dyr trenger, og er således helt nødvendig for helsen til 
fisken.   
 For EU var landdyr styrende når regelverket for fôr 
ble utviklet, og det er en kjensgjerning at EUs regelverk 
for dyrefôr i liten grad ble utviklet med tanke på fiskeop-
pdrett. For Norge er fisk et viktig husdyr som vi ønsker å 
ivareta på best mulig måte. Vi har bidratt til arbeidet med 
å heve grenseverdier for visse stoffer når grenseverdien 
har vært satt på feil grunnlag eller som et føre-var tiltak i 
mangel på kunnskap. Økt kunnskap om risiko har ligget 
til grunn for at grenseverdien kunne heves uten at det har 
hatt betydning for folkehelsen. Det at Norge har jobbet 
for at EU får på plass et regelverk som er tilpasset fiskefôr, 
bidrar til at norsk fisk fortsetter å være et bærekraftig 
produsert produkt som er sunt og trygt å spise. Det er in-
gen disharmoni mellom Norges arbeid i EU for å få et re-
gelverk som er tilpasset fiskefôr og handlingsplanen mot 
miljøgifter. 
 Jeg kan ikke se at det er motsetninger mellom det å ha 
et regelverk for mat og fôr som er risikobasert og det å ha 
en plan for å redusere utslippene av noen stoffer. Eller sagt 
på en annen måte, det at man har et regelverk for mat og 
dyrefôr der man tillater det som er ufarlig strider ikke med 
ønsket om å stoppe bruken av enkelte stoffer. Hensynet 
til trygg mat går alltid foran hensynet til virksomhetenes 
mulighet til å drive næringsutøvelse.
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SPØRSMÅL NR. 1973

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Tore Storehaug
Besvart . av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Kan statsråden gjere greie for kor langt prosessane med 
etablering av Co2-fondet er kome, og når statsråden plan-
legg at forhandlingane skal være ferdige?»

Begrunnelse:

viser til anmodningsvedtak 1110 i Stortingets handsam-
ing av revidert nasjonalbudsjett for 2017 (Meld. St. 2 
(2016–2017), Innst. 401 S (2016–2017)), der regjeringa vert 
bedt om å starta forhandlingar med  næringsorganisasjo-
nar om etablering av ei miljøavtale med tilhøyrande CO2-
fond for næringstransport, med sikte på oppstart i løpet 
av 2019. I statsbudsjettet for 2018 rapporterte regjeringa 
at Klima- og miljødepartementet og Finansdepartemen-
tet i samarbeid med næringsorganisasjonar har starta 
utgreiingar av sentrale spørsmål knytet til finansierings-
modeller, praktisk og administrativ gjennomføring, til-
høvet til statsstøtteregelverket og potensialet for og kost-
nadene ved utslippsreduksjonar.

Svar:

Regjeringen er sammen med næringslivet godt i gang med 
drøftingene om etablering av et CO2-fond for næring-
stransport. Næringslivet ved NHO har blitt invitert til 

møter for innspill til prosess og utredning. Flere ulike fi-
nansieringsmodeller for et CO2-fond har vært utredet. 
Miljødirektoratet har utredet kostnader og potensial for 
utslippsreduksjoner som del av kunnskapsgrunnlaget. 
Kluge Advokatfirma har utredet statsstøtterettslige prob-
lemstillinger for ulike modeller av et privat CO2- fond. 
Thema Consulting har på oppdrag fra NHO mfl. utarbei-
det en rapport om teknologiutvikling og incentiver for 
klimavennlig næringstransport.
 Regjeringen er opptatt av at et eventuelt CO2-fond 
skal være utformet på en hensiktsmessig måte og i tråd 
med regjeringens overordnede klimapolitikk. Regjerin-
gen mener at et eventuelt CO2-fond bør finansieres over 
statsbudsjettets utgiftsside og administreres av Enova. 
Størrelsen på overføringene til fondet må sees i sammen-
heng med den andelen av merprovenyet fra eventuelle 
fremtidige økninger i CO2-avgiften som kan knyttes til 
virksomheter som omfattes av fondet. 
 Regjeringens ramme og utgangspunkt er presentert 
for næringslivet. Det arbeides nå videre, i samarbeid med 
næringslivet, med vurderinger knyttet til mulig innret-
ning av CO2- fondet. Det er i den sammenheng planlagt 
flere møter rett over sommeren. Fremdriften i prosessen 
avhenger av videre drøftinger med næringslivet om ut-
formingen av et eventuelt fond, og det er for tidlig å si når 
dette arbeidet er ferdigstilt.

SPØRSMÅL NR. 1974

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum
Besvart . av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Hva vil statsråden foreta seg for å løse dette problemet 
slik at investeringene kan gi en langsiktig gevinst for fors-
varet?»

Begrunnelse:

På bakgrunn av de møter jeg har hatt med ordfører i Åmot 
og kommunens engasjement ovenfor FD og FLO vil jeg be 

statsråden redegjøre for  noen investeringer i forbindelse 
med øvelsen Trident Juncture i år.
 Øvelsen innebærer at et stort antall soldater skal op-
pholde seg ved Rena Leir og det etableres derfor blant 
annet et eget leirområde («camp») på øvingsområdet 
Rødsmoen for mer enn 5.000 soldater, i hovedsak tyske. 
Planen er meg bekjent nå at investeringene skal fjernes 
etter øvelsen selv om forsvaret vil ha en langsiktig nytte 
av de ulike tiltakene. Militære og økonomiske argumenter 
taler for at infrastrukturen som nå blir bygget bør ligge.
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 Ved utbyggingen av «Camp Rødsmoen» burde deler 
av infrastrukturen  som skal etableres være bygget slik at 
den kan gjenbrukes i ettertid. Særlig tre objekter peker seg 
ut
1. Sanitærbygg på Rødsmoen. 
2. Vannforsyning, avløp, infiltrasjonsanlegg og strøm-

forsyning på «Camp Rødsmoen», på område øst for 
Rødsvegen.

3. Opprettholdelse av varig løsning for etablering av 
renseområde og vaskehall for kjøretøy. Vask av 2000 
kjøretøy. 

Svar:

Norge er vertsnasjon (Host Nation) for øvelse TRJE 18. 
Dette er en NATO-øvelse hvor vertslandsansvaret blant 
annet benyttes til å øve deler av totalforsvaret i Norge 
knyttet til Norges planer for mottak og understøttelse av 
allierte forsterkningsstyrker og vår evne som vertsnasjon 
i NATO.
 Forsvarsdepartementet har øremerket i overkant av 
38 mill. kroner til tiltak i eiendom, bygg og anlegg (EBA) 
til øvelsen. Midlene skal brukes på EBA-tiltak som har 
forankring i forsterkningsplanverket og som gir høyest 
mulig varig verdi utover TRJE 18. 
 Gjennom planleggingsprosessen for øvelse TRJE 18 er 
det meldt inn behov og tiltak (Statement of Requirement 

(SOR)) fra de deltakende nasjonene som hverken kan 
dekkes gjennom eksisterende nasjonal EBA eller gjen-
nom de øremerkede midlene fra FD. Slike behov må den 
enkelte nasjon selv betale for. EBA-tiltak som må finan-
sieres av den enkelte deltakende nasjon på bakgrunn in-
nmeldt SOR skal ikke gi vertslandet økonomiske fordeler, 
jf. retningslinjene fra NATO som Norge har sluttet seg til 
(NATOs Allied Joint Publication 4.5). Tiltakene skal derfor 
ikke gi permanent verdi til vertsnasjonen, og skal således 
etableres som en midlertidig kapasitet som tilbakeføres 
etter avslutning av øvelsen. Der det er flere nasjoner som 
benytter samme tiltak, skal utgiftene fordeles mellom nas-
jonene basert på antall deltakere fra den enkelte nasjon. 
Videre har Norge som vertsnasjon en forpliktelse overfor 
de betalende nasjonene til å finne kosteffektive løsninger 
som holder utgiftene så lave som mulig.
 Behovene som er identifisert ved Rena leir har ikke 
tilstrekkelig forankring i forsterknings-planverket og gir 
ikke en tilstrekkelig høy varig gjenbruksverdi til at de 
kunne prioriteres i forhold til de øvrige ønskede behov for 
infrastruktur knyttet til TRJE 18. Behovet for et leirområde 
og oppstillingsplasser for kjøretøyer i tilknytning til Rena 
Leir må derfor etableres som et SOR-tiltak med en kost-
nadsfordeling mellom de brukende nasjonene, i hoved-
sak Tyskland.
 Eksisterende infrastruktur ved Rena leir er tilfredsstil-
lende for understøttelse av vår nasjonale struktur.

SPØRSMÅL NR. 1975

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk
Besvart . av arbeids- og sosialminister  Anniken Hauglie

Spørsmål:

«Mener statsråden at det er urimelig for foreldre som sit-
ter våken nattevakt for sine uhelbredelige barn å be om 
fire timer søvn på dagtid, og hvilke initiativ vil statsråden 
ta for å sikre verdige forhold for foreldre i slike ekstreme 
situasjoner?»

Begrunnelse:

Pleiepenger for foreldre med alvor syke barn skal dekke 
tapt arbeidsinntekt slik at foreldrene har mulighet til å 
passe barna. Fordi pleiepengene erstatter ordinær inntekt 
avkortes de dersom barnet får annet tilsyn med tanken 
om at foreldrene bruker denne tiden på inntektsbringen-
de arbeid. 

 Denne uken fikk vi høre om at Nav Nordstrand nek-
ter å gi full utbetaling av pleiepenger til en alenemor med 
et barn med infantil neuroaxonal dystrofi. Dette er en 
sjelden, uhelbredelig sykdom hvor man mister motoriske 
og mentale ferdigheter over tid. Barnet har ikke evne til 
å bevege seg, ernæres gjennom gastronomi og trenger 
døgnkontinuerlig tilsyn. Moren sitter våken nattevakt 
for barnet, men får hjelp gjennom BPA-ordningen og av-
løsning fra barnehage slik at hun får fire timer søvn på 
dagtid. 
 Med dagens regler for avkortning får hun bare ut-
betalt 50 pst. pleiepenger.
 23. Mars spurte undertegnede om Nav burde ha 
muligheten til å utøve skjønn og gi full utbetaling av pleie-
penger i tilfeller hvor det blir praktisk umulig for foreldre 
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å ha inntektsgivende arbeid. Da svarte statsråden at det 
ikke var grunnlag for å gjøre endringer i reglene om gra-
dering av pleiepenger for å hindre “urimelig forskjellsbe-
handling”

Svar:

Pårørende står for nesten halvparten av de samlede om-
sorgsoppgavene som ytes til brukerne i dag. De er dermed 
en viktig ressurs både for sine nærmeste og for helse- og 
omsorgstjenestene. Fra 1. oktober 2017 ble helse- og 
omsorgstjenesteloven og folketrygdloven endret. En ny 
bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven samlet 
og tydeliggjorde kommunens ansvar overfor dem som 
har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunen skal 
tilby nødvendig pårørendestøtte i form av avlastning, 
omsorgsstønad, opplæring og veiledning. Lovendringen 
medførte at kommunen fikk en tydeligere plikt til å fore-
ta en selvstendig vurdering av pårørendes behov og fatte 
vedtak om tiltak. Retten til pleiepenger fra folketrygden 
ble betydelige utvidet. Tidligere krav om livstruende eller 
annen svært alvorlig sykdom ble fjernet, slik at krevende 
skjønnsvilkår falt bort. Barn med varig sykdom som tid-
ligere ikke var omfattet fordi de ikke oppfylte alvorlighet-
skravet ble dermed inkludert i ordningen, dersom de 
trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. 
 Representanten har stilt spørsmål om endring i gra-
dering av pleiepenger når barnet har tilsyn av andre.
 Pleiepenger skal kompensere for bortfall av ar-
beidsinntekt for en yrkesaktiv person når et barn har 
behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og personen der-
for må være borte fra arbeidet. Foreldre kan motta pleie-

penger når de har kontinuerlig tilsyn og pleie av det syke 
barnet. Foreldre har ikke krav på pleiepenger for den tid-
en pleieoppgavene utføres av andre - for eksempel skole, 
barnehage osv. Ved etablerte tilsyns- og avlastningsord-
ninger deler av dagen, eller enkelte dager i uken, kan pleie-
penger graderes. I dag kan de graderes fra 100 prosent ned 
til 20 prosent etter folketrygdloven § 9-11.  Ytelsen gra-
deres ned for hver time barnet har tilsyn av andre, målt 
mot en normalarbeidsuke på 37,5 timer. 
 Folketrygdlovens ansvar for å bistå foreldre til syke 
barn med store pleiebehov er i all hovedsak knyttet til 
lovfestete rettigheter til økonomisk kompensasjon gjen-
nom pleiepenger og hjelpestønad. Kommunens ansvar 
knytter seg i all hovedsak til tjenester som skal bistå og 
avlaste pårørende som utøver omsorg for sine nærmeste. 
I tillegg har kommunen ansvar for å sørge for nødvendige 
og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som op-
pholder seg i kommunen. 
 Pleiepenger er som tidligere nevnt utelukkende en 
kompensasjon for tapt arbeidsinntekt på grunn av tilsyn-
et og pleien av barnet og ikke en lønn for pleie. Ordnin-
gen alene løser ikke den krevende livssituasjonen foreldre 
med syke barn har. Her må de kommunale tjenestene og 
kommunal omsorgsstønad sammen med statlige ytelser 
som hjelpestønad bidra. Foreldre med alvorlig syke barn 
er en sårbar gruppe, og det er viktig å sikre disse best mulig 
bistand - enten det er den statlige pleiepengeordningen 
og/eller kommunale tjenester eller ordninger som er løs-
ningen i det enkelte tilfellet. Dette er også bakgrunnen 
for at denne regjeringen la fram forslag om å utvide pleie-
pengeordningen og å endre helse- og omsorgstjenest-
eloven.  

SPØRSMÅL NR. 1976

Innlevert 29. juni 2018 av stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk
Besvart . av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Kan statsråden gjøre rede for hvorfor kvinner med 
livmorhalskreft forskjellsbehandles fra menn når det 
kommer til fertilitetsbevarende behandling og hvordan 
statsråden vil sikre at pasienter med livmorhalskreft får 
et likeverdig helsetilbud som i Sverige og Danmark og 
muligheten til å kunne ivareta egen fertilitet og bære frem 
egne barn etter endt kreftbehandling?»

Begrunnelse:

8. mai leverte helse- og omsorgskomiteen sin innstilling 
til Stortingsmeldingen Meld. St. 39 (2016-2017) Evalu-
ering av bioteknologiloven.  Mange viktige spørsmål tas 
opp i meldingen, og flere av dem har også fått omfattende 
mediedekning. Men det finnes også problemstillinger 
som ikke får den samme dekningen, men som vil få be-
tydning for livskvaliteten til unge kvinner i Norge i mange 
år framover.
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 I 2016 fikk 342 kvinner i Norge livmorhalskreft.  Det er 
den tredje mest vanlige kreftformen som rammer kvinner 
i Norge i alderen 25-49 år.  En tredjedel av alle tilfellene 
rammer kvinner under 40 år.  Det er en økning på rundt 
30 % i antall tilfeller.  Det utgjorde 112 personer i 2016. 
Nesten 50 % av kvinnene var under 44 år på diagnosetid-
spunktet.  
 Flere og flere overlever kreft, og minst én av tre 
rammes av senskader, senskader som hindrer personer i 
å leve livet de selv ønsker. Den tøffe behandlingen kan ha 
en høy pris for den enkelte, og årets Krafttak mot kreft, i 
regi av Kreftforeningen, rettet fokus mot dette. Noen har 
senskader i en periode, mens andre må leve med det rest-
en av livet. Skade på eller tap av fertilitet er en av mange 
senskader. 
 Muligheten til å få barn er utvilsomt en sentral del 
av god livskvalitet for svært mange, men i dag er det ikke 
alle som får tilbud om fertilitetsbevarende behandling, til 
tross for at slik behandling finnes. For eksempel er det slik 
at alle menn som får en kreftdiagnose får tilbud om å fryse 
ned sæd, mens det kun er noen kvinner som får tilsvaren-
de tilbud. Temaet var nylig aktualisert i Bergens Tidende 
og Aftenposten. 
 Til tross for at Norge er langt fremme når det gjelder 
forebygging av livmorhalskreft både gjennom screening 
og hpv-vaksinen, viser tall at det er økning blant unge 
kvinner som får denne krefttypen, og mange av disse står 
i fare for å miste fertiliteten sin, som en av flere senskader 
pga. den medisinske behandlingen som gis dem. 
 I Bioteknologiloven § 2-17. Lagring av ubefruktede 
egg og eggstokkvev står følgende: 
 Ubefruktede egg og eggstokkvev kan bare lagres når 
lovens vilkår for assistert befruktning er oppfylt, eller 
dersom en kvinne skal gjennomgå behandling som kan 
skade befruktningsdyktigheten. 
 Kvinner som kategoriseres til å ha stadium IIb-IVa vil 
få stråle- og cellegiftbehandling.  Dette skader fertiliteten 
for dem det gjelder. I perioden 2012-2016 gjaldt dette i 
gjennomsnitt en tredjedel (ca. 100 personer) av alle kvin-
ner som fikk livmorhalskreft årlig.  I perioden 2010-2015 
var nesten en tredel av disse om lag 100 kvinnene under 
44 år. 
 Kvinner med livmorhalskreft i stadium IIb-IVa får 
likevel ikke tilbud om å fryse ned egg eller eggstokkvev. 
Nedfrysing av eggstokkvev har vært gjort i Norge siden 
2004, mens tilbaketransplantasjon av vevet er en relativt 
ny prosedyre. Frem til 2015 har to norske kvinner fått 
barn ved hjelp av nedfryst eggstokkvev.  På verdensbasis 
har over 40 barn blitt født ved hjelp av denne metoden.  
Dette gjøres både for kvinner i Sverige og Danmark som 
får livmorhalskreft. 
 Norge ønsker å være et foregangsland når det gjelder 
kreftforebygging og kreftbehandling, og har blant annet 
sett til Danmark når det gjelder utviklingen av pakke-

forløp mot kreft. Likevel får altså ikke norske kvinner det 
samme tilbudet som kvinner i Sverige og Danmark.

Svar:

Det er vanskelig å sammenlikne menn og kvinner når det 
dreier seg om fertilitetsbevarende behandling. Dette av 
biologiske årsaker. Det er ulik mulighet til å benytte ned-
fryste sædceller og eggceller ved senere barneønske hos 
pasienter som har gjennomgått kreftbehandling. Kvinner 
er avhengig av fungerende livmor for å bære frem et barn, 
mens sæd kan benyttes til graviditet hos frisk partner. 
 Når det gjelder dagens tilbud til kvinner har jeg bedt 
Helse Sør-Øst RHF om innspill. De har vært i kontakt med 
Oslo universitetssykehus HF (OUS), avdeling for gynekol-
ogisk kreft ved Radiumhospitalet som har et nasjonalt 
behandlingsansvar for fertilitetsbevarende behandling av 
livmorhalskreft. OUS opplyser at kvinner med livmorhal-
skreft noe forenklet kan deles inn i 2 grupper ved diagno-
setidspunkt. Den ene gruppen omfatter kvinner som har 
tidlig kreft, det vil si kreft begrenset til livmorhalsen uten 
tegn til spredning. Den andre gruppen omfatter kvinner 
som har kreft med spredning utenfor livmorhalsen.
 Videre uttaler OUS at kvinner som har spredning 
utenfor livmorhalsen ved diagnose har generelt dårlig-
ere prognose, og for denne gruppen er det ofte ikke 
mulig å bevare fertiliteten. Kvinner med kreft begren-
set til livmorhalsen blir behandlet med enten kirurgi 
eller strålebehandling, avhengig av svulstens størrelse og 
lokalisering i livmorhalsen. Hvilken behandling de får blir 
besluttet basert på klinisk undersøkelse, MR og CT.
 Dersom pasienten egner seg for kirurgisk behandling, 
er i fertil alder, og har barneønske, får de tilbud om fert-
ilitetsbevarende kirurgi, ifølge OUS. Med dette menes at 
livmor og en del av livmorhals bevares.  
 OUS opplyser videre at i tidsperioden 2010 til utgan-
gen av 2017 ble 83 pasienter operert med fertilitetsbev-
arende kirurgi for livmorhalskreft ved Radiumhospitalet, 
og minst 32 av kvinnene har født barn etter slik behan-
dling. Det er imidlertid ikke alle svulster som egner seg 
for fertilitetsbevarende kirurgi. Disse behandles med en 
såkalt radikal eller utvidet hysterektomi der hele livmor 
og livmorhals fjernes. Som regel fjernes ikke eggstokker 
ved operasjonen. Disse kvinnene har derfor sine eggstok-
ker bevarte, men har ikke mulighet til å bære fram barn da 
de ikke lenger har sin livmor. Disse pasientene får ikke til-
bud om å fryse ned eggstokkvev da surrogati ikke er tillatt 
i Norge.
 For kvinner som har større (ikke operable) eller mer 
avansert svulster ved diagnosetidspunkt, opplyser OUS 
at den korrekte behandlingen er strålebehandling. Ved 
strålebehandlingen ødelegges funksjonen i både livmor 
og eggstokker da disse strukturene inkluderes i strålefeltet 
som er nødvendig for å sikre helbredelse. Disse kvinnene 
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får heller ikke tilbud om å fryse ned eggstokkvev da de 
ikke kan bære fram barn i en strålebehandlet livmor. 
 Representanten viser i sitt spørsmål til helsetilbudet 
i Sveige og Danmark og muligheten til å kunne ivareta 
egen fertilitet og bære frem egne barn etter endt kreftbe-

handling. Som det fremgår av svaret så tilbyr OUS i dag 
fertilitetsbevarende behandling til kvinner som vil kunne 
bære frem egne barn etter endt behandling, og er derfor 
noe usikker på hva representanten viser til i sitt spørsmål. 

SPØRSMÅL NR. 1977

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 6. august 2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Iselin Nybø

Spørsmål:

«Helsefaglige utdanningsmiljøer blir samla i en helsek-
lynge ved Universitetet i Bergen for å styrke utdanning og 
forskning innen primærhelsetjenesten. Som ledd i dette, 
vil UiB opprette en norsk kiropraktorutdanning og tverrf-
aglige forskningsmiljøer på muskelskjeletthelse. 
 Hvordan vil statsråden sikre at dagens ordninger 
omfatter norsk kiropraktorutdanning, samt midler til 
etablering av kiropraktorutdanning og tverrfaglige for-
skningsmiljøer på muskelskjeletthelse fra 2019, slik UiB 
legger opp til?»

Begrunnelse:

Viser til skriftlig spørsmål nr. 1766 fra undertegnede til 
helseminister Bent Høie.

Svar:

Det er svært positivt at Universitetet i Bergen (UiB) sam-
ler fagmiljøer i en helseklynge. En helseklynge vil kunne 
bidra til økt tverrfaglig samarbeid for å løse nye, komplek-
se tema. Helseklyngen vil gi bedre muligheter for omfat-
tende samarbeid med eksterne partnere innenfor forsk-
ning, næringsliv, forvaltning og samfunnsliv. Samlet kan 
dette bidra til å styrke kvalitet og relevans i både utdan-
ning og forskning. 
 Universitetet i Bergen må i denne sammenhengen 
vurdere hvordan de ønsker å prioritere utdanning og 
forskning rettet mot muskelskjeletthelse. UiB har også 
muligheter til å søke om midler utenfor egen ramme i sine 
årlige innspill til statsbudsjettet. 
 Jeg viser til at Helseminister Bent Høie i sitt svar av 18. 
juni 2018 på spørsmål nr. 1766 har redegjort for en rekke 
tiltak som til sammen gir mulighet for særlig å styrke ut-
danning og forskning rettet mot muskelskjeletthelse. Uni-
versitetet i Bergen har blant annet muligheter til å søke 

om midler til forskning på muskel- og skjelettsykdommer 
gjennom Norges forskningsråd. 
 Jeg viser  også til mitt svar av 3. mai 2018  på spørsmål 
nr. 1422 fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal der jeg 
har redegjort for ulike prosesser ved opprettelse av kiro-
praktorutdanning. Etablering av kiropraktorutdanning, 
for eksempel ved UiB, er et spørsmål om prioritering i det 
årlige arbeidet med statsbudsjettet.



36 Dokument nr. 15:14 –2017–2018

SPØRSMÅL NR. 1978

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 6. august 2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Iselin Nybø

Spørsmål:

«Høyskolen Kristiania har inngått en intensjonsavtale om 
å kjøpe opp Barratt Due, Musikkteaterhøyskolen og Norg-
es Dansehøyskole, blant annet omtalt i Dagens Næring-
sliv 20. juni 2018. En eventuell sammenslåing er i tråd 
med regjeringens ønske om større fagmiljøer. 
 Kommer det krav om institusjonsakkreditering for 
å motta statlig tilskudd, og hvordan ser statsråden da på 
mindre høyere akkrediterte utdanningstilbud som er eta-
blert eller oppstår utenfor etablerte akkrediterte utdan-
ningsinstitusjoner?»

Begrunnelse:

Baratt Due, Musikkteaterhøyskolen og Norges Danse-
høyskole er tre private kunstutdanningene som har økon-
omisk støtte fra Kunnskapsdepartementet. I artikkelen 
i Dagens Næringsliv 20. juni 2018 begrunnes sammen-
slåing med store kostnader ift. lokaler, og at de har valgt 
«...å følge Kunnskapsdepartementets anbefaling om å slå 
seg sammen med en akkreditert part.»

Svar:

Høgskolen Kristiania har signert intensjonsavtaler om 
sammenslåing med både Barrat Due musikkinstitutt, 
Musikkteaterhøyskolen og Norges dansehøyskole. Pro-
sessene er i ulike faser og jeg stiller meg positiv til dette 
initiativet.  
 Kunnskapsdepartementet oppnevnte i desember 
2016 en ekspertgruppe for å gjennomgå tilskuddsord-
ningen for private høyskoler. Ekspertgruppen kom med 
sine anbefalinger i juni 2017 i rapporten Med kvalitet 
som kriterium - Gjennomgang av tilskuddsordningen 
for private høyskoler. Ekspertgruppen foreslo blant an-
net å skjerpe kravet for å kunne søke om tilskudd, slik at 
kun institusjoner med akkreditering som høyskole, viten-
skapelig høyskole eller universitet, kan søke om statstil-
skudd. Gruppen anbefalte at det ikke skulle innføres noen 
unntaksordning, men en overgangsordning slik at insti-
tusjoner som i dag ikke har institusjonsakkreditering får 
fem år på å oppnå dette. For private høyskoler som mottar 
statstilskudd i dag, er det etter universitets- og høyskolel-
oven kun et krav om at de har akkreditering for det en-
kelte studietilbud.
 Ekspertgruppen begrunnet institusjonsakkreditering 
som kriterium med at det er et objektivt kriterium som 
tar hensyn til likebehandling mellom private og statlige 
institusjoner, og at et slikt krav vil være et insentiv for mer 

faglig og administrativt solide institusjoner. Dette er også 
i tråd med målene i strukturmeldingen, jf. Meld. St. 18 
(2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet.
 Regjeringen har i statsbudsjettet for 2018 signalisert 
at det tas sikte på å følge opp ekspertgruppens forslag. 
Departementet er i prosess med å følge opp anbefalin-
gene. Utfallet av denne prosessen er ennå ikke avklart. 
Stortinget vil bli informert om dette på egnet måte.
 Flere av institusjonene som i dag mottar statstilskudd 
kan falle utenfor ordningen ved en eventuell innføring av 
institusjonsakkreditering. I tillegg kan et slikt krav gjøre 
det vanskeligere for utdanningstilbud med akkrediter-
ing som allerede er etablert utenfor ordningen, eller som 
potensielt kan etableres i fremtiden, å komme inn under 
ordningen. Det vil imidlertid fremdeles være mulig å få 
akkreditering av bachelorstudier. Studenter ved slike til-
bud vil da ha rett til lån og støtte i Statens lånekasse. 
 Private høyskoler spiller en viktig rolle i norsk høyere 
utdanning og mange av disse ønsker en likebehandling 
med de statlige høyere utdanningsinstitusjonene som alle 
har institusjonsakkreditering. Samtidig er jeg opptatt av 
å ivareta en mangfoldig høyere utdanningssektor. Det er 
ikke et mål i seg selv at færre institusjoner skal inkluderes 
i tilskuddsordningen, og ved eventuelle endringer vil jeg 
følge opp berørte institusjoner.
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SPØRSMÅL NR. 1979

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart . av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Det å ivareta våre veteraner som har tjenestegjort for 
Norge i utenlandsoperasjoner er viktig.
 Kan forsvarsministeren redegjøre for det arbeidet 
regjeringen har gjort de siste årene knyttet til det å ivareta 
veteranene og om eventuelle nye tiltak som vurderes?»

Svar:

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 1. august 2018, 
med spørsmål fra stortings-representant Ulf Leirstein om 
hva regjeringen har gjort de siste årene knyttet til det å 
ivareta veteranene og hvilke eventuelle nye tiltak som 
vurderes.
 Regjeringen har gjennom de siste fem årene videre-
utviklet det viktige arbeidet for bedre ivaretakelse og økt 
anerkjennelse av veteranene og deres familier. Veter-
anområdet har hatt høyt politisk fokus i hele perioden. 
Oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» har vært føren-
de for innsatsen, og gode resultater er oppnådd på viktige 
områder. 
 Jeg vil trekke frem samarbeidet mellom syv departe-
menter for å sikre god oppfølging av veteranene. Dette er 
unikt i norsk offentlig forvaltning, og har vært avgjørende 
for at ivaretakelse av personell før, under og etter inter-
nasjonal tjeneste har kommet dit vi er i dag. Samarbeidet 
er også et uttrykk for samfunnets felles ansvar for veter-
anene og deres familier. 
 For å lykkes med en utfordring som er sektorover-
gripende og som krever en samordnet virkemiddelbruk, 
er samarbeid og samhandling på tvers, også under de-
partementsnivået, helt sentralt. I 2017 ble det etablert et 
samhandlingsforum på etatsnivå for å legge til rette for 
tverrsektoriell samhandling. Hensikten er å utveksle er-
faringer og diskutere praktiske utfordringer mellom akt-
uelle etater og direktorater.
 Riksrevisjonens revisjon av handlingsplanen i 2014 
viste at det fortsatt var utfordringer i oppfølgingen av 
Forsvarets veteraner, blant annet når det gjaldt oppfølg-
ing i det sivile tjenesteapparatet. Tjenestene ble opplevd 
som lite koordinerte, og i mange tilfeller preget av lav 
kompetanse om belastninger og mulige ettervirkninger 
av internasjonal tjeneste. Økt kunnskap i og koordinering 
mellom tjenestene har derfor hatt høy prioritet for reg-
jeringen de siste årene. I tillegg har det vært viktig å bidra 
til økt anerkjennelse av veteranene og bedre 
 forebygging av helsemessige utfordringer. Det har 
også vært en innsats mot å få arbeidslivet til å ta veteran-
ers særskilte kompetanse i bruk. 

 Det er gjort store fremskritt innenfor disse områdene. 
Kompetansen om veteraner i helsesektoren har økt be-
tydelig. Saksbehandlingen av søknader om erstatning og 
kompensasjon for skader er effektivisert. Det er større 
grad av likebehandling i NAV, og Forsvaret har bidratt til 
å støtte veteraner som trenger det til å få jobb i sivil sek-
tor. De gode resultatene på disse områdene fremheves av 
PriceWaterhouseCoopers (PwC) i 2017 i deres evaluering 
av oppfølgingsplanen.
 Det betyr ikke at arbeidet er sluttført eller at det ikke 
gjenstår utfordringer. Det er behov for at de berørte sek-
torer, etater, fylker og kommuner fortsetter det gode ar-
beidet som nå er i gang. Dette innebærer fortsatt behov 
for koordinering på nasjonalt, regionalt og kommunalt 
nivå. Regjeringen har derfor besluttet at oppfølgingspla-
nen og det tverrdepartementale samarbeidet videreføres 
i en to-årsperiode, ut 2019. Flere kommuner må utarbei-
de egne veteranplaner. Det er behov for ytterligere forsk-
ning. Det må fortsatt prioriteres kompetanseutvikling i, 
og koordinering mellom, tjenesteytende sektorer. Det er 
viktig å sikre fortsatt politisk oppmerksomhet om veter-
ansaken og det felles ansvaret samfunnet har for anerk-
jennelse og ivaretakelse av personellet. 
 Regjeringen vil gi fylkesmannen en rolle overfor kom-
munene for å bidra til gode og samordnede tjenester for 
veteranene. Fylkesmannen skal informere og veilede 
kommunene om regjeringens arbeid for personell som 
har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Fylkes-
mannen skal på egnet måte ha anerkjennelse og ivare-
takelse av veteraner som tema i møter med kommunene, 
for eksempel om utarbeidelse av kommunale veteran-
planer og gjennomføring av den nasjonale frigjørings- og 
veterandagen 8. mai.
 Jeg har videre tatt initiativ til at det nedsettes en ar-
beidsgruppe som skal foreta en helhetlig gjennomgang og 
vurdering av om de allerede eksisterende erstatnings- og 
kompensasjonsordningene fungerer etter intensjonen, 
og gir veteranene den anerkjennelse de fortjener. Dette 
er i tråd med uttalelsene fra en enstemmig utenriks- og 
forsvarskomite i Innst. 7 S (2017-2018), jf. Prop. 1 S (2017-
2018). Arbeidsgruppen vil bli ledet av en ekstern og 
uavhengig representant, og vil involvere de mest berørte 
departementene samt representanter fra arbeidstaker- 
og veteranorganisasjonene. Deres bidrag er viktige, og 
vil sikre at brukererfaringene fra de ulike ordningene blir 
godt belyst.
 Synliggjøring av veteranenes unike kompetanse er en 
hjertesak for meg. Veteraner er vant til å jobbe i en flerkul-
turell setting. De er vant til å ta livsviktige avgjørelser i 
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svært pressede situasjoner. Veteraner setter andre foran 
seg selv. Og de vet at oppgaven løses best sammen med an-

dre. Denne kompetansen kan vi som samfunn bli flinkere 
til å bruke. Det skal jeg fortsette å arbeide for.

SPØRSMÅL NR. 1980

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart . av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Hammerfest er en av de mest forurensende havnene i 
Norge hvor kommunen er klar til å sette igang oppryd-
ning av gamle miljøgifter. Opprydningen samordnes med 
Kystverket og er avhengig av støtte både fra Klima- og Mil-
jødepartementet og Samferdselsdepartementet.
 Vil samferdselsministeren sørge at det bevilges penger 
til prosjektet slik at opprydningen kan starte i 2019?»

Svar:

Hammerfest kommune og Kystverket har inngått en in-
tensjonsavtale med formål om et samkjørt utredning- og 

prosjekteringsarbeid for kommunens fremtidige mil-
jømudringsprosjekt og Kystverkets havne- og farvanns-
prosjekter i samme område. Kystverkets prosjekter ligger 
ikke inne i NTP 2018-2029, og er heller ikke en del av etat-
ens handlingsprogram for perioden. Kystverket arbeider 
imidlertid med plangrunnlaget for en rekke prosjekter, 
herunder to tiltak i Hammerfest, men disse har foreløpig 
status som forprosjekt og er ikke klare for oppstart. 
 Hammerfest kommune har søkt Kystverket om til-
skuddsmidler til ny fiskerikai for budsjettåret 2019. Even-
tuell tildeling av tilskuddsmidler blir avklart i løpet av 
høsten 2019.

SPØRSMÅL NR. 1981

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen
Besvart 9. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Ulvebestanden er i dag klart større enn hva Stortinget 
har bestemt. Dette skaper utfordringer for folk og svek-
ker foutsigbarhet for en framtidsretta, bærekraftig mat-
produksjon som bruker lokale naturressurser.
 Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre forvaltning 
av ulv som samsvarer med Stortingets klare vedtak om et 
bestandsmål i Norge på 4-6 ynglinger pr. år, hvorav 3 hel-
norske?»

Begrunnelse:

Det ble i fjor påvist hele åtte kull i helnorske revir til tross 
for at Stortinget har vedtatt at det pr år skal være tre hel-

noske kull Det ble i tillegg påvist fem kull i grenserevir 
mellom Norge og Sverige. Det viser tallene fra Rovdata 
fra vinterens ulveovervåking. Den raske bestandsveksten 
henger sammen med at forvaltningen har vært svakere 
enn Stortinget har bestemt. Over dobbelt så mange hel-
noske reveir og en samlet bestand større enn vedtatt, har 
gitt et høyt samlet trykk og konfliktnivå.

Svar:

Jeg forholder meg til Stortingets vedtak om et bestands-
mål i Norge på 4-6 ynglinger per år, hvorav tre helnorske. 
Men dette vedtaket om bestandsmål må ses i sammen-
heng med at forvaltningen også skal være innenfor de ju-
ridiske rammene i Bernkonvensjonen og naturmangfold-



Dokument nr. 15:14 –2017–2018  39

loven. Dette innebærer at forvaltningen må forholde seg 
til en rekke juridiske vilkår for at felling kan tillates.
 Ulven har vært varig fredet i Norge siden 1973 og den 
er klassifisert som kritisk truet i Norsk rødliste for arter 
2015. Kvotene som vedtas for lisensfelling skal være in-
nenfor rammene av naturmangfoldloven og Bernkon-
vensjonen. Det er ikke et tilstrekkelig rettslig grunnlag for 
felling at bestanden er større enn det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet. Fastsetting av kvote for lisensfelling lar seg 
dermed ikke gjøre som en rent matematisk øvelse. Det må 
foretas en konkret vurdering av om lovens og konvensjon-
ens vilkår for felling er oppfylt, herunder om uttak vil true 
bestandens overlevelse, om formålet kan nås på annen 
tilfredsstillende måte enn felling, om uttak vil ivareta an-
dre offentlige interesser av vesentlig betydning eller om 
uttak vil avverge skade på beitedyr. Det skal også legges 
vekt på om uttak skjer innenfor eller utenfor ulvesonen, 

da terskelen for uttak utenfor sonen er lav, mens den er 
høy innenfor sonen. Usikkerhet omkring blant annet inn- 
og utvandring, innavl, nye valpekull, ulovlig jakt, lederdyr 
som forsvinner og revir som oppløses er også sentrale mo-
menter i vurderingen.
 Det er utfordringer knyttet til rovviltbestandene og 
beitenæringen. Den tydelige soneforvaltningen og den 
betydelige innsatsen som legges ned i alle ledd for å holde 
rovviltskadene så lave som mulig har gitt resultater. Tap-
ene av sau til rovvilt på landsbasis er siden 2013 redusert 
med over 40 prosent. Det er en betydelig nedgang, og vi 
arbeider kontinuerlig med å få tapstallene ytterligere ned. 
Dette bidrar til å sikre en bærekraftig matproduksjon. An-
tall sau og lam på utmarksbeite har ifølge budsjettnemn-
da for jordbruket økt fra ca. 1,895 millioner i 2013 til ca. 
2,009 millioner i 2017.

SPØRSMÅL NR. 1982

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Erlend Wiborg
Besvart . av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner

Spørsmål:

«Frp vil vise til «INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN 
OG UNGE» - rapporten fra ekspertutvalget for barn og 
unge med behov for særskilt tilrettelegging som ble levert 
våren 2018.
 Hvordan vil statsråden følge opp utvalgets anbefalin-
ger politisk?»

Begrunnelse:

Det har lenge vært klart at barn og unge med behov for 
særskilt tilrettelegging over lang tid ikke er blitt tilstrekke-
lig inkludert i fellesskap med andre barn og unge, og at de 
i for liten grad har fått realisert sitt potensial for læring. Vi 
har også kunnet lese om dette i flere aviser de siste måned-
ene, blant annet i Moss Avis, som de siste par ukene har 
tatt opp at elever med forskjellige diagnoser sliter
 med å få fullført grunnskoleløpet sitt, fordi kom-
munene ikke klarer å gi et tilbud som fungerer for dem. 
Temaet har de blant annet eksemplifisert ved å trekke 
fram en fortvilet far i Rygge som kjemper for at hans sønn 
(15) skal få fullført grunnskoleløpet sitt, slik han har rett til 
etter Opplæringsloven. Frp er glade for at regjeringen satte 
ned et utvalg for å se på dette feltet, og utvalgets rapport 
bærer preg av grundighet, nytenkning og faglig styrke. Frp 

mener det nå må fattes konstruktive, politiske vedtak som 
følger opp ekspertgruppens forslag til løsninger.

Svar:

Barnehagen og skolen skal gi alle barn trygge rammer og 
bygge opp nødvendige ferdigheter for å realisere drøm-
mer og ambisjoner. Det fremgår av regjeringens politiske 
plattform at vi vil prioritere tidlig innsats i skolen for å 
sikre hjelp til elever som har behov for det. Vi mener at 
hver enkelt elev må gis kunnskap og ferdigheter til å gripe 
de mulighetene fremtidens arbeids- og samfunnsliv byr 
på. 
 Regjeringen har allerede startet en omfattende satsi-
ng på tidlig innsats. Det kommer nå flere viktige tiltak som 
vil sikre tettere oppfølging av barn i barnehage og elever 
i skolen. Det er innført ny bemanningsnorm og skjerpet 
pedagognorm i barnehagen. I skolen kommer denne 
høsten lærernorm, flere lærerspesialister og en plikt til 
intensiv opplæring for elever i 1. til 4. klasse som blir hen-
gende etter i lesing, skriving eller regning. Vi innfører også 
en samarbeidsplikt for skole- og barnehageeiere som vil 
gi barna en bedre overgang fra barnehage til skole. I tillegg 
får skolene plikt til å samarbeide med andre kommunale 
tjenester, som kommunehelsetjenesten, for å gi elevene 
bedre oppfølging. 



40 Dokument nr. 15:14 –2017–2018

 Mye i barnehagen og skolen går i riktig retning. 
Som stortingsrepresentant Wiborg peker på, blir likevel 
mange elever fortsatt ekskludert fra fellesskapet i skolen. 
For mange elever får ikke utnyttet læringspotensialet sitt. 
Rapporten fra ekspertgruppen ledet av professor Thom-
as Nordahl, viser store svakheter i spesialundervisningen 
og tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov. 
Mange barn får hjelp for sent. Halvparten får spesialun-
dervisning av ufaglærte. En av tre elever som får spesialun-
dervisning, blir tatt ut av klasserommet. Gruppen kom-
mer med en rekke anbefalinger for å bedre situasjonen. 
Rapporten er nå på høring. Høringsfristen er 15. august 
2018. 
 Regjeringen er også bekymret for at for mange gutter 
har utfordringer på skolen. Regjeringen har allerede satt 

ned et offentlig utvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestas-
joner (Stoltenberg-utvalget). Utvalget skal levere sin inn-
stilling i form av en NOU innen 1. februar 2019. 
 Jeg er opptatt av at vi skal ha en barnehage og skole 
som gir alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av bak-
grunn. Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stort-
ingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap 
i barnehage og skole. I arbeidet med meldingen vil vi blant 
annet vurdere Nordahl-gruppens og Stoltenberg-utval-
gets anbefalinger og forslag til tiltak. I arbeidet med stort-
ingsmeldingen vil jeg invitere til en åpen og involverende 
prosess. Vi er mange som må jobbe sammen for å få en 
bedre og mer inkluderende barnehage og skole. 

SPØRSMÅL NR. 1983

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 7. august 2018 av olje- og energiminister  Terje Søviknes

Spørsmål:

«Mange tar til orde for at elavgiften nå kuttes i perioder 
med høy strømpris til forbruker.
 Kan statsråden redegjøre for hvilke fortjeneste de sel-
skapene som produserer og selger strøm har, og hvilke 
muligheter de har til å kunne påvirke prisen?»

Svar:

Kraftmarkedet kan deles inn i et engrosmarked og et 
sluttbrukermarked. I engrosmarkedet handles kraft-
volum mellom kraftprodusenter, kraftleverandører, 
krafthandlere og store kraftforbrukere. I sluttbrukermark-
edet inngår den enkelte sluttbruker avtale om kjøp av 
kraft fra en fritt valgt kraftleverandør. 
 Tall fra Pareto Securities viser at blant de 30 største 
norske kraftselskapene som driver med produksjon, 
overføring og salg av kraft, var medianen av avkastningen 
på egenkapital i 2017 8,2 prosent. Tilsvarende tall for de 
siste fem årene er i gjennomsnitt 7,5 prosent. 
 Det norske engrosmarkedet er en del av et integrert 
nordisk kraftmarked som igjen er forbundet med det 
europeiske kraftmarkedet. Landene er bundet sammen 
med kabler og overføringslinjer der kraften flyter dit et-
terspørsel er størst og kraftprisen er høyest, så lenge det 
er tilgjengelig overføringskapasitet. Prisen på gass, kull 
og utslippskvoter, tilgjengelig fornybar og ikke-fornybar 

produksjon samt etterspørselen etter kraft er viktige pris-
drivere i markedet. Kraftprisene blir beregnet samlet for 
store deler av Europa, på bakgrunn av bud som er hentet 
inn fra kraftbørsene. I Norden har kraftbørsen Nord Pool 
denne oppgaven. På grunn av begrensninger i overføring-
skapasitet kan prisen variere mellom ulike geografiske 
områder. 
 Det integrerte nordiske og europeiske kraftmarkedet 
består av et stort antall aktører og er organisert slik at den 
enkelte kraftprodusent og -leverandør har liten mulighet 
til å påvirke markedsprisen. NVE, Konkurransetilsynet og 
Nord Pool driver markedsovervåking og påser at konkur-
ransereglene overholdes. 
 Norge har i dag en høy andel leverandørskifter i 
sluttbrukermarkedet sammenlignet med andre land i 
Europa. Små sluttbrukere, som vanlige husholdninger og 
mindre næringsvirksomhet, kjøper vanligvis kraft fra en 
kraftleverandør. Hvilken type kontrakt sluttbrukeren vel-
ger kan, i tillegg til pris, blant annet avhenge av forbruk-
sprofil og behovet for forutsigbarhet. 
 I det norske sluttbrukermarkedet for elektrisitet er 
det et stort utvalg avtaler og mange leverandører. Norske 
sluttbrukere kan gjennom sin byttemakt være med på å 
påvirke sluttbrukerprisene på kraft. Ved at strømkundene 
velger de mest konkurransedyktige kraftleverandørene og 
strømavtalene bidrar de til god konkurranse i markedet. 
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 Forbrukerne kan sammenligne og bytte mellom ulike 
strømavtaler gjennom Forbrukerrådets tjeneste strøm-
pris.no. Det ble i 2017 foretatt 550 800 leverandørskifter, 
en økning på 3,1 prosent sammenlignet med 2016.

 Jeg er opptatt av å legge til rette for en effektiv kraft-
forsyning slik at folk flest ikke betaler mer enn nødven-
dig. At kraftprisen bestemmes i et velfungerende marked 
bidrar til at samfunnets behov for kraft dekkes til en lavest 
mulig kostnad.

SPØRSMÅL NR. 1984

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart . av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Hva vil helseministeren gjøre for at helsepersonell skal 
oppleve det enklere å ta i bruk persontilpasset medisin i 
behandlingen av pasienter, og når kan vi forvente at syke-
husene vil ha etablert gode IKT-løsninger på dette feltet?»

Begrunnelse:

Persontilpasset medisin gir unike muligheter for en bedre 
behandling av for eksempel kreftpasienter. Samtidig vil 
persontilpasset medisin medføre at man i mange tilfeller 
har svært få pasienter i hver enkelt gruppe. 
 Overlege ved kreftavdelingen på Sørlandet sykehus 
Christian Kersten peker i Dagens medisin den 27.juli på 
at man for noen pasienter aldri vil kunne få retningslinjer 
med behandling som er godkjent av Beslutningsforum, 
fordi pasientgruppene blir mindre og mindre. 
 Videre sier han at: «Slik det er i dag, blir det for over-
ordnet, komplisert og sendrektig. Da blir det gjerne slik at 
det er enklest for legene ikke å drive persontilpasset me-
disin, men bare å behandle etter retningslinjene.»
 I Dagens Medisin etterlyses det også bedre datasys-
temer, for å nyttiggjøre den biologiske kunnskapen som 
kommer. Christian Kersten uttaler i saken blant annet at: 
«I dag er det helt uoversiktlig. Hver lege tar frem sitt A4-
ark og prøver å finne frem i et kvarter eller mer, om hva 
som er bestilt og ikke bestilt – og hvilke svar vi har fått. Vi 
scroller 20–30 journalnotater. Så kastes arket i søpla etter-
på. Neste lege gjør det samme. Da kan vi ikke snakke om 
«presisjon».
 Det er skremmende, dersom vi ikke har gode nok sys-
temer for å ta i bruk persontilpasset medisin. Vi risikerer 
da at syke mennesker får dårligere behandling, dårligere 
livskvalitet og tapte leveår, som kunne vært unngått. Det 
er heller ikke tilfredsstillende at det i arbeidet med per-
sontilpasset medisin rapporteres at hver enkelt lege må 

lage sine egne notater på A4-ark som deretter bare må 
kastes, fordi man ikke har gode nok IKT-systemer.

Svar:

Representanten Mørland peker på at det ligger store 
muligheter i persontilpasset medisin. Han løfter en beky-
mring om at systemene i spesialisthelsetjenesten ikke er 
på plass for å innføre persontilpasset medisin, både når 
det gjelder IKT-systemene og innføring av nye behan-
dlinger.
 Regjeringen arbeider for å innføre persontilpasset 
medisin i tjenestene våre. Det har siden 2016 pågått et ar-
beid med å følge opp Helsedirektoratets nasjonale strate-
gi for persontilpasset medisin. Dette involverer en rekke 
aktører, hvor Helsedirektoratet, de regionale helsefore-
takene, Direktoratet for e-helse, Forskningsrådet og Folke-
helseinstituttet er de mest sentrale.
 Persontilpasset medisin utfordrer, som overlege Ker-
sten peker på i Dagens Medisin, etablerte metoder for å 
gruppere, analysere og treffe beslutninger om pasientene. 
Dette krever endringer i kliniske retningslinjer, registrene 
våre, organisering av tjenestene, tilgang til ny infrastruk-
tur og kompetanse for å nevne noe. 
 Det pågår mye godt arbeid i tjenesten og i Helsedirek-
toratet. De to tiltakene som er finansiert over statsbuds-
jettet, etablering av en anonym database over genvariant-
er og et nettverk av regionale kompetansesentre, vil bidra 
med etterspurte referanseverktøy og gi styrket koordiner-
ing, samordning og økt kompetanse. I tillegg arbeides det 
godt i Helsedirektoratet med å innarbeide persontilpasset 
medisin i handlingsprogrammene for kreft og innenfor 
sjeldne genetiske sykdommer. Jeg vil i statsbudsjettet for 
2019 redegjøre kort for helheten i dette arbeidet, slik at 
Stortinget får en samlet framstilling.
 Selv om det skjer mye godt arbeid, deler jeg represent-
antens bekymring over implementeringstakten. Flere fag-
miljøer har tatt opp at det er vanskelig å få tilgang til nød-
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vendig infrastruktur, og at det ikke er godt nok lagt til rette 
for pasientforløp som integrerer forskning og klinikk, slik 
det ofte kreves med persontilpasset medisin. I tillegg har 
jeg sett det samme som overlege Kersten og represent-
anten Mørland tar opp: at Nye Metoder kan håndtere 
persontilpasset medisin bedre enn i dag.
 Jeg har derfor i det reviderte oppdragsdokumentet for 
2018 gitt de regionale helseforetakene to tilleggsoppdrag:
• De regionale helseforetakene skal sikre etablering og 

drift av infrastruktur som kan legge til rette for utvikling 
og bruk av molekylære tester, genpaneler og bruk av bi-
omarkører i forskning og persontilpasset behandling. 
Det skal legges til rette for pasientforløp som integrerer 
forskning og klinikk, i tråd med anbefaling i Nasjonal 
strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. 

• De regionale helseforetakene skal utrede hvordan 
innføring og bruk av persontilpasset medisin kan 
håndteres i Nye Metoder i tråd med de vedtatte pri-
oriteringskriteriene, herunder beslutninger på enkelt-
pasientnivå. Det bør vurderes om ekspertpanelet kan 
ha en rolle i dette arbeidet. 

 I tillegg har Folkehelseinstituttet pågående et ut-
viklingsarbeid når det gjelder metodevurderinger, som vil 
være av stor verdi for beslutninger om nye diagnostiske 
verktøy og behandlinger innenfor persontilpasset me-
disin.
 Representanten Mørland peker også på behov for 
bedre IKT-støtte. Persontilpasset medisin innebærer 
innsamling og analyse av store datamengder. IKT-løs-
ningene som helsepersonell bruker må kunne lagre og 
behandle relevant informasjon om pasienten, slik som 
prøvesvar, målinger og genetiske data. Både de kliniske 

fagsystemene som pasientjournalen, og helseregistrene, 
må hele tiden utvikles for å kunne støtte opp under den 
medisinske utviklingen. Utviklingen går raskt. Det vil 
hele tiden oppstå behov for å lagre og behandle nye typer 
helseopplysninger. IKT-støtten må derfor forbedres kon-
tinuerlig. Dette er krevende med dagens fragmenterte og 
mangfoldige systemlandskap. 
 Det pågår derfor mange tiltak for å forbedre og 
samordne IKT-løsningene i helsesektoren. Et av de viktig-
ste tiltakene er modernisering av de elektroniske pasient-
journalene. Regjeringen følger opp målet om én inn-
bygger – én journal som vil gi en helhetlig og samordnet 
journalløsning for hele helse- og omsorgssektoren. Det 
pågår tre parallelle tiltak: 
• I Midt-Norge anskaffes det nå en ny moderne jour-

nalløsning som er felles for både sykehus og kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. 

• De tre andre helseregionene utarbeider felles planer 
for utvikling av sine sykehusjournaler. 

• Det arbeides også med å se på bedre løsninger for den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten utenfor Midt-
Norge.

 I tillegg arbeider helsedataprogrammet i regi av Di-
rektoratet for e-helse, med å forbedre helseregistre og ut-
vikle verktøy for å håndtere helsedata. Dette vil gi bedre 
muligheter for analyser av store mengder helsedata, og gi 
ny og verdifull kunnskap. Sammen med kunstig intelli-
gens vil dette kunne bidra til bedre og raskere diagnostikk 
og bedre behandling.     
 Trygg og sikker lagring og behandling av helseopplys-
ninger er en forutsetning for å ivareta personvernet og be-
folkningens tillit til helsetjenesten og til forskning. 

SPØRSMÅL NR. 1985

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Audun Lysbakken
Besvart 8. august 2018 av utenriksminister  Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

«Hvilke reaksjoner vil utenriksministeren komme med 
ovenfor israelske myndigheter på at skipet ble stanset i 
internasjonalt farvann og hva gjør Norge for å legge press 
på Israel for å få slutt på den ulovlige blokaden av Gaza?»

Begrunnelse:

Den 29. juli ble det norske skipet Kårstein stoppet av is-
raelsk militære og alle aktivistene er nå fengslet av israel-
ske myndigheter. Båten er brakt til havn i Israel.
 Skipet Kårstein var på vei til Gaza med medisinsk ma-
teriell. Blant mannskapet var flere norske aktivister og en 
norsk folkevalgt i Bergen bystyre, Mikkel Grüner. Skipet 
har blitt stoppet av israelsk militære i internasjonalt far-
vann. Aktivistene skal nå være anholdt på et immigras-
jonssenter i Israel på grensen til Gaza. 
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 Den svenske utenriksministeren har tidligere vært 
tydelig i å si at marineblokaden av Gaza er uakseptabel og 
at slike skip som dette ikke må bordes. Verken den forrige 
eller nåværende norske utenriksminister har kommet 
med tilsvarende uttalelser.

Svar:

Samme dag som Israel oppbrakte det norske skipet 
Kårstein ba vi israelske myndigheter klargjøre hendelses-
forløpet. Vi etterspurte samtidig på hvilket grunnlag de 
mente seg berettiget til å gripe inn overfor fartøyet.
 I mine møter med Israels statsminister Netanyahu 
og andre representanter for israelske myndigheter sist 

søndag tok jeg i tillegg opp meldingene fra mannskapet 
om overdreven maktbruk. Jeg understreket viktigheten av 
at disse spørsmålene besvares så raskt som mulig.
 Fra norsk side har vi ved gjentatte anledninger gjort 
det klart at stengningsregimet knyttet til Gaza må lettes 
for å tilrettelegge for gjenoppbygging, økonomisk vekst 
og forbedring av den humanitære situasjonen. Stengings-
regimet er et politisk spørsmål som må løses med politiske 
virkemidler. Det er kun forhandlinger mellom partene, og 
forsoning på palestinsk side, som kan legge grunnlaget 
for en varig løsning på situasjonen. Dette budskapet ble 
understreket i samtaler på både israelsk og palestinsk side 
under mitt besøk i regionen denne uken.

SPØRSMÅL NR. 1986

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Besvart 10. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Off label-behandling er bruk av legemidler på sykdom-
mer legemidlet ikke er godkjent for.
 Hvordan ser statsråden prinsipielt på at fagdirek-
tørene i de regionale helseforetakene har besluttet at off 
label-behandling er en av behandlingsmetodene som 
skal brukes i behandlingen av pasienter med MS, til tross 
for at det finnes flere godkjente legemidler?»

Begrunnelse:

Bestillerforum besluttet i april at det skal gjennomføres 
en fullstendig metodevurdering for behandling av mul-
tippel sklerose (MS), og at denne metodevurderingen skal 
inkludere off label-behandling av legemidlet rituksimab. 
Dette til tross for at det foreligger flere legemidler som er 
godkjente for behandling av MS, og som dermed har vært 
gjennom hele den myndighetsfastsatte regulatoriske pro-
sessen. 25. juni åpnet dessuten Bestillerforum for bruk av 
rituksimab ved MS også mens metodevurderingen pågår, 
gjennom et såkalt «unntak på gruppenivå». 
 Normalt stilles krav til studier, dokumentasjon, god-
kjenning, metodevurderinger, anbudsprosesser og bi-
virkningsrapportering før et legemiddel blir tatt i bruk 
og får offentlig finansiering. I dette tilfellet kan fagdi-
rektørenes beslutning gi grunnlag for en ny praksis som 
undergraver vedtatt politikk og de systemene helsemyn-
dighetene har etablert. 

 Mange pasienter med MS blir i dag behandlet med et 
legemiddel (rituksimab) som ikke er utviklet og godkjent 
for MS, men for behandling av leddgikt og kreft. Dette 
skjer til tross for at det finnes flere godkjente legemidler 
for behandling av MS. Praksisen er omdiskutert i fagmil-
jøene. 
 Det foreligger ingen robust vitenskapelig dokumen-
tasjon på hvilken effekt eller sikkerhet bruken av legem-
idlet har på MS-pasientene. En omfattende off label-bruk 
til pasienter der det finnes godkjente legemidler, utfor-
drer selve fundamentet ved den regulatoriske prosessen 
– nemlig pasientsikkerheten. Legemiddelverket har tid-
ligere advart mot utstrakt off label-behandling. 
 En omfattende off label-bruk vil også resultere i min-
dre bruk av godkjente legemidler. Insitamentene for å 
utvikle nye legemidler vil da bli mindre. Dette vil ha neg-
ative konsekvenser for videre forskning og legemiddelut-
vikling på feltet. 
 Denne beslutningen fra Bestillerforum gjelder mer 
enn bare dette ene medikamentet og de pasientene som 
rammes. Dette kan være innføring av et nytt prinsipp som 
strider mot vedtatt praksis og politikk, og som dermed 
skaper usikkerhet rundt de regulatoriske prosessene.

Svar:

Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for å 
tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen. Innenfor 
rammen av forsvarlighetskravet, de økonomiske og ju-
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ridiske rammer som Stortinget fastsetter og styringsdo-
kumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet, er ans-
varet for å bestemme hvilke behandlinger som skal tilbys 
befolkningen i spesialisthelsetjenesten i dag en integrert 
del av de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar.
 Jeg har bedt om en redegjørelse fra de regionale helse-
foretakene om begrunnelsen for bruk av rituksimab til 
behandling av MS. Rituksimab er et veletablert legemid-
del som har markedsføringstillatelse (MT) for kreft (lym-
fom og leukemi) og for revmatoid artritt. De regionale 
helseforetakene viser til at det er mer enn 10 år siden det 
ble publisert forskning som indikerte at rituksimab had-
de effekt ved MS. Videre viser de til at rituksimab over 
flere år er blitt brukt i behandlingen av en undergruppe 
av pasienter med multippel sklerose (relapsing-remitting 
multippel sklerose). De har også konsultert fagmiljøene 
om denne praksisen og har fått tilbakemelding om at 
rituksimab for enkelte pasienter vurderes som det beste 
behandlingsalternativet. Det ville være uheldig å avslutte 
denne behandlingen, eller sette pasientene på en annen 
behandling, i påvente av metodevurderingen. De region-
ale helseforetakene viser også til at det foreligger data om 
effekt og bivirkninger av behandling gjennom bl.a. studi-
er basert på kvalitetsregisterdata.
 I januar 2018 ble det publisert resultater fra en studie 
som sammenliknet behandlingen hos 494 pasienter i det 
svenske MS-registeret, og som viste at rituksimab kom 
best ut med hensyn til effekt når legemidlet ble sammen-
liknet med eksisterende sykdomsmodifiserende behan-
dling for relapsing-remitting MS (Granqvist og medarbei-
dere. JAMA Neurol. 2018;75(3):320-327). Denne studien 
er basert på et register og er ikke designet som en vanlig 
klinisk studie som gjennomføres med kontrollgruppe og 
randomisering.  
 Rituksimab ble våren 2018 meldt inn til Nye metod-
er med ønske om en metodevurdering. Bestillerforum 
besluttet 23. april 2018 at det skulle gjennomføres en full-
stendig metodevurdering for eksisterende behandling for 
MS, og at denne metodevurderingen skal inkludere be-
handling med rituksimab. I Nye Metoder har de region-
ale helseforetakene lagt til grunn at metoder som er til 
vurdering i systemet som hovedregel ikke skal tas i bruk 
i norske sykehus. Det er imidlertid etablert en prosedyre 
for unntak fra denne regelen både når det gjelder en-
keltpasienter og for en definert pasientgruppe. Fagdirek-
tørene besluttet 25. juni 2018 et unntak på gruppenivå 
når det gjelder legemiddelet rituksimab for behandling 
av MS. 
 Produsenten har ikke søkt om markedsføringstilla-
telse for rituksimab for behandling av MS. Produsenter 
kan ikke markedsføre legemidler utover bruksområdet 
som er godkjent i markedsføringstillatelsen. Det er imi-
dlertid tillatt å bruke legemidler på andre måter (off-label) 
enn den som er godkjent. Som for all annen behandling 
kreves det at bruken er faglig forsvarlig etter reglene i 

helsepersonelloven. Muligheten til off-label bruk og ut-
prøvende behandling er i noen tilfeller svært viktig for å 
kunne tilpasse behandlingen best mulig til den enkelte 
pasient. Slik bruk forutsetter imidlertid at pasienten gis 
informasjon om at bruken er utenfor godkjent indikas-
jon og at man har systemer for å monitorere eventuelle 
bivirkninger, hvilket er presisert i fagdirektørenes beslut-
ning 25. juni 2018.  
 I denne sammenheng vil jeg vise til de nasjonale prin-
sippene for utprøvende behandling, som er beskrevet i 
Meld St. 10 (2012-2013) God kvalitet – Trygge tjenester 
(Kvalitetsmeldingen). I juni d.å. ga jeg Helsedirektora-
tet tilleggsoppdrag for 2018 om å utarbeide en nasjonal 
veileder for utprøvende behandling. Veilederen skal tyde-
liggjøre rammene for utprøvende behandling og således 
bidra til økt pasientsikkerhet, god pasientinformasjon og 
involvering.
 Det er viktig å understreke at denne beslutningen nå 
ikke innebærer en innføring av rituksimab som behan-
dlingsmetode ved MS gjennom Nye metoder, men in-
nebærer at man ikke hindrer muligheten for at leger fort-
satt skulle kunne forskrive legemiddelet utenfor godkjent 
indikasjon for pasienter med MS enn så lenge metode-
vurderinger pågår og saken er til behandling i Nye metod-
er.



Dokument nr. 15:14 –2017–2018  45

SPØRSMÅL NR. 1987

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 8. august 2018 av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«Er ministeren åpen for å ta over oppgaver fra fylkene i 
sammenslåingsprosessen mellom Finnmark og Troms, 
slik fylkesrådet i Troms nå ønsker, og hvilke eventuelle 
lovhjemler har statsråden for dette?»

Begrunnelse:

21. juni stilte undertegnede ministeren følgende spørsmål 
om sammenslåingsprosessen mellom Finnmark og 
Troms:

 «Med hvilken hjemmel i inndelingsloven kan ett fylke 
(Troms) utgjøre fellesnemnda?».

 Dette fikk jeg ikke svar fra ministeren på. I svaret, 
datert 28. juni, er kun en henvisning til forskrift 21. juni 
2018 nr. 925:

 «I den nye forskriften er det i § 6 andre ledd tatt inn en 
bestemmelse som slår fast at fellesnemnda kan tre i funks-
jon selv om ett av fylkestingene ikke har valgt medlemmer til 
fellesnemnda.»

 Her svarer altså ikke ministeren på hvor lovhjemme-
len til denne forskriften er å finne. Derfor antar jeg at reg-
jeringen utnytter et «lovløst» rom.
 10. august avholdes ekstraordinært fylkesting i Troms, 
og i fylkesrådets innstilling til møtet legges det opp til at 
heller ikke Troms deltar i fellesnemnda og at fylkestinget 
skal be departementet ta ansvar for en rekke oppgaver i 
en videre sammenslåingsprosess, både av praktisk og 
politisk karakter:
- Utpeke valgstyre
- Innkalle fylkestinget høsten 2019
- Nytt organisasjonsnummer
 Virksomhetsoverdragelse – overføring av ansatte og 
eventuelle tilknyttede virksomheter.
 - Økonomiplan og budsjett første driftsår
 Til Nationen (31/7) uttaler fylkesrådsleder Willy 
Ørnebakk (Ap) i Troms at han «ikke er sikker på hvilken 
myndighet Mæland eventuelt har til å fatte disse vedtak-
ene.»

Svar:

Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av Troms og 
Finnmark fylkeskommuner. Vedtaket ble opprettholdt i 
Stortinget 8. desember samme år. 
 Det følger av inndelingsloven at fylkeskommuner som 
er vedtatt slått sammen, plikter å velge en fellesnemnd 
som skal samordne og ta seg av sammenslåingsarbei-

det. Hvis fylkeskommunene ikke kommer til enighet om 
sammensetning og mandat til fellesnemnda, kan hver 
av dem be departementet om å treffe avgjørelse, jf. inn-
delingsloven § 26 fjerde ledd. Troms fylkeskommune ba 
departementet om å avgjøre sammensetning og mandat 
til fellesnemda, etter at fylkeskommunene ikke kom til 
enighet. Departementet fastsatte sammensetning og man-
dat til fellesnemnda i forskrift av 5. april 2018. Forskriften 
ble erstattet med en ny forskrift om sammenslåingen av 
Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune den 
21. juni 2018. Hjemmelen for å fastsette sammensetning 
og fullmakter til fellesnemnda i de to forskriftene er inn-
delingsloven § 26 fjerde ledd. 
 Inndelingsloven § 17 er hjemmelsgrunnlaget for en-
kelte andre bestemmelser i forskriften om sammenslåing 
av Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune: 
 Inndelingsloven § 17 første ledd gir Kongen myn-
dighet til å “gi nærmare reglar for å sikre gjennomføring 
av vedtak om grenseendring etter denne lova.” Når det 
blir regnet som nødvendig for å gjennomføre vedtak 
om grenseendring, herunder fylkessammenslåinger, kan 
Kongen dessuten gjøre unntak fra gjeldende regler i lov 
eller forskrift. Unntak fra lov må knyttes til fem angitte 
forhold, jf. § 17 andre ledd. Kompetansen er delegert til 
departementet. 
 Det er fylkeskommunene som etter loven har ansvar 
for å gjennomføre sammenslåingen. Forskriften av 21. 
juni er fastsatt for å legge til rette for at fylkeskommunene 
skal kunne gjennomføre dette arbeidet. Nå må fylkest-
inget i Troms, i fylkestingsmøtet 10. august, gjøre sine 
vurderinger av hvordan Stortingets vedtak kan følges opp.
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SPØRSMÅL NR. 1988

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Terje Aasland
Besvart 6. august 2018 av statsminister  Erna Solberg

Spørsmål:

«Kan statsministeren redegjøre og eventuelt utdype for-
hold omtalt i begrunnelsen for dette spørsmålet og for 
hvilke relevante vurderinger og tiltak som ble gjort eller 
burde vært gjort før, under og etter den omtalte reisen?»

Begrunnelse:

Det vises til fiskeriminister Per Sandbergs reise til Iran, 
en reise han opplyser å ha gjennomført som en del av sin 
ferie. 
 Uavhengig av reisens formål vil en norsk statsråd på 
reise til Iran ha stor politisk interesse for Iranske myn-
digheter og vil slik kunne bli en sak med konsekvenser 
for norske myndigheter. Som statsråd og medlem av reg-
jeringen vil dette kunne få innvirkninger på viktige fisker-
ipolitiske, næringspolitiske, handelspolitiske og utenrik-
spolitiske forhold med betydning for relasjonene mellom 
Norge og Iran og eventuelt mellom Norge og andre land. 
 Det er derfor viktig at en slik reise er planlagt, for-
beredt og gjennomført på en betryggende måte, selv om 
dette er en feriereise. Et sentralt spørsmål er om reisen er 
planlagt og gjennomtenkt på en slik måte at reisen lig-
ger innenfor sikkerhetsmessige akseptable rammer og 
at man innenfor viktige politiske tema som foran nevnt 
ikke endrer på de prioriteringer regjeringen jobber etter. I 
tillegg til dette har man nå offentlig, gjennom media, fått 
beskrevet en rekke forhold som virker urovekkende. 
 Var statsministeren kjent med reisen? Mener 
statsministeren at man som medlem av regjeringen kan 
reise som privatperson til et land som Iran og at man da 
ikke behøver å forholde seg til de retningslinjer, regler og 
politiske føringer som gjelder for medlem av regjeringen? 
Er fiskeriministerens mulige påvirkninger på vesentlige 
politiske temaer som fiskeri, nærings, handels og uten-
rikspolitiske forhold vurdert i forhold til en slik reise det 
gjelder? Hvis ikke vil de i ettertid bli vurdert? I tillegg av 
dette er det nå opplyst i mediene at PST har til gjennom-
gang fiskeriministerens mobiltelefoni etter oppholdet i 
Iran. I lys av de sikkerhetsmessige hensyn og forsiktighets-
regler som bør gjelde for opphold i land som Iran, mener 
statsministeren at reisen til statsråd Sandberg var fors-
varlig planlagt og gjennomført?

Svar:

Denne regjeringen tar sikkerhet på alvor. Vi har etablerte 
systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet. Per Sandberg 

har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mo-
biltelefon og varsling av reise.
 Mitt kontor ble varslet om Per Sandbergs feriereise til 
Iran den 24. juli. I tråd med gjeldende rutiner beskrevet i 
Håndbok for politisk ledelse skulle Statsministerens kon-
tor vært varslet om reisen i forkant. Rutinene som gjelder 
statsrådenes reiser ble i dette tilfellet ikke fulgt.
 Når nye statsråder tiltrer holdes det en orientering for 
dem på Statsministerens kontor hvor en rekke tema for 
utøvelsen av rollen som statsråd gjennomgås. Her får de 
også brifer fra de ulike sikkerhetstjenestene. Regjeringen 
får i tillegg jevnlige brifer av sikkerhetstjenestene, blant 
annet en årlig gjennomgang i forkant av offentliggjøring 
av de åpne trusselvurderingene. Ved behov utarbeider 
Politiets sikkerhetstjeneste en trusselvurdering i forkant 
av tjenestereiser. I tillegg har PST egne samtaler med alle 
statsrådene, og ved behov knyttet til reiser eller andre sit-
uasjoner kan PST ha særskilte briefinger og samtaler. Slike 
gjennomganger av sikkerhetsråd og rutiner vil vi også ha 
jevnlig fremover.
 Etterretningstrusler og IKT-sikkerhet er sentrale tema 
i disse brifene og vurderingene. Mobiltelefoner har risiko 
for hacking og avlytting både i og utenfor Norge. Derfor er 
det begrensninger på bruken. Mobiltelefoner kan for ek-
sempel ikke medbringes i regjeringskonferanser og flere 
andre møter.
 En statsråd er alltid statsråd og jeg forventer at sikker-
hetsråd og gjeldende rutiner følges uansett. Fiskeriminis-
teren er klar over at han har gjort feil og sier at han har 
tatt lærdom av dette og vil følge sikkerhetsråd og rutiner 
heretter.
 Per Sandberg sin telefon er nå hos PST. Jeg viser til Per 
Sandberg sitt svar på spørsmål nr. 1994 fra representanten 
Torgeir Knag Fylkesnes for ytterligere informasjon om 
hvordan dette har blitt fulgt opp.
 Norges politikk overfor Iran er godt kjent. Norge er 
kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt 
den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritisk til 
Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iran-
ske myndigheter fullt klar over. Per Sandbergs feriereise 
vil ikke ha innvirkning på norsk Iran-politikk eller påvirke 
Norges forhold til Iran eller andre land. Norsk Iran-poli-
tikk ligger fast.
 Jeg viser for øvrig til fiskeriministerens svar på skrift-
lige spørsmål fra hhv. stortingsrepresentant Pollestad (nr. 
1999) og Fylkesnes (nr. 1994) om same sak.
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SPØRSMÅL NR. 1989

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Terje Aasland
Besvart 10. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Vil statsråden bidra til mer åpenhet og bedre offentlig 
innsyn i vesentlige spørsmål omkring etableringen av 
fremtidig deponi for farlig våtorganisk avfall og vil da i så 
fall det være mulig å få opplyst om hvilke norske og uten-
landske bedrifter som benytter deponiet i dag, hvor stor 
andel av deponikapasiteten på Langøya disse benytter og 
om det finnes alternativer til deponi for disse bedriftene?»

Begrunnelse:

Det har vist seg vanskelig å få ut relevant informasjon om-
kring en eventuell etablering av et deponi for farlig våtor-
ganisk avfall i Norcems gruver i Brevik. I den forbindelse 
kan det vises til at Porsgrunn kommune er nektet innsyn 
i dokumenter av relevans for saken og nå sist avisa varden 
som ønsket svar på flere spørsmål om: Når er fristen for at 
konsekvensutredningen (KU) skal være ferdig? Hvem god-
kjenner KU? Kan en KU avvises på noen måte (f.eks. fordi 
den er mangelfull eller inneholder feil)? Blir det foretatt 
en kvalitetssikring av KU? Andre relevante spørsmål som 
står ubesvart er hvilke norske bedrifter er det som i dag 
benytter Langøya til deponi for farlig avfall, er det tenkt at 
avfallsmengden fra disse vil avta i årene som kommer og 
er det slik at det for disse bedriftene ikke er andre alterna-
tiver enn deponi som er løsningen? Vil f.eks. ny teknologi, 
støtteordninger for dette etc. være med på å kunne redus-
ere behovet for deponering av denne type avfall over tid 
og er dette noe regjeringen vil bidra med?

Svar:

I svaret legges det til grunn at spørsmålet gjelder saken om 
etablering av ny behandlingskapasitet for uorganisk farlig 
avfall, ikke farlig våtorganisk avfall. 
 Innsynsspørsmål i dokumenter knyttet til saken om 
etablering av ny behandlingskapasitet for farlig avfall 
håndteres på vanlig måte i departementet og vurderes i 
henhold til offentleglova og miljøinformasjonsloven. 
 Det er bedrifter innenfor en rekke bransjer som alu-
miniumsindustrien, renseanlegg, avfallsbehandlingsan-
legg, byggebransjen, galvano/overflatebehandling, metal-
lurgisk-, kjemisk-, og farmasøytisk industri som benytter 
deponiet på Langøya. Import består i hovedsak av fly-
veaske, men det kan også være mindre mengder av an-
net farlig avfall. Miljømyndighetene regulerer ikke hvilke 
bedrifter som leverer avfall til deponiet på Langøya. Vi vet 
at per i dag er det ca. 250 bedrifter, men har ikke oversikt 
over hvilke bedrifter som leverer avfallet sitt til deponiet. 
Spørsmål om dette må derfor rettes til NOAH.  
 Miljødirektoratet har tidligere anslått at det vil være 
behov for en årlig deponikapasitet på ca. 150 000 tonn for 
innenlandsk uorganisk farlig avfall. I tillegg til dette kom-
mer ca. 200 000 – 290 000 tonn ufortynnet syre fra Kronos 
Titan. I 2017 ble det importert ca. 216 000 tonn flyveaske 
til NOAH Langøya. Det finnes i dag ikke alternativ depon-
ikapasitet for norsk farlig avfall.

SPØRSMÅL NR. 1990

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 9. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Har statsråden oversikt over hvorvidt det er mer risikof-
ylt å føde om sommeren, og vil statsråden eventuelt gjen-
nomføre tiltak som bedrer forholdene i fødselsomsorgen 
sommerstid, eller mener han at det allerede i dag er like 

trygt og oppfølgingen like god, dersom man føder i felles-
ferien?»
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Begrunnelse:

Sommeren er ferietid for mange, også helsepersonell. Tv2 
har i flere nettsaker tatt opp spørsmålet om fødsler i felles-
ferien. 
 I den ene saken uttaler politisk leder i Jordmorfore-
ningen, Kirsten Jørgensen at «Jordmødrene gruer seg til å 
jobbe om sommeren, for mange føler at de ikke strekker 
til.»
 Jørgensen påpeker videre at: «De gjør så godt de kan 
i en utrolig vanskelig situasjon hvor pengene rår, og res-
sursene er veldig små.»
 Lederen av Jordmorforeningen peker altså på at den 
økonomiske situasjonen vanskeliggjør jobben de skal 
gjøre for de som føder om sommeren. I Arbeiderpartiets 
alternative statsbudsjett for 2018 ble det lagt inn en sam-
let økning til sykehusene på 1,4 mrd., utover regjeringens 
forslag. 
 Det er derfor interessant å få avklart om trange økon-
omiske rammer til sykehusene bidrar til at de som føder i 
fellesferien får et dårligere tilbud. 

Svar:

Fødselsomsorgen i Norge holder høy kvalitet – også i in-
ternasjonal sammenheng. Vi har nasjonale kvalitetskrav 
som skal sikre et forutsigbart fødetilbud – også om som-
meren. Helseforetakene har ansvar for at fødetilbudet er 
forsvarlig og at det tilfredsstiller de nasjonale kvalitetsk-
ravene. Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet 
informasjon fra de regionale helseforetakene om hvordan 
de har sikret et godt fødetilbud i sommer. 
 Helse Vest RHF opplyser at sommerferieavviklingen 
synes å ha gått som planlagt. Alle helseforetakene har job-
bet systematisk med å planlegge fødetilbudet i sommer. 
Det er laget bemanningsplaner som sikrer god kvalitet og 
pasientsikkerhet. Strukturert ferieavvikling, faste ansatte 
som jobber ekstra om sommeren og innleie av vikarer 
har bidratt til forsvarlig bemanning i sommer, ifølge op-
plysningene fra Helse Vest. To av helseforetakene, Helse 
Stavanger og Helse Bergen, opplyser også at antall fødsler 
sommeren 2018 er noe lavere enn tidligere år.
 Helse Sør-Øst RHF opplyser at helseforetakene gir 
befolkningen et forsvarlig og trygt fødetilbud i sommer-
månedene. Helse Sør-Øst opplyser videre at et høyere 
antall fødsler i sommermånedene sammen med ferieav-
vikling byr på ekstra utfordringer, men at  helseforetakene 
er godt forberedt på dette og håndterer det gjennom koor-
dinert ferieavvikling, nøye planlagte turnuser med ekstra 
innsats fra egne ansatte og innleie av vikarer. Helsefore-
takene gjør avtaler med de ansattes organisasjoner om 
merarbeid om sommeren og det gis tilbud om fulle still-
inger til de som arbeider i reduserte stillinger i sommer-
månedene. Helseforetakene leier inn vikarer fra vikarbyrå 
eller vikarer som er kjent på avdelingene fra tidligere, og 
de planlegger med at det er flere fra fast stab på vaktene. 

Fødeavdelingene ved sykehusene har også rutiner for å 
samarbeide året gjennom – både mellom helseforetak og 
innad i det enkelte helseforetak, og de kan trekke veksler 
på hverandre ved behov. 
 Også i Helse Midt-Norge synes sommerferieavvikling 
å ha gått som planlagt. Det framgår av Helse Midt-Norge 
RHFs tilbakemelding at alle helseforetakene har forsvarlig 
bemanning. Noen steder har det vært behov for innleie av 
ferievikarer, men det blir i størst mulig grad brukt vikar-
er som er kjente fra før og vaktteamene blir satt sammen 
med en blanding av fast ansatte og vikarer. Ett av foretak-
ene, St. Olavs hospital, opplyser at fødetallet er noe lavere 
enn tidligere. På St. Olavs hospital har fødeavdelingens 
to seksjoner i deler av juli vært sammenslått for å samle 
kompetansen på jordmorsiden. Det har redusert behovet 
for innleie av jordmødre og var nødvendig for å sikre et 
trygt og godt fødetilbud. 
 Helse Nord RHF opplyser i sin tilbakemelding at det 
har vært alternerende stengning av fødeavdelingene for 
å oppfylle nasjonale kvalitetskrav. Helse Nord opplyser 
videre at ordningen med alternerende/vekslende som-
merstengning er godt innarbeidet og at de har et godt 
fødetilbud om sommeren. Følgende fødeavdelinger har 
vært stengt i sommer: 
• UNN Harstad: Stengt fra 25. juni til 23. juli
• UNN Narvik: Stengt fra 23. juli til 20. august. 
• Helgelandssykehuset Sandnessjøen: Stengt 25. juni til 

23. juli
• Helgelandssykehuset, Føde- og barselstue i Brønnøy-

sund: Stengt 23. juli til 20. august
• Helgelandssykehuset, Mo i Rana: Stengt 23. juli til 20. 

august
• Nordlandssykehuset Lofoten: Sommerdrift i perioden 

9. juli til 6. august, og i den perioden er det ikke fødsler 
ved avdelingen.

 Beslutningen om sommerstenging er som nevnt gjort 
med bakgrunn i nasjonale kvalitetskrav som stiller større 
krav til beredskap og en høyere bemanning, også i som-
merferien. Det framgår av opplysningene fra Helse Nord 
at det er utarbeidet detaljert informasjon til gravide og til 
primærhelsetjenesten om endringene i sommermåned-
ene. Det er også etablert følgetjeneste for å ivareta kvinner 
som må reise ut av sitt lokalsykehusområde for å føde. 
 Ut fra den tilbakemeldingen jeg har fått fra de region-
ale helseforetakene, oppfatter jeg at helseforetakene har 
jobbet systematisk med å planlegge fødetilbudet for som-
meren 2018 slik at det er trygt å føde. Det viktigste tiltaket 
er å lage gode bemanningsplaner, noe helseforetakene 
har laget for sommeren 2018.
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SPØRSMÅL NR. 1991

Innlevert 1. august 2018 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 7. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Er statsråden kjent med varslersakene i Sør-Øst politidis-
trikt, mener han det er tilfredsstillende at Politidirektora-
tet (POD) selv får behandle varsler som omhandler PODs 
egen håndtering av varslersaker, og ser han potensiale for 
forbedring av varslingssystemene?»

Begrunnelse:

Gjørv-kommisjonen pekte på organisasjons- og 
ledelseskultur som en sentral del av myndighetssvikten 
22. juli. I Innst. 210 (2012-2013) omtalte Stortingets Kon-
troll- og konstitusjonskomité situasjonen på følgende vis:

 «Komiteen mener at det er viktig å ikke bare endre ledel-
sesstruktur, men også ledelseskultur. Komiteen mener ledere i 
staten har vært for opptatt av å bestemme og for lite opptatt av 
å lede». 

 Med tanke på den alvorlige kritikken som kom frem 
etter 22. juli er forbedring av kultur og ledelse i politietat-
en svært viktig.
 Representanten har blitt kontaktet og informert om 
varslingssaker i Sør-Øst politidistrikt der Justis- og bered-
skapsdepartementet har sendt sakene nedover i systemet 
til POD, til tross for at varslene blant annet kritiserer 
PODs håndtering av tidligere varsler. Representanten har 
videre blitt underrettet om at varslene gjelder en type 
ledelseskultur som har ført til en fryktkultur blant ansatte 
i politidistriktet. Representanten ønsker derfor å vite om 
justisministeren er kjent med varslersakene i det 

 Aktuelle politidistriktet og hvordan han følger disse 
sakene opp, om han mener det er akseptabelt at POD be-
handler varslersaker som kritiserer deres egen håndtering 
av tidligere varslersaker, og om statsråden er tilfreds med 
dagens varslingssystemer og praktiseringen av disse.

Svar:

Justis- og beredskapsdepartementet mottok varslingssak-
en som var fremsatt til justissektorens felles varslingskanal 
ved Ernst og Young 11. april 2018. I henhold til gjeldende 
retningslinjer for behandling av varslingssaker i politiet 
ble den aktuelle saken sendt POD til oppfølging. Jeg har 
tillit til at saken behandles på en forsvarlig måte og legger 
til grunn at retningslinjene for håndtering av denne type 
saker blir fulgt. Herunder forutsetter jeg at de involverte i 
oppfølgingen av saken i POD vurderer sin habilitet.
 Disse sakene skal håndteres etter faste prosedyrer og 
behandles konfidensielt. 
 Det er viktig at vi har en varslingsordning som funger-
er. Nye retningslinjer for varsling i politi- og lensmannse-
taten trådte i kraft 1. januar 2017. Retningslinjene er en 
del av det systematiske HMS-arbeidet som revideres hvert 
år. 
 Regjeringen er opptatt av å sikre et godt regelverk for 
varsling, og det ble november 2016 nedsatt et ekspertut-
valg som skal gå gjennom dagens regelverk og praktiser-
ing av disse. Utvalget leverte sin innstilling til Arbeids- og 
sosialdepartementet 15. mars 2018, jf. NOU 2018:6. Utval-
get foreslår en rekke tiltak for å styrke varselvernet i norsk 
arbeidsliv. Saken er nå til høring med frist 3. september 
2018. 

SPØRSMÅL NR. 1992

Innlevert 2. august 2018 av stortingsrepresentant Tore Storehaug
Besvart 9. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Kan statsråden gjere greie for resultatet av områdegjen-
nomgangen av Statens vegvesen og kva følgjer den vil få 
for tenestestruktur og -tilbod?»

Grunngjeving:

Gjerne sett saman med Regjeringa sitt arbeid om å pri-
oritere etablering av statlege arbeidsplassar/kompetan-
semiljø utanfor dei største byane.
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 I statsbudsjettet for 2018 blir “Program for effektivis-
ering av Statens vegvesen” omtala. Der kjem det fram at 
ein har starta eit prosjekt som skal sjå på tenestetrukturen 
og -tilbodet på trafikant og køyretøyområdet, samt støtte-
funksjonar gjennom etatsfelles løysingar. Prosjektet skal 
vere gjennomført i første halvdel av 2018. Statens veg-
vesen sin desentrale struktur i dag sikrar at kompetansen 
er til stades langs heile det norske vegnettet og er viktig 
både for næringsliv og private brukarar av SVV sine te-
nester.

Svar:

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 
gjennomfører no ei områdegjennomgang som skal vur-

dere tiltak for å gjere Statens vegvesen meir effektiv. Om-
rådegjennomgangen vurderer særskilt potensialet for å 
effektivisere innafor desse områda:
• Tenestestrukturen/tenestetilbodet på trafikant- og 

køyretøyområdet
• Støttefunksjonar gjennom etatsfelles løysningar
 I oppfølginga av gjennomgangen vil regjeringa ta om-
syn til lokaliseringspolitikken for statlege arbeidsplassar. 
Den statlege lokaliseringspolitikken skal bidra til robuste 
arbeidsmarknadar i alle delar av landet, god kvalitet i dei 
statlege tenestene og effektiv bruk av fellesskapens ressur-
sar.
 Regjeringa legg opp til å gjere greie for resultata av 
områdegjennomgangen i framlegg om statsbudsjettet for 
2019.

SPØRSMÅL NR. 1993

Innlevert 2. august 2018 av stortingsrepresentant Tore Hagebakken
Besvart 8. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Hva mener statsråden om at bostedet ditt kan være avg-
jørende for hva slags medisinsk behandling du får, og hva 
vil statsråden gjøre for raskt å rette opp i de uakseptable 
forskjellene vi ser knyttet til unntaksordningen når man 
allerede har prøvd ut all godkjent behandling?»

Begrunnelse:

VG har avdekket store forskjeller mellom de regionale 
helseforetakene i hvordan unntaksbestemmelsen som 
ble innført i 2014 blir praktisert. Ordningen gjør det 
som kjent mulig å søke om å få behandle pasienter med 
medikamenter som ligger i kø for vurdering hos Beslut-
ningsforum. Nylig kunne VG fortelle om kreftsyke Terje 
fra Nord-Trøndelag som har fått avslag på sin søknad, selv 
om samme behandling er gitt til flere pasienter på Østlan-
det. Dette strider mot prinsippet om likeverdige helsetje-
nester og framstår svært urettferdig overfor mennesker i 
en meget krevende livssituasjon

Svar:

Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å få avslag på 
unntaksordningen når all etablert behandling allerede er 
forsøkt.

 Medisiner som er under vurdering i system for Nye 
metoder skal i utgangspunktet ikke tas i bruk for nye 
pasienter. Unntaksordningen ble opprettet for å fungere 
som en sikkerhetsventil og ivareta individuelle behov. 
For å benytte unntaksordningen må pasienten skille seg 
klart fra pasientgruppen forøvrig. Ordningen vil derfor i 
sin natur kunne skape ulikheter i pasienters tilgang til nye 
medisiner og metoder.
 Målet er likevel minst mulig forskjellsbehandling. 
Derfor har jeg bedt helseregionene om å legge til rette 
for en mest mulig likeverdig praktisering av unntaksord-
ningen. Departementet har allerede avtalt et møte med 
lederen av Beslutningsforum i august for å bli informert 
om dagens praktisering og hva som skal gjøres fremover 
for å forbedre ordningen. 
 Jeg har også gitt helseregionene i oppdrag å etablere et 
ekspertpanel som kan gi pasienter med alvorlig livsforko-
rtende sykdom en ny vurdering av behandlingsmulighe-
tene de har. Det kan være enten etablert eller utprøvende 
behandling i Norge eller i utlandet. Panelet er under eta-
blering.
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SPØRSMÅL NR. 1994

Innlevert 2. august 2018 av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes
Besvart 6. august 2018 av fiskeriminister  Per Sandberg

Spørsmål:

«Viser til statsrådens svar i offentligheten rundt hans 
private reise til Iran den siste tiden. Det er viktig for 
Stortinget å være forsikret om at det har blitt gjort skik-
kelige vurderinger knyttet til potensiell rolleblanding, sik-
kerhetsrisiko eller inhabilitet knyttet til reisen. 
 Kan jeg be om at statsråden beskriver hvilke 
vurderinger som har blitt gjort, og om aktuelt regelverk 
har blitt fulgt?»

Svar:

Min reise til Iran kom i stand som følge av endrede ferie-
planer, og reisen var en feriereise. Jeg reiste med mitt pri-
vate pass, ikke tjenestepass, og på turistvisum. Selv om jeg 
ikke hadde møter med representanter for landets myn-
digheter eller næringsliv så er en statsråd alltid statsråd. 
 I tråd med gjeldende rutiner beskrevet i Håndbok for 
politisk ledelse skulle jeg sørget for at Statsministerens 
kontor ble varslet om reisen i forkant. Jeg varslet depar-
tementet den 23. juli, dagen etter jeg ankom Iran, og SMK 
ble varslet påfølgende dag. 
 På reisen hadde jeg med min mobiltelefon, noe som 
ikke er i henhold til PSTs råd for sikkerhet på reise til Iran. 
 Når nye statsråder tiltrer holdes det en orientering 
for dem på Statsministerens kontor hvor en rekke tema 
for utøvelsen av rollen som statsråd gjennomgås. Her får 
vi også briefer fra de ulike sikkerhetstjenestene. Regjerin-
gen får også jevnlige briefer av sikkerhetstjenestene, blant 
annet en årlig gjennomgang i forkant av offentliggjøring 
av de åpne trusselvurderingene. Ved behov utarbeides det 
en trusselvurdering av Politiets sikkerhetstjeneste i for-
kant av tjenestereiser. Derfor hadde jeg en sikkerhetsbrief 
om Iran i forkant av det offisielle besøket i 2016. I disse 
briefene har etterretningstrusselen og IKT-sikkerhet vært 
tema. 
 Det er alltid viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene 
og gjeldende rutiner. Jeg handlet ikke i tråd med disse da 
jeg tok med meg mobiltelefonen og ikke varslet om min 
reise. Dette har jeg tatt lærdom av og vil følge sikkerhets-
råd og rutiner heretter. 
 Etter reisen er mobiltelfonen overlevert til PST. Jeg har 
fått ny mobiltelefon og nytt simkort, samt gjennomført 
andre sikkerhetstiltak som å bytte passord.
 Mobiltelefoner har risiko for hacking og avlytting 
både i og utenfor Norge. Derfor er det begrensninger på 
bruken. Mobiltelefoner kan for eksempel ikke medbring-
es i regjeringskonferanser og flere andre møter. Jeg vil 
understreke at gradert informasjon etter sikkerhetsloven 

ikke sendes på e-post eller SMS, og slike dokumenter ligger 
ikke på mobiltelefonen. Jeg har tilgang til departementets 
saksbehandlingssystem via mobiltelefonen. Det er omfat-
tende sikkerhetsløsninger knyttet til denne tilgangen til 
saksbehandlingssystemet. Av hensyn til IKT-sikkerheten 
i departementet, beskrives ikke de tekniske løsningene 
her. Tilgangen gir heller ikke adgang til andre departe-
menters saksbehandlingssystemer. 
 Det har blitt stilt spørsmål ved min habilitet som 
følge av min relasjon til Bahareh Letnes. Jeg og mitt de-
partement har ikke håndtert noen saker som angår eller 
har betydning for Letnes sitt firma. Når det gjelder min 
habilitet, så er jeg ansvarlig for å gjøre den vurderingen. 
Om jeg er i tvil så vil jeg be om råd fra mitt embetsverk. 
Dette er i tråd med vanlig praksis, som omtalt i Håndbok 
for politisk ledelse kap.14.6.2. 
 Letnes har sendt en åpen søknad til NFD i 2016 som 
ble avslått. Søknaden ble besvart av Nærings- og fiskeride-
partementet på ordinært vis. Jeg var ikke del av saksbe-
handlingen og kjente ikke til søknaden.
 Omtalen av vårt forhold har medført mye oppmerk-
somhet og spekulasjoner og det er stilt spørsmål om Baha-
reh Letnes sin bakgrunn, som jeg ser behov for å adressere. 
Jeg har derfor bedt om en samtale med PST.
 Norges politikk overfor Iran er godt kjent. Norge er 
kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt 
den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritisk til 
Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iran-
ske myndigheter fullt klar over. Min feriereise vil ikke ha 
innvirkning på norsk Iran-politikk eller påvirke Norges 
forhold til Iran eller andre land. Norsk Iran-politikk ligger 
fast.
 Jeg viser også til statsministerens svar på spørsmål nr. 
1988 fra Stortingsrepresentant Terje Aasland og mitt svar 
på spørsmål nr. 1999 fra stortingsrepresentant Geir Poll-
estad som begge gjelder min reise til Iran.
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SPØRSMÅL NR. 1995

Innlevert 2. august 2018 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart 10. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Kor mange tilsette vil det krevje for at Noreg skal kunne 
vere fullt operativ på MPA i høve til NATO sine standarar?»

Grunngjeving:

Det har slutta mellom 20 og 30 personar innan Noreg 
si MPA-verksemd etter vedtaket om Andøya flystasjon. 
Dette miljøet er sårbart og det er ikkje enkelt å erstatte ru-
tinerte pilotar og tilsette innan MPA utan vidare.

Svar:

Eg viser til brev frå Stortingets president av 2. august 2018 
med spørsmål frå stortings-representant Liv Signe Navar-
sete om kor mange tilsette det vil krevje for at Noreg skal 
vera fullt operativ på MPA i høve til NATO sine standarar.
 Forsvaret opplyser at NATO ikkje har standarar re-
latert til å vera fullt operativ på MPA. Kor mange tilsette 
som skal til for at MPA-verksemda skal vera fullt operativ 
er styrt av nasjonale krav. Desse krava er avhengig av op-
pgåveportefølje og Forsvarets operasjonar. 

 Forsvarets operasjonar nasjonalt og internasjonalt 
kategoriserast ut frå konfliktspekteret, samt daglege oper-
asjonar, operasjonar ved nasjonale kriser og operasjonar 
ved væpna konflikt. For at MPA-verksemda skal vera fullt 
ut operativ må materiell og personell vera klarert og god-
kjent, trent og øvd ut frå oppdrag, for den konkrete fly-
typen. Forsvaret følger opp verksemdas operasjonsmøn-
ster, organisering og oppgåveløysing, jamfør gjeldande 
planrammer for Forsvarets verksemd. 
 Forsvaret er bedt om å planlegge og gjennomføre 
omstillinga av personellstrukturen på ein slik måte at 
Forsvaret beheld den nødvendige kompetansen for å 
oppretthalde dei operative leveransane gjennom om-
stillingsperioden fram til innføringa av ny MPA P-8. Det å 
oppretthalde Forsvarets operative leveransar i en omstill-
ingsperiode er krevjande, og det vil i ein slik kontekst vera 
ein risiko for midlertidig tap av kompetanse. Forsvarets 
evne til å ta vare på personellet og kompetansen deira vil 
vera ein kritisk suksessfaktor gjennom heile omstillinga 
av Forsvaret i åra som kjem. Forsvaret har identifisert 
kompetansebehovet og implementerer tiltak for å bevare 
eit operativt MPA miljø i overgangen til nytt system.

SPØRSMÅL NR. 1996

Innlevert 2. august 2018 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart 9. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Kan statsråden gjere greie for kva spesifikke tiltak som 
er nytta for å bevare eit operativt MPA-miljø i Noreg med 
omsyn til personell, kor vidt tiltaka er eit tilbod for alle 
tilsette og kor lenge tiltaka som eventuelt er sette i verk vil 
vere tilgjengeleg?»

Begrunnelse:

Det har slutta mellom 20 og 30 personar innan Noreg 
si MPA-verksemd etter vedtaket om Andøya flystasjon. 
Dette miljøet er sårbart og det er ikkje enkelt å erstatte ru-
tinerte pilotar og tilsette innan MPA utan vidare.

Svar:

Eg viser til brev frå Stortingets president av 2. august 
2018 med spørsmål frå stortings-representant Liv Signe 
Navarsete om tiltak som er nytta for å bevare eit operativt 
MPA-miljø i Noreg.
 Omstillinga i Luftforsvaret er svært omfattande og 
råkar mange avdelingar. Forsvaret har godt etablerte 
rutinar, regelverk og føresegner som skal ta vare på per-
sonellet ved slike omstillingar. Ivaretaking av personellet 
er heilt sentralt og det er viktig at relevant kompetanse ik-
kje forsvinn mellom nedlegging og oppretting. Forsvaret 
opplyser at Luftforsvaret i stor grad har identifisert denne 
kompetansen, og at det er gjort ei individuell kartlegging 
av karrieremessige behov og ønskjer hos personellet. 
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Kartlegginga gjev grunnlag for målretta og individuelt til-
passa tiltak for å bevare eit operativt MPA miljø i overgan-
gen til nytt system. Døme på konkrete tiltak er fast tilset-
ting, ved å beordre i to og tre trinn og tiltak knytt til bustad 
og pendling. Tiltaka vil nyttast i tråd med Forsvarets be-
hov, og vil variere ut frå personellkategori og sivil status.

 Forsvaret si evne til å ta vare på personellet og  kom-
petansen deira vil vere ein kritisk suksessfaktor gjennom 
heile omstillinga av Forsvaret i åra som kjem. Eg er opptatt 
av at Forsvaret framleis løyser operative oppdrag og sam-
tidig evner å ivareta personellet som blir råka av omstill-
inga.

SPØRSMÅL NR. 1997

Innlevert 2. august 2018 av stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen
Besvart 9. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Det er et viktig prinsipp at svangerskapsomsorgen i 
Norge skal være gratis. 
 Vil statsråden rette opp konsekvensen av å fjerne 
bidragsordning og sørge for at kvinner med hyperemesis 
gravidarum får dekket utgifter til kvalmestillende medika-
menter?»

Begrunnelse:

Under ordningen med hvit resept fikk kvinner med ek-
strem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum, 
dekket utgifter til kvalmestillende medikamenter. En 
konsekvens av omleggingen av bidragsordningen, med 
virkning fra 2018, er at kvinner som lider av denne syk-
dommen risikerer at de ikke lenger får dekket utgifter for 
kostbare kvalmestillende medisiner. Viser til statsrådens 
svar på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:2 (2017-2018): 

 “Eventuell stønad forutsetter imidlertid også at det fore-
ligger tilstrekkelig god effektdokumentasjon. Helfo vil vurdere 
effektdokumentasjon ved eventuelle søknader om individuell 
stønad for ondansetron ved denne tilstanden etter det nye re-
gelverket.”

 Kvinner med hyperemesis gravidarum melder nå om 
avslag fra HELFO med begrunnelse i krav til effektdoku-
mentasjon. 
 Viser til rundskriv, § 5-14 - Legemidler, næringsmidler 
og medisinsk forbruksmateriell:

 «I mange tilfeller vil det imidlertid ikke foreligge studier 
som sammenligner den omsøkte legemiddelbehandlingen 
med dagens standardbehandling. Stor usikkerhet knyttet til ef-
fektdokumentasjon skal, alt annet likt, gi lavere prioritet. 

 Indirekte nytte kan i relevante tilfeller telles med i 
vurdering av nytte. Et eksempel på forhold som kan bli 
vektlagt i prioriteringsvurderinger på klinisk nivå er om 

pasienten settes i en uverdig situasjon uten helsehjelp. 
Videre kan forhold knyttet til pasientens pårørende bli 
vektlagt. Et tredje eksempel på hensyn som blir vektlagt 
er behovet for pleie og omsorg, der effekt av et tiltak ofte 
ikke kan måles som endringer i pasientens helsetilstand.»
 Hyperemesis gravidarum er en alvorlig og potensielt 
livstruende tilstand for mor og foster. Hyperemesis grav-
idarum rammer i Norge ca. 1 % av gravide, og innebærer 
vedvarende kvalme, brekninger og oppkast som starter 
før 22. svangerskapsuke. Hyperemesis er hyppigst fore-
kommende mellom 4.-9. svangerskapsuke, 10-20 % har 
symptomer etter 16. uke. Ved uttalt grad av tilstanden 
opptrer metabolske forstyrrelser slik som vekttap, dehy-
drering, ketonuri og elektrolyttforstyrrelser. Tilstanden 
kan være dødelig uten behandling. Hyperemesis grav-
idarum behandles blant annet ved bruk av kvalmestillen-
de medikamenter, for å lindre symptomene og dermed 
kunne bedre væske- og næringsinntak. Kvalmestillende 
medikamenter er anbefalt behandling av hyperemesis 
gravidarum, og medikamentene står beskrevet i behan-
dlingsveilederen til Legeforeningen. Har man hatt hy-
peremesis i ett svangerskap er det opptil 26 ganger så stor 
risiko for å få tilstanden ved neste graviditet. Noen av de 
mest populære kvalmestillende blant de hardt rammede 
er medisiner med virkestoffet Ondansetron.
 Dagsdosen varierer fra 4-32 mg per dag avhengig av 
grad av tilstanden. Det kan da koste 25-250 kr per dag.

Svar:

I mitt svar på skriftlig spørsmål nr.15:2 (2017-2018) gjør 
jeg rede for regelverket for folketrygdens dekning av 
legemiddelutgifter fra 1. januar 2018. Endringene i re-
gelverket er i tråd med prinsippene for prioritering, og in-
nebærer blant annet at behandlingen skal være vurdert ut 
fra nytte, ressursbruk og tilstandens alvorlighet. Dette har 
Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av Prior-
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iteringsmeldingen. I bidragsordningen for legemidler ble 
det ikke stilt noen krav til vurdering av prioriteringskrite-
riene, og denne ordningen er derfor avviklet for nye bruk-
ere. 
 Ut fra nåværende regelverk kan det ytes stønad til 
legemidler etter individuell søknad (§ 3) for bruk som 
ikke er omfattet av forhåndsgodkjent refusjon etter § 2, 
når det for den enkelte pasient kan dokumenteres at res-
sursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemid-
let hensyntatt tilstandens alvorlighet. 
 Endringene i regelverket fra årsskiftet har åpnet for 
at pasienter med alvorlig kvalme, herunder svangerskap-
skvalme, omfattes av blåreseptordningen, og det kan ytes 
stønad til flere ulike kvalmestillende legemidler. 
 Det er imidlertid også en forutsetning for stønad at 
det foreligger tilstrekkelig god effektdokumentasjon. On-
dansetron er ikke godkjent til bruk ved hyperemesis grav-
idarum, og det må derfor fremlegges dokumentasjon som 
viser at legemidlet har effekt for dette bruksområdet. Slik 
dokumentasjon skal være publisert i vitenskapelig tidss-
krift eller database. Svangerskapskvalme regnes ikke som 
en sjelden tilstand, og det stilles derfor krav om at det må 

være utført studier av en viss størrelse og med samme for-
mulering av legemidlet (f.eks. tabletter) som preparatet 
det søkes om stønad for. 
 I mitt forrige svar av oktober 2017 viser jeg til at “Helfo 
vil vurdere effektdokumentasjon ved eventuelle søknad-
er om individuell stønad for ondansetron ved denne til-
standen etter det nye regelverket.” Helfo har nylig vurdert 
effektdokumentasjonen for ondansetron (tabletter), og 
funnet at den ikke oppfyller gjeldende krav til dokumen-
tasjon. Det er vanligvis legen som søker om stønad på 
pasientens vegne som må legge ved effektdokumentasjon 
i søknaden.  Dersom det gjennom søknader kommer fram 
annen og bedre dokumentasjon enn Helfo er kjent med i 
dag, vil Helfo vurdere om effektdokumentasjonskravet er 
oppfylt.
 Jeg minner også om at det er Helfo som forvalter re-
gelverket for individuell stønad og vurderer søknader ut 
fra gjeldende kriterier, og at departementet ikke kan gå 
inn og overprøve Helfos saksbehandling. Alle som får helt 
eller delvis avslag fra Helfo, kan klage på dette vedtaket 
gjennom Helseklage og eventuelt anke til Trygderetten.

SPØRSMÅL NR. 1998

Innlevert 2. august 2018 av stortingsrepresentant Willfred Nordlund
Besvart 10. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Kan statsråden redegjøre om Forsvarsdepartementet har 
fått Finansdepartementets tillatelse til å fravike rundskriv 
R-109/14, og kan statsråden redegjøre for når Stortinget 
blir informert om hvilke kostnader som faller på Avi-
nor som følge av planen om å etablere MPA og QRA på 
Evenes?»

Begrunnelse:

Det vises blant annet til svar på skriftlig spørsmål fra un-
dertegnede, Dokument nr. 15:1837 og 15:1719.

 «Dette innebærer at det må gjøres anslag for investering-
skostnad, driftskostnader, og nødvendige oppgraderinger og 
vedlikehold underveis for hele perioden man vurderer. I tillegg 
må man anslå kostnader for eksterne, slik som miljøkostnader. 
Alle vesentlige kostnader av tiltaket må inngå, også kostnader 
som faller på andre enn staten.(..)Dersom ordinær drift og ved-
likehold av tiltaket ikke kan gjennomføres innenfor gjeldene 
budsjettrammer bør dette fremgå av saksfremlegget.»

 «Alternativanalysen skal være bearbeidet i en sam-
funnsøkonomisk analyse, i henhold til Finansdepartementets 
rundskriv R-109/14. Det er et krav om alternativanalysen om-
fatter nullalternativet og minst to andre konseptuelt ulike alter-
nativer.»

 Det vises videre til brev fra Avinor til FD av 08.08.2017, 
28.02.2018 og 04.05.2018.
 
 Her kan en blant annet lese: 

 «Når Stortinget skal beslutte finansieringen av QRA og 
MPA med tilhørende systemer på Evenes, forutsetter Avinor AS 
at alle kostnader, inkludert Avinors, synliggjøres og omfattes av 
beslutningen. Det vi ser i Konseptvalgutredningen er imidlertid 
at Forsvarsbygg ikke inkluderer disse kostnadene. Eksempler 
på dette er kantbelysning på TWY, fordeling av driftskostnader 
og håndtering baneavisingskjemikaler.»

Svar:

Stortinget besluttet i 2012 at fremskutt base for kampfly 
(Quick Reaction Alert (QRA)) skal være på Evenes flystas-
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jon (Innst. 388 S (2011–2012) jf. Prop 73 S (2011–2012)), 
og i 2016 at fremtidig base for maritime patruljefly (MPA) 
også skal lokaliseres til Evenes (Innst. 62 S (2016–2017) jf. 
Prop. 151 S (2015–2016)). En helhetlig vurdering av både 
operative og økonomiske konsekvenser lå til grunn for 
beslutningene.  
 Stortingets beslutning ble lagt til grunn for utarbei-
delsen av konseptvalgutredningen (KVU) for Evenes 
flystasjon. Derfor er en videreføring av dagens løsning 
(nullalternativet) ikke et valgbart alternativ. KVU Evenes 
vurderer spørsmålet om hvilket investeringsalternativ 
som skal velges, ikke om det skal investeres i en felles MPA- 
og QRA-base. Finansdepartementet aksepterte at det ikke 
ble utredet et reelt valgbart nullalternativ i forbindelse 
med at avtalen med ekstern kvalitetssikrer ble inngått. Ek-
stern kvalitetssikrer skulle imidlertid gjøre en selvstendig 
vurdering rundt nullalternativet, og legger i sin rapport til 
grunn det samme nullalternativet som KVU.   

 Hva angår kostnader som faller på Avinor som følge 
av tiltaket om etablering av MPA og QRA på Evenes, har 
det vært tett dialog med Avinor i forbindelse med utarbei-
delsen av KVU Evenes for å synliggjøre samfunnets totale 
kostnader. Stortinget er orientert gjennom oversendels-
en av KVU Evenes. Det er videre etablert god dialog om 
den videre prosessen på Evenes mellom forsvarssektoren 
(Forsvarsbygg og Luftforsvaret) og Avinor, hvor både roll-
er, ansvar, kostnadsdeling, eiendomsforhold, foruren-
sning, støy, utbygging og drift er tema.
 Forsvarsdepartementets vurdering er at det Avinor 
peker på angående kostnader ikke avviker fra det som 
er redegjort for i KVU. Det presiseres at Forsvarsdeparte-
mentet skiller mellom kostnader som er en direkte konse-
kvens av Stortingets beslutning og kostnader som Avinor 
får som følge av andre forhold, som for eksempel NATOs 
inspeksjon av infrastrukturen på Evenes i 2014. 

SPØRSMÅL NR. 1999

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 6. august 2018 av fiskeriminister  Per Sandberg

Spørsmål:

«USA var i 2017 Norges fjerde største marknad for eksport 
av sjømat.
 Vil statsråden si private reise til Iran påverke mog-
legheiten til å seinare kunne reise til USA for å ivareta og 
forsvare norske interesser i denne viktige marknaden for 
norsk sjømat?»

Svar:

Reglane for innreise til USA må amerikanske styresmak-
ter svare for. Eg gjesta Iran i 2016 saman med ein stor 
næringslivsdelegasjon frå Noreg, og har i ettertid gjesta 
USA, seinast i juni 2018. Den amerikanske marknaden 
er viktig for norsk sjømatnæring. Arbeidet med å betre 
marknadsinngangen til USA og profilere norsk sjømat i 
denne marknaden er noko eg og mitt departement prior-
iterer høgt.
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SPØRSMÅL NR. 2000

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Hadia Tajik
Besvart 10. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Kva er årsaka til praksisendringa om sikkerheitklarering 
frå 2013, kva går endringane ut på, og kor mange har fått 
inndratt eller fått avslag på fornya sikkerheitsklarering 
som følgje av dette?»

Grunngjeving:

Viser til oppslag i Aftenposten 21.07. og 31.07. om ansatte 
i forsvaret og Utenriksdepartementet, som har fått inn-
dratt eller fått avslag på fornya sikkerheitsklarering. Der 
vert det hevda at dette er resultatet av ei praksisendring 
frå 2013.

Svar:

Eg viser til brev frå Stortingets president av 3. august 2018 
med spørsmål frå stortingsrepresentant Hadia Tajik om 
tryggleiksklareringar og praksisendringa i 2013.
 Tryggleiksklarering er heimla i lov om førebyggjande 
tryggleiksteneste (sikkerhetsloven) og forskrift om per-
sonelltryggleik og er eit viktig verkemiddel for å sikre ei 
trygg handtering av tryggleiksgradert informasjon. Avg-
jerder om tryggleiksklarering skal baserast på ei konkret 
og individuell heilskapsvurdering av om den aktuelle 
personen er tryggleiksmessig skikka. Som grunnlag for 
vurderinga blir det gjennomført ein personkontroll av 
personen sjølv og eventuelt denne sin nærståande.
 Personkontrollen har til føremål å avdekke om det 
finst sårbarheiter av tryggleiksmessig betyding knytt til 
vedkommande som skal klarerast, eller om det er tilhøve 
ved denne sin nærståande som kan påverke om hov-
udpersonen er tryggleiksmessig skikka. Bakgrunnsun-
dersøkingane dannar, saman med opplysningar gjevne 
av vedkomande sjølv, grunnlaget for avgjerda til klare-
ringmyndigheitene om tryggleiksklarering. Det er difor av 
stor betyding at dette grunnlaget er faktabasert og verifi-
serbart.
 Som hovudregel er det eit krav om at tryggleiksmes-
sig relevant informasjon om personar som inngår i per-
sonkontrollen må vere tilgjengeleg for dei siste ti åra. 
Dette gjeld både for vedkommande som skal klarerast, og 
eventuelt denne sin nærståande. Viss det skal innhentast 
denne typen informasjon frå andre land må det vere eit 
tryggleiksmessig samarbeid med det aktuelle landet.
 Etter ei individuell heilskapsvurdering kan det likevel 
gjevast tryggleiksklarering sjølv om kravet til personhis-
torikk ikkje er oppfylt. I vurderinga skal det leggast vekt 
på om mangel på personhistorikk er skulda kortvarig 

avbrot, teneste for den norske staten eller humanitære or-
ganisasjonar, låg alder eller tilhøve av lita betyding for om 
personen er tryggleiksmessig skikka.
 Inntil januar 2017 var det totalt 44 ulike klarering-
smyndigheiter. Denne strukturen er i dag i ferd med å bli 
endra, slik at vi ved utløpet av året i hovudsak har to store 
klareringsmyndigheiter, ein i sivil og ein i militær sektor.
 Ei viktig årsak til denne endringa, er at det var ei stor 
utfordring å etablere tilstrekkeleg kompetanse og sikre 
likehandsaming med så mange klareringsmyndigheit-
er. Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) opplyser at praksis 
kunne variere mellom klareringsmyndigheitene innan-
for enkelte område, særleg knytt til dei skjønnsmessige 
vurderingane. Praktiseringa av krav til personhistorikk for 
nærståande var eit slikt område. For å sikre ein større grad 
av likehandsaming og kvalitet i praktiseringa av unntak 
frå kravet om ti års personhistorikk, gav NSM i 2013 ut eit 
gradert rundskriv om temaet. Rundskrivet er ikkje rettsleg 
bindande for klareringsmyndigheitene, men er fagmyn-
digheita NSM si anbefaling for korleis det tryggleiksmes-
sige skjønnet bør utøvast.  
 I rundskrivet gav NSM uttrykk for oppfatninga si av 
kor store manglar i personhistorikken det er tryggleiks-
messig forsvarleg å akseptere når det gjeld nærståande. 
Denne nedre grensa vil, som følge av ei nærare risiko-
vurdering, vere avhengig av aktuelle land sin etterret-
ningsmessige trussel og tryggleiksmessige betyding. Fag-
myndigheitens hensikt med rundskrivet var å presisere si 
tolking av regelverket og var ikkje ment som ei praksisen-
dring eller skjerping av regelverket.
 NSM opplyser at det ikkje har vore mogleg å talfesta 
kor mange som har fått avslag på tryggleiksklarering grun-
na ovannemnde rundskriv. Det vert vist til avgrensingar i 
det elektroniske saksbehandlingssystemet. Viss dette skal 
talfestast, må alle negative avgjerder om tryggleiksklare-
ring gjennomgåast manuelt, noko som er svært tidkrev-
jande.
 Som kjent vedtok Stortinget i mars i år ei ny lov om 
førebyggjande nasjonal tryggleik, og forslag til nye for-
skrifter til lova vart sende på ei brei alminneleg høyring 
rett før sommaren. Det vil bli utarbeidd reviderte ret-
tleiingar med grunnlag i den nye sikkerheitslova med til-
høyrande forskrifter.  Parallelt med dette arbeider NSM òg 
for å modernisere metoden og kjeldegrunnlaget som blir 
brukt for å gjennomføre personkontroll av nærståande 
personar.
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SPØRSMÅL NR. 2001

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Willfred Nordlund
Besvart 9. august 2018 av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner

Spørsmål:

«Hvilke stedsuavhengige virkemidler for bedre integre-
ring vil kommunene få fremover utover at bosettingspoli-
tikken endelig skal strammes inn som vel ikke kan sies å 
være et stedsuavhengig tiltak?»

Begrunnelse:

Det vises til statsråd Sanner og statsråd Mælands oppslag i 
VG 2.8.18 hvor de endelig varsler endring i bosettingspoli-
tikken i tråd med Sp sine mangeårige ønsker.

Svar:

Regjeringen er opptatt av å føre en integrerings- og boset-
tingspolitikk som fungerer best mulig for samfunnet og 
for den enkelte. Vi ønsker også å forhindre at det utvikler 
seg store levekårsutfordringer i noen områder. Derfor har 
vi igangsatt arbeidet med en integreringsstrategi og der-
for vil vi, i løpet av høsten, oppnevne et offentlig utvalg 
som skal utrede levekårs- og integreringsutfordringer i 
byområder. Utvalget skal, etter planen, utarbeide en NOU 
(Norges offentlige utredninger). Regjeringen vil ta stilling 
til hvilke foreslåtte tiltak det er ønskelig å følge opp etter 
at utredningen har vært på høring.
 Deltakelse i barnehage og utdanning, samt temaer 
som sysselsetting, boligsituasjon og kriminalitet vil være 
sentrale områder i den nevnte NOUen. Vi vil også se 
nærmere på sammenhenger mellom levekårsproblemer 
og innvandringsbakgrunn. Den ønskede effekten på sikt, 
er at flere får nødvendig utdanning og kompetanse, kom-
mer i arbeid, kan delta og bidra, forsørge seg selv og sine. 
 Det er lagt opp til at Integreringsstrategien skal legges 
frem i løpet av dette året. Formålet med strategien er økt 
deltakelse blant innvandrere i arbeids- og samfunnsliv. 
Dette skal skje gjennom en helhetlig og samordnet inn-
sats fra myndighetenes side, og vil innebære flere sted-
suavhengige tiltak.
 Stortinget har nylig vedtatt flere landsomfattende 
endringer i introduksjonsloven. Endringene innebærer 
blant annet at asylsøkere i mottak får plikt til å delta i 
opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske 
verdier. Kommunene får dermed en plikt til å tilby slik op-
plæring. Videre er det vedtatt at introduksjonsprogram-
met kan forlenges til inntil tre år, når dette vil styrke den 
enkeltes mulighet for overgang til arbeid eller ordinær ut-
danning. Det er også vedtatt at arbeids- eller utdannings-
rettede tiltak alltid skal inngå i programmet. Det skal be-
grunnes hvilke arbeids- eller utdanningsrettede tiltak som 

er valgt og hvordan disse vil styrke den enkeltes mulighet 
for deltakelse i yrkeslivet. I tillegg til dette jobber vi med 
en større, helhetlig gjennomgang av introduksjonsloven 
for å oppnå bedre resultater. Det er planlagt at endringene 
vil bli lagt frem for Stortinget våren 2019.
 Når det gjelder selve bosettingspolitikken, vil vi vur-
dere tiltak for å sikre spredt bosetting og unngå segre-
gering, slik at innvandrere kan bli en del av store og små 
fellesskap i det norske samfunnet. 
 Jeg er også opptatt av at flere personer med innvan-
drerbakgrunn skal eie sin egen bolig, i stedet for å leie. I 
dag er det 6 av 10 personer med innvandrerbakgrunn som 
eier egen bolig, mot 8 av 10 i resten av befolkningen. Å eie 
egen bolig gir trygghet, tilhørighet til et lokalmiljø og det 
gir selvstendighet. Det gir også ansvar for å ta vare på den 
verdien som boligen og nærmiljøet er.
 Regjeringen vil i det videre arbeidet iverksette både 
stedsuavhengige tiltak, og målrettede tiltak mot utsatte 
områder for å sikre at flest mulig kan bli aktive deltakere 
og bidragsytere i arbeids- og samfunnsliv.
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SPØRSMÅL NR. 2002

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 10. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Jeg viser til Dokument nr. 15:975 (2017-2018). 1. juni var 
fristen for gruveselskapene Nordic Mining, Nussir og an-
dre til å levere inn oversikt over mulig plastforurensning 
fra deres planlagte og eksisterende gruvevirksomhet, til 
Miljødirektoratet. 
 Hva viser de innsamlede data, og hva vil statsråden 
gjøre for å forhindre at plastforurensningen fra gruvevirk-
somheten sprer seg ut i sjøen?»

Svar:

Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem og reg-
jeringen fører en offensiv politikk for å begrense marin 
forsøpling nasjonalt og internasjonalt. Problematikken 
knyttet til plastavfall har ikke vært tema i behandling 
av søknader/tillatelser fra gruvevirksomhetene. Miljø-
direktoratet påla derfor utvalgte gruvevirksomheter å 
gi opplysninger og en vurdering av plastbruk knyttet til 
sprengningsaktiviteten ved gruvene for å få mer kunnskap 
om plastbruken og om plasten kan ende opp i det marine 
miljøet. Miljødirektoratet har oversendt opplysningene 
til Klima- og miljødepartementet.
 De to virksomhetene som sist har fått tillatelse til 
deponering av avgangsmasser i sjø, Nordic Rutile (Før-
defjorden) og Nussir (Repparfjorden) kan ikke gi opplys-
ninger om plastbruken før de konkrete tekniske løsnin-
gene og behovene er klare.

 Fire virksomheter har gjort konkrete vurderinger av 
mengde plast som brukes i forbindelse med sprengning-
saktiviteten og hva som skjer med plasten. Svarene fra virk-
somhetene tilsier ifølge Miljødirektoratet at mengdene 
som kan ende opp i miljøet varierer og er særlig avhengig 
av hvordan prosesseringen av malmen gjøres ved den en-
kelte gruve. Alle virksomhetene forutsetter i vurderingene 
at en vesentlig andel av plasten som brukes i sprengnin-
gene forbrennes ved detonasjon av sprengstoffet. I en 
virksomhet blir plasten sortert ut i separasjonsprosessen, 
slik at plasten ikke følger avgangen til sjø, i en annen op-
pgis det at plasten vil forbrennes i oppredningsprosessen. 
To virksomheter beskriver mengder plast som teoretisk 
kan følge avgangsmassene årlig. I tillegg til plast som 
følger malmen inn i oppredningsprosessen, vil plast også 
kunne følge gråberg som sprenges vekk for å få tilgang 
til malmen. Denne plasten vil dermed ende opp på egne 
gråbergdeponier på land. Basert på tallene mottatt fra de 
fire virksomhetene mener Miljødirektoratet at mengdene 
plast fra gruvevirksomhet som kan ende opp i det marine 
miljø er begrensede.
 Miljødirektoratet vil nå vurdere nærmere om og even-
tuelt hvordan plastbruken i virksomheter med sprengn-
ingsaktivitet skal følges opp. Dette vil kunne danne grun-
nlag for at Miljødirektoratet stiller nærmere vilkår knyttet 
til plastbruken i tillatelsene. 

SPØRSMÅL NR. 2003

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski
Besvart 10. august 2018 av olje- og energiminister  Terje Søviknes

Spørsmål:

«Tilleggsrapporten til kvalitetssikringen av Fortums CCS 
anlegg er klar. I Stortinget 14. juni uttalte statsråden føl-
gende om den videre framdrift i saken: “Ambisjonen som 
er uttrykt i forliket mellom Kristelig Folkeparti og regjer-
ingspartiene i forbindelse med RNB, er at vi skal levere 
konklusjonen i løpet av sommeren.” 

 Når kan vi forvente at regjeringen fatter sin konklus-
jon og går videre med dette viktige klimaprosjektet og vil 
statsråden sørge for at Stortinget får rapporten?»

Svar:

Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnad-
seffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt 
at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspek-
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tiv. Dette er en krevende ambisjon og forutsetter grundig 
og godt arbeid i alle faser. Regjeringen har mottatt ek-
stern kvalitetssikrers tilleggsvurderinger av Fortum Oslo 
Varmes CO2-fangstprosjekt. 
 Olje- og energidepartementet vil tilby Fortum Oslo 
Varme tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst på en-
ergigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Ifølge ekstern 
kvalitetssikrer er Fortum Oslo Varmes prosjekt vesentlig 
styrket siden forrige vurdering. Kostnadsestimatene og 
usikkerheten knyttet til gjennomføringen av prosjektet 
er redusert. Fortum Oslo Varmes prosjekt er nå vurdert 
å ligge nærmere Norcems fangstprosjekt. Total kostnad 
for fangst, lagring og transport over en femårsperiode er 
redusert fra 13,1 til 11,8 milliarder kroner. Rapporten fra 
ekstern kvalitetssikrer vil offentliggjøres på regjeringens 
nettsider. 
 Som omtalt i det helhetlige fremlegget om arbei-
det med fullskala CO2-håndtering i Norge for Stortinget 

tidligere i år legger regjeringen stor vekt på kostnadene 
i prosjektet, jf. Prop.85 S. Et rimelig kostnadsnivå er avg-
jørende for at det skal kunne bli et godt demonstrasjons-
prosjekt. Konkurranse mellom to fangstaktører kan være 
et viktig bidrag til dette. Når forprosjektering er fullført og 
ekstern kvalitetssikring gjennomført, vil regjeringen vur-
dere om et demonstrasjonsprosjekt bør realiseres. I tillegg 
til informasjon fra forprosjekteringsfasen må en vurdere 
det økonomiske handlingsrommet samt vurdere prosjek-
tet opp mot andre klimatiltak.
 Ekstern kvalitetssikrer har vurdert at demonstras-
jonsprosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
Skal det bli samfunnsøkonomisk lønnsomt må prosjek-
tet demonstrere et tilstrekkelig lavt kostnadsnivå samt 
sannsynliggjøre at andre utbyggere vil komme etter, og at 
læringen som oppstår i demonstrasjonsanlegget spres til 
etterfølgende utbyggere.

SPØRSMÅL NR. 2004

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Tuva Moflag
Besvart 13. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Vil statsråden bidra til at prosjektet Follobanen og Ski 
stasjon, inkludert tilhørende fylkesveinett i Ski sentrum, 
fullfinansieres til ferdigstillelse av Follobanen i 2021?»

Begrunnelse:

I 2021 skal etter planen Follobanen stå ferdig. Ski kom-
mune, og særlig Ski sentrum, har vært i en anleggsfase 
over flere år. Trafikale utfordringer for gående, syklende, 
kollektivreisende og kjørende har blitt en del av hverda-
gen for innbyggerne i Ski. 
 Follobanen skal bidra til å ta unna trafikkvekst i Fol-
lo- og Østfoldområdet, og det er planlagt omfattende 
bussmating inn til Ski stasjon. For at prosjektet skal lyk-
kes, er det bygget kollektivgate inn til Ski stasjon. Det 
betyr at all biltrafikk ledes gjennom Sanderveien, som 
hverken er tilpasset trafikkmengden eller oppleves trygg 
for skoleelever og andre myke trafikanter. Utbedringen av 
Sanderveien er avgjørende for at Follobanen og Ski stas-
jon også skal bli vellykket for innbyggerne i Ski. Det er ikke 
akseptabelt at finansieringen av denne ligger flere år fram 
i tid.

Svar:

Staten er en viktig part i utviklingen av Ski kollek-
tivknutepunkt og Ski sentrum. Utviklingen betinger et 
spleiselag der både staten, kommunen og fylkeskommu-
nen bidrar som infrastruktureiere og planmyndighet. 
 Ski stasjon vil etter ferdigstillelse av Follobanen (i 
2021), være et av de største knutepunktene i Akershus. I 
tillegg til statlige midler til Follobanen, inkludert et stort 
publikumsområde med to større reisetorg og parkering-
splasser, brukes belønningsmidler fra staten til finansier-
ing av tiltak i Jernbanevegen, bl.a. ny gateterminal for buss. 
Dette gjøres med utgangspunkt i en gjennomførings- og 
finansieringsavtale inngått mellom Akershus fylkeskom-
munen og Jernbaneverket (Bane NOR) våren 2016. 
 Hovedveiene i Ski sentrum er i dag fylkesveier, med 
unntak av Vestveien som er kommunal vei. Jeg er kjent 
med at vedtatt områderegulering med gatebruksplan 
fastsetter at Jernbaneveien blir en kollektivgate, og hov-
edstrømmene for bil vil fordeles på Vestveien, fv 30 
Sanderveien og fv 152 Kirkeveien. 
 Jeg er videre kjent med at fv 152 Kirkeveien er prior-
itert i samferdselsplanen for Akershus fylkeskommune 
2018-2021. Prosjektet er viktig for å sikre god framkom-
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melighet for bussene til Ski stasjon. Veien er under regul-
ering og er forventet ferdigstilt i 2024. 
 Jeg er også kjent med at fv 30 Sanderveien skal plan-
legges frem til Åsenveien som følge av rekkefølgekrav for 
utvikling av Skolekvartalet. Planleggingen utføres av pri-
vat utbygger i samarbeid med Ski kommune og Statens 
vegvesen. For å sikre nødvendig finansiering er det lagt 
opp til økonomiske bidrag fra de ulike partene som vil 
ha nytte av tiltaket. Dette innebærer et spleiselag mellom 
private aktører, kommune, stat og fylkeskommune. 

 Investeringer på fylkesveiene finansieres med bom-
penger fra Oslopakke 3 til lokale tiltak, fylkeskommunale 
investeringsmidler og private bidrag. 
 Med så stor bygge- og anleggsvirksomheten i Ski sen-
trum er det vanskelig å unngå ulemper for ulike trafikant-
grupper. Det må derfor være opp til de ulike berørte 
aktørene å søke et best mulig samarbeid for å sikre at 
trafikksikkerhet og nødvendig fremkommelighet blir 
ivaretatt i en krevende periode.

SPØRSMÅL NR. 2005

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 10. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Hvilke risikovurderinger, tiltak og kriseplaner, også i til-
felle vedvarende tørke, foreligger i dag for forebygging og 
beredskap for å verne sivilbefolkning og utmarksområder 
mot skogbrann eller annen risiko forbundet med gjen-
nomføring av Trident Juncture 18?»

Begrunnelse:

Denne høsten gjennomføres NATO-øvelsen Trident Junc-
ture 18 i Norge. Dette er en av de største militærøvelsene i 
Norges historie. De militære aktivitetene vil finne sted et-
ter en ekstremt tørr sommer, i områder som har hatt stor 
skogbrannfare gjennom sommeren. En mulig senvirkning 
av den lange og ekstreme tørken, er at selv ved tilnærmet 
normale nedbørsmengder i de kommende ukene, så vil 
skogbrannfaren ved relativt normale oppholdsperioder 
i oktober kunne være høyere enn normalt. Dersom også 
ukene frem mot øvelsens begynnelse blir betydelig tør-
rere enn normalt, vil skogbrannfaren kunne være svært 
høy. 
 Erfaring viser at militærøvelser, med stor bruk av 
brennstoffdrevne kjøretøy i ulendt – og for mange av 
deltakerne ukjent- terreng; eksplosiver og skarp ammu-
nisjon kan innebære en betydelig risiko for å utløse skog-
brann. Også norske skogbrukere har måttet redusere sin 
bruk av maskiner i skogen på grunn av risikoen for at 
disse maskinene kan utløse brann. Senest i vår opplyste 
USAs militære at en militærutøvelse i delstaten Colora-
do utløste en skogbrann som fortærte rundt 13 kvadrat-
kilometer. Rundt 250 husstander måtte evakueres, flere 
hjem brant opp og noe av utstyret som ble brukt i øvelsen 

avga en svært giftig røyk da det brant. Lokalbefolkningen 
rettet flere klager mot militæret for manglende hensyn til 
skogbrannrisikoen i deres områder. I 2017 utløste en mil-
itærøvelse i Florida en skogbrann som ødela 32 kvadrat-
kilometer utmark. 

Svar:

Det er Forsvaret som har det nasjonale ansvaret for NA-
TO-øvelsen Trident Juncture 2018. Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått i oppdrag å 
koordinere planleggingen av sivil deltagelse i øvelsen. 
 Spørsmålet om skogbrannfare og gjennomføring av 
Trident Juncture 2018 er en aktuell problemstilling som 
har oppmerksomhet i øvelsesplanleggingen. I pågående 
planleggingsaktiviterer drøftes mulige utfordringer med 
aktuelle etater og aktører, blant annet med brann- og red-
ningsvesenet, politiet og Fylkesmannen.
 Det er etablert et tett og godt samarbeid mellom 
DSB, Forsvaret og en rekke sivile aktører for å sikre en 
best mulig gjennomføring av øvelsen. DSB opplyser at det 
som en del av planleggingen for Trident Juncture 2018, 
gjennomføres samvirkekonferanser hvor om lag 30 ulike 
involverte aktører deltar og hvor Forsvaret er hovedlever-
andør av informasjon. I tillegg arrangerer DSB temamøter 
og spesifikke kompetansehevingstiltak rettet mot både 
offentlige og private aktører. Aktivitetene skal bidra til å 
sikre god forebygging og beredskap mot ulike typer hen-
delser. 
 Nasjonale, regionale og lokale tiltak for å forebygge og 
håndtere skogbrannfare vil også ha høy oppmerksomhet 
i den videre øvelsesplanleggingen.



Dokument nr. 15:14 –2017–2018  61

SPØRSMÅL NR. 2006

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 13. august 2018 av landbruks- og matminister  Jon Georg Dale

Spørsmål:

«Kva tid vil regjeringa koma med ei økonomisk 
tiltakspakke for å kompensera for tørka som har råka 
jordbruket?»

Grunngjeving:

I løpet av sommaren har det gjennom media vorte klart at 
det er eit fleirtal på stortinget for ei økonomisk «krisepa-
kke» for jordbruket. 
 Regjeringa har i løpet av sommaren gjort fleire en-
dringar i regelverk og tiltak for å gjera det enklare for 
bønder som er råka av tørka. Desse er positive bidrag, men 
utan stor økonomisk verknad for enkeltbønder. 
 Det er klart at mange bønder har det og vil få det 
økonomisk vanskeleg. Det er difor viktig at ei økonomisk 
pakke kjem på plass så raskt som mogleg. Konkretiseringa 
av pakka må gjerast i dialog med jordbruket sjølv. 

Svar:

Tørkesituasjonen er ei stor utfordring for jordbruket, og 
eg har difor sett i verk ei rekke tiltak for å avhjelpe følgjene 
av tørka. Eg er ikkje samd i premisset for spørsmålet om 
at ingen av tiltaka som til no er gjennomførte, er utan stor 
økonomisk verdi for enkeltbønder. Lite overlagra grov-
for og svikten i qrovforavlinqane gjer at prisen på grov-
for aukar. Fleire av tiltaka vil bidra til å auke tilgangen på 
grovfor, og på den måten halde prisane på eit lågare nivå 
enn det som elles ville vore tilfellet. 
 Vidare er det til dømes gjort klart at bønder som slår 
umoge korn til grovfor, skal få arealtilskot som korn, at 
inntekt frå ein ettervekst ikkje skal trekkast frå i bereknin-
ga av erstatning og at ein vil ha rett til tilskot til ingen/ut-
sett jordarbeiding i Regionale miljøprogram, sjølv om ein 
sår ein ettervekst. Dette kan bety eit monaleg beløp for eit 
kornbruk av ein viss storleik, avhengig av avling og prisen 
ein oppnår for raigraset. 
 Jordbruksavtalen har ei godt innarbeidd erstatning-
sordning for avlingsskade, som jordbruket og staten er 
samde om. Med dei foreløpige og usikre prognosane for 
avlingar, som fylkesmennene ga 1. august, vil denne ord-
ninga kunne gje ei utbetaling av erstatning på over 1 milli-
ard kroner. Budsjettramma for jordbruksavtalen for 2018 
er på 15, 1 milliardar kroner. Av dette er 43 mill. kroner 
løyving til erstatningsordninga. Det må difor til ei stor 
tilleggsløyving for å finansiere erstatninga. Dei førebeise 
tala syner at det kan være i ein størrelse på om lag 1 mrd. 
kroner ekstra til avlingsskadeerstatningsordninga. Den 

direkte overføringa frå statsbudsjettet til bonden aukar 
dermed og bidreg til å avhjelpe situasjonen. Store deler 
av desse kostnadane vil påløpe i inneværande år, og reg-
jeringa vil korne til Stortinget med forslag til å handtere 
desse kostnadane gjennom dei ordinære budsjettproses-
sane. Utbetalinga til bøndene vil starte så fort søknadene 
er handsama. 
 Regjeringa har vist, og vil vise vilje til å finne løysing-
ar som avhjelp situasjonen for bøndene. Det er i ein slik 
situasjon avgjerande at ein med ytterlegare tiltak treff dei 
grupper av bønder som no opplev situasjonen som mest 
krevjande. Det er også avgjerande at ein ivaretek dette på 
ein slik måte at ein unngår unødig stor utslakting av pro-
duksjonsdyr. 
 Eg meiner staten og jordbrukets organisasjonar bør 
drøfte om ein kan gjere det meir treffsikkert gjennom å 
bruke jordbruksavtalens virkemiddel, enn vi vil oppnå 
dersom vi gjer einsidige endringar i avlingsskadeerstat-
ningsordninga for 2018. På den bakgrunn har eg invitert 
jordbruket til å reforhandle jordbruksavtalen. Eg avventar 
tilbakemelding frå jordbruket på invitasjonen. 
 I mellomtida vil vi arbeide med det faglege grunnla-
get for endringar i samarbeid med jordbrukets organisas-
jonar. 
 Eg vurderer også fortløpande andre tiltak som kan 
avhjelpe situasjonen for bøndene. Viktigast av alt er alle 
grep vi har gjort og kan gjere for at bøndene har alle in-
sentiv til å hauste mest mulig for. Dernest er likviditets-
situasjonen for ein del bønder krevjande, det gjer at rask 
saksbehandling av avlingsskadesøknader samt auka for-
skotsutbetaling er høgt prioritert . 
 Regjeringa har allereide varsla at situasjonen vil korne 
til å medføre auke bevilgningsbehov i 2018, og vil korne 
attende til omfang på det når situasjonen er meir oversik-
teleg. 
 I mellomtida vil regjeringa søke å finne gode løysing-
ar saman med jordbruket.
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SPØRSMÅL NR. 2007

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 14. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«Hva vil provenyeffekten være for 2019 dersom bit-
coinprodusenter ilegges elavgift etter ordinær sats med 
virkning fra 01.01.2019, hva vil være provenyeffekten på 
sikt, og hva taler eventuelt i mot en slik endring?»

Begrunnelse:

Etter Stortingets årlige vedtak om avgift på elektrisk kraft, 
skal det som utgangspunkt betales avgift til staten med 
16,58 øre per kilowattime på all elektrisk kraft som le-
veres i Norge. I vedtaket står det også at det skal betales 
en redusert sats på 0,48 øre per kilowattime for kraft som 
leveres til datasenter med uttak over 0,5 megawatt. For 
at et datasenter skal få redusert sats, må det ha lagring og 
prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirk-
somhet. Det har produksjon av bitcoin og annen kryp-
tovaluta og dermed nyter de også godt av redusert sats. 
Andre næringer som får redusert sats er industri, bergverk 
og arbeidsmarkedsbedrifter som driver med industripro-
duksjon, fjernvarmeprodusenter og skip i næring.

Svar:

Å legge til rette for grønne datasentre har vært viktig for 
regjeringen fordi Norge kan tilby energieffektive lokas-
joner og fornybar kraft til konkurransedyktige priser. 
Grønne datasentre er en driver i den digitale utviklingen, 
og dette er en vekstnæring hvor Norge har gode forutset-
ninger. 
 Redusert avgift på elektrisk kraft som leveres til da-
tasentre med uttak over 5 MW ble iverksatt fra 1. januar 
2016, jf. Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll, 
se side 140–141. Fra 1. januar 2017 ble vilkåret for redu-
sert sats satt ned til uttak over 0,5 MW. Formålet var å 
gjøre Norge attraktivt for lokalisering av store datasen-
tre, herunder for internasjonale aktører, jf. Prop. 1 LS 
(2016–2017) Skatter, avgifter og toll 2017, se side 145. Til 
opplysning har Sverige og Finland lignende regler om av-
giftslettelser for store datasentre. 
 Selv om vi så langt ikke har fått noen av de store, in-
ternasjonale datasentrene hit til landet, har det kommet 
og er på vei, en rekke etableringer av datasentre som er 
store etter norsk målestokk. Norske eiere og kommuner 
står bak mange av datasentrene som er etablert, under 
bygging eller planlagt, hvorav en stor del i distriktene.  
 Mens et fåtall datasentre var store nok til å få redusert 
sats ved inngangen til 2017, hadde datasentre med redus-
ert sats et årsforbruk på til sammen rundt 60 GWh ved ut-

gangen av året. Det tilsvarer en lettelse i elavgiften på om 
lag 10 mill. kroner. Kraftforbruket i reduksjonsberettigede 
datasentre vokser raskt, og Finansdepartementet har ikke 
grunnlag for å gi anslag på forbruket her i landet i store da-
tasentre for 2019 og årene fremover. I enda mindre grad er 
det grunnlag for å anslå kraftforbruket som spesifikt kny-
tter seg til kryptovaluta. Datasentrene som nyter godt av 
avgiftsreduksjonen, brukes av mange kunder og til en rek-
ke formål, og inntektstapet fra elavgiften på datakapasitet 
som brukes til utvinning og omsetning av kryptovaluta er 
neppe av betydelig størrelsesorden. 
 Med datasenter menes foretak som har lagring og 
prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirk-
somhet. Skattedirektoratet har i en fortolkningsuttalelse 
av 27. juni 2018 kommet til at den reduserte satsen også 
omfatter datasentre som utvinner kryptovaluta. En even-
tuell avgrensning som utelukker avgiftsreduksjon for el-
ektrisk kraft som leveres til for eksempel utvinning eller 
omsetning av kryptovaluta, har verken vært utredet eller 
foreslått tidligere, men Finansdepartementet antar det 
kan være svært vanskelig å gjennomføre og kontrollere 
en ordning som forutsetter et avgiftsmessig skille etter 
formålet med datakapasiteten som blir anvendt.  



Dokument nr. 15:14 –2017–2018  63

SPØRSMÅL NR. 2008

Innlevert 3. august 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 9. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Hvilken sikkerhetsvurdering har norske myndigheter av 
kinesiske mobilselskaper som Huawei og deres aktivitet i 
Norge, og foretas det oppdaterte sikkerhetsvurderinger og 
tiltak i Norge som følge av nye vurderinger av sikkerhets-
risiko som gjøres blant våre allierte?»

Begrunnelse:

Ifølge NRK 4. august advarer det demokratiske partiet i 
USA kandidater ved valget i november om ikke å bruke 
kinesiske Huawei- eller ZTE-mobiler fordi de anses å være 
en sikkerhetsrisiko. Det amerikanske forsvarsdeparte-
mentet har allerede sluttet med å selge mobiltelefoner 
og modem produsert av Huawei og ZTE i butikker i mil-
itærleirer og baser, fordi de anser dem for å være en poten-
siell sikkerhetsrisiko.
 Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere uttrykt beky-
mring for at norske myndigheter ikke har god nok kon-
troll over det norske telekomnettet, blant annet som følge 
av at Huawei har blitt sluppet til som en sentral aktør på 
utbyggersiden. PST har fremhevet at selskapet er fra et 
land som Norge ikke har noe sikkerhetspolitisk samar-
beid med.

Svar:

Jeg vil innledningsvis vise til at det er Politiets sikkerhetst-
jenestes (PST) primære ansvar å forebygge og etterforske 
straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør tje-
nesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt 

står blant annet innsamling av informasjon og samar-
beid med andre tjenester nasjonalt og internasjonalt. De 
vurderinger av sikkerhetsrisiko som gjøres av våre allierte, 
vil inngå i den løpende informasjonsinnhentingen som 
foregår i PST.
 I den åpne trusselvurderingen for 2018 anser PST bl.a. 
virksomheter innen kritisk infrastruktur som særskilt ut-
satt etterretningsmål, og flere lands tjenester, deriblant ki-
nesiske, vil kunne utføre uønsket og skadelig virksomhet 
på dette området.
 Sikkerhetslovens § 29a har til hensikt å motvirke at 
kritisk infrastruktur blir utsatt for, eller brukt til, spionasje 
og sabotasje. Bestemmelsen pålegger virksomheter som 
eier eller rår over kritisk infrastruktur, å foreta en risik-
ovurdering ved anskaffelser til kritisk infrastruktur, og å 
handle ut fra utfallet av risikovurderingen. Bestemmels-
en pålegger virksomheter å varsle myndighetene dersom 
virksomheten ønsker å gjennomføre en anskaffelse som 
kan innebære en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhet-
struende virksomhet blir etablert eller gjennomført. 
 Som ett av flere viktige tiltak på dette området ble 
Ekom-sikkerhetsforum etablert i 2014. Forumet ledes av 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og består 
av, foruten Nkom, de største ekom-tilbyderne, Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten og PST. For-
umet utveksler informasjon om trusselbilde og om planer 
og tiltak for sikre nett og tjenester. Forumet arbeider på 
gradert nivå og medvirker til at ansvarlige virksomheter 
har god informasjonstilgang for sine risikovurderinger og 
sitt sikkerhetsansvar.

SPØRSMÅL NR. 2009

Innlevert 6. august 2018 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 8. august 2018 av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«Merkurprogrammet er viktig for å opprettholde lokalbu-
tikker og møtesteder i spredtbygde områder. 
 Hvorfor har bevilgningene til Merkur falt til tross for 
økt prisvekst i tidsrommet 2013-2017, hvor formålstjenlig 

for programmet er det å omorganisering Merkur på nytt, 
og hvilken framtid ser statsråden for seg at programmet 
har?»
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Begrunnelse:

Fra 1.1.2019 skal Merkur-programmet legges til Distrikts-
senteret, som konsekvens av omorganisering. I Hagen-ut-
valget blir Distriktssenteret forslått nedlagt, uten at det er 
utgreid konsekvensene dette har for Merkur-programmet 
og eventuelt bortfall av det. Fra 1.juni 2018 er regelverket 
for tildeling av økonomisk støtte gjennom Merkur samla 
i en egen forskrift, fastsatt av Kommunal- og moderniser-
ingsdepartementet.

Svar:

Bevilgningene til Merkur ble økt kraftig i 2011 og 2012. 
Merkur ble tilført 15 millioner kroner til en ny invester-
ingsstøtte for dagligvarebutikker og 19,2 millioner kroner 
til en ny investeringsstøtteordning for å styrke drivstofft-
ilgangen i distriktene. Etterspørselen etter drivstoffstøtte 
var ikke så stor som forventet, og deler av disse midlene 
ble overført til den ordinære investeringsstøtteordningen. 
Merkur-programmet disponerte ikke fullt ut alle midlene 
som var satt av til investeringsstøtte i 2013 og 2014. Det 
har tatt noe tid å gjøre ordningene kjent, skaffe erfaringer 
og tilpasse regelverk til utfordringer og behov i butikkene. 
Midlene som ble satt av til Merkur ble overført på tvers av 
budsjettår. 
 Overføringene av udisponerte midler ble redusert 
over tid, og fra 2016 til 2017 var det kun små overføringer. 
Merkur-programmet hadde i 2017 fullt ut disponert sine 
midler tidlig på høsten, og da ble Merkur tilført fire mil-
lioner kroner i nysalderingen i desember 2017. I stats-
budsjettet for 2018 ble bevilgningene til Merkur økt med 

10 millioner kroner sammenliknet med statsbudsjettet 
for 2017. Min vurdering er derfor at budsjettmidlene til 
Merkur har vært godt tilpasset behovet i perioden 2013-
2017. 
 Jeg vurderer at det er flere positive synergieffekter ved 
å legge Merkur-programmet til Distriktssenteret. Begge 
vil styrkes ved en sammenslåing. Merkur har tett dialog 
med utsatte lokalsamfunn og med butikkene som lokale 
samfunnsutviklere. Det er et konkret og effektivt program, 
med gode resultater. Sammenslåingen med Distriktssent-
eret vil styrke Merkur, fordi Distriktssenteret har sin sty-
rke i det tette samarbeidet med små og mellomstore kom-
muner. Dette er et forbedringspunkt for Merkur, som er 
påpekt i evalueringene av Merkur-programmet.
 Merkur-programmet er evaluert flere ganger med 
godt resultat. Jeg vektlegger at Merkur-programmet skal 
levere like gode tjenester til de minste dagligvarebutik-
kene i 2019 som i dag. Det er også ønskelig å effektivisere 
driften av Merkur-programmet. Flytting til Distriktssent-
eret er en faglig god løsning, og en løsning som også vil 
kunne gi en noe rimeligere administrasjon av Merkur på 
lengre sikt. 
 Styret for Merkur-programmet skal opprettholdes, og 
Merkur-programmet vil fortsatt være et prioritert virkem-
iddel fra KMDs side. 
 Merkur-programmet er et målrettet og effektivt 
virkemiddel som bidrar til levedyktige lokalsamfunn i 
hele landet. Merkur-programmet vil også fremover være 
et sentralt redskap for våre minste lokalsamfunn og 
dagligvarebutikker.

SPØRSMÅL NR. 2010

Innlevert 6. august 2018 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 13. august 2018 av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«Yrkesfagene i videregående har gode søkertall for 
oppstart høsten 2018. Lærlingplass og fagbrev er viktig 
for å sikre yrkesfagelevene fullført utdanning og en sik-
ker framtid, samt øke motivasjonen og gjennomførings-
graden til elevene. 
 Hvilke mål og krav har statlige etater satt seg for egen 
virksomhet både internt i egen organisasjon og eksternt 
gjennom anbud og prosjekter 2010-2018, og i hvor stor 
grad blir disse målene og kravene levd opp til 2010-2017?»

Svar:

Det har gjennom flere år blitt iverksatt ulike tiltak for å øke 
antallet læreplasser. Siden 2013, da Solberg-regjeringen 
tiltrådte, har arbeidet med å øke status for yrkesfagene og 
tilrettelegge for flere læreplasser, vært særlig prioritert. Jeg 
viser til omtale nedenfor av de overordnede mål og krav 
som er iverksatt i perioden 2013-2018 for å øke antallet 
lærlinger i staten og virksomheter som utfører oppgaver 
for staten. Når det gjelder virksomhetenes egne interne 
mål og krav, foreligger det ikke en egen oversikt for dette. 
På spørsmålet om i hvor stor grad mål og krav følges opp, 
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viser den generelle økningen i antall lærlinger i staten fra 
2013 til 2017, at statlige virksomheter følger opp målene 
og kravene.
 Følgende krav og tiltak er utformet for å øke antallet 
lærlinger i staten:
 Partene i arbeidslivet signerte i 2016 en ny sam-
funnskontrakt (2016-2020) for flere læreplasser. Målet er 
at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. 
 I 2016 ble det også innført et krav om at virksomheter 
som får oppdrag fra det offentlige, skal ha lærlinger. For 
å vinne anbud i stat eller kommune, må en bedrift ha 
lærling og benytte denne under oppdraget, forutsatt at 
man i oppdraget bruker faglært arbeidskraft og at det er 
mangel på læreplasser i det aktuelle faget. Bestemmels-
en trådte i kraft 1.1.2017 og gjelder tjenestekontrakter, 
kantine og bygg- og anleggskontrakter over en verdi på 

1,3 mill. kroner for kontrakter med staten. Det vurderes å 
sette i gang et arbeid for å se på effekten av bestemmelsen.
 Lærlingtilskuddet er økt med totalt 21 000 kroner per 
lærekontrakt siden 2013.
 Det er utarbeidet en egen lærlingstrategi i staten der 
de viktigste tiltakene er: 
- Etablering av et eget opplæringskontor for statlige 

virksomheter i 2013. Kontorets primæroppgaver er 
å rekruttere lærebedrifter, opprette og administrere 
lærekontrakter, og markedsføre staten som attraktiv 
arbeidsgiver. 

- Departementene følger opp ved å legge inn et fast ad-
ministrativt styringskrav til sine underliggende virk-
somheter om å øke antallet lærlinger. 

- Etablering av en pris for beste statlige lærebedrift. 

SPØRSMÅL NR. 2011

Innlevert 6. august 2018 av stortingsrepresentant Audun Lysbakken
Besvart 14. august 2018 av utenriksminister  Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

«Hvordan vurderer utenriksministeren lovligheten av 
hendelsen der israelsk militære stanset båten Kårstein 
som seilte under norsk flagg i internasjonalt farvann, og 
hvilke undersøkelser gjør norske myndigheter selv for å få 
klarhet i saken?»

Begrunnelse:

Søndag ble båten Kårstein, som seilte under norsk flagg 
og navnet «Al Awda», stanset av israelske myndigheter i 
internasjonalt farvann omtrent 50 nautiske mil fra land. 
Båten befant seg på dette tidspunktet nærmere Egypt enn 
Israel. Kårstein hadde medisinsk utstyr om bord som var 
tiltenkt humanitært arbeid på Gazastripen, og mannska-
pet var aktivister fra flere land inkludert fem fra Norge, 
samt en norsk folkevalgt som er dansk statsborger.
 Da Israel stanset skipet med makt skjedde dette i in-
ternasjonalt farvann. Jeg ønsker svar på hvordan utenrik-
sministeren selv vurderer lovligheten i det som skjedde, 
og hva UD gjør av egne undersøkelser for å komme til 
bunns i saken.

Svar:

Jeg viser til mitt svar av 8. august på skriftlig spørsmål fra 
representanten Audun Lysbakken, der jeg understreket at 
vi fra norsk side, samme dag som Israel oppbrakte det nor-
ske skipet Kårstein, ba israelske myndigheter klargjøre 
hendelsesforløpet, og opplyse om på hvilket grunnlag 
de mener seg berettiget til å gripe inn overfor fartøyet. 
Jeg gjentok dette i mine samtaler med israelske myn-
digheter, inkludert statsminister Netanyahu 5. august, der 
jeg i tillegg tok opp meldingene fra mannskapet om over-
dreven maktbruk. 
 Vi har tirsdag 14. august mottatt svar fra israelske my-
ndigheter på vår anmodning. I dette svaret redegjør is-
raelske myndigheter for sin versjon av hendelsesforløpet 
rundt oppbringingen av Kårstein. 
 I den rådende situasjonen i Gaza kan det ikke uten vi-
dere legges til grunn at den israelske sjøblokaden i seg selv 
er i strid med folkeretten.  
 En stat som har etablert en sjøblokade i henhold til 
folkeretten har rett til å stanse og oppbringe skip, også fra 
nøytrale stater, som forsøker å bryte sjøblokaden. Denne 
adgangen gjelder også på åpent hav, dersom det fremstår 
som klart at skipet har til hensikt å bryte sjøblokaden. 
 Det er ingen tvil om at den humanitære situasjonen i 
Gaza er svært krevende. Dette var tydelig under mitt besøk 
i Gaza i forrige uke. Fra norsk side har vi ved gjentatte an-
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ledninger gjort det klart at stengningsregimet knyttet 
til Gaza må lettes for å tilrettelegge for gjenoppbygging, 
økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situ-
asjonen. Stengingsregimet er et politisk spørsmål som må 

løses med politiske virkemidler. Det er kun forhandlinger 
mellom partene, og forsoning på palestinsk side, som kan 
legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen. 

SPØRSMÅL NR. 2012

Innlevert 6. august 2018 av stortingsrepresentant Masud Gharahkhani
Besvart 13. august 2018 av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner

Spørsmål:

«Hvor stor andel av flyktninger og innvandrere i Norge er 
selvforsørgende?»

Begrunnelse:

Ønsker en tabellarisk fremstilling fordelt på antall år bo-
satt i Norge, landbakgrunn/område og oppholdsårsak 
eksempelvis flyktning, familieetablering, arbeidsinnvan-
dring osv.

Svar:

I vårt svar ser vi hovedsakelig til analyser fra Statistisk 
sentralbyrå (Kornstad et al., 2016 og Kornstad 2016). 
Analysene viser selvforsørgelse etter innvandringsgrunn, 
landbakgrunn, botid og kjønn. 
 SSB definerer en person som selvforsørget dersom 
yrkesinntekten overstiger det offisielle underholdskravet 
som benyttes når en skal vurdere søknader om opphold-
stillatelse for personer fra land som ikke deltar i Schen-
gen-samarbeidet, som ikke fyller vilkårene for opphold-
stillatelse med bakgrunn i beskyttelsesbehov, og som vil 
måtte forsørge seg selv. Grensen benyttes dermed som et 
levekårsmål. Yrkesinntekten omfatter inntekt fra lønnet 
arbeid samt (netto) næringsinntekt fra virksomhet som 
selvstendig næringsdrivende. Godtgjørelse knyttet til in-
troduksjonsordningen for nyankomne innvandrere in-
ngår ikke i yrkesinntekten.
 Analysene studerer yrkesinntektene blant ikke-nord-
iske innvandrere som kom til Norge i 2000 og var i alderen 

18-45 år. I hvert av de etterfølgende 14 årene undersøker 
man om inntektene overstiger fastsatte grenser for selv-
forsørgelse. Man undersøker også om funnene kan gener-
aliseres til andre innvandringskohorter. 
 Felles for alle gruppene, er at selvforsørgelsen øker be-
tydelig over tid de første årene innvandrerne bor i Norge. 
Deretter når selvforsørgelsesandelen et tak etter omkring 
åtte år for flere av gruppene. Dette sammenfaller med fi-
nanskrisen i 2008. Kornstad et al. finner at konjunktursit-
uasjonen ser ut til å påvirke innvandrernes muligheter og 
faktiske tilpasning i arbeidsmarkedet også når man ser på 
andre innvandringskohorter. Andelen selvforsørgede tre 
år etter første innvandring øker fram til omkring 2008, 
dvs. året for finanskrisen. Deretter avtar selvforsørging-
sandelene, slik at de som kom like før eller etter 2008 ikke 
når opp i like høy selvforsørgingsandel etter tre års botid 
som tidligere ankomstkohorter. 
 Arbeidsinnvandrerne (både kvinner og menn) har 
høyest andel selvforsørgede, mens personer med flukt-
bakgrunn har lavest andel etter botid. Kvinner har gjen-
nomgående betydelig lavere selvforsørgelsesandel enn 
menn.
 Analyser fra Frisch senteret (Bratsberg et al., 2017) 
viser lignende tendenser som i SSB analysen: etter 5 til 
10 års botid i Norge finner de en nedgang i sysselsettings-
raten og økt avhengighet av velferdsytelser sammenlignet 
med majoritetsbefolkningen. Dette gjelder alle innvan-
drergrupper fra lavinntekts land, uavhengig av kjønn og 
innvandringsgrunn.
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SPØRSMÅL NR. 2013

Innlevert 6. august 2018 av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes
Besvart 13. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Viser til uttalelse i VG hvor statsministeren sier: “Det er 
litt ulik praksis i de ulike departementene, om hvem som 
tar med seg telefoner og ikke.”
 Finnes det andre departement hvor politisk ledelse 
har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland siden 
2015?»

Svar:

Statsministeren har bedt meg svare på spørsmålet fra rep-
resentanten Torgeir Knag Fylkesnes.
 Hva som oppfattes som høyrisikoland vil variere. I 
noen områder er risikoen for vold til stede. Med det forstås 
land og regioner hvor det pågår væpnede konflikter eller 
faren for terrorangrep er stor. I andre områder er etterret-
ningsaktivitet den største risikoen. I spørsmålet fra rep-
resentanten legger jeg til grunn for mitt svar at det med 
«høyrisikoland» siktes til stater som Politiets sikkerhet-
stjeneste (PST) har angitt i sine åpne trusselvurderinger 
som stater det knytter seg særlig høy etterretningstrussel 

til. I PSTs vurderinger fremgår det at dette er Russland, 
Kina og Iran. Jeg legger likeledes til grunn for mitt svar at 
representantens spørsmål om «jobbtelefon» gjelder den 
ordinære tjenestetelefonen som benyttes i det daglige og 
ikke eventuelle «lånetelefoner» som også er en tjeneste-
telefon, men da tiltenkt det konkrete formålet og benyttes 
under slike reiser.
 For å besvare representantens spørsmål har jeg in-
nhentet informasjon fra alle departementer om reiser 
som politisk ledelse har gjennomført etter 2015 til nevnte 
land, samt om ordinær tjenestetelefon har vært benyttet. 
Jeg vil kun redegjøre for de reisene der politisk ledelse har 
hatt med seg den ordinære tjenestetelefonen og ikke reis-
er der såkalt lånetelefon eller dedikert reiseutstyr har vært 
benyttet. Fiskeriminister Per Sandberg har redegjort for 
sine aktuelle reiser i svar på skriftlig spørsmål nr. 2020. Før 
jeg redegjør for de øvrige tilfellene, vil jeg gi en generell 
orientering om sikkerhetsarbeidet i forbindelse med rei-
ser i departementene.
 Hvert enkelt departement har ansvar for å vurdere 
sikkerhetsrisiko og sårbarheter i sitt daglige virke. Dette 
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er en del av departementenes ordinære sikkerhetsstyring. 
Håndtering av avvik og hendelser er en viktig del av dette 
arbeidet, og brukes til å forbedre sikkerhetsarbeidet og for 
å begrense konsekvensene av hendelser. Hvert departe-
ment, og dermed den politiske ledelsen i departementet, 
vil ha ulik risiko de må forholde seg til. Dette kan blant an-
net avhenge av hvilke saker de befatter seg med og hvilke 
aktører som kan ha interesse av disse sakene. Risikoen vil 
variere over tid og hvilke saker som er aktuelle. Departe-
mentenes rutiner og praksis vil derfor være noe ulike.
 PST utarbeider trusselvurderinger for alle som ut-
nevnes som statsråd. Trusselvurderingene beskriver kort 
det generelle trusselbildet for myndighetspersoner i 
Norge, herunder trusler fra ekstremister, enkeltstående 
trusselaktører og trusselen fra statlige aktører. Før reiser 
til land hvor etterretningstrusselen vurderes som høy, 
tilbys reisende statsråd en sikkerhetsorientering. I orient-
eringen blir de reisende gjort kjent med risikoen, hvordan 
de hemmelige tjenestene i landet opererer, og det blir gitt 
råd om hvordan de reisende bør forholde seg. For reiser til 
slike land, er det PSTs generelle anbefaling at statsråden og 
medreisende ikke medbringer egne telefoner, nettbrett 
og PC-er, men at departementet tilbyr eget «reiseutstyr» 
som medbringes. PST utarbeider også trusselvurderinger 
for statsråders reiser til risikoområder, og Etterretningst-
jenesten bistår i disse vurderingene.
 Departementene benytter PSTs trusselvurderinger 
i sin vurdering av sikkerhetsrisiko ved den enkelte re-
ise. I disse vurderingene er etterretningsrisiko og bruk 
av IKT-utstyr elementer av det totale risikobildet som 
vurderes. Gode sikkerhetsmekanismer i IKT-utstyr som 
medbringes er med på å redusere risikoen. Der hvor sik-
kerhetsrisikoen er av en slik art at risikoen ikke kan ak-
septeres, vil det bli benyttet eget reiseutstyr. Dette er ded-
ikert låneutstyr som benyttes til reisens formål.
 Det er viktig å skille mellom behandling av informas-
jon som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven og an-
nen informasjon. Informasjon som er omfattet av sikker-
hetsloven behandles på særskilt utstyr som er godkjent 
til dette formålet, og skal ikke behandles på ordinære tje-
nestetelefoner eller ordinært IKT-utstyr. Slike systemer er 
underlagt spesielle bestemmelser, som blant annet regul-
erer medbringelse til andre stater. Brudd og avvik på disse 
bestemmelsene meldes til NSM.
 Departementene har informert om to tilfeller der 
politisk ledelse har medbragt ordinær tjenestetelefon til 
tidligere nevnte land uten at dette var basert på at de-
partementet i forkant gjorde en sikkerhetsvurdering og 
spesielle tiltak ble iverksatt slik at telefonene ikke skulle 
kunne kompromitteres. Dette er følgende reiser:
 I mai 2016 gjennomførte statssekretær Petter Kvinge 
Tvedt i Finansdepartementet en privat reise til Hong 
Kong og Macao. Siden disse lokasjonene var visumfrie, 
vurderte han dem ikke til å være til et høyrisikoland og 
tok etter egen vurdering med sin ordinære tjenestetelefon 

på reisen. Telefonen hadde ikke departementets saksbe-
handlingssystem installert.
 Høsten 2017 deltok statsråd Ketil Solvik-Olsen sam-
men med tidligere statssekretær Tom Cato Nilsen i Sam-
ferdselsdepartementet på veiåpning som involverte korte 
arrangementer både på norsk og russisk side av grensen. 
Ved disse arrangementene hadde både statsråden og 
statssekretæren med seg sin ordinære tjenestetelefon. De 
få timene statsråden var i Russland, var mobiltelefonen 
bevisst satt i flymodus og i personlig varetekt under hele 
oppholdet. Telefonene hadde ikke departementets saks-
behandlingssystem installert.
 I tillegg er det tre tilfeller, foruten Utenriksdepar-
tementet, av at tjenestetelefoner er tatt med etter at de-
partementet i forkant gjorde en sikkerhetsvurdering og 
spesielle tiltak ble iverksatt slik at telefonene ikke skulle 
kunne kompromitteres: 
 I februar 2017 besøkte daværende statssekretær Kjell-
Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet Iran. Han 
hadde med sin ordinære tjenestetelefon, der det var in-
stallert sikkerhetsprogramvare og satt særskilte begrens-
ninger for hva telefonen kunne brukes til, samt at den til 
enhver tid skulle være i hans besittelse. Til tale var det an-
skaffet lånetelefon for denne reisen.
 I april 2017 besøkte daværende statssekretær Lisbeth 
Norman i Helse- og omsorgsdepartementet Kina. Etter en 
samlet vurdering ble tjenestetelefonen benyttet i områ-
det. Saksbehandlingsverktøy var ikke tilgjengelig på tele-
fonen.
 I april 2017 besøkte statsministeren, statssekretær 
Ingvild Stub og daværende statssekretær Sigbjørn Aanes 
Kina. Tjenestetelefoner ble medbragt for bruk på reisen til 
og fra. Før ankomst til Kina ble telefonene slått av, samlet 
inn og det ble iverksatt tiltak for å sikre at telefonene ikke 
skulle kunne kompromitteres. Prosedyren ble fastlagt et-
ter at råd fra PST var innhentet. Telefonene ble ikke brukt i 
Kina. Lånetelefoner ble brukt under oppholdet. Nettbrett 
ble behandlet på samme måte. 
 Utenriksdepartementet er i en særstilling når 
det gjelder ansattes reiseaktivitet og varige opphold i 
høyrisikoland. Dette innebærer at det regelmessig vil være 
nødvendig å bruke tjenestetelefon også i disse landene. 
Derfor har departementet særskilte sikkerhetsløsninger 
og retningslinjer knyttet til dette, og bruken av telefon til-
passes også risikoen i slike land.
 
 Tilleggssvar/informasjon fra statsråden 24. august 
2018: 
 
 Jeg viser til mitt svar 13.8.2018 på skriftlig spørsmål 
nr. 2013 fra representanten Fylkesnes.
 Som det fremgår av mitt tidligere svar, innhentet jeg 
informasjon fra alle departementer for å besvare repre-
sentantens spørsmål. I departementenes arbeid med op-
pfølging av sikker reisegjennomføring har enkelte kom-
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met med nye opplysninger. Jeg ønsker derfor å supplere 
mitt svar med de nye opplysningene jeg nå har mottatt:
 Tidligere politisk rådgiver for innvandrings- og inte-
greringsministeren, Espen Teigen, medbrakte på privat 
reise til Thailand julen 2016 sin ordinære tjenestetele-
fon. Denne ble benyttet ved mellomlandinger i Moskva 
20.12.2016 og 06.01.2017. Det var i forkant av reisen ikke 
gjennomført spesielle tiltak.
 Tidligere politisk rådgiver Hans Christian Kaurin 
Hansson ved Statsministerens kontor var på en tre-dagers 
feriereise til Hong Kong i juli 2015, få uker etter at han 
tiltrådte stillingen. Etter egen vurdering benyttet han tje-
nestetelefon på reisen. Telefonen var i hans varetekt un-
der hele reisen. Da han kom tilbake til kontoret, ble tele-
fonen destruert.  
 Tidligere statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferd-
selsdepartementet gjennomførte en reise til Russland i 
2016. Karlsen hadde med lånetelefon, men hadde også 
med seg tjenestetelefonen som ble benyttet under op-
pholdet. Tjenestetelefonen hadde ikke departementets 
saksbehandlingssystem installert. 
 Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeride-
partementet var på tjenestereise til Russland i mars 2018.  
Angelvik ble utstyrt med lånetelefon fra departement for 
reisen. Etter egen vurdering tok han med sin ordinære tje-
nestetelefon på denne reisen. Angelvik benyttet tjeneste-
telefonen på grensestasjonen før han byttet til lånetele-
fon. Tjenestetelefonen var avslått og i personlig varetekt 
under resten av oppholdet. Telefonen hadde ikke depar-
tementets saksbehandlingssystem installert
 Tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen 
besøkte Kina i desember 2017. Helgesen hadde med seg 
lånetelefon fra departementet i tillegg til sin ordinære tje-
nestetelefon. Den ordinære tjenestetelefonen ble deakti-
vert før ankomst til Kina, var deaktivert under oppholdet 
og i hans personlige varetekt. I Kina ble kun lånetelefonen 
benyttet. Sikkerhetsråd ble fulgt på reisen. 
 Ved reiser til høyrisikoland opplyser Klima- og mil-
jødepartementet at brukerne gis utlånstelefon for dette 
formålet og et nytt simkort, enten et tvillingkort eller et 
nytt midlertidig kort med et nytt mobiltelefonnummer. 
Ved gjennomgang av telefonregningene er det på telefon-
numrene for statsråd Helgesen og tidligere politisk rådg-
iver Thor Arne Englund registret trafikk fra Kina for en re-
ise i juni 2017. Det har ikke vært mulig for departementet i 
dag å få bekreftet fra Telenor om det på disse telefonnum-
rene har vært opprettet tvillingkort i periodene. 
 Som opplyst i forrige svar, så deltok statsråd Ket-
il Solvik-Olsen og daværende statssekretær Tom Cato 
Karlsen høsten 2017 på veiåpning som involverte korte 
arrangementer både på norsk og russisk side av grensen. 
Statsråden og statssekretæren fulgte det som på denne 
korte turen over grensen ble vurdert av medfølgende em-
betsverk å være et hensiktsmessig tiltak, nemlig å skru av 

telefonene/sette i flightmodus og oppbevare den i person-
lig varetekt.  
 Ved nærmere gjennomgang av telefonregningene 
går det frem at det er registrert én SMS som er sendt fra 
statsrådens telefon over russisk mobilnett, samt at det er 
foretatt én telefonsamtale av kort varighet (ett minutt). 
Statsråd Ketil Solvik-Olsen opplyser at telefonen var i fly-
modus på russisk side av grensen, og mener at aktiviteten i 
russisk nett må skyldes at mobilen har slått over på russisk 
nett da reisefølget nærmet seg den russiske grensen, men 
fortsatt var på norsk side. Samferdselsdepartementet har 
vært i dialog med Telenor for å verifisere tidspunktet for 
mobilaktiviteten og muligheten for at mobilen har koblet 
seg opp på russisk nett fra norsk side av grensen. Telenor 
oppgir at informasjon om tidspunkt for mobilaktivitet 
slettes etter tre måneder i henhold til regelverket, og at 
det derfor ikke er tilgjengelig i dette tilfellet. Telenor er im-
idlertid godt kjent med at utenlandske mobilnett kan slå 
inn over den norske grensen, og at mobiltelefoner i Norge 
dermed automatisk kobler seg opp på disse nettene. 
 Statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og mod-
erniseringsdepartementet besøkte Kina i mai 2018. 
Olli hadde med seg lånetelefon fra KMD i tillegg til sin 
ordinære tjenestetelefon. Ordinær tjenestetelefon ble 
benyttet under en mellomlanding i København. Den or-
dinære tjenestetelefonen ble avslått før ankomst til Kina, 
var avslått under hele oppholdet og i hennes personlige 
varetekt. I Kina ble kun lånetelefonen benyttet. Olli hadde 
i forkant av reisen rådgivende samtaler med departemen-
tet, og fulgte de anbefalingene som ble gitt. Ordinær tje-
nestetelefon ble medbrakt etter gjennomført sikkerhets-
vurdering. 
 Statssekretær Veronica Pedersen i Nærings- og fisk-
eridepartementet var på tjenestereiser til Russland i sep-
tember 2017. På disse tidspunktene var Pedersen politisk 
rådgiver. På reisen ble Pedersen utstyrt med lånetelefon 
fra departementet. Etter egen vurdering tok hun med sin 
ordinære tjenestetelefon på denne reisen. Tjenestetelefo-
nen var avslått og i personlig varetekt under hele opphol-
det. Telefonen hadde ikke departementets saksbehan-
dlingssystem installert.
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SPØRSMÅL NR. 2014

Innlevert 6. august 2018 av stortingsrepresentant Sandra Borch
Besvart 10. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«På hvilken måte mener statsråden at situasjonen i 
Meråker er i tråd med Stortingets vilje og rovdyrforliket, 
og konkret hvilke tiltak vil statsråden sette i gang for å få 
skutt bjørn i Meråker?»

Begrunnelse:

Hver dag finner sauebønder i Meråker nye sauekadaver. 
Til nå er 55 sauer tatt av bjørn innenfor et område på bare 
seks kvadratkilometer. Likevel får bøndene nei når de 
søker om å få skyte bjørnen.
 For ei uke siden fikk Meråker kommune avslag fra fyl-
kesmannen på søknaden om å forlenge fellingstillatelsen 
på bjørn, som de har hatt siden midten av juni. Miljødi-
rektoratet har også gitt avslag om at det kan felles ei binne. 
Nå ligger saken hos departementet.
 Området i Meråker er et beiteprioritert område og 
det skal ikke være yngling av bjørn her. Rovdyrforliket 
slår fast at «I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr 
som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder 
skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å 
effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet 
er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon 
og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses 
gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgang-
spunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal 
ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i 
prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde 
for tamrein.»

Svar:

I den aktuelle saken knyttet til felling av hunnbjørn med 
unger i Meråker kommune er Miljødirektoratets vedtak i 
saken påklaget til Klima- og miljødepartementet. Jeg kan 
derfor ikke uttale meg konkret om saken før jeg har tatt en 
endelig avgjørelse.
 På landsbasis er bjørnebestanden i dag langt under 
bestandsmålet Stortinget har fastsatt. Målet er på 13 årlige 
ungekull og vi har nå i underkant av 7 ungekull. Det tar 
lang tid å bygge opp en bjørnebestand. Dette har sam-
menheng med bjørnens biologi som gjør at antall hun-
nbjørner og deres utbredelse øker svært sakte, både fordi 
antall ungekull er lavt og fordi hunnbjørner ikke sprer seg 
særlig langt unna områdene de selv blir født. Det tar flere 
år før en reproduktiv hunnbjørn som felles blir erstattet av 
et nytt individ, og skal det lykkes å bygge opp bestanden til 
bestandsmålet må det derfor så langt som mulig unngås 
felling av hunnbjørner. Dette må avveies mot andre hen-
syn ved vurdering av felling av hunnbjørner, herunder 
hensynet til å avverge skade på husdyr og tamrein.
 Vi har en høy beredskap i rovviltforvaltningen og 
jobber kontinuerlig med å redusere tap av beitedyr til 
rovvilt. Dette arbeidet har vært vellykket og tapene av 
sau til rovvilt er redusert med over 40 prosent de siste fire 
årene, mens tapet av tamrein er redusert med 27 prosent 
i samme periode. Dette er en betydelig reduksjon og vi ar-
beider for å redusere tapene ytterligere. 

SPØRSMÅL NR. 2015

Innlevert 6. august 2018 av stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen
Besvart 13. august 2018 av landbruks- og matminister  Jon Georg Dale

Spørsmål:

«I Innst. S. nr. 65 (1994–1995), under 2.1.2.3 Tollbereg-
ningsgrunnlaget, heter det: «...I hvert enkelt tilfelle er det 
den tollsats som gir det høyeste tollbeløp ved innførsel 
som skal benyttes.” 

 Kan statsråden redegjøre for senest oppdaterte tall for 
tollbeskyttelsen, tollsats og tollbeløp ved innførsel, hhv. 
vist med både kronetoll og prosenttoll, for samtlige jord-
bruksvarer i Tolltariffen?»
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Begrunnelse:

Alternativt kan redegjørelsen avgrenses til følgende jord-
bruksvarer: Mathvete, bygg, havre, melk konsum, hvitost 
(Norvegia), jogurt naturell, rømme, storfe helslakt, storfe 
nakke, storfe mørbrad, storfe bryst/bibringe, storfe kjøt-
tdeig, storfe entrecote, storfe bog, storfe biff, storfe indrefi-
let, storfe lår, lam helslakt, lam bryst/nakke, lam bog, lam 
sadel, lam side, lam kjøttdeig, svin helslakt, svin kjøttdeig, 
svin skinke, svin bog, svin nakke, svin kotelettkam, svin 
mørbrad, kylling helslakt, kylling bryst, kylling lår og egg.  
 Svaret ønskes utarbeidet ut fra følgende oppsett:
• Pris i Norge (kr/kg)
• Internasjonal referansepris (kr/kg) 
• Tollbeskyttelse, med kr-toll (kr/kg) 
• Tollbeskyttelse, med prosenttoll (kr/kg)
• Tollbeløp ved innførsel, kr-toll (kr/kg)   
• Tollbeløp ved innførsel, prosenttoll (kr/kg) 

Svar:

Representanten Lundteigen stiller eit særs omfattande 
spørsmål om prisar, nasjonale og internasjonale, og 
tollvern for jordbruksvarer. For mange av varene har vi ik-
kje tilgang til prisstatistikk slik det vert bede om. 

 I samband med forvaltninga av importvernet samlar 
Landbruksdirektoratet inn prisar, både norske og inter-
nasjonale, for sentrale jordbruksvarer. Direktoratet har 
for dei ulike sektorane valt ut produkt som dei meiner er 
dominerande og sentrale for økonomien i sektoren, og 
der produktskilnaden innanfor ein kategori ikkje er større 
enn at det gir meining å snakke om ein pris. 
 Vedlagte tabell syner tollvernet for sentrale produkt 
innanfor dei kategoriane representanten ber om. Tabel-
len syner vernet i kroner basert på bruk av kronetoll og 
prosenttoll for dei valde produkta, og kva som gir best 
vern av krone- og prosenttoll. 
 Sidan 1995 er det for dei fleste produkta brukt krone-
toll som gjeldande tollsats, med unntak av særleg blomar, 
nokre animaliske produkt og grønsaker der det er brukt 
prosenttoll. 
 Norsk pris er for fleire varer omfatta av teieplikta i for-
valtningslova § 13 første ledd nr. 2. Unntaket er for pris-
ar som er offentleg kjende, slik som til dømes målprisar, 
planlagde engrosprisar og referanseprisar. I tabellen er 
det difor for nokre varer ikkje ført opp norsk pris. 
 Siste kolonne i tabellen syner tollbeløp ved innførsel 
dersom prosenttoll vert nytta. 
  

 

Side 3 
 

 

  Varenummer 
Norsk pris 

(kr/kg) 

Samanliknbar 
internasjonal 

pris (kr/kg) 

WTO-tollsats (*) 
Tollbeskyttelse 
med prosenttoll 

(kr/kg) 
Bunden krone- 
toll (kr/kg) 

Bunden 
prosenttoll 

Korn             
Matkveite 10.01.9900                2,47                       1,80                       2,13  347 %                          6,25  
Bygg 10.03.9000                2,32                       1,52                       1,74  318 %                          4,82  
Havre 10.04.9000                2,06                       1,55                       1,52  233 %                          3,61  
Meieri             
Heilmjølk industri 04.01.2000                        3,10                       4,46  388 %                       12,02  
Kvitost 04.06.9098                      26,56                     27,15  277 %                       73,57  
Yoghurt naturell 04.03.1010                      19,74                       8,45  319 %                       62,98  
Storfe             
Heilt slakt 02.01.1000              60,50                     32,42                     32,28  344%                     111,51  
Indrefilet 02.01.3001                    167,03                   119,01  344%                     574,60  
Kjøttdeig 02.01.3009                      23,04                   119,01  344%                       79,27  
Kvarte skrottar 
bakpart 02.01.2003              68,60                     36,00                     66,40  344%                     123,84  
Lam             
Heilt slakt 02.04.1000              64,60                     49,51                     32,49  429%                     212,38  
Lammelår 02.04.2200                      83,38                     85,27  429%                     357,72  
Svin             
Heilt slakt 02.03.1101              32,43                     17,88                     24,64  363%                       64,89  
Indrefilet 02.03.1908                      40,37                     64,96  363%                     146,54  
Kjøttdeig 02.03.1908                      14,46                     64,96  363%                       52,48  
Kylling             
Heilt slakt 02.07.1100              26,81                     20,56                     48,40  425%                       87,39  
Bryst 02.07.1300                      27,93                   101,63  425%                     118,70  
Egg             
Konsumegg 04.07.2100          19,00                       9,01                     12,59  272%                       24,51  

 
* Nytta tollsats i utheva skrift 
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SPØRSMÅL NR. 2016

Innlevert 6. august 2018 av stortingsrepresentant Silje Hjemdal
Besvart 13. august 2018 av landbruks- og matminister  Jon Georg Dale

Spørsmål:

«Hvordan vil statsråden forebygge og forhindre en 
fremvekst av kyniske «valpefabrikker» ?»

Begrunnelse:

Frp er opptatt av god dyrevelferd. Derfor skaper det beky-
mring når Rådet for dyreetikk mener antall useriøse hun-
deoppdrettere i landet har økt. 18 juli advarer de folk mot 
å kjøpe hunder fra det de beskriver som kyniske «valpe-
fabrikker». 
 Rådet for dyreetikk foreslår flere endringer for å sikre 
god dyrevelferd. Blant annet at hunder skal selges med pa-
pirer, ID-chip og gyldig salgskontrakt. De nevner også at 
oppdrettere bør ha et kompetansebevis, og det bør være 
en form for registreringsplikt for alle som driver oppdrett 
av en viss størrelse.  
 Dette kan være forslag som en bør vurdere om kan 
være hensiktsmessig. Det er viktig med ansvarlig dyrehold 
for god dyrevelferd. 

Svar:

Dyrevelferd er eit prioritert område både for departemen-
tet og for Mattilsynet. 
 Eg har hatt kontakt med Mattilsynet, og deira oppfa-
tning er at omfanget av såkalla “kvalpefabrikkar” ikkje er 
særleg stort. Mattilsynet meiner dei har god oversikt over 
oppdrettarar som driv i dette sjiktet og følgjer dei opp et-
ter vanleg rutine. 
 Mattilsynet får likevel mange uromeldingar på bak-
grunn av FINN-annonsar, og nokre frå skuffa kvalpek-
jøparar. Dei følgjer opp slike meldingar og nyttar aktuelle 
verkemedel til å få orden på forholda. Til dømes opplys-
er Mattilsynet at dei har avvikla eller redusert fleire slike 
dyrehald etter tilsyn.
 Dyrevelferdslova pålegg alle ein plikt til å varsle Mat-
tilsynet eller politiet om dei oppdagar eller har grunn til 
å tru at dyr blir utsett for mishandling eller alvorleg svikt 
med omsyn til miljø, tilsyn og stell. Mattilsynet har eta-
blert ein eigen varslingsknapp på si heimeside (www.
mattilsynet.no) der publikum kan sende inn uromeldin-
gar om dyrevelferd. 
 Mattilsynet har jobba målretta for å nå ut med 
bodskapen om varslingsplikta. Talet på uromeldingar 
har auka frå år til år. Alle meldingar blir vurdert, og om 
lag kvar tredje blir følgd opp med inspeksjon. Mattilsynet 
arbeider no med å vidareutvikle varslingssystemet, slik at 
oppfølging av dei alvorlege meldingane får prioritet. 

 Regjeringa har sidan 2015 hatt prøveprosjekt med 
dyrepoliti i Noreg. Målet med dyrepolitisatsinga er å ut-
vikle best mogleg system og rutinar for handsaming av 
dyrekrim-saker, slik at alvorleg kriminalitet mot dyr fører 
til straffesak og domfelling. Regjeringspartia har i regjer-
ingsplattforma uttrykt eit mål om gradvis å innføre dyre-
politi i heile landet.
 Eg er positiv til å vurdere nye tiltak for å fremme god 
dyrevelferd. Fleire av dei tiltaka som er omtalt i grunng-
jevinga, er vurdert tidlegare. Som representanten Hjem-
dal trekkjer fram i grunngjevinga til spørsmålet, er kom-
petanse hos dyrehaldar viktig for dyrevelferda. 
 Etter mi vurdering kan framvekst av useriøst hund-
eoppdrett best avgrensast gjennom informasjon, hald-
ningsskapande arbeid, varsel til Mattilsynet om kritik-
kverdige forhold og god oppfølging av dyrevelferdssaker 
frå styresmaktene. På Mattilsynet og Norsk Kennel Klub 
sine heimesider finst mykje god informasjon og rettleiing 
for alle som vil skaffe seg eit dyr.
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SPØRSMÅL NR. 2017

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Nina Sandberg
Besvart 16. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Hvilke konsekvenser har NORSARS vurdering 
av jordskjelvsrisiko for dagens og framtidens 
Oslofjordforbindelse?»

Begrunnelse:

NRKs Lørdagsrevyen hadde 4. august et innslag der for-
skningsinstituttet NORSAR frykter at et kraftig jordskjelv 
kan ramme Norge. Området rundt Oslofjordtunnelen er 
særlig utsatt, fordi åpningen går gjennom forkastnings-
sonen. Jordskjelv vil typisk kunne komme i en forkast-
ningssone. NORSAR mener at Statens Vegvesen har gjort 
for dårlige undersøkelser av grunnen da Oslofjordtunnel-
en ble bygget. Vegvesenet hevder de har undersøkt godt 
nok. Nå er det planlagt nytt tunnelløp. Av hensyn til sam-
funnssikkerhet og samfunnsøkonomi er det viktig å være 
trygg på at det gjøres tilstrekkelige undersøkelser før løpet 
etableres.  Det overordnede ansvaret for dette ligger hos 
statsråden.

Svar:

Statens vegvesen håndterer seismisk påvirkning fra 
jordskjelv etter det regelverk og de normer som til enhver 
tid er gjeldende for alle konstruksjoner som inngår i et 
vegsystem. 
 Oslofjordtunnelen som ble åpnet for trafikk i 2000, 
har i likhet med andre eksisterende bergtunneler i Norge 

ingen spesifikke dimensjoneringskrav knyttet opp mot 
påvirkning fra jordskjelv. Permanent stabilitetssikring 
av tunneler utføres i dag løpende, stort sett helt fram til 
der neste salve skal skytes. Dette bidrar i praksis til at 
hver eneste tunnelmeter har blitt utsatt for en fullskala 
seismisk sjokktest - og bestått. Det var også slik dagens 
Oslofjordtunnel ble bygget.
 Et nytt tunnelløp parallelt med dagens er nå under 
planlegging. I følge Statens vegvesen går de geotekniske 
og ingeniørgeologiske prosjekteringsforutsetningene for 
det nye løpet lenger på krav om seismisk dimensjonering 
enn de krav som framgår av etatens normal for planleg-
ging og prosjektering av nye tunneler (Håndbok N500 
Vegtunneler). Dette innebærer blant annet at tunnelpor-
talene i betong har de samme dimensjoneringskrav som 
bruer, hvilket inkluderer påvirkning fra jordskjelv. 
 Det nye løpet i Oslofjordtunnelen vil bli stabi-
litetssikret med hovedsakelig fiberarmert sprøytebetong 
og bolter som bergforsterkende elementer. I forkastnings-
sonene, som er kjent fra byggingen av dagens tunnelløp, 
vil det mest sannsynlig bli armert utstøping av hele tun-
nelprofilet, uavhengig av påvirkning fra jordskjelv. Siden 
sprengning av et stort hull i berget for å bygge en tunnel 
belaster berget rundt tunnelen mer enn belastningen fra 
sannsynlige jordskjelv, vil den planlagte stabilitetssikrin-
gen for nytt tunnelløp etter Statens vegvesens vurdering 
være tilstrekkelig også for å ta jordskjelvbelastning.  

SPØRSMÅL NR. 2018

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Svein Roald Hansen
Besvart 15. august 2018 av utenriksminister  Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

«Har regjeringen sørget for at de spørsmål parlamenta-
rikerkomiteen for Brexit i det britiske parlamentet reiser 
med hensyn til forberedelsene i EU-landene er ivaretatt 
for Norges del, inkludert standpunkt til om britene skal 
beholde stemmeretten ve lokalvalg?»

Begrunnelse:

Det britiske parlamentet publiserte 23. juli en rapport fra 
Parlamentets komite for uttreden av EU (HC 1439) om 
status i forhandlingene mellom Storbritannia og EU om 
rettighetene til hhv briter i andre EU-land og EU-borgere 
Storbritannia.
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 I rapporten reises en rekke bekymringer rundt 
spørsmål som er uavklart om rettighetene til hhv britene i 
andre EU-land og EU-borgere i Storbritannia.
 Når det gjelder situasjonen for briter i andre EU-land 
reises bl.a. spørsmålet om EU-landene har systemet for 
registering av briter som bor og arbeider i landet og om 
ivaretakelsen av deres rettigheter (i tråd med avtalen som 
inngås) etter at Storbritannia er gått ut av EU.
 Brexitkomiteen mener den foreløpige avtalen om 
borgernes rettigheter etter uttreden er uklar med hensyn 
til britenes rettigheter i andre EU-land til å utøve sitt yrke 
(profesjon) i andre EU-land enn det vi nå bor i og retten til 
grenseoverskridende tjenester, samt retten til å etablere 
bedrift i andre EU-land.
 Spørsmålet om å beholde stemmerettighetene 
EU-forbergskapet gir, synes å måtte løses gjennom bi-
laterale forhandling med det enkelte EU-land, skriver 
komiteen, som legger til grunn at EU-borgere i Storbritan-
nia beholder retten til å stemme ved lokalvalg der og ved 
valg til parlamentene i Skottland, Wales og Nord-Irland, 
og ber om at regjeringen innleder forhandlinger med EU-
landene om tilsvarende rettigheter for britiske borgere 
som blir værende i andre EU-land.
 Jeg legger til grunn for spørsmålet at EØS-landene og 
Storbritannia vil inngå en tilsvarende avtale om borgernes 
rettigheter når Storbritannia går ut av EØS, som avtalen 
mellom EU og Storbritannia, og stiller derfor følgende 
spørsmål:

Svar:

Brexit-prosessen er høyt prioritert i regjeringen, og 
spørsmål som gjelder borgernes rettigheter vies spesiell 
oppmerksomhet. 
 I en samtale i desember i fjor fikk statsminister Sol-
berg forsikringer fra statsminister May om at rettighetene 
som vil følge av utmeldingsavtalen mellom Storbritannia 
og EU, vil bli tilbudt norske og andre EFTA-lands borgere. 
Under et møte i London 6. juni bekreftet statsminister 
Solberg og statsminister May viktigheten av dette.  
 Med dette som utgangspunkt har Norge, sammen 
med de andre EØS/EFTA-landene, tett dialog med britiske 
myndigheter. 
 Dialogen med Storbritannia er god, og vi er langt på 
vei enige om hvordan vi kan omsette enigheten mellom 
våre statsministre i avtales form. Vi arbeider nå med å 
finne løsninger på noen få utestående spørsmål.
 For å inngå en avtale med Storbritannia om borgernes 
rettigheter før landet har gått ut av EU 29. mars 2019, er 
det imidlertid en forutsetning EU gir Storbritannia autor-
isasjon til å undertegne en avtale med EØS/EFTA-landene. 
Slik autorisasjon foreligger så langt ikke, men jeg har god 
tro på at en løsning på dette vil bli funnet i nær fremtid. 
 Når det gjelder spørsmålet om britiske statsborgeres 
rett til å stemme ved fylkestingsvalg og kommunestyre-
valg, følger dette av valgloven av 28. juni 2002 nr. 57 og 
berøres ikke av Storbritannias uttreden av EU. 

SPØRSMÅL NR. 2019

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Terje Aasland
Besvart 13. august 2018 av fungerende fiskeriminister  Per Sandberg

Spørsmål:

«Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er 
innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/
råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjen-
tas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse 
av situasjonen har bedt om møte med PST for å avklare 
ytterligere forhold?»

Begrunnelse:

Det vises til svar på spørsmål 1988 til undertegnede hvor 
det opplyses blant annet at «Fiskeriministeren er klar over 
at han har gjort feil og sier at han har tatt lærdom av dette 
og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter» det vises vi-

dere til Sandbergs svar på spørsmål nr. 1994 fra Fylkesnes 
at han skal ha et møte med PST. I den forbindelse er det 
relevant å vite om det er Statsministeren, PST eller Sand-
berg selv som har bedt om et slikt møte.

Svar:

Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Aas-
land til statsministeren som hun har bedt meg om å svare 
på. 
 Jeg handlet som kjent ikke i tråd med råd fra sikker-
hetstjenestene og departementets retningslinjer da jeg 
tok med meg tjenestetelefonen på min feriereise til Iran. 
Jeg har også erkjent at rådene ikke ble fulgt i forbindelse 
med min reise til Kina tidligere i år, da min ordinære tje-
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nestetelefon ble medbragt til tross for at jeg fikk utlevert 
lånetelefon fra mitt departement. Dette var feil og jeg har 
tatt lærdom av det. 
 Når det gjelder møtet med PST, jf. informasjonen gitt i 
svar på spørsmål nr. 1994 fra 

 stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, så kom 
dette i stand etter initiativ fra meg.
 Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 2020 fra rep-
resentanten Terje Aasland.

SPØRSMÅL NR. 2020

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Terje Aasland
Besvart 13. august 2018 av fungerende fiskeriminister  Per Sandberg

Spørsmål:

«Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplys-
ninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er 
kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/
arrangementer også i den tid da han fungerte som justis-
minister?»

Begrunnelse:

Det vises til svar på spørsmål 1988 til undertegnede hvor 
det står «Denne regjeringen tar sikkerhet på alvor. Vi har 
etablerte systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet. Per 
Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk 
av mobiltelefon og varsling av reise». I den forbindelse er 
det av betydning om sensitiv informasjon kan ha blitt le-
kket/tappet av mobiltelefonen til Sandberg både under 
den angjeldende reise til Iran, men også i andre sammen-
henger hvor Sandberg har vært tilstede. Det vises da til 
hans første reise til Iran i 2016, ved besøk på den Iranske 
ambassaden hans reiser og besøk som statsråd i Kina og 
Russland.
 Det er også relevant å vite om Per Sandberg hadde 
sikkerhetsgradert informasjon på mobiltelefonen eller 
informasjon som var gradert etter beskyttelsesinstruksen, 
altså fortrolig og strengt fortrolig informasjon eller annen 
type informasjon av interesse for utenlandske interesser. 
Det er også relevant å vite om Sandberg i fra den tiden 
han fungerte som justisminister, hvor han for øvrig også 
deltok på den iranske ambassadens nyttårsarrangement, 
har hatt den samme tjenestetelefonen som han tok med 
seg inn i Iran og om det er informasjon fra den tiden han 
også fungerte som justisminister fortsatt kan ha vært på 
mobiltelefonen. 
 

Svar:

Vi har strenge regler for håndtering av gradert informas-
jon i Norge for å sikre at slik informasjon ikke blir kom-
promittert. Dette innebærer blant annet at gradert infor-
masjon etter sikkerhetsloven ikke skal sendes på e-post 
eller SMS. Slike dokumenter ligger ikke på min tjeneste-
telefon. Informasjon som er omfattet av sikkerhetsloven 
skal behandles på særskilt utstyr som er godkjent til dette 
formålet. Slike systemer er underlagt spesielle bestem-
melser, som blant annet regulerer medbringelse til andre 
stater.
 Jeg vil også presisere at det alltid er viktig å følge råd 
fra sikkerhetstjenestene og gjeldende rutiner. Jeg handlet 
ikke i tråd med disse da jeg tok med meg den ordinære 
tjenestetelefonen til Iran. Dette har jeg erkjent og tatt lær-
dom av. Ved mine tidligere reiser til Iran, Russland og Kina 
har jeg fått utdelt, og tatt med, lånetelefon. 
 På reisen til Kina 20. – 28.mai 2018 medbragte jeg også 
min tjenestetelefon, noe som er i strid med gjeldende ret-
ningslinjer i departementet. Dette var feil. Jeg fulgte heller 
ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til 
eget departement. Verken jeg eller andre i departement-
et som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var 
med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet 
slik departementets retningslinjer tilsier. Jeg har benyttet 
samme tjenestetelefon i perioden fra Kina-reisen til og 
med feriereisen til Iran.
 Når det gjelder min feriereise til Iran, har embetsver-
ket i departementet opplyst at de mot slutten av min fer-
iereise ble oppmerksom på at jeg hadde med tjenestetele-
fon på reisen. Tjenestetelefonen ble tatt hånd om av mitt 
departement da jeg var tilbake i departementet tirsdag 
31. juli. Den ble da håndtert i tråd med våre sikkerhetsru-
tiner, og i samsvar med anbefalingene fra PST. Telefonen 
ble overlevert til PST torsdag 2. august. Jeg vil understreke 
at det er mitt eget ansvar å rette meg etter PSTs trussel-
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vurderinger og råd, og departementets egne sikkerhetsru-
tiner.
 Jeg har siden juni 2018 hatt tilgang til departementets 
saksbehandlingssystem via tjenestetelefonen. Som nevnt 
ovenfor gir ikke dette tilgang til informasjon gradert etter 
sikkerhetsloven. Det er omfattende sikkerhetsløsninger 
knyttet til tilgangen til saksbehandlingssystemet. Jeg har 
altså ikke hatt tilgang til saksbehandlingssystemet via tje-
nestetelefonen på mine tidligere reiser.

 Når det gjelder min tid som fungerende justis- 
og beredskapsminister så foretok jeg ingen reiser til 
risikoland i denne perioden. Jeg fikk utlevert egen telefon 
fra Justis- og beredskapsdepartementet for denne peri-
oden.
 Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 2019 fra rep-
resentanten Terje Aasland.

SPØRSMÅL NR. 2021

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Ole André Myhrvold
Besvart 14. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Et forslag til metodikk for effekt av biokull som jord-
forbedringsmiddel i mineral jord er inkludert i arbeidet 
med å revidere retningslinjene for klimaberegning i IPCC.
 Hva gjør myndighetene for at det nevnte forslaget 
skal vedtas i mai 2019, og inkluderer forslaget slik det lig-
ger i dag økt karbonlagring i jord, og bruk av biokull?»

Begrunnelse:

Viser til svar på spørsmål 18/2161 av 15. juni 2018 om nor-
ske myndigheters innsats for å gi incentiver gjennom kli-
maavtalen med EU til økt karbonbinding i jord gjennom 
produksjon og bruk av biokull.

Svar:

IPCC er nå inne i sin sjette hovedsyklus og arbeider med 
tre spesialrapporter1, en revisjon av gjeldende retning-
slinjer for klimaberegning (metoderapporten)2, i tillegg 
til IPCCs sjette hovedrapport3. 
 IPCCs revisjon av gjeldende retningslinjer for klima-
beregning er altså under arbeid og innholdet i forslaget 
om metode for biokull er ikke offentlig før retningslinjene 
publiseres i 2019. Det er derfor vanskelig for meg å si noe 
konkret om innholdet i forslaget. Generelt kan jeg imi-
dlertid si at karbonlagringsaspektet ved bruk av biokull i 

jord er et viktig element for å beregne klimaeffekten av et 
slikt tiltak. 
 Valget av metodikk i IPCCs retningslinjer for klima-
beregning er et vitenskapelig og teknisk arbeid. Det er 
Miljødirektoratet som koordinerer og tilrettelegger arbei-
det opp mot IPCC i Norge. Norge har vært en pådriver for 
å få på plass oppdaterte og mer heldekkende retningslin-
jer for klimagassregnskapet. 
 Miljødirektoratets arbeid inkluderer deltakelse på 
IPCCs møter og kommentering på utkastene til IPCC-rap-
portene. Andreutkastet av de aktuelle retningslinjene 
som skal publiseres i 2019 er nå på kommenteringsrunde. 
Miljødirektoratet koordinerer kommentarene fra norske 
eksperter og fagmiljøer og sender også egne kommentar-
er, se link: 
 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/
FNslimapanelPCC/Sjette-hovedrapport-fra-FNs-klimapa-
nel/Metoderapport-for-utslippsrapportering/Andre-kom-
menteringsrunde-til-metoderapport-for-utslippsregn-
skap/.
 Etter IPCCs publisering av de reviderte retningslin-
jene i 2019 er det deretter opp til beslutningsorganet etter 
Klimakonvensjonen å vedta at de reviderte retningslin-
jene fra IPCC skal gjelde som grunnlag for landenes rap-
porteringsforpliktelser. Norge vil følge opp de reviderte 
retningslinjene i vårt nasjonale klimagassregnskap når 
disse er vedtatt.
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Spørsmål nr. 2021 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ole 
Andre Myhrvold - biokull som jordforbedringsmiddel 
 
Jeg viser til spørsmål nr 2021 til skriftlig besvarelse fra Stortingsrepresentant Ole André 
Myhrvold:  
 
Et forslag til metodikk for effekt av biokull som jordforbedringsmiddel i mineraljord er inkludert 
i arbeidet med å revidere retningslinjene for klimaberegning i IPCC. Hva gjør myndighetene 
for at det nevnte forslaget skal vedtas i 2019, og inkluderer forslaget slik det ligger i dag økt 
karbonlagring i jord, og bruk av biokull?  
 
Svar:  
 
IPCC er nå inne i sin sjette hovedsyklus og arbeider med tre spesialrapporter1, en revisjon av 
gjeldende retningslinjer for klimaberegning (metoderapporten)2, i tillegg til IPCCs sjette 
hovedrapport3.  
 
IPCCs revisjon av gjeldende retningslinjer for klimaberegning er altså under arbeid og 
innholdet i forslaget om metode for biokull er ikke offentlig før retningslinjene publiseres i 
2019. Det er derfor vanskelig for meg å si noe konkret om innholdet i forslaget. Generelt kan 
jeg imidlertid si at karbonlagringsaspektet ved bruk av biokull i jord er et viktig element for å 
beregne klimaeffekten av et slikt tiltak.  
                                                
1 Spesialrapporten om 1,5°C global oppvarming, er planlagt for publikasjon tidlig oktober 2018, Spesialrapporten 
om klimaendringer og landområder, er planlagt for publikasjon i august 2019 og Spesialrapporten om havet og 
kryosfæren (snø og is) i et klima i endring, er planlagt for publikasjon i september 2019. 
2 Revisjon av metoderapporten for utslippsregnskap er planlagt for publikasjon i mai 2019. 
3 De tre delrapportene og synteserapporten er planlagt for publikasjon i 2021 og 2022. 
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SPØRSMÅL NR. 2022

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 21. august 2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Iselin Nybø

Spørsmål:

«Det er mangel på sykepleiere. Det er ønske om et mer dy-
namisk og fleksibelt utdanningssystem som både ivaretar 
bred rekruttering til yrket og folks ønske om videreutdan-
ning. Derfor vedtok et enstemmig Storting den 23.febr. 
2017 å be regjeringen innføre et alternativt opplegg etter 
mønster fra Y-veien til ingeniørutdanning, for å sikre at 
helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse kan 
utdanne seg til sykepleiere. Vedtak 480.
 Hvordan er vedtaket fulgt opp og hvor mange har fått 
et slikt tilbud?»

Svar:

Representanten Grung viser til regjeringens oppfølging av 
vedtaket om en alternativ studieordning for helsefagar-
beidere med sikte på sykepleierutdanning. 
 Som oppfølging av Meld.St.13 (2011-2012) Utdanning 
for velferd tildelte Kunnskapsdepartementet i 2016 ut-
viklingsmidler til OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere 
Høgskolen i Oslo og Akershus) for å utvikle en TRES-ord-
ning for helsefagarbeidere i sykepleierutdanning. 
 Som følge av krav i yrkeskvalifikasjonsdirektivet kan 
en person med helsefagarbeiderutdanning ikke fritas for 
enkelte deler av sykepleieutdanningen. Departementet 
mener derfor at Treterminordning (TRES) etter mønster 
fra ingeniørutdanning er den muligheten som finnes for 
å etterkomme anmodningen fra Stortinget for sykeplei-

erutdanning. TRES-ordningen innebærer at søkere tilbys 
et forkurs i forkant av ordinær studiestart og spesiell tilret-
telegging i første del av studieløpet, eventuelt en ny som-
mertermin etter første studieår. Hensikten med forkurs og 
tilrettelegging er at studenter med grunnlag i helsefagar-
beiderutdanningen skal kunne tilegne seg nødvendige 
teoretiske kunnskaper i fag som de delvis mangler. 
 Når det gjelder TRES, gis det ikke fritak på bakgrunn 
av deler av helsefagarbeiderutdanningen slik som det 
praktiseres i y-vei. Departementet har forutsatt at en slik 
ordning vil måtte innebære undervisning på nivå med 
videregående opplæring i enkelte fag som for eksempel 
norsk og matematikk. 
 Høsten 2017 tok OsloMet opp 30 kvalifiserte 
helsefagarbeidere i TRES-ordningen for helsefagarbei-
dere. Departementet har mottatt evalueringen som 
OsloMet har gjort av det første året. Den peker på noen 
utfordringer med studentenes frafall fra studieprogram-
met. 
 Jeg mener at det er avgjørende at vi legger til rette for 
bedre kompetanseutvikling på ulike arenaer og gjennom 
hele livet, og at det er viktig at det prøves ut en TRES-ord-
ning der helsefagarbeidere gis mulighet for opptak til 
sykepleierutdanning. Ved gjennomføring av dette utprøv-
ingsprosjektet følges både Meld.St.13 (2011-2012) Utdan-
ning for velferd og anmodningsvektak 480 opp. Jeg vil 
vurdere resultatene av TRES-ordningen for sykepleierut-
danning når sluttrapporten foreligger fra OsloMet i 2020.

SPØRSMÅL NR. 2023

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 16. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Ligger statsrådens uttalelse om at utbyggingen av ny 
4-felts vei mellom Oslo og Stavanger vil stå ferdig i 2027 
fast, eller må man forvente at enkelte parseller ikke vil 
være på plass innen dette tidspunktet, hvilke kan i så fall 
dette komme til å gjelde, og når kan man forvente at de vil 
bli fullført?»

Begrunnelse:

Agderposten.no hadde 16.januar 2018 følgende overskrift 
på en av sine saker: «Samferdselsministeren: -Oslo-Sta-
vanger vil stå ferdig i 2027.», noe som også gjentas av sam-
ferdselsministeren seinere i saken.
 1. mars 2017 hadde Agderposten.no et oppslag der 
Nye Veiers administrerende direktør Ingrid Dahl Hov-
land uttalte at selskapet ville bygge ut hele sin portefølje 
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i løpet av 12 år, og ikke 20 år, slik utgangspunktet var da 
selskapet ble opprettet.
 Lørdag 4. august 2018 hadde Fædrelandsvennen en 
sak om at ny motorvei mellom Kristiansand og Stavanger 
vil bli ferdig etter 2030. I følge denne saken skal samferd-
selsministeren ha uttalt at veien over Kvinesheia ikke er 
prioritert og at det er snakk om å bygge ny vei her etter 
2030.
 Utbyggingen av Oslo - Stavanger til firefelts vei er 
svært viktig langt utover Agders interesser. Det vil derfor 
være nyttig å få en avklaring av hvilken framdrift som nå 
ligger til grunn for de ulike parsellene i prosjektet, all den 
tid at det er blitt gitt ulike signaler på dette.

Svar:

Dagens regjering har lagt opp til storstilt utbygging av 
vei rundt i landet. Jeg er glad for at representanten Mør-
land støtter vår beslutning om å bygge firefelts motorvei, 
spesielt tatt i betraktning at hans eget parti hadde lagt til 
grunn tofelts vei på mange av strekningene. Bedre utbyg-
ging av viktige nasjonale transportstrekninger er også noe 
av grunnen til at regjeringen har opprettet Nye Veier AS. 
Det pågår nå omfattende utbygging og forberedelser til 
utbygging av firefelts motorveg mange steder, blant annet 
på strekningen mellom Stavanger og Oslo.

 På strekningen Stavanger-Kristiansand er det bygget 
ut ca. 20 km firefelts vei de siste 50 årene. De neste ti årene 
skal det bygges ut nesten 200 km firefelts vei på samme 
strekningen. Det illustrerer taktskiftet som nå pågår. Jeg 
minnes at Arbeiderpartiet derimot mente E39 Lyng-
dal-Ålgård ikke skulle utbedres før etter Ålgårdbanen var 
utbedret. Jeg tror næringsliv og innbyggere er glad for at 
det er regjeringens prioritering som nå ligger til grunn.
 Når det gjelder strekningen Mandal-Lindesnes-Lyn-
gdal som representanten Mørland er spesielt bekymret 
for er også dette Nye Veiers prosjektansvar. Det pågår 
planleggingsarbeid på strekningen. Nye Veier mener selv 
de skal klare å bygge ut sin portefølje på 12 år istedenfor 
20 år. Dette innebærer i så fall at denne strekningen også 
vil bli fullført innen 12 år. Forutsetningen er selvfølgelig 
at Nye Veier møter samarbeidsvillige kommuner, og at 
den forutsatte finansieringen på 5 mrd. 2016-kr fortsettes 
i hele 20 års perioden. 
 Det er opp til Nye Veier AS selv å vurdere om det er 
hensiktsmessig at veien mellom Lyngdal og Flekkefjord 
faktisk skal bygges ut mens selskapet Allfarveg AS fortsatt 
har ansvaret gjennom en OPS-kontrakt som løper til 1. 
september 2031.  
 Prosjektet E39 Ålgård - Hove er også en del av 
firefeltsvegen mellom Stavanger og Oslo. Her er det Stat-
ens vegvesen som har utbyggingsansvaret.

SPØRSMÅL NR. 2024

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 16. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Er ministeren enig i at den planlagte 4-felts motorvei 
mellom Kristiansand og Stavanger vil påvirke passasjer-
grunnlaget til Sørlandsbanen negativt og vil statsråden 
vurdere å fremskynde oppstart av den såkalte “genistrek-
en”, som nå er planlagt i andre planperiode av NTP for å 
sikre et bedre passasjertilbud for reisende både på Sørlan-
det og Grenlandsregionen?»

Begrunnelse:

Samferdselsdepartementet gikk 3. august inn for en 4-felts 
motorvei med 110 km/t mellom Kristiansand og Stavan-
ger. Denne motorveien vil gjøre det enklere og raskere 
å reise med bil, samtidig som Sørlandsbanen mellom 
Oslo og Stavanger ikke utbedres. Det har fått blant an-

dre førsteamanuensis ved UiS Langeland til å reagere og 
hevde at det brenner et «blått lys» for Sørlandsbanen og at 
særlig sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sør-
landsbanen må skje raskt, og helst før motorveiutbyggin-
gen dersom det skal være håp om et levedyktig alternativ 
til bilen for reisende mellom Oslo og Stavanger. 
 Det har blitt gjennomført en KVU av sammenko-
blingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i 2015, 
vedtatt av rødgrønn regjering, igangsatt av Solvik Olsen. 
Den anbefalte å sammenkoble, men premisset for utred-
ningen var at det skulle skje etter at ytre IC var ferdig, altså 
rund 2035. I NTP er det satt av planleggingsmidler for 
sammenkoblingen i andre planperiode, men det kan jo 
fort bli utsatt nå som ytre IC er utsatt. Dette står i NTP om 
strekningen. 
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 “Sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil 
gi et kraftig forbedret reisetilbud mellom Oslo og Kristiansand 
(Stavanger). I dag er vegtransport og fly det raskeste reisemid-
delet. Bil fra Oslo til Kristiansand tar omlag 3 t 45 min uten 
stopp, buss tar omlag 5 timer. Togtilbudet mellom Oslo og Kris-
tiansand over Sørlandsbanen bruker i dag mellom 4t 28 min og 
5 timer. Det finnes ingen god jernbanekommunikasjon som 
kobler sammen Agder, Grenlands- og Vestfoldbyene. Dagens 
jernbane er lite konkurransedyktig mot fly, buss og bil på strek-
ningen Oslo - Kristiansand. Grenlandsbanen vil kunne etablere 
et togtilbud som gir grunnlag for positiv regional utvikling i 
Agder-, Grenland- og Vestfoldområdet. Sammenkopling av 
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen legger til rette for et kraftig 
forbedret togtilbud i et tett befolket område.” 

 “1,5 mrd. kr prioriteres i planperioden for planlegging og 
forberedelse for byggestart i siste del 2024-2029. Prosjektet skal 
planlegges med dimensjonerende hastighet på 250 km/t i tråd 
med Stortingets forutsetninger for utbygging av nye jernbane-
prosjekter.” 

 “Konseptvalgutredningen om sammenkoplingen av 
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen viser at et økt tilbud mel-
lom Grenland, Vestfold og Agder, med redusert reisetid og økt 
frekvens, vil bidra til å styrke togets konkurransekraft. Mellom 
Oslo og Kristiansand kan toget ventes å øke sitt passasjergrun-
nlag markant. Jernbanen vil også spille en viktig rolle i Bergen-
sområdet, Stavangerområdet og Trondheimsområdet. Tiltak 
her vil være innrettet mot en styrking av persontogtilbudet inn 
mot byområdene.” 

Svar:

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting. Dette 
krever ulike transportløsninger som dekker ulike behov. 
Vei og jernbane bygger oppunder hverandre i det samlede 

transportsystemet. Jeg er derfor ikke enig i at veiutbygging 
og jernbaneutbygging alltid må settes opp mot hverandre. 
 Regjeringen har satset sterkt på Sørlandsbanen. Da vi 
overtok regjeringskontorene fra den rødgrønne regjerin-
gen i 2013 gikk det fem tog mellom Oslo og Kristiansand 
på hverdager. Allerede året etter sørget vi for at antallet av-
ganger økte fra fem til åtte. Mellom Oslo og Stavanger økte 
vi antall avganger fra fire til sju. Også i helgene ble det flere 
tog på Sørlandsbanen. 
 Regjeringen har gjennomført en jernbanereform som 
blant annet innebærer konkurranseutsetting av togtrafik-
ken. Dette gjør vi fordi erfaringen tilsier at de reisende 
får et mer attraktivt tilbud. Sørlandsbanen er den første 
strekningen denne regjeringen konkurranseutsetter og 
operatøren som vinner konkurransen starter det nye til-
budet i 2019. Som en del av konkurranseutsettingen har 
Jernbanedirektoratet inngått en samarbeidsavtale med 
kollektivtrafikkselskapet Kolumbus i Rogaland. Samar-
beidet omfatter rutetilbud, takster og billettsalg, slik at de 
reisende i dette området får et sømløst kollektivtransport-
tilbud. 
 Sammen med utbyggingen av Vestfoldbanen, vil Gren-
landsbanen gi et vesentlig bedre togtilbud mellom Oslo 
og Kristiansand. Sammenkoplingen av Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen må derfor ses i sammenheng med frem-
driften i IC-utbyggingen. Den nye jernbaneforbindelsen 
vil imidlertid ikke endre det regionale togtilbudet mellom 
Kristiansand og Stavanger. Jeg synes derfor det blir litt un-
derlig å sette motorveien mellom Kristiansand og Stavan-
ger opp mot Grenlandsbanen. 

SPØRSMÅL NR. 2025

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski
Besvart 14. august 2018 av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«Hvorfor har det å søke om å bygge hus er blitt dyrere selv 
om byggeprosessene skulle ha blitt forenklet?»

Begrunnelse:

Gebyrene for å søke om å bygge hus har økt mer enn noen 
sinne, de har gått opp 10 % fra 2016-2017 i følge Forbruk-
errådet og tall fra SSB. Det er også store forskjeller mellom 
de ulike kommunene. Regjeringen har sagt at de forenkler 
nettopp slike byggeprosesser, likevel betaler nordmenn 

gjennomsnittlig mer enn noensinne for å søke om å byg-
ge hus.

Svar:

Regjeringen har gjort mye for å forenkle regelverket for de 
som bygger, og vil fortsette å jobbe med å legge til rette 
for at det skal bli enklere og raskere å bygge boliger, slik at 
flere får ta del i gleden av å eie sitt eget hjem.
 I 2015 lempet vi på flere tekniske krav til de minste 
leilighetene, som det typisk er førstegangsetablerere som 
kjøper. Ifølge OBOS kan disse nå bygges flere hundre tus-
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en kroner rimeligere. Samme år endret vi også reglene 
slik at færre tiltak nå er søknadspliktige. Dette betyr at 
folk kan bygge garasjer, levegger og boder uten å søke og 
betale byggesaksgebyr. 
 Vi har også gjort det enklere å gjøre om deler av boli-
gen til boareal. Dette betyr for eksempel at det er enklere å 
gjøre om en kjeller til en kjellerstue eller et loft til et ekstra 
soverom. Dette er viktig for alle som eier bolig i dag, og det 
øker muligheten for utleieboliger. Videre innførte vi ny 
byggteknisk forskrift (TEK17) 1. juli 2017. Den innebærer 
at byggekostnadene kan reduseres med 100 000 kroner 
per bolig. Med TEK17 har vi også ryddet opp i regelverket 
slik at det er enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og 
hva som må til for å oppfylle kravene. Vi har også lagt til 
rette for enklere og raskere planprosesser, og satset stort 
på digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. 
 Selv om mye er gjort, skal arbeidet med å forenkle 
og effektivisere plan- og byggesaksprosessene fortsette. 
Boliger, infrastruktur og næringsområder skal kunne 
bygges raskere og rimeligere. Offentlige reguleringer skal 
ikke unødvendig forsinke eller fordyre prosessen. Foren-
klingsarbeidet skal derfor fortsette gjennom mer effektive 
plan- og byggesaksprosesser og fulldigital byggesakspros-
ess. Digitalisering vil bidra til mer likere behandling i både 
plan- og byggesaksprosesser i ulike kommuner, og både 
byggenæringen og kommunene kan spare tid og penger. 
Undersøkelser viser at fulldigital byggesaksprosess kan 
spare samfunnet for hele 2,5 milliarder kroner. 
 Det er kommunestyret i den enkelte kommune som 
kan gi forskrift om gebyr for byggesaksbehandling med 
mer. Dette følger av plan- og bygningsloven § 33-1. Ge-
byrene kan ikke overstige “selvkost”, det vil si at de ikke 
kan være høyere enn det som er “nødvendige kostnader 
på sektoren”, jf. § 33-1 første ledd, annet punktum. Dette 
innebærer at kostnadene ikke kan overstige det som 
trengs for å dekke kommunens drift av det aktuelle fago-

mrådet. Dette betyr likevel ikke at kommunen skal regne 
ut den nøyaktige kostnaden for lønn, materialer, andel 
av kostnader til lokaler osv. i hver enkelt sak. Kommunen 
kan fastsette gebyrer etter gjennomsnittsberegninger av 
kostnadene for forskjellige typer tjenester/arbeid, men en 
slik prisfastsettelse må ikke medføre at det blir store avvik 
fra selvkost i den enkelte sak.
 Departementet er kjent med at de kommunale byg-
gesaksgebyrene kan være høye og variere sterkt fra kom-
mune til kommune.  Det er flere årsaker til disse vari-
asjonene, blant annet vil det ved utformingen av selve 
gebyrregulativet lokalt gjøres noen politiske valg og 
prioriteringer innenfor selvkostrammen. Loven trekker 
en øvre grense for gebyrene, men kommunen kan vedta 
lavere gebyr i sitt gebyrregulativ, for eksempel for å op-
pmuntre til byggevirksomhet. Dette forutsetter imidlertid 
at subsidieringen ikke skjer gjennom økte gebyrer for an-
dre byggetiltak.  Variasjoner i gebyrene kan også skyldes 
at sentrale kommuner har høyere lønnsnivå, mer kompli-
serte saker og/eller satser på utstrakt tilsynsvirksomhet. 
 Departementet har imidlertid sett behov for å tyde-
liggjøre hva som ligger i begrepet “selvkost”. Jeg la derfor 
våren 2018 frem forslag til ny kommunelov, der jeg foreslo 
at lovverket gir rettslig bindende regler for hvilke prinsip-
per og hvilken metode som skal legges til grunn når det 
øvre taket for de samlete gebyrinntektene på et gebyrom-
råde skal beregnes. Dette for å unngå rettslig tvil i etter-
kant om hvilke kostnader kommunen faktisk kan kreve 
dekket. Dette er nå vedtatt av Stortinget. Departementet 
vil utarbeide nærmere forskriftsregler om beregning av 
selvkost. Departementet legger foreløpig opp til at lov- og 
forskriftsreglene om selvkost trer i kraft fra og med buds-
jett- og regnskapsåret 2020. I tillegg vil automatisering av 
byggesaksbehandlingen redusere “selvkost”, og dermed 
bidra til at gebyrene går ned.

SPØRSMÅL NR. 2026

Innlevert 7. august 2018 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 21. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Kan statsråden gi en oversikt over hvordan satsene for 
stønad til tannbehandling har blitt regulert år for år i 
perioden 2014-2018, hvor mye staten samlet har spart på 
denne underreguleringen, samt hvilke andre kutt i ulike 

stønadsordninger innen tannhelse som har bidratt til 
innsparinger på statsbudsjettet?»
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Begrunnelse:

Takstene for refusjon innen tannhelse har blitt sterkt un-
derregulert de siste årene. I regjeringens statsbudsjett for 
2017 valgte man å ikke prisjustere takstene for stønad til 
tannbehandling, noe som skulle gi en forventet innspar-
ing i reduserte utgifter for folketrygden på 69 millioner. 
 For 2018 la man i regjeringens statsbudsjett opp til at 
takstene for stønad til tannbehandling fra folketrygden 
ble økt generelt med om lag 1,7 %, noe som var lavere enn 
forventet pris- og kostnadsvekst, og innebar en forventet 
innsparing for folketrygden på om lag 25,7 millioner.

Svar:

De siste årene har det vært en betydelig vekst i folket-
rygdens utbetaling av stønad til tannbehandling. Dette 
selv om det er gjort innsparinger gjennom underreguler-
ing av takster for tannbehandling. Fra 2013 til 2017 økte 
utbetalingene med 481 mill. kroner (26 pst.), fra 1 876 
mill. kroner til 2 332 mill. kroner. Samtidig ble andre pri-
oriterte formål på tannhelsefeltet styrket med 114 mill. 
kroner i årene 2014-2018.
 Takstene for stønad til tannbehandling er blitt regul-
ert slik i budsjettene for årene 2014-2018:
- 2014: prisjustering 3,5 pst
- 2015: ingen prisjustering, anslått innsparing 74 mill. 

kroner
- 2016: ingen prisjustering, anslått innsparing 67 mill. 

kroner
- 2017: ingen prisjustering, anslått innsparing 69 mill. 

kroner
- 2018 prisjustering 1.7 pst. (underregulering 1,0 pst.), 

anslått innsparing 25,7 mill. kroner
 Samlet for årene 2014 - 2018 utgjør innsparingene 
253,7 mill. kroner på kap. 2711, post 72.
 I henhold til tannlegenes oppgitte priser i Forbruker-
rådets elektroniske prisportal www.hvakostertannlegen.
no har prisene i det private tannlegemarkedet fra 2014 til 
2017 i gjennomsnitt økt med 2,6 pst for de mest vanlig-
ste behandlingsformer. Det er grunn til å anta at fravær av 
prisjustering for de statlige takster, som ligger til grunn for 
folketrygdens stønadsordninger, har bidratt til denne be-
grensede prisveksten
 For årene 2014 – 2018 er det gjort følgende nedjust-
eringer i takster og/eller presiseringer/avgrensninger i 
stønadsordninger, ut over innsparingene omtalt over:
- 2014 – innsparing  30 mill. kroner gjennom reduksjon 

i enkelttakster for behandlinger som Helsedirektora-
tet på faglig grunnlag anser å ha liten betydning for et 
funksjonelt tannsett, og gjennom endringer i vilkårene 
for stønad til tannutviklingsforstyrrelser. Innsparingen 
ble omdisponert til å styrke prioriterte tiltak på tann-
helsefeltet under kapittel 770 Tannhelsetjenester.

- 2015 – innsparing 11,6 mill. kroner gjennom nedjuster-
ing av takster for behandling av periodontitt og takster 

som benyttes ved tannbehandling som følge av eros-
jon/attrisjon (særskilt tannslitasje) og ved munntør-
rhet. Innsparingen ble omdisponert til å styrke pri-
oriterte tiltak på tannhelsefeltet under kapittel 770 
Tannhelsetjenester.

- 2016 – innsparing 25,8 mill. kroner gjennom nedjust-
ering av enkelttakster for tannbehandling innenfor 
diagnoser/lidelser med spesielt høy utgiftsvekst i 2014 
og 2015. Dette gjaldt særskilt behandlinger som følge 
av erosjon/attrisjon og munntørrhet. Innsparingen ble 
omdisponert til å styrke prioriterte tiltak på tannhelse-
feltet under kapittel 770 Tannhelsetjenester.

- 2017 – innsparing 51 mill. kroner, hvorav 32 mill. kro-
ner ved nedjustering av takster for behandlingskon-
troller ved tannregulering, og 19 mill. kroner ved ned-
justering av takster for tannbehandling ved tilstander 
hvor det har vært særskilt høy utgiftsvekst. Av innspar-
ingsbeløpet ble 16 mill. kroner omdisponert til å styrke 
prioriterte tiltak på tannhelsefeltet under kapittel 770 
Tannhelsetjenester. De øvrige 35 mill. kroner ble om-
disponert til andre prioriterte formål på departement-
ets budsjett.

- 2017 – innsparing 3,5 mill. kroner fra 1. juli ved nedjust-
ering av takster for gipsmodeller mv. 1, 5 mill. kroner 
ble omdisponert til kontrollvirksomhet til Helfo kny-
ttet til tannlegenes innsending av refusjonskrav. 2 mill. 
kroner ble omdisponert til andre prioriterte formål på 
departementets budsjett.

- 2018 – innsparing 46,2 mill. kroner ved nedjustering av 
takster for implantater (6 mill. kroner), takster for gips-
modeller (10,2 mill. kroner) og presiseringer i regelver-
ket/vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 14 (30 
mill. kroner). 10 mill. kroner ble omdisponert til å sty-
rke prioriterte tiltak på tannhelsefeltet under kapittel 
770 Tannhelsetjenester. 36,2 mill. kroner ble omdis-
ponert til andre prioriterte formål på departementets 
budsjett. 

 Innsparinger på folketrygdens stønadsordninger til 
tannbehandling ut over generell underregulering av tak-
ster utgjør til sammen 168,1 mill. kroner. 93,4 mill. kroner 
er omdisponert til prioriterte oppgaver på tannhelsefeltet 
under kapittel 770 Tannhelsetjenester. De øvrige 74,7 
mill. kroner er omdisponert til andre prioriterte tiltak på 
Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.
 De formål/tiltak som er styrket under kapittel 770 
Tannhelsetjenester er tiltak som i all hovedsak inngår i 
oppfølgingen av St.meld. nr. 35 (2006-2007) Framtidas 
tannhelsetjenester, og Stortingets behandling av denne, 
jf. Innst. S. nr. 155 (2007-2008). Kapittel 770 er styrket med 
til sammen 114 mill. kroner ut over årlig prisjustering av 
tilskuddsmidlene:
- 36 mill. kroner til oppbygging av fylkeskommunenes 

tilbud til personer som har vært utsatt for tortur og/
eller overgrep, og/eller som har stor angst for tannbe-
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handling (odontofobi), jf. Stortingets anmodningsved-
tak nr. 392, 7. mars 2008.

- 7 mill. kroner til forsøksordning med tannhelsetjenest-
er til pasienter på sykehus.

- 35,5 mill. kroner til oppbygging av fagutvikling og for-
skningsvirksomhet ved fylkeskommunenes odontolo-
giske kompetansesentre, og til sentrenes fagstøtte til de 
offentlige tannklinikkene i regionen.

- 20 mill. kroner til spesialistutdanning av tannleger. 
Formålet er bedre geografisk fordeling av spesialis-
ter, bedre spesialistbehandling av personer med ret-

tigheter etter tannhelsetjenesteloven, og utdanning av 
spesialister med dobbeltkompetanse (både spesialist- 
og forskerutdanning).

- 15,5 mill. kroner til blant annet videreutdanning av 
tannpleiere, økt forskning knyttet til tannbehan-
dlingsmaterialer, utredninger angående sosial ulikhet 
i tannhelse, kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten 
og utprøving av standard kodeverk for elektronisk 
pasientjournal i tannhelsetjenesten.

 I perioden 2009 – 2013 ble disse tiltakene styrket med 
til sammen 88 mill. kroner.   

SPØRSMÅL NR. 2027

Innlevert 8. august 2018 av stortingsrepresentant Steinar Reiten
Besvart 15. august 2018 av fiskeriminister  Harald T. Nesvik

Spørsmål:

«Vil statsråden ta nødvendige initiativ for å bringe klarhet 
i årsaken til at det i løpet av de siste 11 årene har vært et 
betydelig og konsistent misforhold mellom volumet av 
rapportert landet og importert rund torsk i forhold til 
innenlands konsum og eksport av sjømat basert på torsk 
som råvare?»

Begrunnelse:

Bladet Norsk Fiskerinæring har over flere år fulgt tallene 
for innrapportert volum av landet og importert fangst av 
torsk, og sammenholdt dette med tallene for innenlands 
konsum og eksport. Det er et vedvarende og betydelig 
misforhold i dette tallmaterialet: I løpet av årene fra 2007 
til 2017 er det i gjennomsnitt rapportert 35 000 tonn mer 
torsk pr år til innenlands konsum og eksport enn samlet 
volum av landet og importert fangst. Dette utgjør til sam-
men 384 280 tonn i perioden 2007 - 2017. Til sammen-
ligning er den norske totalkvoten for torsk i 2018 på om 
lag 350 000 tonn. (Kilde: Norsk Fiskerinæring nr. 5 - 2018, 
s. 69) 
 Fiskeridirektoratet har flere ganger blitt forelagt dette 
tallmaterialet, og har hver gang kommentert det på noen-
lunde samme måte: 
 o Det er vanskelig å regne volumet av ferdig foredlet 
sjømat tilbake til volumet av rund fisk. Omregningsfak-
torene er kompliserte, og her kan det ligge mulige feilk-
ilder. 
 o Eksportstatistikken bygger på eksportørenes egen-
deklarerte vektanslag av de produktene som eksporteres 

og er altså ikke underlagt offentlig kontroll på samme 
måte som volumet av landet og importert fangst. 
 o Det er vanskelig å beregne eksakt volumet av innen-
landsk konsum. Tallmaterialet som bladet Norsk Fisker-
inæring refererer til, gir likevel grunn til bekymring. I og 
med at Nofima i følge Sjømatrådet har utarbeidet bedre 
metodikk når det gjelder omregningsfaktorer fra bearbei-
det til rund fisk, kan det se ut som om Fiskeridirektoratets 
henvisning til denne mulige feilkilden ikke lenger er like 
relevant. Det øker sannsynligheten for at det vedvarende 
og betydelige misforholdet i tallmaterialet kan skyldes 
underrapportering eller feil innveiing av fangst. 
 Hvis misforholdet i tallmaterialet i noen eller betyde-
lig grad skyldes underrapportering eller uriktig innveiing 
av fangst, så er dette alvorlig i forhold til prinsippet om 
bærekraftig forvaltning av fiskeressursene - i dette tilfellet 
vår viktigste kommersielle villfisk-art torsken. 
 Ut fra de nevnte forhold er det derfor viktig at det 
snarest mulig bringes klarhet i hvorvidt det foregår under-
rapportering og/ eller uriktig innveiing i stor skala, eller 
om spriket i tallmaterialet hovedsakelig skyldes de mulige 
feilkildene som det henvises til fra Fiskeridirektoratet. 
En rask avklaring er viktig for å opprettholde tilliten til 
kontrollsystemet for innrapportert landet og importert 
fangst.

Svar:

Brudd på fiskerilovgivningen kan være en trussel mot 
fisken i havet, konkurranseforholdene i næringen, 
kystsamfunnet og forbrukerne. Å sikre at sjømaten som 
omsettes, er bærekraftig forvaltet og lovlig omsatt, er avg-
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jørende for myndighetene. Det er også viktig for å sikre 
god markedsadgang. 
 Tallmaterialet det vises til i spørsmålet, er en av flere 
indikasjoner på at det kan forekomme ulovligheter i 
torskenæringen. To uavhengige forskningsrapporter 
har de siste årene konkludert med at ulovlig omsetning 
forekommer i norsk fiskerinæring. Nofima har avdekket 
omfattende underrapportering i torskefiskeriene1, mens 
Senter for næringslivsforskning viser at minsteprisen gir 
sterke incentiver for feilrapportering av fangster når den 
nærmer seg eller overgår markedsprisen2. Mediene rap-
porterer også om ulovligheter. Denne uken er det rap-
portert om både ulovlig omsetning av kongekrabbe i nord 
og ulovlige hummerteiner i sør. 
 Det er mye som tyder på at dagens kontrollsystemer 
ikke gir tilstrekkelig trygghet for at norsk sjømat omsettes 
på lovlig vis. Det er også påpekt av Riksrevisjonen i den 
nylige forvaltningsrevisjonen av fiskeriforvaltningen i 
Nordsjøen og Skagerrak. 
 Jeg bestrider altså ikke at ulovlig omsetning i første-
hånd kan være en del av årsaken til differansen mellom 
rapportert volum av landet og importert torsk og bereg-
net utgående innenlands konsum og eksport. Usikkerhet-
en knyttet til disse tallene er imidlertid for stor til at de 
kan benyttes til å kvantifisere omfanget av ulovlighet og 
skille denne årsaken fra andre feilkilder. 
 I spørsmålet vises det til at det er viktig å “oppretthol-
de tilliten til kontrollsystemet for innrapportert landet og 
importert fangst “. Det er jeg enig i. Å bringe fullstendig 

klarhet i tallmaterialet det vises til, er imidlertid ikke nød-
vendigvis veien å gå. Som Fiskeridirektoratet gjentatte 
ganger har påpekt, så er regnestykker basert på historiske 
tall beheftet med betydelig usikkerhet. 
 Regjeringen ønsker i stedet å se framover. I juni ble 
det derfor satt ned et offentlig utvalg som skal gi råd om 
framtidens fiskerikontroll. Utvalget skal blant annet utre-
de hvordan ny teknologi kan bidra til å møte kravene til 
korrekt ressursregistrering og annen dokumentasjon 
gjennom verdikjeden. Utvalget skal også vurdere hvilken 
kapasitet som må bygges for å lykkes med en revisjons- og 
risikobasert kontroll, som bidrar til høyere oppdagelses-
risiko og økt etterlevelse av regelverket. 
 Vi må ha et kontrollregime som gjør at de lovlydige 
kan dokumentere at man omsetter lovlig fanget fisk og 
som samtidig evner å avdekke og straffe lovbrudd. Gjen-
nom troverdig dokumentasjon på lovligheten av norsk 
fisk gjennom verdikjeden fra fjord til bord, skal vi styrke 
tilliten til norsk sjømat. Vi skal sikre at våre fiskebestander 
blir bærekraftig høstet og at næringsaktørene konkurrerer 
på like vilkår. Det er også viktig for framtidig markedsad-
gang i markeder, der forbrukere og importører stiller sta-
dig strengere krav til dokumentasjon på at sjømaten ikke 
bare er trygg, men også kommer fra et bærekraftig og lov-
lig fiskeri.
 Utvalget som nå er satt ned, er bredt sammensatt og 
har medlemmer fra både næring, forvaltning og forsk-
ningsmiljøer. Utvalget starter arbeidet sitt nå i høst og 
skal legge fram sin utredning 30. september 2019.

 
 

 

Fiskeriministeren 

 
 

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 912 660 680 

Svar på spørsmål nr. 2027 fra Stortinget 
Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 8. august 2018 med spørsmål til skriftlig 
besvarelse fra stortingsrepresentant Steinar Reiten.  
 
Spørsmål 
Vil statsråden ta nødvendige initiativ for å bringe klarhet i årsaken til at det i løpet av de siste 
11 årene har vært et betydelig og konsistent misforhold mellom volumet av rapportert landet 
og importert rund torsk i forhold til innenlands konsum og eksport av sjømat basert på torsk 
som råvare? 
 
Svar 
Brudd på fiskerilovgivningen kan være en trussel mot fisken i havet, konkurranseforholdene i 
næringen, kystsamfunnet og forbrukerne. Å sikre at sjømaten som omsettes, er bærekraftig 
forvaltet og lovlig omsatt, er avgjørende for myndighetene. Det er også viktig for å sikre god 
markedsadgang.  
 
Tallmaterialet det vises til i spørsmålet, er en av flere indikasjoner på at det kan forekomme 
ulovligheter i torskenæringen. To uavhengige forskningsrapporter har de siste årene 
konkludert med at ulovlig omsetning forekommer i norsk fiskerinæring. Nofima har avdekket 
omfattende underrapportering i torskefiskeriene1, mens Senter for næringslivsforskning viser 
at minsteprisen gir sterke incentiver for feilrapportering av fangster når den nærmer seg eller 
overgår markedsprisen2. Mediene rapporterer også om ulovligheter. Denne uken er det 
rapportert om både ulovlig omsetning av kongekrabbe i nord og ulovlige hummerteiner i sør.  

                                                
1 Svorken, Marianne og Hermansen, Øystein 2014, Urapportert fiske i torskefiskeriene, Nofima rapport 26/2014. 
2 Ekerhovd, Nils-Arne; Nøstbakken, Linda; Skjeret, Frode 2015, Ulovleg omsetnad i fiskeri- og havbruksnæringa, 
SNF Rapport 2015:4. 
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SPØRSMÅL NR. 2028

Innlevert 8. august 2018 av stortingsrepresentant Ulf Leirstein
Besvart 16. august 2018 av utviklingsminister  Nikolai Astrup

Spørsmål:

«Norge har vært og er sterkt engasjert i Sør-Sudan med 
bevilgninger på flere hundre millioner kroner hvert år. I 
følge BBC skal landet nå bruke 160 millioner kroner på 
biler til medlemmene av parlamentet.
 Har Norge kontroll på hva norske skattebetaleres 
penger blir brukt til i Sør-Sudan?»

Begrunnelse:

https://www.bbc.com/news/world-africa-44966463

Svar:

Norge gir ikke direkte bilateral støtte til Sør-Sudan. Norg-
es midler til landets befolkning går gjennom FN og friv-
illige organisasjoner. Til sammen utgjorde denne støtten 
603,9 millioner kroner i 2017. Av dette gikk 414 million-
er kroner til humanitær assistanse og utdanning. I 2017 
var deler av landet rammet av hungersnød. Norsk og 
internasjonal bistand bidro til å gi livsnødvendig hjelp 
til sør-sudanere rammet av borgerkrigen samt til utdan-
ningstilbud for barn. I tillegg ga Norge økonomisk støtte 
til den sub-regionale organisasjonen Intergovernmental 
Authority on Development (IGAD) og deres arbeid for å 
finne en politisk løsning på borgerkrigen.  
 Det er viktig for norske myndigheter å ha oversikt 
over hva bistandspengene går til og at de brukes effektivt. 

Den norske ambassaden i Juba har en sentral rolle i for-
valtningen av norsk støtte. Norske myndigheter har, sam-
men med andre giverland, vært tydelige overfor sør-su-
danske myndigheter på at den norske og internasjonale 
assistansen skal nå uhindret frem til den nødlidende be-
folkningen. Vi følger aktivt opp denne problemstillingen 
gjennom samarbeidspartnerne som forvalter Norges 
midler til den sør-sudanske befolkning.
 I tråd med det strategiske rammeverket for norsk 
innsats i sårbare stater og regioner, er bekjempelse av 
korrupsjon sentralt for å kunne bidra til stabilisering av 
situasjonen i Sør-Sudan. Antikorrupsjonsarbeid er derfor 
en prioritet for det norske engasjementet. Landet er et av 
verdens mest korrupte og Norge arbeider kontinuerlig for 
å fremme større ansvarlighet og transparens i bruken av 
landets inntekter. Norge viderefører støtten til kapasitets-
bygging av riksrevisorembetet gjennom et samarbeid 
med den norske Riksrevisjonen og den internasjonale og 
afrikanske sammenslutningen av riksrevisor-organisas-
joner. 
 Norge har i en lang tid hatt et sterkt engasjement 
for befolkningen i Sør-Sudan. Etter at nye runder med 
borgerkrig brøt ut 2013, har det norske engasjementet 
blitt endret. Vår støtte, som tidligere var innrettet mot 
oppbyggingen av staten Sør-Sudan, har nå hovedfokus på 
å finne en politisk løsning på krigen og å yte humanitær 
assistanse til den nødlidende befolkningen. 

SPØRSMÅL NR. 2029

Innlevert 8. august 2018 av stortingsrepresentant Hadia Tajik
Besvart 16. august 2018 av arbeids- og sosialminister  Anniken Hauglie

Spørsmål:

«Kva vil statsråden gjere for at unge i same situasjon som 
rogalendingen i VG skal kunne fullføre fagbrev eller kome 
ut i arbeid?»

Grunngjeving:

Viser til VG 08.08.18 om en 25 år gamal kvinne frå Åna-
Sira i Rogaland som gjerne vil ta fagbrev og kome ut i or-
dinært arbeid. I stedet er hun for fjerde året på rad i varig 
tilrettelagt arbeid (VTA), noko som gjer at hun lever av 
uføretrygd og ein motivasjonsløn på 28 kr. per time.
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Svar:

Representanten viser til ein avisartikkel om ei 25 år gamal 
kvinne med funksjonshemming som ønskjer å ta fagbrev 
og få ein ordinær jobb. I staden har ho fått uføretrygd og 
ein varig tilrettelagd arbeidsplass i ei ordinær verksemd.
 Slik eg forstår spørsmålet, så ønskjer representanten 
ei tilbakemelding på kva Regjeringa har gjort eller vil gjere 
for å legge til rette for at unge med nedsett funksjonsevne 
kan gjennomføre fagopplæring, få læreplass og ta fagbrev. 
Svaret er utarbeidt i samråd med Kunnskapsdepartemen-
tet.
 Tilbod om vidaregåande opplæring, medrekna fagop-
plæring, er i utgangspunktet er eit fylkeskommunalt ans-
var. Det gjeld og der det er behov for tilrettelagt opplæring. 
Fylkeskommunen har eigne tilskotsordningar for bedrift-
er som tek inn lærlingar og lærekandidatar. I tillegg til det 
ordinære lærlingtilskotet finst det også ei eiga tilskotsord-
ning for bedrifter som tek inn lærlingar og lærekandidatar 
med særskilde behov. Tilskotet skal stimulere lærebedrift-
er til å gi lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandi-
datar med særskilde behov moglegheit til å oppnå ei fa-
gutdanning eller delar av ei fagutdanning.
 I 2017 fekk 20 800 yrkesfagelever læreplass i ei bedrift. 
Aldri før har så mange elevar fått læreplass sidan målin-
gane starta i 2011. Talet utgjer 72 prosent av dei som søkte, 
og dette er det høgaste prosenttalet som er registrert.
 For brukarar som av ulike grunnar ikkje kan gjere 
bruk av det fylkeskommunale tilbodet, er det viktig at Ar-
beids- og velferdsetaten har eit tilbod om fagopplæring. 
Dette tilbodet er knytt til NAVs opplæringstiltak. 
 Fagopplæring kan gis innanfor rammene til alle NAVs 
opplæringstiltak. Det gjeld arbeidsmarknadsopplæring 
(AMO-kurs) med ein varighet på inntil eitt år, og innanfor 
eit nytt opplæringstiltak som kom i gong i 2016 med ein 
varighet på inntil to år. Dette siste tiltaket blei oppretta for 
å styrke tilbodet til Arbeids- og velferdsetaten om fag- og 

yrkesopplæring på vidaregåande nivå. Tiltaket er innretta 
mot arbeidssøkjarar med svake formelle kvalifikasjonar 
eller svake grunnleggjande kunnskapar som står utan rett 
til vidaregåande opplæring i det ordinære utdanningssys-
temet. Vidare kan personar med nedsett arbeidsevne som 
får støtte til treårig ordinær utdanning, også ta fagop-
plæring. Dette er såleis alle opplæringstiltak som gjer det 
mogelig for arbeidssøkjarar å få fagopplæring i bedrift. 
 For brukarar med store og samansette bistandsbe-
hov, blei det frå 1. oktober 2016 sett i verk eit nytt tiltak, 
arbeidsførebuande trening (AFT). Erfaringar viser at det er 
arbeidssøkarar som kan ha behov for ein periode med ut-
prøving og motivasjonsarbeid i eit skjerma og tilrettelagt 
arbeidsmiljø før dei er klare for eit langvarig opplæring-
sløp.
 For brukarar som treng ekstra oppfølgingsbistand 
når dei mellom anna gjennomfører fagopplæring, er det 
gjort endringar i mentorordninga frå og med 1.01.2018. 
Ein mentor kan gje praktisk hjelp, rettleiing og opplæring 
i arbeidsrelaterte kunnskapar, tilpassa den einskilde del-
takaren sine individuelle behov. Endringane inneber at 
godkjende lærebedrifter kan få tilskot til mentor i tillegg 
til andre lærlingtilskot frå fylkeskommunen.
 Det er opp til NAV i kvart einskild tilfelle å avgjere 
val av arbeidsmarknadstiltak. For nokre kan tiltak som 
mellom anna arbeidsførebuande trening vere ei god føre-
buing eller eit godt alternativ til eit lengre og krevjande 
lærlingløp.
 Regjeringa har derfor gjort mange grep for å legge be-
tre til rette for at fleire kan gjennomføre fagopplæring og 
ta eit fagbrev, men vi er ikkje i mål. 
 I Regjeringa sin inkluderingsdugnad vil vi sjå nærare 
på korleis denne opplæringa kan bli enda betre. Fylke-
skommunen sit med hovudansvaret, men vi vil og sjå på 
korleis samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen 
om fagopplæring kan styrkast. 

SPØRSMÅL NR. 2030

Innlevert 8. august 2018 av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård
Besvart 21. august 2018 av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner

Spørsmål:

«Stortinget vedtok i 2017 at regjeringen skal «legge fram 
en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for 
fremtiden”. 

 Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil følge opp 
anmodningsvedtaket gjennom å inkludere kulturskole 
i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, me-
ner statsråden det er en god oppfølging av et vedtak om 
å levere en “egen stortingsmelding” om kulturskolen, og 
kan statsråden garantere for at kulturskolefeltet vil få god 
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nokoppmerksomhet og behandling som en del av en 
større melding?»

Begrunnelse:

Kulturskolen er viktig både for kulturlivet i hele Norge og 
for barn og unges utdanning. Derfor er spørsmålsstiller 
glad for at Stortinget i 2017 vedtok å be regjeringen “legge 
fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole 
for framtiden”, vedtak 897 Dokument 8:112 S (2016-2017), 
Innst. 448 S (2016-2017. 
 Den siste tiden har det kommet informasjon om 
at dette anmodningsvedtaket skal følges opp gjennom 
at kulturskole skal inkluderes i den varslede storting-
smeldingen om barne- og ungdomskultur. Det kan være 
uheldig for kulturskolefeltet å bli “druknet” i en større, 
mer generell stortingsmelding, og det kan ikke minst 
stilles spørsmål med hvorvidt dette følger opp Stortingets 
vedtak om en “egen stortingsmelding” om kulturskolen.

Svar:

Regjeringen er opptatt av at barn og unge får gode 
muligheter til å utforske, oppleve og tilegne seg kunnskap 
og ferdigheter om ulike kunst- og kulturuttrykk. Kul-
turskolen er et sentralt og viktig kulturtilbud til barn og 
unge. Ved å la kulturskolen inngå i stortingsmeldingen 
om barne- og ungdomskultur, vil vi legge til rette for god 
og grundig behandling av kulturskolen. Samtidig kan vi få 

bedre sammenheng mellom de ulike satsingene innen-
for kulturskole og barne- og ungdomskultur. Jeg mener 
at det vil være en styrke å se hvordan ressurser og kom-
petanse kan spille sammen for i enda større grad komme 
barn og unge til gode. I regjeringsplattformen har vi slått 
fast at regjeringen vil legge til rette for samarbeid mellom 
kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, 
og på denne måten sikre flere barn tilgang til kultursko-
lene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for 
lavinntektsfamilier. Dette vil vi følge opp i arbeidet med 
stortingsmeldingen. 
 Vi vil også se på kulturskolenes rolle i et integrering-
sperspektiv. 
 Foreløpig er vi i oppstartsfasen av meldingsarbeidet 
og det er for tidlig å si noe konkret om innholdet og til-
takene. Men vi er allerede i gang med å følge opp anmod-
ningsvedtaket om kulturskolen fra Stortinget. Vi trenger 
ny kunnskap som grunnlag for ny politikk, og vi har der-
for gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide et 
kunnskapsgrunnlag om kulturskolen. Kunnskapsgrun-
nlaget skal blant annet gi en oversikt over omfang, inn-
hold og organisering av kulturskolen, kompetansen til de 
ansatte og lokale prioriteringer. I tillegg skal vi få oversikt 
over kulturskolens samarbeid med relevante aktører. 
 Jeg kan forsikre om at vi vil få til et godt samarbeid med 
Kulturdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen, 
og at vi vil følge opp vedtaket om kulturskolen på en god 
måte for å styrke dette feltet. 

SPØRSMÅL NR. 2031

Innlevert 8. august 2018 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 10. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Stavanger Aftenblad skriv om stalking 6. og 7. august, og 
det går fram problemet er utbreitt og veksande. Det fram-
står som at den nye § 266a i straffelova frå 2016 ikkje har 
vorte mykje brukt førebels. 
 Meiner justisministeren at det er mogleg å gjera 
grep for å få straffelova § 266a brukt oftare, i så fall kva, 
og meiner han omvendt valdsalarm er tilstrekkeleg tatt i 
bruk i samband med stalking og anna alvorleg kriminal-
itet?»

Svar:

Personforfølgelse er svært alvorlig og har store konse-
kvenser for ofrene. Det er viktig å forebygge, etterforske 
og rettsforfølge slike handlinger på en effektiv måte. Straf-
feloven inneholdt tidligere ingen regel som direkte ram-
met personforfølgelse, men i juli 2016 ble det presisert at 
straffeloven § 266 rammer personforfølgelse, og som rep-
resentanten viser til ble det også vedtatt en ny § 266 a om 
alvorlig personforfølgelse.
 Det foreligger ikke omfattende rettspraksis om den 
nye paragrafen, men jeg har merket meg at Eidsivating 
lagmannsrett nylig tok bestemmelsen i bruk i en straffe-
dom. Det tar tid fra ikrafttredelsen av en bestemmelse til 
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det foreligger rettskraftige dommer som tar den i bruk, og 
det er grunn til å tro at vi etter hvert vil se flere dommer 
om straffeloven § 266 a. Politiet og påtalemyndigheten er 
kjent med straffebestemmelsen, og jeg legger til grunn at 
de bruker den i de sakene hvor den passer. Departementet 
vil følge med på utviklingen i rettspraksis.
 Personforfølgelse kjennetegnes ved at gjerningsper-
sonen fortsetter å søke kontakt med en person til tross for 
at denne ikke ønsker det. Det er derfor også ofte aktuelt å 
ilegge besøksforbud eller idømme kontaktforbud i denne 
typen saker, eventuelt i form av en såkalt omvendt vold-
salarm.
 Per 1. juli 2018 var det nedlagt påstand om omvendt 
voldsalarm i 19 saker, det var avsagt 14 rettskraftige dom-
mer som påla omvendt voldsalarm, og tre domfelte gikk 
med omvendt voldsalarm-lenke. Tallene kan synes lave, 
og jeg er opptatt av å legge til rette for mer bruk. Det er 
iverksatt flere tiltak som kan bidra til dette.
 Som et ledd i oppfølgingen av opptrappingsplanen 
mot vold og overgrep (2017–2021) skal det etableres ret-
ningslinjer for politiets samarbeid med øvrige tjenester 

ved bruk av omvendt voldsalarm. Arbeidet gjennomføres 
av Politidirektoratet og Kripos og skal ferdigstilles 1. okto-
ber 2018. 
 Departementet vurderer muligheten for å åpne for 
bruk av elektronisk kontroll også ved straffeprosessuelt 
besøksforbud. Dette vil kunne senke terskelen for bruk og 
gjøre omvendt voldsalarm lettere tilgjengelig som beskyt-
telsestiltak. 
 Både Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har 
informert om ordningen. Det er blant annet gitt informas-
jon om den tekniske løsningen, juridiske problemstill-
inger og erfaringer fra konkrete saker til politidistriktenes 
ledelser og på samlinger for familievoldskoordinatorer, 
familievoldsetterforskere og påtaleledere. 
 I 2018 er det avsatt én million kroner til å gjennom-
føre en evaluering av ordningen med omvendt voldsal-
arm. Formålet med evalueringen vil være å avdekke hva 
som hemmer og fremmer bruk av omvendt voldsalarm. 
Evalueringen skal sees i sammenheng med evalueringen 
av ordningen med besøksforbud som ferdigstilles i sep-
tember.

SPØRSMÅL NR. 2032

Innlevert 8. august 2018 av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth
Besvart 16. august 2018 av fiskeriminister  Harald T. Nesvik

Spørsmål:

«Når ble departementet varslet om at statsrådens job-
btelefon var tatt med på reise til henholdsvis Kina og Iran, 
er det snakk om samme telefon, og ble rutinene i egne ret-
ningslinjer for varsling ved forhold av sikkerhetsmessig 
betydning fulgt i disse tilfellene?»

Begrunnelse:

Statsråden har i strid med råd fra sikkerhetsmyndighe-
tene medbrakt sin jobbtelefon på reise til Iran. I Dagens 
Næringsliv 3. august bekrefter statsråden at han også tok 
med jobbtelefonen til et annet høyrisikoland, Kina, i mai.
 Statsrådens mobiltelefon inneholder sensitiv in-
formasjon av interesse for fremmede staters etterret-
ningstjenester, og det er også kjent at det på statsrådens 
telefon var tilgang til departementets interne saksbehan-
dlingssystem.
 Det er avgjørende for å ivareta sikkerheten og en god 
sikkerhetskultur at det finnes gode rutiner og at disse ru-
tinene faktisk blir fulgt, slik at skadene ved skjødesløshet 

minimeres. I følge Dagbladet 7, august, vil ikke departe-
mentet svare på spørsmål på hvorvidt rutinene er fulgt.

Svar:

Tidligere fiskeriminister Sandberg medbragte sin tjenest-
etelefon på reisen til Kina 20. – 28. mai 2018. Dette var i 
strid med gjeldende retningslinjer i departementet. Sand-
berg fulgte ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenest-
etelefon til departementet. Verken Sandberg eller andre i 
departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at 
telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i 
departementet slik departementets retningslinjer tilsier. 
Sandberg benyttet samme tjenestetelefon i perioden fra 
Kina-reisen til og med feriereisen til Iran.
 Når det gjelder Sandbergs feriereise til Iran, ble em-
betsverket i departementet mot slutten av denne ferierei-
sen oppmerksom på at Sandberg hadde med tjenestetele-
fon på reisen. Sandberg fulgte ikke rutinen for varsling av 
medbrakt tjenestetelefon til eget departement for denne 
feriereisen. Tjenestetelefonen ble tatt hånd om av depar-
tementet da Sandberg var tilbake i departementet tirsdag 
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31. juli 2018. Den ble da håndtert i tråd med departemen-
tets sikkerhetsrutiner, og i samsvar med anbefalingene 
fra PST. Telefonen ble overlevert til PST torsdag 2. august 
2018. 

 Jeg viser også til tidligere fiskeriminister Sandbergs 
svar på spørsmål nr. 2019 og 2020 fra representanten Terje 
Aasland.

SPØRSMÅL NR. 2033

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Mona Fagerås
Besvart 16. august 2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister  Iselin Nybø

Spørsmål:

«Viktigheten av kjønnsbalanse i helsesektoren er viktig. 
Likevel har Kunnskapsdepartementet har satt en stopper 
for Universitetene i Bergen og Oslos ønsker om å starte en 
pilotering av 30 % mannlig kvote på opptak til profesjons-
studiet i psykologi.
 Bør ikke studier med overvekt av ett kjønn bør kunne 
få innføre kvotering dersom de mener det er hensikts-
messig (slik bl.a. sykepleierutdanningen ved Lovisenberg 
diakonale høyskole i Oslo får) og er ikke “20 % regelen” 
blitt rigid tolket i dette tilfellet?»

Begrunnelse:

Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har søkt 
kunnskapsdepartementet om pilotering av 30 % mannlig 
kvote på opptak til profesjonsstudiet i psykologi.
 Begge universitetene har forsøkt ulike virkemidler for 
å bedre kjønnsbalansen og har erfart at det er behov for 
mer kraftfulle tiltak for reell endring. 
 Av alle som har fått tilbud om å starte profesjons-
studiet i Bergen eller Oslo denne høsten utgjør menn bare 
21 % i Bergen og 23 % i Oslo (tall fra samordna opptak).
 Disse tallene viser at der er en overrepresentasjon av 
ett kjønn. Universitetene har gjort sine vurderinger og 
jeg opplever at ministeren ved flere anledninger gir in-
stitusjonene stor frihet i å administrere studier og gjøre 
vurderinger om hva som er det beste og mest hensikts-
messig for den individuelle institusjonen, men ikke denne 
gangen. Likestilling i utdanning er viktig for samfunnet 
som helhet. Når ministeren i flere medium viser til den 
kritiske grensen, satt av stortinget, på 20 % er det vel en litt 
rigid tolkning at de universitetene som ønsker å starte en 
kvotering av menn ikke får det når prosentandelen menn 
er på 21 % og 23 %. Ikke mange skal falle fra studiet før det 
blir kritisk.

Svar:

Jeg er opptatt av god kjønnsbalanse i alle utdanninger. 
Ikke minst er dette viktig på studier som utdanner student-
er til å jobbe med mennesker. Det er mange utdanninger 
på helse- og sosialområdet der ubalansen i kjønnsforde-
lingen er stor, og dette fortjener vår oppmerksomhet. I 
tillegg til en god fordeling av kvinner og menn blant stu-
dentene er jeg også opptatt av at slike utdanninger får til 
en bred rekruttering av alle typer mennesker, med ulik 
bakgrunn og erfaringer. 
 Stortinget ba i anmodningsvedtak nr. 605, 2015-2016 
om følgende: 

 “Stortinget ber regjeringen utrede utforming og innføring 
av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier der det 
er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn, og 
komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.” 

 Stortinget ble orientert om Kunnskapsdepartement-
ets oppfølging av dette i Prop. 1 S (2016-2017) og i Meld. 
St. 17 (2016-2017). Stortinget hadde ingen merknader til 
oppfølgingen.  
 Problemstillingen er videre fulgt opp i departement-
ets arbeid med forskrift om opptak til høgre utdanning. De 
institusjonene som ønsker kvoter eller tilleggspoeng, må 
søke departementet om dette. I behandlingen av søknad-
er fra universiteter og høyskoler om kvoter og tilleggspo-
eng har vi lagt Stortingets formulering “80 prosent eller 
mer” til grunn. Hvilke institusjoner som har fått innvilget 
sine søknader, går fram av opptaksforskriften, rundskriv 
F-01-18. 
 Stortinget ba i anmodningsvedtak nr. 887 (2017-
2018) regjeringen om en helhetlig gjennomgang av re-
gelverket for rangering, noe som inkluderer alle kvoter og 
tilleggspoeng i systemet for opptak. Dette arbeidet starter 
vi opp nå i høst. Resultatet av en slik gjennomgang vil im-
idlertid ikke få effekt før opptak til studieåret 2020/2021. 
Jeg forstår at sektoren og fagfolk er særlig bekymret for 
situasjonen for psykologistudiene. Jeg vil allerede nå gå i 
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dialog med UiO og UiB om hva som kan være en god frem-
tidig ordning for deres studier, både på kort og lang sikt, 
inkludert for neste års opptak. 
 Det er viktig for meg å minne om at kjønnskvotering 
eller tilleggspoeng for kjønn ikke nødvendigvis løser ut-
fordringen med skjev kjønnsbalanse alene. Det løser for 
eksempel ikke utfordringen med å få tilstrekkelig andel 
søkere av begge kjønn til å søke seg til studiene. Til psykol-

ogistudiene ved universitetene i Oslo og Bergen er det 
omtrent like stor andel menn som søker og som faktisk 
kommer inn. Det er inngripende å sette en kvote eller å gi 
tilleggspoeng for ett kjønn ved søknad om opptak. Vi bør 
derfor være varsomme med å sette inn slike tiltak, og jeg 
mener dette bør forbeholdes studier det der er en særlig 
stor ubalanse.

SPØRSMÅL NR. 2034

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 16. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Ministeren har tidligere uttalt at han gjerne vil utrede 
traseen i Moss på nytt, dersom dette kommer som et øn-
ske fra Moss bystyre. Ministeren har likevel overstyrt Fre-
drikstad og Sarpsborg for å unngå å bygge på kvikkleire.
 Hvorfor vil ikke ministeren unngå å bygge på kvik-
kleire også i Moss?»

Begrunnelse:

Den 4. juli ble det annonsert store forsinkelser for den vik-
tige og etterlengtede Intercity jernbaneutbyggingen på 
Østlandet. Utsettelsene i Østfold skyldes at man må vur-
dere andre traséer enn de som tidligere er vedtatt i ulike 
lokale reguleringsplaner. Ordførerne i Fredrikstad og 
Sarpsborg har gått hardt ut mot Jernbaneverkets konklus-
jon, men ministeren har forsvart denne med henvisning 
til ny informasjon om grunnforhold, og uttalte blant an-
net til NRK «Jeg bygger ikke jernbane på kvikkleire».
 Den eneste Østfold-byen som ikke får Intercity-ut-
byggingen utsatt er Moss. Det er spesielt, ettersom det 
der finnes meget aktive, lokale grupperinger som ønsker 
utredning av en ny trasé. Disse inkluderer samferdsels-
ministerens eget parti, som blant annet peker på eks-
tremt utfordrende grunnforhold knyttet til store, godt do-
kumenterte forekomster av nettopp kvikkleire. En nylig 
meningsmåling viser at det er klart flertall blant byens 
innbyggere for å utrede en annen trasé enn den valgte. 
Det har også kommet nye opplysninger om risikoene ved 
å grave kulvert gjennom Moss by og å bygge ny stasjon i 
havneområdet. Under arbeidet med å forsikre byggings-
prosjektet som ennå ikke har startet har det kommet fram 
fra Bane NORs egne undersøkelser at den eksisterende 
risiko og sårbarhets-analysen (ROS) er svært mangelfull, 

og at de reelle worst case-scenarioene i realiteten umulig-
gjør gjennomføring av prosjektet. Dette er det blant annet 
opplyst om i et åpent brev fra gruppa Bedre Byutvikling 
Moss til statsråden 3.8.2018.
 Sagaen om trasé for nytt dobbeltspor gjennom Moss 
strekker seg flere tiår tilbake, og en viktig forutsetning for 
trasévalget var et ønske om å legge til rette for cellulose-
fabrikken og hjørnesteinsbedriften Peterson. Denne ble 
lagt ned i 2012. Den planlagte traséen skal svinge neden-
om Moss Havn i en kulvert, som skal bygges midt i Moss 
sentrum, i et område som altså er preget av løsmasser og 
kvikkleire. Alternative traséer utenom havna er aldri utre-
det, og ettertiden har vist at helt gale premisser ble lagt til 
grunn da Jernbaneverket og senere Bane Nor valgte å kon-
sentrere seg om den nå vedtatte traséen. En folkefinansiert 
konseptstudie gjennomført av konsulentselskapet Norsk 
Bane viser at et annet trasévalg, som går utenom havna og 
kvikkleireområdene, vil være ikke bare gjennomførbar og 
langt mer ønsket av byens innbyggere, men at den også 
kan være mellom 2,1 og 3,9 milliarder kroner billigere.

Svar:

Regjeringen har kraftig økt satsingen på jernbane. Det 
skal både vedlikeholdes og bygges mye. Utbyggingen av 
IC-strekningene på Østlandet er et av de største og vik-
tigste samferdselsprosjektene i moderne tid. Bevilgnin-
gene til planlegging av nye jernbaneprosjekt er derfor 
mangedoblet de siste årene. Mange prosjekt som har vært 
snakket om i mange tiår er nå over i en realiseringsfase. 
Det betyr at man også får mer kunnskap om gamle og nye 
utfordringer som må løses, deriblant grunnforhold.
 Representanten Moxnes tar opp jernbaneprosjek-
tene i Moss og Sarpsborg/Fredrikstad, og gir inntrykk av at 
utfordringer med grunnforhold behandles vesentlig for-
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skjellig. Det er ikke tilfelle. Jernbaneprosjektene gjennom 
Østfoldbyene har ulik fremdrift. Dobbeltsporet gjennom 
Moss er allerede vedtatt startet opp av Stortinget, mens 
utbyggingen gjennom Sarpsborg og Fredrikstad fortsatt 
er i en planleggingsfase.
 Nytt dobbeltspor (Sandbukta-Moss-Såstad) gjennom 
Moss by har vedtatte reguleringsplaner i både Moss og i 
Rygge, og byggearbeidene har startet. Prosjektet har vært 
underlagt ekstern kvalitetssikring etter statens prinsipper 
for kvalitetssikring KS2. Risikoen i prosjektet er en del av 
vurderingene som utgjør grunnlaget for kvalitetssikrin-
gen. Omfang, kompleksitet og prosjektets risiko ligger til 
grunn ved fastsettelse av styrings- og kostnadsrammer. 
Stortinget vedtok ved investeringsbeslutningen i desem-
ber 2017 styrings- og kostnadsrammer for prosjektet. 
Investeringsbeslutningen er i størrelsesorden på samme 
nivå som forventningsnivået i NTP. Det er ikke avdekket 
nye ukjente problemstillinger etter vedtaket om invest-
eringsbeslutning som tilsier behov for å sette i gang noen 
nye prosesser. 
 Derimot har arbeidet med ny Rv19 i Moss opplevd 
utfordringer med dårligere grunnforhold enn forventet. 
Derfor har vi måttet justere på arbeidet med prosjektet, 
slik at Statens Vegvesen har et større handlingsrom for å 
finne løsninger slik at vi løser kvikkleireproblematikken i 
Moss på best mulig måte.

 Jeg er godt kjent med diskusjonen om ulike jern-
baneløsninger i Moss, men det er ikke fremkommet noen 
ønsker om nye utredninger eller vurderinger fra Moss 
kommune eller andre myndigheter. Bane Nor er også godt 
kjent med at det er et stort lokalt engasjement for ulike 
løsninger og mange føler nok usikkerhet for en krevende 
byggefase. Bane NOR håndterer dette fortløpende.
 Som nevnt er prosjektene gjennom Sarpsborg og 
Fredrikstad ikke kommet like langt som dobbelsporpros-
jektet gjennom Moss. Utbyggingen gjennom Fredrikstad 
og Sarpsborg er nå i kommunedelplan- og i regulerings-
fasen, og gjennom dette arbeidet har det fremkommet at 
kostnadsnivået vesentlig overstiger forventningsnivået i 
NTP. Grunnboringer på strekningen i 2016 og 2017 har 
avdekket mer kvikkleire enn tidligere antatt. Det er der-
for viktig at det ses på kostnadsreduserende tiltak på hele 
strekningen, ikke bare gjennom byene. Erfaring fra andre 
prosjekter viser at det ofte er mulig å redusere kostnadene, 
særlig dersom vi aksepterer noe enklere løsninger.
 Når det avdekkes utfordringer så kan det medføre 
at prosjekter tar noe lenger tid å gjennomføre slik at ut-
fordringene håndteres på en skikkelig måte. Det endrer 
ikke på målsettingen om å bygge en bedre jernbane. Når 
Follobanetunnelen om noen år står ferdig vil det gi en ves-
entlig forbedring i reisetid og togtilbud i korridoren sør 
for Oslo. Det ser jeg frem til.

SPØRSMÅL NR. 2035

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 16. august 2018 av landbruks- og matminister  Jon Georg Dale

Spørsmål:

«Det er stor oppmerksomhet om plastforurensning som 
bidrar til mikroplast. At plast og mikroplast også spres 
gjennom kompostjord fra kommunal avfallshåndtering 
er mer ukjent. Gjødselvareforskrifta stiller bare krav til at 
organisk gjødsel ikke skal inneholde mer enn 0,5 prosent 
biter av plast, glass og metall som er større enn fire millim-
eter, men sier ikke noe som helst om mikroplast.
 Mener Klima- og miljøvernministeren at mikroplast 
fra kompostjord er et forurensingsproblem?»

Begrunnelse:

Gjødselprodusentene er i dag pliktige til å følge gjød-
selvareforskrifta. Den sier at gjødselen skal inneholde 
maksimalt 0,5 prosent plast-, glass-, og metallbiter med 

en størrelse på mer enn fire millimeter. Når det gjelder 
mindre biter enn dette, sier ikke forskrifta noe som helst. 
Mikroplast er definert som plast som er mindre enn fem 
millimeter og ned til 1 µm, så de største mikroplastbitene 
dekkes av forskrifta, men ikke de som er under fire millim-
eter. I teorien kan altså organisk gjødsel selges fullt lovlig 
selv om den er proppfull av mikroplast. Avfall Norge sier 
at “det er svært lite kunnskap om innhold og virkninga av 
mikroplast i kompost og biogjødsel”. 
 (09.05.2018 http://www.nyttiuka.no/default.aspx-
?menu=617&id=68222 )

Svar:

Eg er einig i at mikroplast i jord og gjødsel bør viast merk-
semd. Det trengs meir kunnskap basert på forsking om 
omfang og effektar av mikroplast i vekstmedium. 
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 Vitskapskomiteen for mat og miljø (VKM) arbeider 
med ei vurdering av effektar av mikroplast på miljø og 
mattryggleik. Denne vil samanfatte den kunnskapen som 
finst og er venta å vere ferdig våren 2019. Mattilsynet har 

òg planar om å be VKM om ei risikovurdering av plast/
mikroplast spesielt i jord- og gjødselprodukt. 
 Eg ynskjer å sjå resultata av desse vurderingane før eg 
kan uttale meg om betydinga av mikroplast frå kompost-
jord som forureiningskjelde

SPØRSMÅL NR. 2036

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 17. august 2018 av utenriksminister  Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

«Hva gjør utenriksministeren overfor kinesiske myn-
digheter for å fremme menneskerettighetene til uigurer 
og andre minoritetsgrupper i Xinjiang?»

Begrunnelse:

I en artikkel i Aftenposten 29. juli omtales situasjonen 
for uigurer og andre minoritetsgrupper i den kinesiske 
provinsen Xinjiang (Øst-Turkestan), som “de siste årene 
[har] blitt ofre for en massiv undertrykkelseskampanje 
der de strippes for både identitet og frihet, ifølge eksilu-
igurer, Kina-eksperter og en rekke internasjonale men-
neskerettsorganisasjoner”. Artikkelen siterer også den 
amerikanske, republikanske politikeren Marco Rubio, 
som omtaler situasjonen som “noe av det mest grusomme 
som skjer i verden i dag”, i forbindelse med en høring om 
dette i den amerikanske Kongressen. 
 I en rapport fra Human Rights Watch fra juni 2018 
fremgår det blant annet at titusener av uigurer er utenom-
rettslig fengslet i såkalte omskoleringssentra, der de hold-
es i månedsvis, uten mulighet til å kontakte familie og ad-
vokater. HRW har også dokumentert at barn holdes i slike 
sentra, som kinesiske myndigheter benekter at eksisterer.

Svar:

De siste månedenes rapporter om situasjonen for mus-
limske minoriteter i Xinjiang vekker bekymring. Dette 
er det også gitt uttrykk for fra utenriksdepartementets 
side, sitert i artikkelen representanten refererer til i sitt 
spørsmål. Hvis påstandene som fremsettes i rapporten 
medfører riktighet, er det alvorlig. 
 Vi har også merket oss bekymringene som er kommet 
til uttrykk under den pågående høringen av Kina i FNs ra-
sediskrimineringskomite (CERD). Kinesiske myndigheter 
på sin side gjør gjeldende bekymring for sikkerhetsut-

fordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstrem-
isme. Utenriksdepartementet vil fortsette å følge situasjo-
nen i Xinjiang. 
 Bilateral dialog og multilateralt samarbeid er våre 
viktigste virkemidler i arbeidet for å fremme og beskytte 
menneskerettigheter. Som en integrert del av regjerin-
gens utenrikspolitikk, er menneskerettigheter en viktig 
del av dagsordenen for vår bilaterale dialog med Kina. 
Multilateralt vil Norge delta i FNs periodiske landhøring 
(UPR) av Kina som finner sted i Menneskerettighetsrådet 
i november. Dette er en anledning til å gi konkrete anbe-
falinger om menneskerettighetssituasjonen i Kina
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SPØRSMÅL NR. 2037

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 21. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Vil statsråden informere stortinget om helseforetakenes 
gjennomgang av nye medisiner etter unntaksordningen 
som skulle gjennomføres fra 2016, informere generelt om 
hvordan pålegget fra regjeringen om å sikre likeverdig 
praktisering er fulgt opp i de regionale helseforetakene og 
konkret beskrive hva helseministeren og departementet 
selv har gjort for å følge opp saken, og vil statsråden vur-
dere å endre kriterier for unntak slik det nå er formulert, 
for å gjøre ordningen mer rettferdig?»

Begrunnelse:

Pasienters tilgang til nye medisiner etter unntaksordnin-
gen er i dag avhengig av bostedsadresse. Statsråd Høie har 
svart stortinget i Dokument nr.15.1993 (2017-2018) at de-
partementet i august 2018 skal ha et møte med lederen i 
Beslutningsforum om denne saken med forsikringer om 
at departementet har bedt helseregionene å legge til rette 
for en mest mulig likeverdig praktisering av unntaksord-
ningen. 
 Høsten 2017 svarte statsråden omtrent det samme i 
svar til Stortinget om samme problemstilling, Dokument 
nr.15.59 (2017-2018). Departementet ga i følge dette 
svaret i august 2017 helseforetakene et særskilt oppdrag 
om å igangsette et arbeid for å sikre at unntakene ble gjort 
kjent og praktisert likt i hele landet, samt bedre dokumen-
tasjon på unntak som ble vurdert i ordningen. 
 Våren 2016 svarte statsråden også det samme, i svar 
til Stortinget, Dokument nr. 15.929 (2015-2016). I dette 
svaret viste statsråden igjen til at helseforetakene skulle 
stille krav til sine helseforetak om at avidentifisert doku-
mentasjon av alle beslutninger om unntak som gis enkelt-
pasienter skulle sendes det regionale helseforetaket ved 
fagdirektøren. Bedre overvåking og dokumentasjon av 
praksisen og skulle sørge for et bedre grunnlag for å gripe 
inn dersom det oppsto en tydelig praksisforskjell. 
 I tre svar siden 2016, har statsråden forsikret Stortinget 
om at det skulle skje en endring, bedre overvåking og in-
ngripen fra helseforetakene dersom tilgangen til nye me-
disiner gjennom unntaksordningen ikke ble praktisert 
likt. Nylig har VG kartlagt en stor geografisk forskjells-
behandling, på tross av at de regionale helseforetakene 
siden 2016 er pålagt selv å dokumentere dette og gripe 
inn dersom det ble nødvendig.  Det er svært uforståelig at 
departementet har latt det gått så lang tid, lovt Stortinget 
forbedringer, men uten at dette er fulgt opp. Spørsmål 
er om Stortinget kan stole på at det nå faktisk skjer en-
dringer, som hindrer forskjellsbehandling av pasienter 

etter bostedsadresse. Det trengs forklaring på hvorfor 
ikke denne forskjellsbehandlingen er oppdaget og offen-
tliggjort av de regionale helseforetakene selv, og hvorfor 
det ikke er gjort forbedringer. Det er også behov for en ny 
vurdering av selve kriteriene for å benytte seg av unntak-
sordningene, om de må endres for å sikre en bedre prak-
tisering lokalt.

Svar:

Jeg viser til mine tidligere svar som det også vises til i be-
grunnelsen til spørsmålet. Det er de regionale helsefore-
takene som har ansvar for å forvalte, følge opp og utvikle 
system for Nye Metoder, og dermed også unntaksordnin-
gen.
 De regionale helseforetakene har, som jeg har in-
formert om i tidligere svar, tatt grep for å utvikle unntak-
sordningen over tid. I 2016 stilte de regionale helsefore-
takene krav til sine helseforetak om at avidentifisert 
dokumentasjon av alle beslutninger om unntak som gis 
enkeltpasienter skal sendes det regionale helseforeta-
ket ved fagdirektøren. I 2017 ga jeg som kjent et særskilt 
oppdrag til de regionale helseforetakene om at de skulle 
igangsette et arbeid for å sikre at unntakene blir kjent og 
praktiseres likt i hele landet. Departementet skal ha et 
møte med lederen av Beslutningsforum i august for å bli 
informert om dagens praktisering og hva som skal gjøres 
fremover for å forbedre ordningen. 
 Unntaksordningen er en unntaksordning som skal 
sikre pasienter tilgang til behandling i helt spesielle 
kliniske tilfeller. Ordningen gjelder for legemidler som 
er under vurdering i Nye metoder og den er myntet på 
pasienter med alvorlig livstruende sykdom som skiller seg 
klart fra pasientgruppen for øvrig. Legemiddelet må fylle 
et udekket medisinsk behov og all annen relevant tilg-
jengelig behandling skal være prøvd. De regionale helse-
foretakene presiserer at regelen om unntak skal prak-
tiseres strengt og tallene fra regionene viser at unntakene 
er få – nettopp slik ordningen er ment å fungere. Det er 
også viktig å merke seg at det ikke er gitt at et nytt legem-
iddel nødvendigvis gir positiv effekt for pasienten eller er 
bedre enn eksisterende behandling. Ifølge foreløpige tall 
fra de regionale helseforetakene blir i gjennomsnitt ca. 70 
% av unntakene innvilget. 
 Jeg vil følge med i helseforetakenes videre oppfølging 
av unntaksordningen. Jeg er kjent med at de regionale 
helseforetakene skal ha saken oppe til diskusjon i interre-
gionalt fagdirektørmøte i slutten av august, og at helsere-
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gionene planlegger en gjennomgang av unntaksordnin-
gen i løpet av høsten 2018. 

SPØRSMÅL NR. 2038

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 21. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Vil statsråden ta initiativ til ei endring i ordninga med 
tilleggskrav for helsepersonell utdanna utanfor EØS og 
Sveits, sikre at det vert gjennomført årlege tilbod om å ta 
fagprøve for dei kandidatane som treng det, uavhengig av 
kor mange påmeldte det er, sikre betre retningslinjer for 
kva ein fagprøve skal bestå av, og vurdere behovet for om 
kandidatar frå alle land utanfor EØS og Sveits må gjennom 
den same kravlista for å få godkjenning?»

Grunngjeving:

Spørsmålsstillar er blitt kontakta av ei norsk kvinne ut-
danna til lege i Australia, som ikkje får lisens til å arbeide 
som fastlege i Norge fordi ho ventar på å få tatt fagprøven, 
som er ein del av dei nye tilleggskrava for helsepersonell 
utdanna utanfor EØS og Sveits. Tilleggskrava består av; 
språktest, kurs i nasjonale fag, legemiddelregning og fag-
prøve. UiO har forsøkt å arrangert denne fagprøven tre 
gonger sidan 01.01.17, men det har enno ikkje vore nok 
påmelde. Dei treng 5 for å holde prøven. Sidan prøven ik-
kje er arrangert før, er det ingen tidlegare eksamen å vise 
til , og kandidatar som må betale omlag 50 000 norske 
kroner for å ta fagprøven, etterlyser også meir informas-
jon om kva fagprøven skal innehalde. 
 Det er og reist spørsmål om det er nødvendig å vur-
dere alle kandidatar frå land utanfor EU/EØS og Sveits 
med same krav. 
 Norge har behov for fastlegar, og dersom godkjen-
ning av norske legar utdanna i land utanfor EU/EØS tek 
lang tid, er det uheldig for den det gjeld, men også uheldig 
for norsk helsevesen.

Svar:

Fra 1. januar 2017 ble det stilt nye krav for å oppnå autor-
isasjon som helsepersonell i Norge for søkere med utdan-
ning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.  
 Autorisasjonsprosessen foregår i to trinn. Vilkåret om 
at søkers utenlandske utdanning skal være jevngod med 

tilsvarende norsk utdanning har blitt videreført i ny ord-
ning. Jevngodhetsvurderingen foretas av Helsedirektora-
tet på grunnlag av innsendt dokumentasjon fra søker. 
 Søkere som får sin utdanning vurdert som jevngod 
eller blir vurdert å ha oppnådd nødvendig kyndighet får 
lisens som lege, og vil gå videre til neste trinn i autorisas-
jonsprosessen. På dette trinnet må søkeren:
1. Dokumentere norske språkferdigheter 
2. Gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag
3. Gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering 

(gjelder for sykepleiere, leger, tannleger og farmasøyter)
4. Gjennomføre og bestå fagprøve (gjelder for helsefagar-

beidere, sykepleiere, leger og tannleger)
 Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene 
er gjennomført og bestått. Tilleggskravene må gjennom-
føres i løpet av en periode på tre år. Fristen vil løpe fra det 
tidspunktet søkerens utdanning blir vurdert som jevngod 
eller søker er vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har 
søkeren totalt tre forsøk på å gjennomføre kurs i nasjon-
ale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve.  
 Jeg har innhentet informasjon fra Helsedirektoratet, 
som er ansvarlig for godkjenning av helsepersonell. Hel-
sedirektoratet kontaktet Universitetet i Oslo som de har 
avtale med om gjennomføring av fagprøve for leger. 
 I avtalen framgår det at fagprøven for leger fortrinns-
vis skal gjennomføres hvert semester, men at universite-
tet kan avlyse gjennomføring av fagprøven ett semester 
dersom det er få påmeldte søkere. Det skal i så fall tilbys 
fagprøve påfølgende semester, uavhengig av antallet 
påmeldte søkere, slik at fagprøven gjennomføres minst 
en gang i året. Avtalen varer ut 2020.
 Direktoratet har informert om at det til nå ikke har 
blitt gjennomført fagprøve for leger. Årsaken er at det 
så langt ikke har vært søkere som er kvalifiserte til fag-
prøven. Det har vært tre opptak til fagprøven fram til i dag. 
Ved opptaket høsten 2017 var det seks søkere. Tre av disse 
trakk seg, mens de øvrige tre ikke leverte inn tilstrekke-
lig dokumentasjon. Ved opptaket våren 2018 var det fem 
søkere, hvorav tre trakk seg. De to gjenstående søknadene 
manglet tilstrekkelig dokumentasjon. Det pågår for tiden 
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opptak til fagprøve høsten 2018. I skrivende stund er det 
seks søkere til denne fagprøven. Fristen for oppmelding er 
31. august 2018.
 Det følger av avtalen mellom direktoratet og univer-
sitetet at det er sistnevnte som har ansvar for å utvikle, 
gjennomføre og administrere fagprøven. Fagprøven skal 
inneholde skriftlig eksamen og praktisk ferdighetstesting 
Det forutsettes at universitet, som utdanningsinstitusjon 
for leger, til enhver tid vil være oppdatert på gjeldende 
teoretiske og praktiske krav som følger av norsk grunnut-
danning i medisin, og vil oppdatere opplegg og innhold i 
fagprøven tilsvarende. Fagområdene som skal testes i fag-
prøven blir gjort kjent på universitetets nettsider.
 Det er uheldig dersom det er slik at enkelte kandidater 
til fagprøven opplever at innholdet i fagprøven framstår 
som unødvendig uklart, og vegrer seg for å gjennomføre 
fagprøven. Samtidig skal fagprøven bidra til å avdekke 
om det er faktiske mangler i søkerens kompetanse. Fag-
prøven skal også bidra til å avdekke om beslutningen om 

jevngodhet er fattet på grunnlag av falske eller forfalskede 
dokumenter. Kravet om fagprøve skal således bidra til å 
sikre at helsepersonellet som får autorisasjon har de kval-
ifikasjonene som forutsettes, og en konsekvens av dette 
vil da være at det detaljerte innholdet i fagprøven ikke kan 
være kjent for kandidatene på forhånd. 
 Jeg er enig i at det må avholdes fagprøver jevnlig for at 
helsepersonell som søker om autorisasjon kan komme i 
arbeid så raskt som mulig. Jeg er derfor tilfreds med at det 
skal foreligge tilbud om fagprøve hvert semester og at det 
skal avholdes fagprøve minst en gang i året når det finnes 
kvalifiserte søkere, uavhengig av antallet. Det foreligger 
ikke planer om å gjøre endringer i ordningen med tillegg-
skrav, heller ikke å gi kandidater fra enkelte land fritak fra 
noen av tilleggskravene. Jeg vil oppfordre kandidatene til 
å ha en dialog med Universitetet i Oslo eller Helsedirek-
toratet ved spørsmål om ulike forhold ved fagprøven. Hel-
sedirektoratet kan for eksempel bistå med veiledning om 
opptak, innhold og kontakt med universitetet.  

SPØRSMÅL NR. 2039

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Petter Eide
Besvart 20. august 2018 av utenriksminister  Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

«Fredag 26. juli 2018 mottok Palestinakomiteen (PK) 
beskjed fra den israelske ambassadøren i Norge om at PKs 
planlagte reise til Palestina vil nektes. I brevet til PK kaller 
ambassadøren PK for «an agent of hate». Ambassaderåd 
Poraz sier til mediene at dette betyr permanent innrei-
sestopp for PK.
 Hvordan vurderer utenriksministeren lovligheten 
ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksmin-
isteren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre 
normal tilgang til området for PK?»

Begrunnelse:

Palestinakomiteen i Norge har i en årrekke arrangert 
studieturer Palestina, nærmere bestemt Vestbredden, 
men PK har også arrangert turer til Israel og Libanon. 
 Formålet med turene er å gi deltakerne innblikk i pal-
estinernes situasjon, samt vise solidaritet med det palest-
inske folk. PK benytter lokale turoperatører og guider som 
i samarbeid med PK setter sammen reiseprogrammer til-
passet publikum på de ulike turene. 

 4.-13. august 2018 skulle Palestinakomiteen reist 
med 15 ungdommer i alderen 15 til 27 på tur til Palesti-
na. Turen ble kansellert på bakgrunn av innreisenekt fra 
israelske myndigheter. 
 For PK er dette svært problematisk fordi det skaper en 
stor usikkerhet rundt muligheten til å opprettholde soli-
daritetsreiser til Palestina som en vesentlig del av aktivite-
tene til PK. Det er første gang en hel studieturgruppe har 
blitt nektet innreise. 
 I brevet fra den israelske ambassaden begrunnes 
avslaget blant annet med at ambassaden anser PK for å 
være “an agent of hate, and not a promoter of peace.”

Svar:

Det er svært uheldig at norske borgere som representerer 
sivilt samfunn har blitt nektet innreise til Israel og Palesti-
na. Flere likesinnede land opplever samme utfordringer 
for sine borgere.
 Fra norsk side har vi flere ganger tatt opp saker an-
gående innreisenekt med israelske myndigheter, og vi har 
stilt oss kritiske til de negative konsekvensene som innre-
isebestemmelsene i mange tilfeller får for muligheten til å 
gjennomføre ulike programmer og bistandsprosjekter. 
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 Jeg har selv tatt dette opp med representanter for den 
israelske regjeringen. Senest i mitt møte med statsminis-
ter Benjamin Netanyahu 5. august ga jeg klart uttrykk for 
at vi opplever det som uforståelig at norske borgere som 
deltar i bistandsprosjekter, blir nektet innreise til Israel og 
Palestina. Jeg mener denne praksisen er uklok. 
 Som alle suverene stater har Israel rett til å regulere 
hvem som slipper inn på deres territorium i samsvar med 

landets folkerettslige forpliktelser. Dette gjelder også per-
soner som skal videre til Palestina. Dette innebærer at 
norske myndigheter har begrensede muligheter til å på-
virke beslutninger om innreise for norske borgere som 
fattes av israelske myndigheter. 
 Norske myndigheter vil fortsette å ta opp spørsmål 
knyttet til innreisebestemmelser og innreisenekt med is-
raelske myndigheter, i samarbeid med nærstående land.

SPØRSMÅL NR. 2040

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 17. august 2018 av landbruks- og matminister  Jon Georg Dale

Spørsmål:

«1. januar 2019 skal det trå kraft nye regler for oppsam-
ling av gummigranulat fra kunstgressbaner i Norge. Kun-
stgressbaner er ikke den eneste kilden til plastforsøpling. 
Hagejord produsert av f.eks. matavfall inneholder også 
plast, men i forslaget til de nye gjødselvareforskriftene er 
det ikke foreslått noen innskjerping til mengden plast før 
1. januar 2023.
 Vil statsråden ta initiativ til å fremskynde kravene i 
gjødselvareforskriften?»

Begrunnelse:

Mens fokuset til nå har vært på mikroplast i havet og hvil-
ke effekter den har på livet der, har mikroplast i landb-
ruket i stor grad blitt oversett. Forskere er bekymret for at 
vi vet for lite om konsekvensene av plasten også på land.
 Gjødsel basert på slam fra renseanlegg inneholder 
verdifulle næringssalter, men bærekraftig bruk forutset-
ter at man har kontroll på innholdet av uønskede stoffer 
i slammet, og at mengdene av disse holdes til innenfor 
trygge nivåer.
 Kloakkrenseanlegg mottar store mengder mikroplast 
fra husholdninger, industri og overvann fra tettbygde 
strøk. Det meste av denne mikroplasten hoper seg opp i 
avløpsslammet.
 I dag brukes f.eks. avløpsslam fra kommunale ren-
seanlegg som gjødsel av jordbruksområder som supple-
ment til dyregjødsel og mineralgjødsel.
 På grunn av at slammet kan inneholde uønskede stof-
fer. Siden spredning av mikroplast i jordbruksjorda knapt 
er forsket på, er effektene per i dag usikre. Dermed vet vi 
også lite om hvilke konsekvenser mikroplast i landbruks-
gjødsel kan ha for bærekraft og matsikkerhet. I tillegg til å 

fremskynde kravene i gjødselvareforskriften håper vi der-
for statsråden vil sørge for mer forskning på feltet.

Svar:

Plast i hage- eller kompostjord er ikkje ønskeleg, og eg er 
einig i at plast i jord bør viast større merksemd mellom 
anna av aktørar i avfallsbransjen, slik at ein hindrar inn-
blanding tidleg i verdikjeda. 
 Det trengs òg meir kunnskap basert på forsking om 
effektar av plast i vekstmedium og betydinga for fôr- og 
mattryggleik. Vitskapskomiteen for mat- og miljø (VKM) 
arbeider med ei vurdering av omfang og effektar av 
mikroplast på miljø og mattryggleik. Denne skal etter pla-
nen vere ferdig våren 2019. Mattilsynet vurderer i denne 
samanhengen å be VKM om ei risikovurdering av plast/
mikroplast i jord- og gjødselprodukt.
 Med dagens regelverk skal plast og anna ureining som 
glas og metallbitar større enn fire millimeter ikkje utgjera 
meir enn fem gram per kg tørrstoff i gjødselvarer. 
 Gjødselregelverket er under revisjon. Landbruks-
direktoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet har i den 
samanhengen foreslått å sette strengare krav. Det er frå 
Mattilsynet vist til at EU vurderer tilsvarande innstram-
ming i sitt regelverk. Forslaget til overgangstid er vurdert 
naudsynt for at bransjen skal kunne tilpasse seg nye krav. 
 Eg ser i dag ikkje grunnlag for å foreslå strengare krav 
eller kortare overgangstid enn det fagdirektorata har til-
rådd. 
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SPØRSMÅL NR. 2041

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 17. august 2018 av kulturminister  Trine Skei Grande

Spørsmål:

«Spelet Elden på Røros er en formidabel oppsetning som 
involverer svært mange barn og unge i Røros-samfunnet. 
Omlag 75 % av de som deltar er under 25 år. Da Elden 
skulle søke om penger fra Kulturrådet i år fikk de besk-
jed om at det fantes støtteordninger til teater for barn og 
unge, men ikke med barn og unge.
 Vil kulturministeren ta initiativ til en endring av ret-
ningslinjene til Kulturrådet slik at teateroppsetninger 
med barn og unge også kan få støtte?»

Begrunnelse:

Elden har blitt satt opp på Røros i en årrekke. Spelet om 
Armfeldts soldater som frøys ihjel under tilbaketrek-
kingen fra Norge til Sverige tidlig på 1700-tallet, er svært 
populært og er i dag et av de største utendørsspel vi har i 
Norge. 
 Det legges hvert år ned en enorm frivillig innsats fra 
mange i Røros-samfunnet. Ikke minst engasjerer stykket 
mange barn og unge som selv deltar i oppsetningen. I 
tillegg er det profesjonelle skuespillere og produksjon. 
 Oppsetningen får i dag ikke mye offentlig støtte. De 
får 100 000 fra Spelfondet, 150.000 fra Trøndelag fylke-
skommune og 80 000 fra Røros kommune. I tillegg bidrar 
næringslivet på Røros med støtte. Dette er viktig men 
økonomien i oppsetningen er allikevel sårbar. 
 Da Elden søkte om midler fra Kulturrådet tidligere 
i år fikk de avslag med. De fikk beskjed om at det fantes 
mange støtteordninger til tiltak for barn og unge men 
ikke støtteordninger for tiltak med barn og unge. 
 På Kulturrådets hjemmesider kan vi lese:

 “Totalt bevilger Kulturrådet ca. 125 mill. kr årlig til kunst- 
og kulturtiltak for barn og unge fra en rekke ulike ordninger i 
Kulturfondet. Hovedvekten av Kulturrådets tildelinger til mål-
gruppen er støtte til produksjon og formidling av kunst- og kul-
turvernprosjekter, samt innkjøp av bøker gjennom innkjøp-
sordningene for litteratur. Men Kulturrådet ønsker også å støtte 
samarbeidsprosjekter mellom kunstnere og barn og ungdom. 
Med samarbeidsprosjekter menes prosjekter der de unge gjen-
nom samarbeid med profesjonelle kunstnere gis en frihet til 
selv å uttrykke seg og til å prosessere sin samtid gjennom kun-
stneriske uttrykk.”

 Ut i fra denne beskrivelsen burde det være mulig å 
gjøre noen mindre endringer i regelverket for tildelinger 
fra Kulturrådet slik at spel som Elden, som engasjerer et 
stort antall barn og unge i oppsetningen også kan få økon-
omisk støtte fra Kulturrådet. Jeg håper kulturministeren 
vil se på dette.

Svar:

Norsk kulturråd har en rekke støtteordninger under Norsk 
kulturfond som ivaretar barne- og ungdomskultur, og har 
prioritert arbeidet med denne målgruppen de siste årene. 
Barn og unge er også blant rådets hovedsatsningsområder 
i gjeldende strategi – både som publikum og som meda-
ktører i skapende prosesser. Prosjekter både med og for 
barn og unge kan søke støtte fra de fleste ordningene i 
Kulturfondet. Selv om en god del av Kulturrådets støtte-
ordninger er rettet mot de profesjonelle kunstnerne, kan 
det også gis tilskudd til prosjekter der amatører og frivil-
lige deltar, herunder barn og unge, når dette er begrunnet 
kunstnerisk ut fra prosjektets karakter. 
 Det er stor konkurranse om midler til produksjon og 
formidling på de fleste kunstområder som Kulturrådet 
ivaretar. En slik virkelighet fordrer at søker til enhver tid 
må vurdere andre finansieringskilder. Spelet Elden har 
etter det jeg forstår søkt midler fra Kulturfondet for 2017 
og 2018, men har fått avslag fordi prosjektet ikke er blitt 
prioritert innenfor den aktuelle budsjettrammen. Kultur-
rådet anerkjenner Elden som et profesjonelt spel, og den 
faglige vurderingen av søknadene skal ikke være knyttet 
til at prosjektet også har barn som utøvere. 
 Det er som kjent rådet som kollegialt organ som for-
valter midlene i Norsk kulturfond og beslutter tildelinger 
fra fondet på et kunst- og kulturfaglig grunnlag. Rådet sty-
res etter prinsippet om armlengdes avstand og er faglig 
uavhengig i sitt arbeid. Rådet kan ikke instrueres (av Kul-
turdepartementet eller andre) når det gjelder enkeltved-
tak om fordeling av tilskudd. Kulturdepartementet kan 
heller ikke overprøve vedtak fattet av rådet når det gjelder 
det kunst- og kulturfaglige skjønnet, jf. lov om Norsk kul-
turråd § 6. De ulike fagområder under Kulturfondet for-
valtes i samsvar med retningslinjer og tildelingskriterier 
som er fastsatt av rådet. 
 Kulturdepartementet kan gjennom tildelingsbrev, 
stortingsmeldinger og andre relevante styringsdoku-
menter formidle hva som er prioriteringene i kulturpoli-
tikken. Men det ligger ikke til meg som statsråd å gjøre 
endring av retningslinjene til de ulike fagområder i Kul-
turfondet.
 Jeg vil ta initiativ til kontakt med Norsk kulturråd 
når det gjelder arbeidet med den kommende storting-
smeldingen om barne- og ungdomskultur. Rådet har en 
viktig funksjon som rådgivende organ for staten i kultur-
spørsmål. Jeg er opptatt av at dette viktige området som 
helhet skal prioriteres i de kommende årene og at status-
en på formidling til barn og unge skal løftes. 
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SPØRSMÅL NR. 2042

Innlevert 9. august 2018 av stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg
Besvart 20. august 2018 av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner

Spørsmål:

«Hvilke vurderinger gjør statsråden seg, og hvilke tiltak 
er iverksatt, i etterkant av dommen i lagmannsretten 
fra 2017 der Akademiet fikk medhold i ankesaken mot 
Kunnskapsdepartementet?»

Begrunnelse:

Akademiet Drammen AS og Akademiet Ålesund AS fikk 
medhold i de vesentligste deler av sin klage mot Utdan-
ningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet sitt tilsyn 
av skolene i 2011 og gyldigheten av to vedtak om tilbakeb-
etaling av statstilskudd brukt i strid med utbytteforbudet 
i friskoleloven. Da Borgarting lagmannsrett 4. september 
2017 avsa dom i ankesak ble det i dommen konkludert 
med at ”Departementet bør overveie å fastsette nærmere 
retningslinjer for transaksjoner med nærstående og 
vurdering av markedspris. Dette kan bidra til å øke forut-
beregneligheten for skolene.” Jeg ber statsråden redegjøre 
for sine vurderinger av dommen og det videre arbeidet 
som har blitt gjort i departementet i etterkant av dom-
men.

Svar:

Borgarting lagmannsrett avsa høsten 2017 dom i anke-
sak om gyldigheten av to vedtak om tilbakebetaling av 
statstilskudd brukt i strid med utbytteforbudet i friskolel-
oven. Det følger av dommen (LB-2016-70621) at staten 
fikk medhold i de generelle rettslige spørsmål, og dermed 
sakens mest prinsipielle sider. Lagmannsretten var blant 
annet enig med staten i at bestemmelsen i friskoleloven 
§ 6-3 om at statstilskuddet og skolepengene i sin helhet 
skal komme elevene til gode, innebærer at myndighetene 
må kunne sammenligne innleie av arbeidskraft med an-
settelse, og overprøve skolenes vurdering av om innleien 
er markedsmessig. Etter konkrete vurderinger kjente like-
vel lagmannsretten de to vedtakene ugyldige på enkelte 
punkter. For flere av postene kom lagmannsretten til at 
det er eller kan være grunnlag for tilbakebetaling, men at 
tilbakebetalingskravet var beregnet for høyt.  
 Som oppfølging av dommen har departementet fore-
tatt fornyet forvaltningsmessig behandling av de punkter 
som ble kjent ugyldige. Jeg viser i denne sammenheng til 
at departementet 8. juni 2018 har sendt forhåndsvarsler 
til Akademiet Drammen AS og Akademiet videregående 
skole Ålesund AS om nye vedtak. I samsvar med prem-
issene i dommen er de opprinnelige tilbakebetalingsk-
ravene på enkelte av punktene endret, mens kravene på 

andre punkter er frafalt. De to skolene har nå frist til å ut-
tale seg til forhåndsvarslene, før departementet vil treffe 
endelige vedtak i sakene.
 I dommen fra Borgarting lagmannsrett heter det i en 
bemerkning fra retten: «Etter lagmannsrettens syn bør 
departementet overveie å fastsette nærmere retningslin-
jer for transaksjoner med nærstående og vurderingen av 
markedspris, herunder for sammenligningen mellom in-
nleie og ansettelse. Dette kan bidra til å øke forutbereg-
neligheten for skolene og gjøre det enklere for tilsynsmy-
ndighetene å føre kontroll med regelverket. Det vil også 
kunne lette domstolenes etterprøving av avgjørelsene.»
 Jeg har satt i gang et arbeid med å utarbeide retning-
slinjer for friskolenes handel og vurderingen av marked-
spris i tråd med anbefalingen fra lagmannsretten. Sik-
temålet med retningslinjene vil være å tydeliggjøre de 
relevante deler av regelverket og veilede friskolene. Det 
legges opp til å orientere friskolenes organisasjoner un-
derveis i arbeidet med retningslinjene og gi disse mulighet 
til å uttale seg. Jeg tar sikte på at retningslinjene kan pub-
liseres tidlig i 2019.  
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SPØRSMÅL NR. 2043

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 16. august 2018 av fiskeriminister  Harald T. Nesvik

Spørsmål:

«Det er blitt kjent at fiskeriministeren deltok i feiringen av 
dagen for den islamske revolusjonen i Iran.
 Hvilke vurderinger ble gjort i Nærings- og fiskeride-
partementet før det ble takket ja til invitasjonen?»

Begrunnelse:

Det er ønskelig å få vite hvilke hensyn departementet/
statsråden vektla før det ble takket ja til å delta på feirin-
gen av den Iranske nasjonaldagen. 

 Det er også ønskelig å vite om næringsministeren var 
inne i prosessen med å vurdere om NFD skulle være rep-
resentert på feiringen ved en av sine to statsråder. 

Svar:

Invitasjonen til fiskeriminister Per Sandberg til feiringen 
av Irans nasjonaldag 8. februar 2018 kom i form av et in-
vitasjonskort stilet til statsråden. Invitasjonen ble etter 
beskjed fra fiskeriministeren besvart av hans forværelse.

SPØRSMÅL NR. 2044

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 17. august 2018 av utenriksminister  Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

«Mener utenriksministeren det er uproblematisk at en 
statsråd deltar på feiring av den Iranske revolusjonen, og 
støtter utenriksministeren at regjeringen var representert 
på feiringen?»

Svar:

Det er rundt 70 ambassader i Oslo, og de aller fleste land 
har en offisiell mottakelse knyttet til sin nasjonaldag eller 
en liknende høytidsdag. UDs embetsverk deltar rutine-
messig på slike arrangementer på høyt embetsnivå. Fra 
tid til annen deltar også politisk ledelse.
 Det har hverken under denne eller tidligere reg-
jeringer vært praksis at UD orienteres hvis politisk ledelse 
i andre departementer deltar på nasjonaldagsfeiringer i 
regi av utenlandske ambassader i Oslo. Dette er en vurder-
ing som gjøres i hvert enkelt departement. 
 Norge har normale diplomatiske forbindelser med 
Iran. Vi har en ambassade i Teheran og de har en ambas-
sade i Oslo.
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SPØRSMÅL NR. 2045

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth
Besvart 15. august 2018 av arbeids- og sosialminister  Anniken Hauglie

Spørsmål:

«Hvor mange født i, eller etter 1990, har fått innvilget 
gradert uføretrygd, og hvor mange av disse er i jobb?»

Begrunnelse:

Arbeiderpartiet har i sitt stortingsprogram for 2017-2021 
lansert en aktivitetsreform som skal gjelde for person-
er med gradert uføretrygd født i eller etter 1990. Det kan 
være interessant å vite hvor mange som blir berørt av en 
slik reform.

Svar:

Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at det var 12 
002 uføre i alderen 18-27 år (født 1990 eller senere) ved 
utgangen av 2017. Blant disse var det 299 uføre med et 
vedtak om gradert uføretrygd. 
 Direktoratet har ikke tall for andelen i denne gruppen 
som var registrert med et arbeidsforhold. Andelen blant 
graderte uføre i aldersgruppen 18-29 år med et registrert 
arbeidsforhold var på om lag 78 prosent per mars 2017. 
Under forutsetning av at andelen er lik for gruppen som 
her etterspørres, kan antallet graderte uføre født 1990 
eller senere som var registrert med et arbeidsforhold ved 
utgangen av 2017 anslås til om lag 230 personer.
 De unge utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, 
men økningen over tid gir grunn til bekymring. Det er 
viktig å hindre at unge faller ut av arbeidslivet. Tapet, både 
for den enkelte og for samfunnet, er stort dersom person-
er allerede i ung alder blir stående varig utenfor. Unge 
er derfor en prioritert gruppe når det gjelder arbeids- og 
velferdsforvaltningens oppfølging og tilbud om arbeids-
markedstiltak. Mange NAV-kontor har egne ungdom-
steam. 
 Flertallet av de uføre har mottatt arbeidsavklaring-
spenger (AAP) forut for innvilgelse av uføretrygd. Da 
AAP-ordningen ble innført, var målet en tidligere og 
bedre oppfølging, og at flere skulle raskere tilbake til ar-
beidslivet. Ingen av disse målene er nådd. Regjeringen la 
derfor våren 2017 frem forslag til endringer som skal gjøre 
AAP-ordningen mer arbeidsrettet.
 Endringene i AAP-ordningen, som trådte i kraft 1. jan-
uar 2018, har til hensikt å gjøre ordningen mer arbeids-
rettet slik at flere kan komme helt eller delvis i jobb. Mak-
simal stønadsperiode er kortet ned. Målet er at færre skal 
komme inn på ordningen, og at de som er på ordningen 
skal få raskere og mer tilpasset bistand, slik at mottakerne 
av AAP skal få en bedre og tettere oppfølging gjennom et 

kortere stønadsløp. Målet er at de som kan komme i jobb 
gjør det raskere. Tilsvarende vil det også bli en raskere 
avklaring til uføretrygd for dem hvor det er det rette. 
 Det er viktig at regelverket legger til rette for at uføre 
med mulighet kan utnytte restarbeidsevnen. Endringene 
i uførereformen fra 2015 gjør det enklere å kombinere 
arbeid og uføretrygd. Det er også mulig å prøve seg i ar-
beid over lengre perioder uten å risikere å miste retten til 
uføretrygd. Det er for tidlig å trekke klare konklusjoner 
om effekten av reformen, men fersk forskning kan tyde 
på at reformen så langt har ført til noe økt yrkesaktivitet 
blant uføre, og at dette særlig gjelder unge.
 Regjeringen ønsker å styrke innsatsen rettet mot disse 
utsatte gruppene. Vi vil legge bedre til rette for at flere kan 
delta i arbeidslivet, og har tatt initiativ til en bred inklu-
deringsdugnad for å få flere over i arbeid og aktivitet. Reg-
jeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i 
staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». 
 Regjeringen har videre satt ned en ekspertgruppe 
som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, 
samt utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser. Ek-
spertgruppen skal foreslå tiltak som kan bidra til at flere 
kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og 
at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller 
utenfor arbeidslivet og blir mottakere av en varig stønad. 
Utvalget er særskilt bedt om å vurdere mulige tiltak for 
å øke yrkesdeltakelsen blant personer som har nedsatt 
funksjonsevne, nedsatt produktivitet eller ikke kan jobbe 
full tid. 
 En ny analyse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet vis-
er til at den viktigste årsaken til økningen de siste 25 årene 
er økende uføretrygding blant 18-åringer. De viktigste 
diagnosene i denne gruppen er psykisk utviklingshem-
ming, medfødte misdannelser og kromosomavvik. Denne 
gruppen har altså alvorlige diagnoser som gjør det svært 
krevende å komme i ordinært arbeid. 
 Over 60 pst. av de unge uføre har en psykisk lidelse. 
Forskningen gir ikke entydig svar på om utviklingen skyl-
des en utvikling mot svekket psykisk helse blant unge. Det 
er behov for mer kunnskap om unge som blir uføretrygdet 
og årsaker til utviklingen. Arbeids- og sosialdepartemen-
tet lyste derfor høsten 2017 ut et forskningsprosjekt som 
skal se på årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant 
unge. Oslo Economics er tildelt oppdraget og rapporten 
fra prosjektet skal leveres i juni 2019.



Dokument nr. 15:14 –2017–2018  101

SPØRSMÅL NR. 2046

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 17. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Mange bønder bistår i slukking av branner ved å stille 
sine gjødselspredere til disposisjon. Imidlertid passer ikke 
alltid bøndenes og brannvesenets slangeutstyr sammen.
 Hvordan vurderer statsråden situasjonen, hvor om-
fattende er dette problemet, hvilke løsninger kan stats-
råden tenke seg og hvilke kostnader vil det eventuelt med-
føre dersom staten skulle gå inn for å dekke kostnadene til 
nødvendig utstyr?»

Begrunnelse:

I sommer har mange bønder tatt initiativ til å bistå i sluk-
king av skogbrannene i Sør-Norge, og har gjort stor inn-
sats på dette området også ved tidligere branner. Samtidig 
kommer det tilbakemeldinger på utfordringer knyttet til 
at bøndenes og brannvesenets slangeutstyr ikke passer 
sammen, og det har blant annet blitt reist spørsmål om 
hvorvidt det er aktuelt for staten å finansiere slikt utstyr.

Svar:

Denne våren og sommeren har bydd på helt spesielle ut-
fordringer når det gjelder fare for brann i skog og utmark. 
Langvarig tørke har ført til ekstrem skogbrannfare og 
svært mange branner. Det er all grunn til å rose alle som 
har hatt en rolle i håndteringen, blant annet brann- og 
redningsmannskaper, Sivilforsvarets mannskaper, alle de 
frivillige, bønder og skogbruksnæringen. 
 Innsats ved slukking av skog- og andre utmarksbran-
ner er et kommunalt ansvar. Viktige statlige forsterknings-

ressurser er Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter. Det 
følger av brann- og eksplosjonsvernloven at brannvesen-
et skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse. Der det 
fremgår av analysen at det er avdekket betydelig fare for 
skogbrann skal brannvesenet i kommunen være i stand 
til å håndtere slike branner. Det fremgår videre av for-
skrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften) § 4-11 at kommunene i sit-
uasjoner hvor brannrisikoen er vesentlig større enn nor-
malt skal innføre høyere beredskap, skjerpet vakthold, 
utplassere materiell mv. I veileder til forskriftbestemmels-
en er tørke og skogbrann fremhevet. Det følger også av 
veilederen at særskilt økning av brannvesenets beredskap 
midlertidig kan oppnås ved å leie inn tankkapasitet, og 
avtaler med blant annet lokale gårdbrukere. 
 Oversikt over tilgjengelig materiell og hvordan utstyr 
kan tilpasses til bruk sammen med brannvesenets slange- 
og pumpemateriell er en del av det plangrunnlaget som 
brannvesenet må ha på plass, og må baseres på lokale 
behov. Dette omfatter også materiell som er nødvendig i 
ekstraordinære situasjoner. Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB) viser til at mange brannvesen 
har dette i sitt plangrunnlag.
 Når skogbrannsesongen er avsluttet vil evalueringen 
gi grunnlag for å identifisere erfaringer og læringspunk-
ter for en best mulig beredskap. Hvordan utstyrssituasjo-
nen til brannvesenet og andre aktører har fungert under 
hendelsene vil være en del av evalueringen. DSB har også 
opplyst om at erfaringer drøftes i Skogbrannutvalget hvor 
beredskapsaktører og representanter for skognæringen 
samarbeider om en best mulig beredskap.

SPØRSMÅL NR. 2047

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 17. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Vil det nye redningshelikoptret som veltet på Sola i fjor 
bli erstattet dersom det ikke kan repareres, og er justis-
ministeren bekymret for forutsigbarheten i resten av 
prosjektet med nye redningshelikoptre dersom det ikke 

blir en god praktisk og økonomisk løsning etter denne 
første velten?»
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Begrunnelse:

Det første av de nye redningshelikoptrene av typen 
AW101 veltet på Sola 24. november 2017. Til sammen 
skal det komme 16 helikoptre av samme type innen 2020.  
Viser til mine tidligere spørsmål om saken i spørretimen 
6.12.17 og skriftlig spørsmål dokument nr. 15:691 (2017-
2018). 
 Det har nå gått flere måneder siden hendelsen på 
Sola og vi venter fremdeles på Havarikommisjonen sin 
rapport. Etter det jeg har fått opplyst er departementet 
kjent med kostnadene for å reparere helikoptret, men 
har ikke hatt ønske om å gå ut med disse opplysningene 
i media. Eventuelle kostnader ved å reparere eller erstatte 
flyet kan være betydelige ettersom det har vist seg å være 
store skader på helikoptret. Dersom departementet er 
kjent med kostnadene og mener at det finnes en risiko for 
at denne reparasjonen kan medføre store kostnader over 
statsbudsjettet er det viktig at disse opplysningene kom-
mer ut snarest, og at Stortinget blir informert om frem-
driften og hvordan statsråden håndterer saken.

Svar:

Statens havarikommisjon for Forsvaret undersøker hen-
delsen med redningshelikoptret som veltet på Sola 24. no-

vember 2017. Saken om reparasjon av redningshelikop-
teret er til behandling, blant annet i påvente av rapporten 
fra havarikommisjonen. Så langt er det ikke avdekket 
kritiske feil ved helikopteret som veltet, og havarikom-
misjonen har derfor ikke kommet med noen tilrådinger 
til produsenten eller operatører av helikopteret.
 Regjeringen signerte i desember 2013 kontrakt med 
AgustaWestland (nå Leonardo MW Ltd.) for anskaffelse 
av 16 nye redningshelikoptre til erstatning for dagens Sea 
King-helikoptre. Avtalen ligger fortsatt til grunn for det 
pågående arbeidet. 
 Alle utgiftene ved anskaffelsen av de nye redningshe-
likoptrene blir behandlet i forbindelse med den ordinære 
budsjettprosessen. Det er per nå ingenting som tilsier at 
den kostnadsrammen som ble vedtatt av Stortinget i 2015 
vil bli overskredet, jf. Prop. 101 S Endringer i statsbuds-
jettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet 
(redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye redning-
shelikoptre mv.) og Innst. 267 S (2014-2015).
 Første nye helikopter er planlagt satt i drift i løpet av 
første halvdel av 2019. Alle de nye redningshelikoptrene 
er planlagt å være i drift i løpet av første halvår 2021, jf. 
Prop. 85 S (2017-2018) Tilleggsbevilgninger og ompriorit-
eringer i statsbudsjettet 2018 og Innst. 400 S (2017-2018).

SPØRSMÅL NR. 2048

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart 21. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Er Andøya flystasjon definert som i omstillingsfase, med 
dei tiltaka som då eventuelt skal bli gjeve MPA-miljøet?»

Grunngjeving:

I svaret på spørsmål 15:1996 viser statsråden til omstill-
inga i Luftforsvaret. Dei tilsette på Andøya uttaler at dei 
ikkje er i omstillingsfase, og at dei ikkje får denne status-
en før 2 år innan flyttinga til Evenes. Difor får dei ikkje får 
eventuelle tiltakspakkar denne statusen skal gje på nåver-
ande tidspunkt.

Svar:

Luftforsvaret er pålagt å gjennomføre omfattande en-
drings- og moderniseringsprosessar, mellom anna innfas-
ing av nye materiellsystem og endringar av Luftforsvaret 

sin base- og støttestruktur. Nær to-tredjedelar av Luftfors-
varet sine tilsette er eller vil bli råka av den pågåande om-
stillinga, og nedlegginga ved Andøya må sjåast i heilhet 
med denne omstillinga.
 Forsvaret har fått i oppdrag å forberede nedlegging 
av Andøya flystasjon og flytting av skvadronen til Evenes. 
Forsvaret har derfor allereie satt i verk enkelte tiltak med 
målsetting om å skape ein best mogleg føreseigelegheit 
for dei tilsette på Andøya, samt å sikre Forsvaret mot at 
verdifull kompetanse går tapt. Mellom anna er luftvin-
gens leiing styrka med spesialistkompetanse på omstill-
ings- og endringsprosessar, dei tilsette har fått informas-
jon om staten sine verkemiddel og det er søkt å teikne eit 
så klart bilde av den framtidige organisasjonen på Evenes 
som mogeleg på dette tidspunkt. For å ta vare på enkelte 
utsette grupper er det også allereie sett i verk personellm-
essige tiltak. 
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 Andøya flystasjon vert ført vidare frem til nye mar-
itime overvakingsfly vert innfasa på Evenes, planlagt i 
perioden 2020–2023. Forsvarssjefen har derfor ennå ikkje 
gjeve oppdrag om nedlegging av avdelinga. Avdelinga vil 
formelt definerast som i omstilling når avdelinga har fått 
oppdrag frå forsvarssjefen om flytting/nedlegging av avde-

linga. Forsvaret opplyser at det vil bli sett i verk ein prosess 
for å tidfeste når oppdrag om nedlegginga av Andøya skal 
gjennomførast. 
 Forsvaret vil følge statleg praksis i forvaltninga og re-
gelverk for omstilling ved flytting/nedlegging, og ivaretak-
ing av personellet blir vektlagt i dette arbeidet.

SPØRSMÅL NR. 2049

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Willfred Nordlund
Besvart 21. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Vil det være aktuelt med bakgrunn i den meget spesielle 
situasjonen for MPA miljøet på Andøya, som ikke er di-
rekte overførbart til andre omstillinger i Forsvaret, for 
statsråden å se på muligheten for å sørge for en kollektiv 
tiltakspakke for de ansatte ved Andøya flystasjon?»

Begrunnelse:

Tiltakene som er truffet for å bevare personell på Andøya 
treffer individuelt og ikke kollektivt. I følge en artikkel fra 
BLV 10. august sier tillitsvalgt NOF på stasjonen at valget 
av individuelt tilpassede tiltak slår negativt ut hva angår 
arbeidsmiljøet ved Andøya flystasjon. De har foreslått et 
Andøya-tillegg – som ivaretar hele arbeidsstokken. Dette 
avfeide derimot generalinspektøren for Luftforsvaret, 
Tonje Skinnarland, glatt da hun besøkte Andøya flystas-
jon 1. juni i år.

Svar:

Omstillingen i Luftforsvaret er svært omfattende og 
berører mange avdelinger. Nær to-tredjedeler av Luftfors-
varets ansatte er eller vil bli berørt av pågående omstill-
ing, og fremtidige omstillingstiltak ved Andøya må ses i en 
helhet.
 Aktuelle tiltakspakker må være bærekraftige og ta in-
nover seg både Forsvarets og individuelle behov. Forsvaret 
skal ivareta alle ansatte som er i omstilling etter gjeldende 
lover og regelverk. Forsvaret utnytter både handlingsrom-
met og mulighetene som foreligger i lov-, regel- og avta-
leverk for omstilling, og det er fremlagt flere mulige tiltak 
for å ivareta de ansatte ved Andøya. Forsvaret har så langt 
ikke vurdert det som hensiktsmessig eller bærekraftig å 
iverksette en kollektiv tiltakspakke på Andøya.

 Forsvaret er bedt om å planlegge og gjennomføre om-
stillingen av personellstrukturen på en slik måte at Fors-
varet beholder nødvendig kompetanse for å opprettholde 
de operative leveransene gjennom omstillingsperioden. 
Samtidig som tiltak for å beholde nødvendig kompetanse 
tilpasses Forsvarets behov, skal omstillingen gjennom-
føres slik at den gir nødvendig og tilstrekkelig forutsig-
barhet for alle ansatte, og er i henhold til gjeldende lover 
og regelverk. Forsvaret vil løpende vurdere behovet for å 
iverksette nye tiltak.
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SPØRSMÅL NR. 2050

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Willfred Nordlund
Besvart 21. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Hvilke grep tar regjeringen for å sørge for at Norges 
MPA-miljø er forberedt på mottak av P8 og hvordan vil 
regjeringen legge til rette for bemanning for opplæring på 
nytt fly, og ivaretagelse av operativ virksomhet på P3 sam-
tidig på antatt forskjellige lokasjoner?»

Svar:

Nytt maritimt patruljefly er et krevende prosjekt som 
har stort fokus i hele forsvarssektoren. For å håndtere 
overgangen til nytt system på best mulig måte er det 
derfor etablert ulike arbeidsgrupper med representan-
ter fra Forsvarsdepartementet og underliggende etater. 

Forsvarsdepartementet har fulgt, og kommer fortsatt til å 
følge, overgangen til nytt maritimt patruljefly tett.
 Tilstrekkelig personell med riktig kompetanse er en 
kritisk suksessfaktor for å lykkes. Utdanning på P-8 er 
planlagt å begynne i 2019. Bemanningen av P-8 planleg-
ges som en kombinasjon av overføring av personell fra P-3 
og nyrekruttering av personell til P-8. I en overgangsperi-
ode forventes parallell drift av P-3 fra Andøya og P-8 fra 
Evenes.
 Det vil kunne være samtidighetsutfordringer i over-
gangsperioden, herunder bemanning og opplæring. Ut-
fordringer knyttet til samtidighet vil derfor ha fokus i det 
videre arbeidet med innføring av nytt maritimt patrulje-
fly.

SPØRSMÅL NR. 2051

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Sandra Borch
Besvart 20. august 2018 av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«Har Stortinget og regjeringen fattet et lovlig vedtak om 
sammenslåingen av Troms og Finnmark?»

Begrunnelse:

Viser til lnndelingslova av 2001, som regulerer hvordan 
staten må gå frem for å vedta endringer av fylkeskom-
muner.
 Kommunesammenslutninger vedtas som regel av 
Kongen i statsråd. For fylker, legger loven myndigheten di-
rekte til Stortinget (§ 4). Her opptrer altså ikke Stortinget 
som lovgivende makt, men som forvaltningsmyndighet. 
Den som treffer vedtak i kraft av en lov, må følge loven.
 Loven krever at saken må være utredet før del kan tr-
effes/fattes vedtak (§ 8). Den krever uttrykkelig at “fylkest-
inget sjølv, må få uttale seg før vedtaket treffes (§ 9). Dette 
må forstås som at uttalelsen må komme etter at regjeringa 
har utredet og konkludert i sin innstilling i saka.
 Prosessen loven anviser, skal dels sikre at de berørte 
fylkene får uttale seg, og dels sikre Stortinget kunnskap 
om lokale stemninger og behov; fylkestinget får også 

mulighet til å holde rådgivende folkeavstemning før sak-
en allerede er “avgjort”. Begge deler vil bidra til å sikre
 resultatets legitimitet - uansett utfall.
 Forslaget om fylkessammenslåinger som regjeringen 
våren 2O17 la frem for Stortinget, omfattet ikke Troms 
og Finnmark. For Nord-Norge, ble Stortinget i stedet 
gjort oppmerksom på at det kunne tenkes tre løsninger 
(ett fylke, Troms og Finnmark, eller Troms og Nordland). 
Fylkestingene i nord hadde ikke fått uttale seg om noen 
bestemt løsning våren 2O17.
 Sammenslåingen av Troms og Finnmark var tydelig et 
kompromiss blant regjeringspartiene og KrF, og ble lagt 
frem som et løst forslag i salen under debatten. Da er det 
viktig å ha med seg, som presisert ovenfor, at Stortinget 
i denne saken er forvaltningsmyndighet. Stortinget tref-
fervedtak i kraft av lov, og må følge loven. Det har åpen-
bart ikke skjedd i sammenslåingen mellom Troms og Fin-
nmark.
 Både jusprofessor Eivind Smith og advokat Geir Johan 
Nilsen har nettopp utfordret Stortingsflertallet og reg-
jeringen på lovligheten av vedtaket. På det grunnlag, vil 
jeg be Kommunal- og moderniseringsministeren svare på 
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om Stortingsflertallet som forvaltningsansvarlig har fulgt 
lnndelingslova når de vedtok å sammenslå Troms og Fin-
nmark.

Svar:

Jeg vil innledningsvis understreke at regjeringen ikke har 
noen kontrollfunksjon med Stortingets saksbehandling 
og vedtak. Jeg vil bidra med en del faktiske opplysninger 
og redegjøre for mitt syn på saken, herunder gi en vurder-
ing av departementets utredning.
 Etter inndelingsloven § 4 skal Stortinget fatte vedtak 
om sammenslåing av fylker. Lovens kapittel III (§§ 8-11) 
inneholder nærmere bestemmelser om saksforberedels-
en. 
 Bestemmelsen i § 8 regulerer innbyggeres, grun-
neieres, næringsdrivendes, kommunestyrets, fylkest-
ingets og departementets initiativrett. Bestemmelsen in-
neholder derimot ingen nærmere regler om Stortingets 
initiativrett. I de spesielle merknadene til bestemmelsen 
er dette kommentert slik: “Stortinget kan, som øvste nas-
jonale myndigheit, ta opp saker av eige tiltak”, jf. Ot. prp. 
nr. 41 (2000–2001) s. 99.
 I § 9 første ledd fastslås det at: “Departementet avgjer 
om det skal setjast i gang utgreiing på grunnlag av initiativ 
etter § 8 og tar i tilfelle stilling til kva som er nødvendig 
omfang av denne”. I forarbeidene til denne bestemmelsen 
heter det: “Når regjeringa eller Stortinget skal avgjere saka, 
er departementet i praksis alltid ansvarleg for utgreiinga.”, 
jf. Ot. prp. nr. 41 (2000–2001) s. 35. I sammenslåingspros-
sessen av fylkeskommunene er det altså departementet 
som er ansvarlig for utredningen, som grunnlag for sam-
menslåingsvedtaket. 
 § 9 fjerde ledd stiller krav om at kommuner og fylke-
skommuner skal ha adgang til å uttale seg før det blir gjort 
vedtak om grenseendring eller grensefastsetting. I saker 
om sammenslåing og deling må kommunestyret eller fyl-
kestinget selv uttale seg. Dette er et spesifikt krav til sak-
sutredningen som gjelder uavhengig av departementets 
vurdering av hva som må regnes som “nødvendig” iht. § 9 
første ledd.
 I brevet fra stortingsrepresentanten heter det at § 9 
fjerde ledd “må forstås som at uttalelsen må komme etter 
at regjeringa har utredet og konkludert i sin innstilling i 
saka.” Verken bestemmelsens ordlyd eller lovens forar-
beider gir holdepunkter for at det må innfortolkes et slikt 
krav om tidspunktet for når uttalelsen skal gis. Lovens ord-
lyd og forarbeider inneholder heller ingen holdepunkter 
for at det ikke vil være tilstrekkelig at fylkestinget gis an-
ledning til å uttale seg om flere relevante sammenslåing-
salternativer. Ordlyden i § 9 fjerde ledd stiller kun to krav. 
Før det første skal de fylkeskommunene saken gjelder “få 
uttale seg”. For det andre må uttalelsen foreligge “før det 
blir gjort vedtak”. Jeg mener det derfor ikke er grunnlag 
for stortingsrepresentantens tolkning av inndelingslov-

ens bestemmelse om fylkestingets uttalelse. Det kan ikke 
utledes av § 9 et lovkrav om at fylkestinget må uttale seg 
om saken etter at regjeringen har gitt innstilling i saken.
 § 10 sier at «Kommunestyret bør innhente 
innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseen-
dring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsun-
dersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte.” 
Regelen er en bør-regel, og det følger av merknaden til 
bestemmelsen i Ot. prp. nr. 41 (2000¬–2001) s. 74 at kom-
munen ikke har plikt til å grunngi hvorfor høring av inn-
byggerne ikke blir iverksatt. I forarbeidene til loven disku-
teres det om regelen om innbyggerhøring også bør gjelde 
for fylkeskommunene. Departementet konkluderer med 
at den ikke skal gjelde fylkeskommunene, men at fylke-
skommunene står fritt til å høre innbyggerne dersom den 
finner det formålstjenlig, jf. Ot. prp. nr. 41 (2000–2001) s. 
37. Det er altså ikke noe krav om at innbyggerne er hørt 
før det fattes vedtak i sak om endring av kommune- eller 
fylkeskommunegrenser.  
 Jeg registrerer at det i diskusjonen om saksbehandlin-
gen av stortingsvedtaket ikke er framkommet noe fulls-
tendig bilde av prosessen som ledet fram til vedtaket. Pro-
sessen om sammenslåingen av Finnmark og Troms kan 
oppsummeres som følger:
1. Fylkeskommunene ble i brev 2. juli 2015 bedt av stats-

råd Jan Tore Sanner om å innlede samtaler med sine 
nabofylker: “Med bakgrunn i Stortingets behandling 
av stortingsmelding nr. 14 (2014–2015), inviterer jeg 
alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å 
innlede prosesser med sikte på å vurdere og avklare 
om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.” 
Fylkeskommunene ble oppfordret til å fatte vedtak om 
strukturendringer i løpet av høsten 2016.

2. I april 2016 la regjeringen fram St.meld. 22 (2015–2016) 
“Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver”. 
Det bærende argumentet for reformen ble presentert i 
meldingen. “Regjeringen mener at landet bør deles inn 
i om lag ti nye folkevalgte regioner. Da vil funksjonelle 
områder kunne ses i sammenheng som grunnlag for 
samfunnsutviklingen. Større regioner vil legge til rette 
for brede fagmiljøer med kapasitet og kompetanse til 
å ivareta både nåværende og fremtidige roller og op-
pgaver. Ti regioner vil styrke potensialet for samhan-
dling og dialog mellom regionale statlige myndigheter 
og folkevalgte regioner. Stortinget behandlet meldin-
gen 8. juni 2016 og gikk inn for om lag 10 folkevalgte 
regioner i Norge.

3. Finnmark fylkeskommune behandlet fylkessammen-
slåing i fylkestingets møte 7. desember 2016, etter at 
det var gjennomført nabosamtaler med Troms fylke-
skommune. Fylkestinget tok stilling til alternativene: 
1) Finnmark som egen region, 2) Tiltakssonen for Finn-
mark og Nord-Troms som en region, og 3) Finnmark og 
Troms som en region, jf. fylkeskommunens sak 38/16 
- Regionreformen. Vurdering av ulike alternativer for 
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Finnmark. Flertallet i Finnmark fylkesting vedtok at 
Finnmark fylkeskommune skulle være en egen fylke-
skommune. 

4. Den 13. desember 2016 fattet fylkestinget i Troms ved-
tak hvor det blant annet heter: “Fylkestinget ser at et 
sterkere samspill i Nord-Norge vil ha stor verdi, men 
mener at Troms vil være et fullgodt alternativ som en 
egen region.” Ifølge vedtaket må en styrking av region-
alt folkevalgt nivå ivaretas innenfor et av følgende al-
ternativer: 1) En felles region i Nord-Norge 2) Troms 
som selvstendig region, og 3) En region for Troms og 
Finnmark. Fylkestinget tok på dette tidspunkt ikke 
stilling til hvilke av disse alternativene Troms ønsket.

5  Regjeringen la 5. april 2017 fram forslag for Stortinget i 
Prop. 84 S (2016–2017) om at Nord-Norge blir delt inn 
i ett eller to fylker. Forslaget var i samsvar med avtale 
inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig 
Folkeparti og Venstre 22. februar 2017. Det følger av 
Prop. 84 S (2016–2017) at Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet skulle fremme en proposisjon om 
saken senest våren 2018. 

6. Etter fremleggelse av proposisjonen ble det avholdt 
møte med Finnmark, Troms og Nordland fylkeskom-
muner for å innhente fylkeskommunenes synspunkter 
og diskutere det videre arbeidet i reformen. Fylkene ut-
trykte der ønske om en avklaring samtidig med beslut-
ning av ny inndeling for resten av landet. 

7. Troms fylkeskommune avholdt 24. april 2017 ekstraor-
dinært fylkesting om inndelingsspørsmålet. Flertallet 
i fylkestinget stemte for sammenslåing av de tre nord-
norske fylkeskommunene. Subsidiært stemte flertallet 
for sammenslåing med Finnmark. 

8. Finnmark fylkeskommunene behandlet ikke innde-
lingsspørsmålet på nytt etter at Prop. 84 S (2016–2017) 
ble fremmet av KMD april 2017. 

9. Stortingets kommunal- og forvaltningskomite avholdt 
2. mai 2017 åpen høring om saken. Her deltok blant an-
net KS, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskom-
mune og Nordland fylkeskommune. Fylkesordfører i 
Finnmark fylkeskommune Ragnhild Vassvik presiserte 
der at Finnmark fylkeskommune opprettholdt sitt 
opprinnelige standpunkt om at Finnmark fylkeskom-
mune skulle bestå. 

10. 11. mai 2017 la Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet fram kommuneproposisjonen 2018 (Prop. 
128 S (2016–2017), med forslag om å slå sammen 
Troms og Finnmark fylkeskommune. Det ble vist til 
avtale inngått mellom partiene Høyre, Fremskrittspar-
tiet, Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget om 
at Finnmark og Troms slås sammen, mens Nordland 
består som eget fylke. Regjeringens forslag til romer-
tallsvedtak II lyder som følger: “Troms fylkeskommune 
og Finnmark fylkeskommune slås sammen fra 1. jan-
uar 2020.” Forslaget er utredet og nærmere begrunnet 
i proposisjonen, se side 27 flg. Her er blant annet fyl-

kestingenes vedtak gjengitt, om at Finnmark fortsatt vil 
bestå som egen fylkeskommune, mens Troms primært 
ønsker en sammenslåing av de tre nordnorske fylke-
skommunene.  

11. I Innst. 385 S (2016–2017) fremlagt 1. juni 2017 tok 
Kommunal- og forvaltningskomiteens flertall – på 
bakgrunn av Kommuneproposisjonen 2018 – følgende 
forslag inn i sin behandling av Prop. 84 S (2016–2017): 
“… Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Frem-
skrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til 
avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig 
Folkeparti og Venstre om å inndele Nord-Norge i to 
regioner. Nordland består som i dag, mens Troms og 
Finnmark slås sammen til ett fylke. Flertallet mener at 
med to regioner i nord med om lag 240 000 innbyggere 
hver, får vi en god balanse mellom fylkene. Flertallet 
mener at de to nye regionene er godt rustet for å kunne 
motta flere statlige arbeidsplasser. Flertallet viser for 
øvrig til Kommuneproposisjonen 2018 hvor inndelin-
gen av Nord-Norge behandles.” 

12. Departementets forslag om sammenslåing av Finn-
mark og Troms i Kommuneproposisjonen 2018 ble 
stemt over som et “løst forslag” som en del av behandlin-
gen av kommune- og regionreformen i Stortingsmøtet 
torsdag 8. juni 2017, og ikke som del av behandlingen 
av kommuneproposisjonen som ble behandlet 15. juni 
2017. Det framgår av referatet at saksordfører Helge 
André Njåstad (FrP) uttalte i den anledning: “ Ei lita 
presisering til at me legg inn eit laust forslag på vegner 
av dei fire partia slik at fylkesinndelinga i Nord-Noreg 
også blir teken i dag. Det låg opphaveleg i innstillinga 
til kommuneproposisjonen, men det ryddigaste er å ta 
heile regionreforma i dag. Det er bakgrunnen for at det 
ligg eit laust forslag på bordet i dag.” 

 
 Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig 
Folkeparti og Venstre lød: “Troms fylkeskommune og Fin-
nmark fylkeskommune slås sammen fra 1. januar 2020.” 
Forslaget ble bifalt med 96 mot 73 stemmer.
 
13. Høsten 2017 ble det fremmet flere representantfors-

lag om omgjøring av Stortingets vedtak 8. juni 2017 
om sammenslåing av fylkeskommuner, jf. Dokument 
8:4 S, Dokument 8:5 S, Dokument 8:6 S, Dokument 8:13 
S, Dokument 8:38 S, Dokument 8:39 S, Dokument 8:40 
S. Kommunal- og forvaltningskomiteen avholdt felles 
høring om disse sakene 7. november 2017, der både 
Troms og Finnmark fylkeskommuner samt folkeaks-
jonen “Vi som vil ha Finnmark som egen region” del-
tok. Stortinget behandlet forslagene 7. desember 2017. 
Ingen av forslagene ble vedtatt, slik at vedtakene om 
sammenslåing av fylkeskommuner av 8. juni 2017 ble 
stående. 

14. Fylkesinndelingen ble for øvrig stadfestet gjennom 
Stortingets lovvedtak den 11. juni 2018 om nye fyl-
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kesnavn, jf. lov 22. juni 2018 nr. 84 om endringer i in-
ndelingslova (nye fylkesnavn) § 29. Loven trer i kraft 1. 
januar 2020.

 Jeg har registrert at det har vært hevdet at sammen-
slåingen kom til på grunnlag av et benkeforslag uten forut-
gående utredning, og at Finnmark fylkeskommune ikke 
har vært tilstrekkelig hørt. Dette vil jeg tilbakevise. Som 
det framgår av oversikten ovenfor, ble forslaget til sam-
menslåing lagt fram for Stortinget som romertallsvedtak II 
i kommuneproposisjonen 2018 (Prop. 128 S (2016–2017). 

Her fremgikk også departementets nærmere utredning og 
begrunnelse for at sammenslåing av Troms og Finnmark 
ble valgt framfor alternativet om sammenslåing av alle de 
tre nordligste fylkene. Begge fylkeskommunene hadde 
hatt anledning til å uttale seg om de ulike alternativene.
 Jeg viser til at departementet er ansvarlig for saksu-
tredningen når Stortinget skal fatte vedtak etter innde-
lingsloven. I lys av redegjørelsen ovenfor, mener jeg at 
regjeringens saksutredning og forslag om sammenslåing 
av Troms og Finnmark oppfyller kravene i loven.

SPØRSMÅL NR. 2052

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt
Besvart 21. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Hvilket belegg har statsråd Sanner for å påstå at det er 
«en grov feil» å hevde at statsråd Sandberg etter en sam-
let vurdering kunne ha mistet sikkerhetsklarering dersom 
han var i en stilling som krevde slik klarering?»

Begrunnelse:

Jeg sa i Politisk kvarter 6.4.2018 at dersom Per Sandberg 
hadde vært ansatt på høyt nivå i Forsvaret eller Utenriks-
departementet ville han trolig ha mistet sin sikkerhetsk-
larering. Jeg henviste også til totaliteten i saken. Statsråd 
Sanner hevdet at dette var en «grov feil». 
 Tidligere sjef for E-tjenesten sier dette til Aftenposten 
8. august på spørsmål om hvilke konsekvenser ville dette 
fått for ansatte i forvaltningen:
 - For personer i enkelte etater ville det ført til tap av 
sikkerhetsklareringen, i det minste en omplassering til 
annet type arbeid, eventuelt tap av jobben. I dette tilfellet 
dreier det seg ikke bare om tap av mobilen, men man har 
ikke informert om reisen, det ble ikke informert tidlig nok 
om inngåelse av et kjærlighetsforhold til en person med 
dobbelt statsborgerskap.
 Jeg henviste i Politisk kvarter tydelig til totaliteten i 
saken, herunder at dette ikke er første gang Sandberg tar 
med jobbtelefonen til land norske sikkerhetstjenester 
eksplisitt framhever (Iran, Kina og Russland). Så langt er 
det kjent at han i våres også hadde med jobbtelefonen til 
Kina. Sandberg har selv opplyst at han i Iran i flere dager 
hadde jobbmobilen liggende i bagasjen, altså ikke under 
oppsyn. 

 Sandberg har som kjent også innledet et forhold til en 
kvinne med både iransk og norsk statsborgerskap. Han re-
iste med henne til Iran uten å informere SMK. Som blant 
annet Aftenposten nylig har omtalt har norske sikker-
hetsmyndigheter siden 2013/2014 innskjerpet rutinene 
for sikkerhetsklarering. Et sentralt spørsmål her har vært 
sporbarhet for nærstående personer og tilknytning til 
land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.
 Ettersom statsråder ikke sikkerhetsklares er det viktig 
for Stortinget å få kjennskap til om Sandberg ville fått sik-
kerhetsklarering.

Svar:

Spørsmålet er stilt til kunnskaps- og integreringsminister 
Jan Tore Sanner. Sikkerhetsklarering er underlagt sikker-
hetsloven som forvaltes av Forsvarsdepartementet. Jeg er 
derfor bedt om å svare på spørsmålet.
 En sikkerhetsklarering er hjemlet i sikkerhetsloven og 
tilhørende forskrift om personellsikkerhet og er et viktig 
virkemiddel for å sikre trygg håndtering av sikkerhets-
gradert informasjon. Det er ulike nivåer for sikkerhetsk-
larering, og nivåene samsvarer med graderingsnivået på 
den informasjonen en person skal ha tilgang til. Før klare-
ringsmyndigheten kan treffe en avgjørelse må det gjen-
nomføres en personkontroll. Med personkontroll menes 
innhenting av relevante opplysninger til vurdering i en 
klareringssak. Personkontrollen omfatter også opplys-
ninger gitt av den som skal sikkerhetsklareres. Disse op-
plysningene innhentes i utgangspunktet ved at den som 
skal sikkerhetsklareres fyller ut en personopplysnings-
blankett. I noen tilfeller kan klareringsmyndigheten be 
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om ytterligere opplysninger, enten i brevs form eller ved 
at det gjennomføres en sikkerhetssamtale.
 Hvilke forhold en klareringsmyndighet kan legge vekt 
på i sin avgjørelse er hjemlet i sikkerhetsloven § 21. 
 Videre følger det at klareringsavgjørelser skal baseres 
på en konkret og individuell helhetsvurdering av de fore-
liggende opplysningene. Klareringsmyndigheten skal 
også påse at klareringssaken er så godt opplyst som mulig 
før avgjørelse fattes.

 Klareringsmyndighetene har derfor som praksis at 
denne type avgjørelser ikke forskutteres, nettopp grunnet 
ovennevnte krav til en konkret og individuell helhets-
vurdering.
 Jeg støtter derfor statsråd Sanners standpunkt om at 
det bør vises forsiktighet med å forskuttere hvilke konse-
kvenser de konkrete sikkerhetsbruddene i denne saken 
ville fått for en eventuell sikkerhetsklarering.

SPØRSMÅL NR. 2053

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 17. august 2018 av statsminister  Erna Solberg

Spørsmål:

«Finnes det noen grunner til at en statsråd skal kunne 
bryte sikkerhetsinstruksen fra Statsministerens kontor, og 
potensielt risikere å overføre informasjon til en fremmed 
makt, i så fall hvilke, og kjenner statsministeren til hvilke 
grunner Per Sandberg hadde i det aktuelle tilfellet?»

Begrunnelse:

Torsdag fikk fiskeriminister Per Sandberg (Frp) spørsmål 
om det var spesifikke grunner til at han ikke varslet 
Statsministerens kontor om sin utenlandsreise, slik 
Håndbok for politisk ledelse sier at statsråder skal gjøre. 
Sandberg svarte at “Det var det”.

Svar:

Det finnes ingen gode grunner til at en statsråd skal bryte 
gjeldende sikkerhetsregler.
 Som det fremgår av justis-, beredskaps- og innvan-
dringsministerens svar på spørsmål nr. 2013 fra Torgeir 
Knag Fylkesnes, har hvert enkelt departement ansvar for å 
vurdere sikkerhetsrisiko og sårbarheter i sitt daglige virke. 
I denne vurderingen benyttes blant annet PSTs trussel-
vurderinger.
 Som statsråd er man ansvarlig for å følge lover og re-
gler, herunder sikkerhetsloven. Som det fremgår av svar på 
spørsmål 2013, er det viktig å skille mellom behandling av 
informasjon som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetslov-
en og annen informasjon. Informasjon som er omfattet av 
sikkerhetsloven behandles på særskilt utstyr som er god-
kjent til dette formålet. Tidligere fiskeriminister Per Sand-
berg har i sitt svar på spørsmål nr. 2020 fra Terje Aasland 

opplyst at dokumenter gradert etter sikkerhetsloven ikke 
lå på hans tjenestetelefon.
 I mitt svar på spørsmål nr. 1988 fra Terje Aasland har 
jeg redegjort for hvordan statsrådene briefes om sikker-
het, ved tiltredelse og i øvrige sammenhenger.
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SPØRSMÅL NR. 2054

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 17. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Hvordan har utviklingen vært i anmeldte lovbrudd etter 
kriminalitetstype, samlet og fordelt på forhold anmeldt 
til politiet og forhold som politiet selv har anmeldt, i hhv 
Øst PD og Oslo PD i perioden 2014 til dags dato, både to-
talt for hvert distrikt og brutt ned på hhv Asker og Bærum, 
Oslo, Romerike, Follo og Østfold?»

Begrunnelse:

Det vises til STRASAK-rapporten 1. tertial 2018, figur 2.2. 
og tabell 2.1 og bes om at svarene på spørsmålene frem-
stilles som i denne figur og tabell, med den ytterligere for-
deling som fremkommer av spørsmålet.

Svar:

Utviklingen i anmeldte lovbrudd fordelt på kriminalitet-
stype og politidistrikt er tilgjengelig gjennom den off-

isielle kriminalstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
I statistikken er gjerningssted for anmeldte lovbrudd vi-
dere brutt ned på fylke og kommune. Jeg viser derfor vi-
dere til statistikk som er tilgjengelig gjennom nettsidene 
og statistikkbanken til SSB:
 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/
statistikker/lovbrudda
 
 Kriminalstatistikken er etter 1. januar 2016 inndelt 
etter den nye geografiske inndelingen av politidistrik-
tene (nærpolitireformen). Det utarbeides etter dette ikke 
statistikk for de gamle politidistriktene.
 Representanten ber videre om statistikk for hhv. for-
hold anmeldt til politiet og forhold som politiet selv har 
anmeldt. Det utarbeides ikke statistikk ut fra hvem som 
melder saken (privatperson, næringslivsaktør, offentlig 
aktør, kontrolletat, politi osv.).

SPØRSMÅL NR. 2055

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård
Besvart 17. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«En kurdisk kvinne har fått avslag på asylsøknaden sin 
ettersom myndighetene ikke mente det var troverdig at 
hun var tilknyttet PKK og at hun ikke var i fare ved retur til 
Tyrkia. PU overlot henne i Tyrkia til tyrkisk politi og hun 
har siden sittet i fengsel hvor det er fare for overgrep og 
nedverdigende behandling. 
 Hva vil statsråden gjøre for å forhindre, at kvinnen 
blir utsatt for menneskerettighetsbrudd i Tyrkia, og hvilke 
endringen gjøres for å garantere at personer ikke retur-
neres til tortur?»

Begrunnelse:

En kurdisk kvinne søkte om asyl i Norge i 2015. Med sin 
politiske bakgrunn og aktivitet i Det kurdiske arbeider-
parti, PKK, stod kvinnen i fare for å bli fengslet og torturert 

av tyrkiske myndigheter. I tillegg til beskyttelsesbehov fra 
tyrkiske myndigheter, har kvinnen behov for medisinsk 
behandling og bistand. Hun fikk avslag på asylsøknaden 
sin i 2017, og reiste videre til Tyskland for å søke asyl der. I 
tråd med Dublin-avtalen ble hun returnert til Norge, der 
hun først søkte om asyl. 
 Kvinnen ble returnert fra Tyskland til Norge 2. juli. 
Hennes advokat informerte oss dagen etter om at hun 
befant seg i Norge. Samme dag sendte en rekke organis-
asjoner og enkeltpersoner støtteuttalelser om at kvinnen 
ikke måtte sendes til Tyrkia grunnet fare for arrestasjon. 
Likevel vedtok UNE å returnere henne til Tyrkia den 4. 
juli. UNE fant at hennes søknad og klage ikke var trover-
dig. 
 I sitt brev til Utlendingsnemnda skriver Amnesty at 
«hun er i stor fare for å bli arrestert ved ankomst, og bli 
utsatt for tortur og å få en urettferdig rettgang.» Amnesty 
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viser til dokumentasjon som Amnesty International og en 
rekke andre anerkjente aktører har.
 Dette er forhold norske myndigheter kjenner til, og 
som de bør forholde seg til. 
 Den kurdiske kvinnen ble arrestert ved ankomst til 
Istanbul. Hennes situasjon er nå uviss. Hverken hennes 
familie eller advokater har fått anledning til å møte henne.

Svar:

Som kjent er det Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utle-
ndingsnemnda (UNE) som behandler enkeltsaker etter 
utlendingsloven og som vurderer om en asylsøker har 
behov for beskyttelse. Verken jeg som statsråd eller Justis- 
og beredskapsdepartementet kan gripe inn i eller påvirke 
enkeltsaker, med mindre de berører grunnleggende nas-
jonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. 
 På generelt grunnlag vil jeg vise til at vilkårene for å 
få beskyttelse (asyl) er regulert i utlendingsregelverket og 
i internasjonale avtaler, herunder Den europeiske men-
neskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 3. Det følg-
er av EMK artikkel 3 at ingen må returneres tilbake til 

dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedver-
digende behandling eller straff. 
 Hvorvidt en asylsøker har krav på beskyttelse vil være 
basert på skjønnsmessige helhetsvurderinger fra utlend-
ingsmyndighetenes side. Vurderingene bygger på søke-
rens forklaring og anførsler sammenholdt med forelig-
gende landinformasjon, fremlagt dokumentasjon og om 
søkeren kan anses troverdig. Dersom det er tvil om det 
foreligger fare for forfølgelse eller andre overgrep ved re-
tur skal tvilen etter asylrettslige prinsipper komme søker-
en til gode. 
 I saker hvor det fremsettes påstander om at det skal 
ha skjedd forfølgelse eller andre overgrep mot en asylsøk-
er etter retur, legger utlendingsmyndighetene stor vekt 
på, så langt det er mulig, å få klarlagt fakta for å kunne et-
terprøve sin egen håndtering av asylsaken. 
 UNE har opplyst at de, med bistand fra den norske 
ambassaden i Ankara, forsøker å få klarhet i hva som har 
skjedd etter at den kurdiske kvinnen ble uttransportert til 
Tyrkia. Etter mitt syn foranlediger ikke denne enkeltsaken 
behov for endringer i regelverket. 

SPØRSMÅL NR. 2056

Innlevert 10. august 2018 av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen
Besvart 21. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Hvordan vil statsråden konkret sikre hensynet til lokal-
befolkning og lokaldemokratiet i arbeidet med planpro-
grammet for konsekvensutredning av et mulig deponi 
i Brevik fremover, og vurderer statsråden saken i sam-
menheng med følgende flertallsforslag fra Innst. 127 S 
(2017-2018)”Stortinget ber regjeringen utarbeide en hel-
hetlig strategi for håndtering av farlig avfall i Norge”, hvor 
det framkommer hvordan målene kan nås, hvilke krav 
man kan stille til trygge løsninger, og kriterier for økt gjen-
vinning?»

Begrunnelse:

Klima- og miljødepartementet fastsatte 13. juli i år plan-
program for konsekvensutredning av et mulig deponi 
for uorganisk, farlig avfall i Brevik. Lokalt er det stort en-
gasjement rundt saken, og statsråden har tidligere fått 
spørsmål rundt offentliggjøring av dokumenter i saken. I 
sitt svar på skriftlig spørsmål, Dokument nr. 15:806 (2017-

2018), understreket statsråden at det skal være åpenhet 
rundt behandlingen av mulig nytt avfallsdeponi i Brevik, 
og at dette innebærer at departementet skal være åpne 
om prosessen, beslutningsgrunnlaget for beslutninger 
som tas, og at berørte parter i saken skal høres. 
 I sommer overtok staten myndighet til å utarbeide 
planprogram for nytt nasjonalt avfallsdeponi, med hen-
visning til forskrift om konsekvensutredninger, fordi 
Porsgrunn kommune selv ikke ønsket en konsekvensu-
tredning av deponi.

Svar:

Klima- og miljødepartementet ble i januar 2017 op-
pnevnt som ansvarlig myndighet for å fastsette planpro-
gram for et mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruve i 
Brevik. Forslag til planprogram, utarbeidet av forslagsstill-
er NOAH, ble sendt på høring av Klima- og miljødepar-
tementet i vinter. I den forbindelse ble det også avholdt 
et offentlig møte om saken i januar 2018. Lokalbefolk-
ningen, interesseorganisasjoner og berørte myndigheter 
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fikk gjennom høringen mulighet til å utale seg til plan-
programmet. Planprogrammet ble fastsatt av Klima- og 
miljødepartementet i juli 2018. Alle høringsuttalelsene 
ble i den forbindelse gjennomgått og vurdert, og planpro-
grammet ble på enkelte områder endret på bakgrunn av 
høringsuttalelsene.
 Forslagsstiller NOAH arbeider nå med å gjennomføre 
en konsekvensutredning av et mulig deponi for farlig av-
fall i Brevik, i tråd med fastsatt planprogram. Konsekven-
sutredningen vil oversendes departementet når den er 
klar. Foreløpig er ikke videre prosess bestemt, og det er 
heller ikke tatt stilling til om det er behov for videre statlig 
involvering. 
 De vedtak Stortinget gjorde ved behandling av stort-
ingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, jf. 
Innstilling 127 S, følges opp av regjeringen. 
 Det overordnede målet for farlig avfall er at det blir 
samlet inn og får en trygg behandling. Regjeringen er 
opptatt av å oppnå en reduksjon i mengdene farlig avfall 

som genereres. Økt materialgjenvinning av farlig avfall 
som kan skje uten videre spredning av miljøskadelige st-
offer er også i tråd med målet om en sirkulær økonomi, og 
norsk avfallspolitikk. Som en oppfølging av Jeløya-plat-
tformen, har Miljødirektoratet fått i oppdrag å utarbeide 
en plan for å begrense mengden farlig avfall innen 1. mars 
2019.
 Til tross for at mengde og type farlig avfall vil kunne 
endres som følge av teknologisk utvikling og nye krav til 
industrien, vil det være behov for å kunne behandle farlig 
avfall også fremover. En del avfall inneholder stoffer som 
ikke egner seg for gjenvinning, og som ikke skal inngå i 
nye produkter, og det viktigste er å sikre at slikt avfall blir 
forsvarlig håndtert. Også ved økt gjenvinning/rensing av 
farlig avfall vil det være volumer som må deponeres. Det 
er mange bedrifter som er avhengig av en løsning for sitt 
farlige avfall, og det er viktig at Norge opprettholder en 
behandlingskapasitet for farlig avfall.

SPØRSMÅL NR. 2057

Innlevert 13. august 2018 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 21. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«I sommer har Hydro i Årdal sluppet ut store mengder 
kreftfremkallende stoffer. Hydro sier de har slitt med ren-
seanlegget sitt i hele sommer. De har lovet forbedringer 
men selv denne uken veltet det ut forurensning som inne-
holder kreftfremkallende stoffer.
 Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for at Hydro 
rydder opp og sørger for å få renseanlegget til å fungere?»

Svar:

Under normal drift anses Hydro i Årdal sitt renseanlegg 
for røykgass fra anodeproduksjonen for å være svært effe-
ktivt og utslippene av for eksempel PAH ligger godt under 
det nivået som i Europa anses som oppnåelig ved bruk av 
beste tilgjengelige teknikker (BAT).
 Gjennom det siste halvåret har imidlertid virksom-
heten hatt flere hendelser hvor det har oppstått feil i 
renseanlegget. Dette har medført at røyk i korte period-
er har blitt sluppet ut urenset gjennom nødskorstein. 
Røykgassen består av blant annet SO2, PAH, støv og min-
dre mengder fluorider. Basert på utslippenes størrelse og 
varighet, antas det å være lite sannsynlig at utslippene har 

medført akutt fare for helse og/eller miljø. Utslippene har 
likevel vært svært plagsomme for en del beboere i nærom-
rådene. 
 Miljødirektoratet følger opp denne saken. Direktora-
tet skal på tilsynsbesøk til bedriften i uke 
 34. Direktoratet vil i den forbindelse foreta en grundig 
gjennomgang av de ulike hendelsene og vurdere eventu-
elle tiltak. 
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SPØRSMÅL NR. 2058

Innlevert 13. august 2018 av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth
Besvart 20. august 2018 av fiskeriminister  Harald T. Nesvik

Spørsmål:

«Kongekrabbe er eksklusiv og etterspurt i markedet. 
Den er også viktig som inntektskilde for mange fiskere. 
NRK melder 13.8 at Fiskeridirektoratet mener betydelige 
mengder kongekrabbe blir fisket og omsatt ulovlig.
 Hva gjør statsråden for å følge opp disse bekymring-
smeldingene, og for å sikre en bærekraftig forvaltning av 
kongekrabben - i tråd med de rammene Stortinget har 
vedtatt?»

Begrunnelse:

Ifølge NRK 13.8.18 mener Fiskeridirektoratet at langt 
mer kongekrabbe blir fisket enn de kvotene som er fast-
satt, og at store mengder omsettes svart. Sjømat Norge 
har, iflg. saken, anslått at så mye som flere hundre tonn å 
kongekrabbe blir omsatt svart. Stortinget har vedtatt at vi 
skal ha en todelt forvaltning av kongekrabben, med kom-
mersielt fiske øst for Nordkapp, mens man vest for Nor-
dkapp har såkalt desimeringsfiske. Kongekrabbekvoten 
for 2018 er på 1850 tonn, men Fiskeridirektoratet tror at 
“langt mer” kongekrabbe blir fisket og omsatt svart. Som 
direktoratet uttaler til NRK, er dette i så fall miljøkrimi-
nalitet som vil kunne ramme både bestanden og de som 
har sin næringsvirksomhet innen dette fisket. Det bes 
derfor om en orientering om hva statsråden vil gjøre for 
å få slutt på ulovlig kongekrabbefiske og sikre bærekraftig 
forvaltning.

Svar:

Stortingsrepresentant Myrseth reiser spørsmål om en 
problemstilling vi tar på alvor. Vi har over mange år hatt 
stor oppmerksomhet på ulovlig fangst og omsetning av 
fisk i Norge, og å bekjempe denne type kriminalitet er 
en høyt prioritert oppgave. Vi er kjent med problemstill-
ingen knyttet til ulovlig omsetning av kongekrabbe, og 
det er også grunnen til at problemstillingen reises i den 
nasjonale strategiske risikovurderingen som Fiskeridi-
rektoratet utarbeider hvert år i samarbeid med Kystvak-
ten og fiskesalgslagene om særlig prioriterte områder for 
kontroll. Ulovlig omsetning av kongekrabbe er her pekt 
på som en problemstilling som skal gis særlig oppmerk-
somhet. Dette har også en side mot det fisket som foretas 
av turistbedrifter, hvor det er innført noen tiltak for å få 
bedre kontroll over denne aktiviteten.
 Nærings- og fiskeridepartementet har hatt dialog 
med flere organisasjoner for å få oversikt over og innblikk 
i utfordringene som nå foreligger, og diskutert eventuelle 

forslag til tiltak. Dersom det foregår ulovlig omsetning av 
kongekrabbe i den utstrekning som skisseres, så er det 
meget alvorlig.
 Sjømat Norge har presentert konkrete forslag til til-
tak for å bekjempe ulovlig omsetning av kongekrabbe. 
De konkrete tiltakene er: 1. Forbud mot bruk av mobile 
kjøpsstasjoner, 2. Innstramming i bruk av samleteiner og 
3. Merking og sporing av kongekrabbe. Fiskeridirektora-
tet og Mattilsynet har vurdert tiltakene som Sjømat Norge 
har presentert og støtter forslagene. Departementet har 
også hatt dialog opp mot interesseorganisasjonene.
 På denne bakgrunn har Nærings- og fiskerideparte-
mentet bedt Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Mattil-
synet, om å om sende de konkrete forslagene på ordinær 
høring.
 Det er viktig at tiltakene som foreslås er gjennomfør-
bare for næringen og vi må derfor ha en grundig prosess 
før eventuelle endringer vedtas.
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SPØRSMÅL NR. 2059

Innlevert 13. august 2018 av stortingsrepresentant Willfred Nordlund
Besvart 24. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Hvor stor kostnad vil falle på Avinor som følge av NATOs 
inspeksjon av Evenes i 2014, og mener samferdselsminis-
teren at Avinor skal betale for de kravene NATO setter?»

Begrunnelse:

I svar fra forsvarsministeren 15:1998 (2017-2018) svarer 
han følgende om skillet mellom forsvarets utgifter og Avi-
nors på Evenes flyplass:

 «Det presiseres at Forsvarsdepartementet skiller mellom 
kostnader som er en direkte konsekvens av Stortingets beslut-
ning og kostnader som Avinor får som følge av andre forhold, 
som for eksempel NATOs inspeksjon av infrastrukturen på 
Evenes i 2014.»

 Undertegnede er kjent med at Avinor i over et år har 
eterlyst avklaringer om kostnadsdelinger i brevs form til 
Forsvarsdepartementet. Senest i mai 2018.

Svar:

Konseptvalgutredningen (KVU) for Evenes legger til 
grunn at forsvarssektoren skal dekke kostnader knyttet til 
spesifikke militære krav og/eller behov utover gjeldende 
krav for sivil flyplassdrift. Generelt skal heller ikke Avinor 
betale for de kravene som NATO setter. Avinor har imi-
dlertid opplyst at det på Evenes lufthavn foreligger like-
lydende avvik fra henholdsvis Luftfartstilsynet og NATO. 
Kravene gjelder utbedring av betong og fuger på den par-
allelle taksebanen. Ifølge Avinor skal kostnadene ved dis-
se utbedringene på om lag 8 millioner kroner fordeles likt 
mellom Avinor og Forsvaret.
 Avinor har videre opplyst at det er en pågående dialog 
med Forsvaret om den nærmere fordelingen av øvrige ko-
stnader, og at det derfor er for tidlig å fastslå Avinors sam-
lede kostnader på Evenes lufthavn.

SPØRSMÅL NR. 2060

Innlevert 13. august 2018 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 21. august 2018 av utenriksminister  Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

«Med utgangspunkt i ulike påstander om den norske bi-
standen til Palestina den siste tiden, kan utenriksminis-
teren forsikre at norsk støtte ikke bidrar til å belønne ter-
ror og anti-semittisme?»

Begrunnelse:

USA tilbakeholder store deler av sin støtte til FNs hjelpeor-
ganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNR-
WA). Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) har bedt 
Riksrevisjonen om å granske UDs økonomiske bistand til 
palestinske selvstyremyndigheter. Årsaken har vært på-
stander om at støtten via UNRWA indirekte har blitt gitt 
til individer som har spredt antisemittisme og bidratt til 
planlegging av terror mot Israel.

Svar:

Den norske bistanden til de palestinske selvstyremyn-
dighetene (PA) har som mål å bygge det institusjonelle 
fundamentet og sikre et bærekraftig økonomisk grunnlag 
for en fremtidig selvstendig palestinsk stat, i tråd med 
norsk politikk for en fremtidig to-statsløsning. Buds-
jettstøtten har over tid vært en viktig og positiv faktor for 
den palestinske økonomien, og for myndighetenes evne 
til å levere et best mulig tjenestetilbud til befolkningen. Is-
rael er støttende til de norske hovedprioriteringene, ikke 
minst gjelder dette arbeidet innenfor Giverlandsgruppen 
for Palestina (AHLC). Norge gir også støtte til prioriterte 
sektorer som energi, utdanning, helse og likestilling. Disse 
bidragene kanaliseres gjennom FN og internasjonale friv-
illige organisasjoner. I tillegg har Norge i lengre tid bidratt 
med støtte til israelske og palestinske frivillige organisas-
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joner som arbeider på menneskerettighetsområdet, og 
som støtter opp under to-statsløsningen. 
 Det gjennomføres ofte evalueringer av den norske 
bistanden til Palestina. Den siste forvaltningsgjennom-
gangen ble utført av Norad i fjor med godt resultat, og 
evalueringer av utvalgte prosjekter og programmer er 
en integrert del av Utenriksdepartementets og Norads 
arbeid. Budsjettstøtten ble for eksempel evaluert i fjor. 
I tillegg har Riksrevisjonen foretatt gjennomganger av 
vår samlede bistand til Palestina, senest i 2014. Disse 
gjennomgangene og evalueringene er viktige når depar-
tementet tar beslutninger og prioriterer mellom ulike 
virkemidler.
 FN har et strengt regelverk som forbyr ansatte å drive 
med virksomhet som utgjør en sikkerhetstrussel mot Is-
rael. UNRWAs ledelse har lagt stor vekt på dette de siste 
årene. De ansatte i organisasjonen vet at det vil ha konse-
kvenser, inkludert oppsigelse, dersom reglene ikke over-
holdes. Forekomsten av regelbrudd er vesentlig redusert 
siden 2014. I møter med UNRWAs ledelse har jeg vektlagt 
at arbeidet for å redusere regelbrudd må fortsette, og gis 
prioritet.
 Den palestinske støtteordningen for palestinske 
fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bi-
standsmidler. Dette har Norge fått gjentatte forsikringer 
om fra de palestinske selvstyremyndighetene. Daværende 

statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksmin-
ister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt 
til finansiering av ordningen. Dette ble igjen bekreftet i 
mitt møte med den palestinske finansministeren Shukri 
Bishara 5. august. Flere nærstående land har mottatt li-
knende forsikringer.
 Fra norsk side har vi samtidig formidlet tydelig til de 
palestinske selvstyremyndighetene at ordningen er uak-
septabel. I løpet av det siste halvåret er det internasjon-
ale presset på de palestinske selvstyremyndighetene økt 
for å endre eksisterende praksis, noe de har sagt seg villig 
til å gjøre. Vi har foreløpig ikke mottatt noen nye opplys-
ninger om at praksisen er endret, men vi vil fortsette å 
være en del av det internasjonale arbeidet for å få slutt på 
en uakseptabel ordning.
 Norge støtter ikke frivillige organisasjoner som op-
pfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, ra-
sisme eller antisemittisme. Bekjempelse av diskriminer-
ing, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme, er 
viktige prinsipper for det norske engasjementet. Regjerin-
gen la i 2016 frem en handlingsplan mot antisemittisme 
og hatefulle ytringer, og prioriterer dette arbeidet høyt. 
 Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte 
frivillige organisasjoner som har som sitt hovedformål å 
fremme boikott av Israel. Regjeringen har strammet inn 
forvaltningspraksis på dette området de siste årene.

SPØRSMÅL NR. 2061

Innlevert 14. august 2018 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 21. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«Ministeren vil overstyre lokal forvaltning og uttaler at 
det foreligger nok kunnskap til å fastsette ny bjørnesone 
i Nordland, og overkjører dermed rovviltnemda som 
forutsetter en konsekvensutredning som belyser også 
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Stortingets 
forlik forutsetter en todelt målsetning. Hva er grunnen til 
at ministeren ikke ønsker denne kunnskapen, som ek-
sempelvis hva som vil skje med de 10 000 sauene som 
beiter i og rundt begge områdene som er foreslått som ny 
bjørnesone?»

Begrunnelse:

Rovviltnemda i Nordland vedtok enstemmig under arbei-
det med ny forvaltningsplan:

 Forvaltningsplanen med nye alternativer for bjørne-
soner kan ikke tas stilling til uten at det foreligger en kon-
sekvensutredning som belyser næringsutøvelse og andre 
samfunnsinteresser, sett i sammenheng med bestands-
målene og konsekvenser av annet rovvilt, jerv, gaupe og 
ørn. Bjørnesonen i planen fra 2011 ligger fast inntil videre.
 I tillegg må det foreligge en vurdering av forslagene i 
forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den 
samiske reindrifta.
 Følgende hensyn skal tillegges vekt i en konsekvensu-
tredning:
 
 Næringsutøvelse av enhver karakter
 Andre samfunnsinteresser
 Bosetting og livskvalitet
 Jaktinteresser
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 Forholdet til lokalsamfunn
 Redusere tap på husdyr
 Redusere konfliktgrunnlaget mellom mennesker og  
 rovdyr
 
 Bakgrunn: En bærekraftig forvaltning er et overordnet 
hensyn ved forvaltningen av disse artene. Samtidig er det 
slik at rovvilt volder skade på næringsutøvelse, primært 
bufe- og tamreinnæring, samt på andre samfunnsinter-
esser. (...) Det følger av rovviltforskriftens formål i § 1 at 
forskriften skal sikre en bærekraftig forvaltning av de fire 
store rovviltartene. I tillegg fremgår det i formålsbestem-
melsen følgende:

 «Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivare-
ta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. 
Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike 
interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike 
rovviltarter. Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger 
forutsigbarhet og lokal medvirkning.»

 Dette er i tråd med Stortingets uttalelser ved behan-
dlingen av den siste rovviltmeldingen. Stortinget legger 
vekt på at det skal være mulig med levedyktige nærings-
virksomheter i landbruket, herunder næringsdrift basert 
på utmarksbeiting både for bufe og tamrein. Dessuten 
skal det tas hensyn til bosetting og livskvalitet i områder 
med rovvilt. Hensynet til disse interessene medfører at 
forvaltningen ikke kan legges opp på en slik måte at hen-
synet til rovvilt alene tillegges vekt. En bærekraftig forvalt-
ning innebærer at både hensyn til rovviltartene og andre 
samfunnsinteresser må avveies når det tas avgjørelser. Det 
er en del av handlingsrommet både i naturmangfoldloven 
og rovviltforskriften.
 Det vil trolig ta tid å oppnå bestandsmålet for bjørn i 
Nordland, men ulempene for beitenæringene vil oppstå 
raskt og øke i takt med økt bestand. Oppfyllelsen av en 
årlig bjørneyngling vil bety store endringer i forhold til 
dagens situasjon.

Svar:

Regjeringen fører en rovviltpolitikk i samsvar med Bern-
konvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforlikene av 
2004 og 2011 og flertallsvedtaket om ulv av 2016. Sentrale 
føringer i rovviltforlikene er at man skal nå bestandsmålet 
for de ulike rovviltartene, at man skal føre en tydelig sone-
forvaltning og at man skal dempe konfliktnivået. 
 Rovviltforlikene innebærer blant annet at man skal 
etablere prioriterte beiteområder og prioriterte rovvil-
tområder hvor en må legge vekt på de store rovdyrenes 
biologi, nåværende utbredelse og hva som er egnede le-
veområder for de ulike artene. Samtidig forutsetter den 
todelte målsettingen at områder som prioriteres for be-
itedyr har et omfang og arrondering som legger til rette 
for en levedyktig næringsdrift. Dette både for å oppnå 
bestandsmålene for store rovdyr i prioriterte rovviltom-

råder og et redusert skadeomfang med forutsigbarhet for 
næringsmessig beitebruk i prioriterte beiteområder. 
 Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet ga allerede i 2014 nemnda generelle 
signaler om behovet for en tydeligere soneforvaltning. 
Dette er fulgt opp med mer konkrete føringer direkte til 
region 7 i brev og møter i 2015, 2016, 2017 og 2018. Jeg 
konstaterer at nemnda ikke har gjennomført endringer i 
planen i samsvar med de signaler som er gitt. 
 Jeg viser også til at i gjeldende forvaltningsplan har 
rovviltnemnda i region 7 valgt å beholde det samme yn-
gleområdet for bjørn som i forvaltningsplanen fra 2011. 
Miljødirektoratet hadde allerede i 2011 faglige innsigels-
er til det fastsatte området. Miljødirektoratet hadde også 
i 2017 flere faglige innvendinger til den nye forvaltning-
splanen for region 7. Direktoratet er tydelig på at store 
deler av området som er satt av til yngleområde for bjørn 
ikke er egnet som leveområde for bjørn. Dersom området 
som er satt av ikke endres eller utvides vil det bli svært 
vanskelig å oppnå den regionalt fastsatte målsetningen 
på 1 årlig yngling av bjørn innenfor region 7. 
 Ved fastsetting av soner for både rovvilt og beitedyr 
vil det måtte gjøres prioriteringer som i noen tilfeller vil 
innebære at områder som er gode for rovvilt ikke nødven-
digvis blir rovviltprioriterte områder. På samme måte kan 
ikke alle gode beiteområder bli beiteprioriterte områder. 
Her må det gjøres en avveining der blant annet hensyn-
et til å nå bestandsmålet og ha en soneinndeling som er 
minst mulig konfliktfylt vektlegges. 
 Jeg mener at vi i utgangspunktet har god nok 
kunnskap til å kunne gjøre nødvendige endringer i 
soneinndeling for bjørn i regionen. I dette arbeidet skal 
også hensynet til beiteinteressene vektlegges. Klima- og 
miljødepartementet vil i den videre prosessen ha kontakt 
med rovviltnemnda i region 7, sekretariatet til nemnda og 
Miljødirektoratet.
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SPØRSMÅL NR. 2062

Innlevert 14. august 2018 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 17. august 2018 av statsminister  Erna Solberg

Spørsmål:

«Det er kommet fram at nå avgåtte fiskeriminister Per 
Sandberg fra en tid tilbake har et personlig forhold til en 
norsk-iransk statsborger, og at han har pleid kontakt med 
det iranske regiment, med deltakelse som statsråd på ar-
rangement på den iranske ambassaden.
 Når ble statsministeren kjent med forholdet til den 
norsk-iranske statsborgeren og statsråd Sandbergs kon-
takt med Iran, og hvilke sikkerhetsvurderinger og tiltak 
har regjeringen gjort siden da?»

Svar:

Spørsmålet representanten tar opp knytter seg til 
vurderinger som angår ulike menneskers personlige for-
hold, samt hvordan våre sikkerhetstjenester arbeider og 
hvilke kapasiteter de har. Jeg vil i det videre svaret forsøke 
å gi så dekkende informasjon som mulig, samtidig som 
jeg tar hensyn til de personer som er involvert og uten å gå 
inn på tjenestenes arbeidsmetoder på en måte som kan 
svekke deres arbeid for å ivareta samfunnssikkerheten. 
 Norge har normale diplomatiske forbindelser med 
Iran. Vi har en ambassade i Teheran og de har en ambas-
sade i Oslo. Som en følge av atomavtalen, har Norge av-
viklet store deler av våre sanksjoner og restriktive tiltak 
mot Iran. Samtidig er det begrensninger knyttet til vårt 
forhold til Iran på grunn av menneskerettighetssituasjo-
nen og restriksjoner på eksport av varer og teknologi på 
enkelte sensitive områder. Tidligere fiskeriminister Per 
Sandberg har arbeidet for å bedre markedsadgangen for 
norsk sjømat i Iran. I den forbindelse har han blant an-
net ledet en større norsk delegasjon til Iran høsten 2016. 
Arbeidet for å øke norsk markedsadgang i Iran har lenge 
vært kjent for Statsministerens kontor. Den offisielle reis-
en har vært kjent siden den ble planlagt. 
 Det vises i spørsmålet til arrangement på den iranske 
ambassaden. Jeg legger til grunn at det med dette menes 
arrangementer i regi av ambassaden. Nærings- og fisker-
idepartementet har bekreftet til media at Per Sandberg 
8. februar deltok på et arrangement på Akershus festning 
i regi av den iranske ambassaden. Etter det vi har klart å 
bringe på det rene, hadde ikke 
 Statsministerens kontor bekreftet informasjon om 
denne deltakelsen før den ble kjent gjennom media. Per 
Sandberg har selv bekreftet at han deltok på feiringen av 
persisk nyttår på Røde Kors’ konferansesenter, også dette i 
regi av den iranske ambassaden. Deltakelsen på feiringen 
av persisk nyttår har vært kjent siden offentlig omtale av 
tilstedeværelsen den 26. mars. Statsministerens kontor in-

formeres normalt ikke i forkant av at statsråder deltar på 
ulike arrangementer i regi av ambassader eller konsulater. 
Det ble heller ikke gjort i disse tilfellene. 
 Statsministerens kontor ble 8. juni kjent med på-
stander om at Per Sandberg skulle ha et forhold til en 
kvinne ved den iranske ambassaden og at tjenestetelefon 
skulle ha vært brukt på reise til Kina. Det ble raskt igang-
satt undersøkelser, både om de faktiske forhold og med 
sikte på å få nærmere klarhet i påstandene som var for-
midlet til kontoret. 
 Den 15. juni fikk Statsministerens kontor avklart at 
kvinnen det var snakk om, var Bahareh Letnes, som i hen-
hold til åpne kilder ikke var ansatt ved den iranske am-
bassaden. Det ble gjennomført et møte med PST samme 
dag for å gjøre nærmere vurderinger. Den 18. juni tok også 
Per Sandberg kontakt med Statsministerens kontor for å 
orientere om sitt forhold til Letnes. 
 I dagene som fulgte mottok Statsministerens kontor 
tilbakemelding fra PST. Av hensyn jeg har vist til innled-
ningsvis, vil jeg ikke gå inn i innholdet i dialogen mellom 
Statsministerens kontor og PST. Men det var ikke opplys-
ninger i tilbakemeldingen fra PST som ga grunnlag for at 
jeg ikke lenger skulle ha tillit til Per Sandberg som fiskeri-
minister. 
 Statsministerens kontor mottok i dagene som fulgte 
også tilbakemelding fra Nærings- og fiskeridepartement-
et vedrørende politisk ledelses bruk av mobiltelefoner på 
reise. Tilbakemeldingen var at departementet hadde ret-
ningslinjer for dette og at politisk ledelse hadde hatt med 
seg lånetelefon på de aktuelle reisene. Fordi hensikten 
med å levere ut lånetelefonen var å unngå at tjenestetele-
fonen skulle bli bragt med til høyrisikoland, la departe-
mentet til grunn at fiskeriministeren ikke hadde tatt med 
seg tjenestetelefon til Kina. Statsministerens kontor la til 
grunn at informasjonen som var mottatt om at han ikke 
hadde hatt med seg tjenestetelefon, var riktig. Informas-
jonen viste seg i ettertid å ikke stemme. Som redegjort for 
i svar fra fiskeriministeren på spørsmål 2020, rapporterte 
verken statsråden eller andre i departementet som i løpet 
av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, til sik-
kerhetsansvarlige i departementet slik departementets 
retningslinjer tilsier. 
 Av hensyn til ulike menneskers personlige forhold 
mener jeg det ikke er riktig å gå nærmere inn på dialogen 
kontoret har hatt med Per Sandberg og andre på dette sta-
diet av saken. 
 Den 24. juli mottar Statsministerens kontor beskjed 
om at Per Sandberg befinner seg i Iran. Det ble samme 
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dag tatt kontakt og gjort klart at gjeldende rutiner ikke var 
fulgt. Videre oppfølging ble avtalt ved hans retur til Norge. 
 Fiskeriministerens tjenestetelefon ble levert inn ved 
retur og tatt hånd om i NFD. Den ble håndtert i tråd med 
departementets sikkerhetsrutiner og i samsvar med anbe-
falingene fra PST. Telefonen befinner seg nå hos PST, som 
er de som eventuelt kan gi ytterligere kommentarer om 
resultatet av undersøkelsene. DSS har imidlertid opplyst 
at det ikke er registrert forsøk på innlogging i Nærings- og 
fiskeridepartementets saksbehandlingssystem den tiden 
telefonen befant seg i Iran. Nærings- og fiskerideparte-
mentet opplyser at det heller ikke lagres data fra saksbe-
handlingssystemet lokalt på telefonen. Tilgang til saks-
behandlingssystemet var ikke instal1ert på tidspunktet 
telefonen var i Kina. Jeg viser for øvrig til tidligere fisker-
iminister Per Sandbergs svar til Stortinget den 2. august: 
«Jeg vil understreke at gradert informasjon etter sikker-
hetsloven ikke sendes på e-post eller SMS, og slike doku-
menter ligger ikke på mobiltelefonen.» 
 Den l. august hadde jeg den første av en rekke samtal-
er med Per Sandberg de kommende dagene om disse 
spørsmålene. Statsministerens kontor blir gjennom me-
dia, etter samtalen 1. august, kjent med at Per Sandberg 
likevel hadde hatt med seg tjenestetelefon, i tillegg til 
lånetelefon, på reise til Kina. 
 Den 3. august mottar Statsministerens kontor en ut-
videt vurdering fra PST. Jeg viser igjen til begrunnelsen 
innledningsvis om hvorfor jeg ikke kan gå inn på innhol-
det i denne. Den 5. august ble det avtalt en forebyggende 
sikkerhetssamtale mellom PST og Per Sandberg. Denne 
fant sted den 8. august. Det ble også gjennomført en fore-
byggende sikkerhetssamtale med Bahareh Letnes samme 
dag. Den 9. august mottar jeg en brief fra PST om deres nye 
vurdering og den gjennomførte sikkerhetssamtalen. 
 Som redegjort for ovenfor, hadde Statsminister-
ens kontor løpende dialog med PST i den angjeldende 
perioden, blant annet som grunnlag for å vurdere be-

hov for eventuelle tiltak. Det gjøres løpende sikkerhets-
vurderinger av alle statsråders situasjon. Hvilke sikkerhet-
stiltak som gjennomføres, vil variere mellom statsråder og 
over tid basert på individuelle forhold. 
 Tidligere statsråd Per Sandberg gikk av 13. august. Jeg 
ga uttrykk for at jeg var enig i hans beslutning, og viser til 
min begrunnelse for dette i pressekonferansen samme 
dag. Jeg vil igjen understreke at mitt standpunkt var basert 
på en helhetsvurdering. I denne inngikk både de brudd på 
varslingsrutiner og sikkerhetsretningslinjer som han had-
de vedgått og hans skjønn når det gjelder håndtering av 
sikkerhet, samt hans private situasjon og muligheten til å 
fungere effektivt som statsråd i tiden fremover. 
 I denne saken ble Nærings- og fiskeridepartemen-
tets retningslinjer for telefonbruk brutt i forbindelse 
med både Kina-reisen og Iran-reisen. Til tross for at tje-
nestetelefoner ikke skal brukes til materiale gradert etter 
sikkerhetsloven innebar bruddene en sikkerhetsrisiko 
vi vil arbeide for å unngå. Justis- og beredskapsdeparte-
mentets oversikt fra departementene over mobilbruk i 
høyrisikoland viser ikke andre eksempler som er like al-
vorlige. Samtidig mener jeg saken illustrerer betydningen 
av god praksis. Rutiner må gjennomgås, og om nødvendig 
innskjerpes. Jeg har derfor bedt departementene, i samar-
beid med Justis- og 
 beredskapsdepartementet, om å ha en gjennomgang 
av rutinene ved utenlandsreiser. Det må sikres gode og 
oppdaterte retningslinjer. I tillegg må det være etablert 
rutiner som gjør at disse retningslinjene følges opp i prak-
sis på hver enkelt reise. Allikevel vil det også i fremtiden 
kunne skje bevisste eller utilsiktede brudd på retning-
slinjene. Da må det finnes prosedyrer som raskt og effe-
ktivt minimerer skadepotensialet i slike tilfeller. Jeg vil 
for øvrig også understreke at bruk av telefon og PCer kan 
utgjøre en sikkerhetsrisiko i mange flere situasjoner, også 
i Norge. Sikre systemer og god sikkerhetskultur er derfor 
viktig hver dag.

SPØRSMÅL NR. 2063

Innlevert 14. august 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 21. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Slik praksis er i dag kan privatpersoner få utlevert per-
sonlig informasjon om politiansatte, som blant annet kan 
gjøre de politiansatte mer utsatte for hevnaksjoner.

 Hvilke konkrete tiltak vil statsråden gjennomføre for 
å sikre at ikke privatpersoner får tak i den sensitive in-
formasjonen som kan finnes i personalmappene til poli-
tiansatte?»
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Begrunnelse:

Det er et viktig demokratisk hensyn at det offentlige får 
innsyn i opplysninger som er av offentlig interesse. Det 
finnes imidlertid en grense for hvilke opplysninger som 
burde kunne utleveres. Slik praksis er i dag kan privatper-
soner - som i verste fall har hevnmotiver - få opplysninger 
utlevert om konkrete politiansatte, som kan identifisere 
både den politiansatte og deres familie, samt en rekke 
andre opplysninger som strengt tatt ikke kan begrunnes 
utlevert som opplysninger av offentlig interesse, men 
som være svært skadelig for den enkelte politimann eller 
-kvinne å få offentliggjort.
 Dagens praksis med utlevering av politiansattes per-
sonalmapper er uholdbar og må endres. Om nødvendig 
må regjeringen foreslå endringer i lovverket for å ivareta 
personvern og sikkerhet for de politiansatte.

Svar:

Rammene for allmenhetens rett til innsyn i dokumenter i 
politiansattes personalmapper er trukket opp i offentleg-
lova.  Dokumenter i slike mapper vil i utgangspunktet om-
fattes av innsynsretten etter offentleglova, og privatper-
soner har samme rett til å kreve innsyn etter loven som 
for eksempel pressen. Samtidig er det flere bestemmelser 
i offentleglova som åpner for å gjøre unntak fra innsyns-
retten for opplysninger i personalmapper. Opplysninger 
som er underlagt taushetsplikt vil et organ ha en plikt til å 
unnta fra innsyn, og opplysninger kan også unntas blant 
annet hvis innsyn vil lette gjennomføringen av straffbare 
handlinger eller utsette enkeltpersoner for fare. 
 Opplysninger som er underlagt lovbestemt taushet-
splikt, har organet en plikt til å unnta fra innsyn etter of-
fentleglova § 13. Når det gjelder personalmapper, vil det 
i hovedsak være opplysninger om «personlige forhold», 

som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 
13. Taushetsplikten omfatter opplysninger det med god 
grunn er vanlig å ønske å holde for seg selv, slik som op-
plysninger knyttet til fysisk eller psykisk helse, seksuell 
legning, følelsesliv eller personlige egenskaper for øvrig, 
samt visse opplysninger knyttet til familie og hjem. Det 
skal alltid foretas konkrete vurderinger av alle opplysnin-
gene i de dokumentene det kreves innsyn i. Bestemmels-
en omfatter imidlertid ikke alle opplysninger av personlig 
karakter. Opplysninger for eksempel om visse typer per-
misjoner, eller om hva slags bierverv den ansatte har, vil 
i utgangspunktet ikke være underlagt taushetsplikt. Selv 
om dette kan sies å være opplysninger av personlig karak-
ter, kan informasjon om permisjonspraksis i organet eller 
politiansattes bierverv ha stor offentlig interesse. 
 I tillegg til unntaket for taushetsbelagte opplysninger, 
gir offentleglova § 24 annet ledd hjemmel for å unnta op-
plysninger dersom innsyn kan lette gjennomføringen av 
straffbare handlinger, eller utsette enkeltpersoner for fare. 
Denne bestemmelsen gir adgang til å unnta opplysninger 
dersom innsyn vurderes å kunne utgjøre en sikkerhets-
risiko for den ansatte. 
 Jeg har forståelse for at det kan oppleves utfordrende 
å håndtere krav om innsyn i politiansattes personalmap-
per, særlig når det gjelder vurderingen av hvilke opplys-
ninger som er underlagt taushetsplikt. I denne vurderin-
gen må det også tas hensyn til at opplysninger som i 
utgangspunktet ikke er omfattet av taushetsplikten, ved å 
kobles sammen med annen tilgjengelig informasjon kan 
røpe taushetsbelagt informasjon.  Etter min vurdering 
inneholder imidlertid gjeldende regelverk tilstrekkelige 
hjemler for å sikre at det ikke gis ut informasjon som kan 
gjøre politiansatte utsatt for hevnaksjoner eller på andre 
måter sette deres sikkerhet i fare. 

SPØRSMÅL NR. 2064

Innlevert 14. august 2018 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 22. august 2018 av klima- og miljøminister  Ola Elvestuen

Spørsmål:

«KLD vil overkjøre lokal forvaltning og rovviltnemda i 
Nordlands vedtak. Nordland har den laveste tilgangen 
på kalv etter tap i samisk reindrift. Nå under 40 %, og 
det holder på å knekke både en næring og en kultur. Her 
finnes også sørsamisk og lulesamisk reindrift.

 Hvordan kan regjeringa godta at kunnskap om bjørn 
er nok kunnskap for å gjøre endringer, og dermed se bort 
fra vedtaket om å vurdere forslagene til bjørnesone i for-
hold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den 
samiske reindrifta?»
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Begrunnelse:

Rovviltnemda i Nordland vedtok enstemmig under arbei-
det med ny forvaltningsplan:
 Forvaltningsplanen med nye alternativer for bjørne-
soner kan ikke tas stilling til uten at det foreligger en kon-
sekvensutredning som belyser næringsutøvelse og andre 
samfunnsinteresser, sett i sammenheng med bestands-
målene og konsekvenser av annet rovvilt, jerv, gaupe og 
ørn. Bjørnesonen i planen fra 2011 ligger fast inntil videre.
 I tillegg må det foreligge en vurdering av forslagene i 
forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den 
samiske reindrifta.
 Følgende hensyn skal tillegges vekt i en konsekvensu-
tredning:
 
 Næringsutøvelse av enhver karakter
 Andre samfunnsinteresser
 Bosetting og livskvalitet
 Jaktinteresser
 Forholdet til lokalsamfunn
 Redusere tap på husdyr
 Redusere konfliktgrunnlaget mellom mennesker og  
 rovdyr
 Det er bare 21 år siden kong Harald for første gang 
beklaget uretten mot det samiske på vegne av den norske 
staten. Nå holder regjeringas rovviltpolitikk på å knekke 
en samisk næring og en kultur. 
 Inntektene fra slaktinga blir dårlig når tilgangen på 
kalv etter tap er så lav som 39 prosent. Det er også vanske-
lig å utvikle flokken. Det er heller ikke slik at reineierne 
syns det er greit å leve av å fôre rovviltet. Slaktevektene 
på okser mellom 1-2 år er veldig gode i Nordland, så det 
er ikke slik at reinene er magre og i dårlig kondisjon. En 
reduksjon av rovviltbestanden er nødvendig for å sikre 
overlevelsen til reindrifta i Nordland, ikke en oppbygging 
av bjørnestammen i reinbeitedistrikt og kalvingsland. 
 
 Rovviltforvaltningen skal også bygge på erfaringsba-
sert kompetanse. Målet er at den regionale myndigheten 
i rovviltforvaltningen skal styrkes. De regionale rovvilt-
nemdene som har reineiere med, har kompetanse også 
basert på erfaringer. Men når nemdene utøver lokal for-
valtning, kommer gjerne overprøvingene fra direktorat og 
departement. Både tidligere klima- og miljøvernminister 
Vidar Helgesen og minister Ola Elvestuen har gjennom 
svar på skriftlige spørsmål bekreftet regjering har rovviltet 
som hovedmål. Det er et brudd med Stortingets rovvilt-
forlik og den todelte målsetninga. Ministrene viser stadig 
til soneinndeling, uten å ta hensyn til eksempelvis Odden, 
forsker i NINA, som på fagseminaret i forbindelse med 
forvaltningsplanarbeidet uttalte at nemda i Nordland 
hadde en umulig oppgave med å oppfylle soneforvaltnin-
gen. Derfor trenges både en konsekvensutredning som 
belyser næringsutøvelser og andre samfunnsinteresser og 

vurderingen etter folkerettslige forpliktelser ovenfor den 
samiske reindrifta. 

Svar:

Denne regjeringen fører en rovviltpolitikk som er i sams-
var med Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rov-
viltforlikene av 2004 og 2011 samt flertallsvedtaket om 
ulv i 2016. Naturmangfoldloven er utformet på en slik 
måte at den ikke skal komme i konflikt med forhold kny-
ttet til urfolk og minoriteter, jf. Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) 
kapittel 2.7. 
 Dette innebærer blant annet at vi ikke har bestands-
mål for ulv i samiske tamreinområder. Fordi 40 % av 
Norges areal er tamreinområde er det vanskelig å komme 
utenom at man må ha noe rovvilt i disse områdene. Deler 
av det nasjonale bestandsmålet for jerv, gaupe, bjørn og 
kongeørn skal derfor nås innenfor samiske tamreinom-
råder. Bestandsmålene for jerv, gaupe og bjørn er imidler-
tid satt lavt i disse områdene, blant annet av hensyn til 
samisk tamreindrift. Bestandsmålene Stortinget har satt 
for disse tre artene er for øvrig så lave at artene vil fortsette 
å være klassifisert som sterkt truede på Norsk rødliste for 
arter selv når bestandsmålene nås. 
 Antallet rovviltskader på nasjonalt nivå har en klar 
nedadgående trend. Sau erstattet som tatt av rovvilt er re-
dusert med 41 prosent siden 2013. Tamrein erstattet som 
tatt av rovvilt er redusert med 26 prosent siden 2013. I 
samme periode har erstatning for sau tapt til rovvilt i Nor-
dland har gått ned med omtrent 50 prosent, mens erstat-
ning for rein tapt til rovvilt har vært omtrent på samme 
nivå. Det er jerv og gaupe som forårsaker hoved andelen 
av tapene i Nordland.
 Den todelte målsettingen innebærer at vi skal ha både 
rovvilt og beitedyr i Norge. I områder som prioriteres for 
rovvilt skal det legges vekt på de store rovdyrenes biologi, 
nåværende utbredelse og hva som er egnede leveområder 
for de ulike artene. Dette er en forutsetning for å kunne 
oppnå bestandsmålene for store rovdyr i prioriterte rov-
viltområder. I områder for beitedyr skal omfang og ut-
forming legge til rette for en forutsigbar og levedyktig 
næringsdrift. 
 Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet ga allerede i 2014 generelle signaler 
om behovet for en tydeligere soneforvaltning i region 7. 
Dette er fulgt opp med mer konkrete føringer direkte til 
regionen i brev og møter i 2015, 2016, 2017 og 2018. Jeg 
konstaterer at nemnda, etter fire år, ikke har gjennomført 
endringer i planen i tråd med de signaler som er gitt. Jeg 
viser også til at i gjeldende forvaltningsplan har rovvilt-
nemnda i region 7 valgt å beholde det samme yngleområ-
det for bjørn som i forvaltningsplanen fra 2011. Miljødi-
rektoratet hadde allerede i 2011 faglige innsigelser til det 
fastsatte området. Miljødirektoratet hadde også i 2017 
flere faglige innvendinger til den nye forvaltningspla-
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nen for region 7. Direktoratet er tydelig på at store deler 
av området som er satt av til yngleområde ikke er egnet 
som leveområde for bjørn. Direktoratet påpeker videre at 
dersom området ikke endres eller utvides vil det bli svært 
vanskelig å oppnå den regionalt fastsatte målsetningen 
på 1 årlig yngling av bjørn innenfor region 7. 
 Ved fastsetting av soner for både rovvilt og beitedyr 
vil det måtte gjøres prioriteringer som i noen tilfeller vil 
innebære at områder som er gode for rovvilt ikke nødven-
digvis blir rovviltprioriterte områder. På samme måte kan 
ikke alle gode beiteområder bli beiteprioriterte områder. 
Her må det gjøres en avveining der blant annet hensynet 
til bestandsmålet, og til behovet for å ha en soneinndeling 
som er minst mulig konfliktfylt, vektlegges. Samiske inter-
esser vil også være et sentralt hensyn som inngår i denne 
avveiningen. 

 Når det gjelder spørsmålet om å se bort fra Rovvilt-
nemndas vedtak om innhenting av kunnskap, antar jeg 
at representanten viser til Rovviltnemndas vedtak av 30. 
mai 2018. I vedtaket fremgår det at “Nemnda avventer yt-
terligere utredninger før det tas stilling til evt. endringer i 
bjørneområdet”. Hvilken type utredninger Rovviltnemn-
da ønsker å innhente fremgår imidlertid ikke. Jeg mener 
at vi i utgangspunktet har god nok kunnskap til å kunne 
gjøre nødvendige endringer i soneinndeling for bjørn i re-
gionen. Departementet vil i den 
 videre prosessen ha kontakt med rovviltnemnda i re-
gion 7, sekretariatet til nemnda og Miljødirektoratet. Det 
er nødvendig å få på plass en forvaltningsplan som kan 
legge til rette for at vi når vårt bestandsmål for ynglende 
bjørn i denne regionen. 

SPØRSMÅL NR. 2065

Innlevert 15. august 2018 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 22. august 2018 av fiskeriminister  Harald T. Nesvik

Spørsmål:

«Hva vil myndighetene gjøre for å forsikre seg om at 
dumpingen av avlusningsmidler i viktige reke- og fiske-
områder er stoppet og ikke gjentar seg, og vil myndighe-
tene ta initiativ til etterforsking av selskaper som har gjen-
nomført dumpingen?»

Begrunnelse:

Reke- og kystfiskere har i mange år opplevd at reker og fisk 
forsvinner fra fjorder hvor oppdrettsnæringen har eta-
blert lokaliteter og brukt avlusingsmidler. I mars 2017 ble 
det innført forbud mot dumping av lusemidler i nærhet-
en av rekefelt og gyteområder for fisk. NRK har avslørt at 
flere aktører i oppdrettsnæringen bryter det nye regelver-
ket – uten å bli straffet. Én av disse aktørene er brønnbåt-
selskapet Sølvtrans. Flere selskap innrømmer regelbrudd. 
Norges Fiskarlag krever at myndighetene griper inn, og er 
bekymret for at kombinasjon av ulike kjemiske utslipp 
tilsammen kan ha en negativ effekt.

Svar:

Vinteren 2017 ble det fastsatt nye og strengere regler for 
å redusere fare for miljøskade ved medikamentell behan-
dling mot lakselus. Etter en grundig høringsrunde, ble det 

besluttet å innføre forbud mot tømming av behandlings-
vann fra brønnbåter i nærheten av gytefelt eller rekefelt.
 Forskrift om transport av akvakulturdyr § 22 a lyder:
 Vann som er tilsatt legemidler for behandling av fisk 
mot lakselus, kan ikke tømmes til sjø nærmere enn 500 
meter fra rekefelt eller gytefelt jf. de felt som til enhver tid 
vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy.
 Når tømming av badebehandlingsvann skjer andre 
steder enn ved akvakulturanlegget, skal vannet tømmes 
ut mens fartøyet er i fart.
 Det er imidlertid ikke uten videre miljømessig fors-
varlig å tømme badebehandlingsvann i ethvert område 
utenfor forbudssonen. Akvakulturlovens krav om mil-
jømessig forsvarlig drift gjelder uansett, slik at tømming 
av badebehandlingsvann fra brønnbåter utenfor forbuds-
sonen i alle tilfeller må gjennomføres på en miljømessig 
forsvarlig måte. Utslipp av behandlingsvann fra brønnbåt 
faller også inn under forurensningslovens bestemmelser.
 Fiskeridirektoratet er derfor gitt i oppdrag, sammen 
med Miljødirektoratet, å utarbeide en veileder som bl.a. 
klargjør hvilke hensyn som må tas før tømming av bade-
behandlingsvann fra brønnbåter kan skje utenfor de for-
budte områdene. Det arbeides for å få klar en slik veileder 
om kort tid, og jeg gjør oppmerksom på at jeg har bedt 
om at min habilitet blir vurdert av Justisdepartementets 
lovavdeling før veilederen skal godkjennes. Dette er på 
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bakgrunn av mitt tidligere ansettelsesforhold i et brønn-
båtrederi.
 Når veilederen er fastsatt, vil det være naturlig at Fisk-
eridirektoratet går i dialog med brønnbåtnæringen og 
informerer om hvordan de best mulig kan etterleve re-
gelverket. 

 Det er Fiskeridirektoratets ansvar å vurdere hvor-
vidt det er grunnlag for anmeldelser for eventuelle over-
tredelser av regelverket. Jeg vil ikke kommentere dette 
spørsmålet ytterligere, før min habilitet er vurdert.

SPØRSMÅL NR. 2066

Innlevert 16. august 2018 av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski
Besvart 24. august 2018 av utenriksminister  Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

«Hva gjør norske myndigheter for å ettergå opplysninger 
om overgrepene mot uighurene i Kina, og når og på hvilk-
en måte har norske myndigheter reagert ovenfor Kina på 
det som skjer?»

Begrunnelse:

Forrige uke måtte Kina svare for seg i et todagers møte i 
FNs komité for bekjempelse av rasediskriminering an-
gående utviklingen i Xinjiang-provinsen. Internasjonale 
medier rapporterer at en million uighurer, omtrent 10 
% av den uighurske minoriteten, nå er plassert i såkalte 
«politiske omskoleringsleire», og at ytterligere 2,2 mil-
lioner er tvunget til å delta i «åpne re-utdanningsleire». I 
tillegg skal arrestasjoner og forsvinninger være svært ut-
bredt. Kinesiske representanter avviste alle anklager i ut-
spørringen i komiteen. 
 Kina begrunner sin politikk i terrorbekjempelse, og at 
regionen har vært spesielt rammet av terrorhendelser, sp-
esielt fra gruppen som kaller seg Øst-Turkestans islamske 
bevegelse (ETIM), som har bånd til Al-Qaida og som står 
på FNs terrorliste. Det er svært bekymringsverdig at Kina 
nå ser ut til å undertrykke en befolkning på flere millioner 
mennesker på grunn av en terrorgruppes handlinger.

Svar:

Rapportene om situasjonen for muslimske minoriteter 
i Xinjiang vekker bekymring. Dersom beskrivelsene i de 
nevnte rapportene medfører riktighet, er det alvorlig. 
Dette har jeg også nylig gitt uttrykk for overfor Stortinget. 
 Jeg har også notert rapportene og vurderingene som 
er kommet til uttrykk under den pågående høringen 
av Kina i FNs rasediskrimineringskomite (CERD). Det 
er riktig at kinesiske myndigheter på sin side gjør gjel-

dende bekymring for sikkerhetsutfordringer knyttet til 
radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi vil fortsette å 
følge med på situasjonen i Xinjiang.
 Bilateral dialog og multilateralt samarbeid er våre 
viktigste virkemidler i arbeidet for å fremme og beskytte 
menneskerettigheter. Menneskerettigheter er en integrert 
del av regjeringens utenrikspolitikk, og derfor også en vik-
tig del av dagsordenen for vår bilaterale dialog med Kina. 
Multilateralt vil Norge delta i FNs periodiske landhøring 
(UPR) av Kina som finner sted i Menneskerettighetsrådet 
i november. Dette er en anledning til å gi konkrete anbe-
falinger om menneskerettighetssituasjonen i Kina.
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SPØRSMÅL NR. 2067

Innlevert 16. august 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 24. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Mener finansministeren det er riktig at forbrukerne i 
Norge blir «belønnet» med poeng innen fly, varehandel 
og andre rabatter når de handler på kreditt, og vil reg-
jeringen regulere bransjens mulighet til å tilby slike for-
delsprogram fremover?»

Begrunnelse:

Aktørene i kredittkortbransjen med sterkest vekst har bo-
nusprogram hvor det «belønnes» å bruke kredittkort. Det 
er rimelig å tro at dette medvirker til økt gjeld og mislig-
hold. De siste årene er det gjort en rekke innstramminger 
i kredittkort-/forbrukslånsbransjen. Det er blant annet 
innført strengere krav til markedsføring, fakturering og 
kredittvurdering. I tillegg vil det fra neste år bli dyrere 
for forbrukslånsbankene å være omfattet av innskudds-
garantien. Dette er alle tiltak for å beskytte forbrukeren. 
En sterk driver for gjeldsvekst er bonusprogrammene ved 
bruk av kredittkort, til eksempel har Bank Norwegian sin 
kredittkortportefølje på få år vokst til et samlet utlån på 
6.1 milliarder per 30.6.2018.

Svar:

Spørsmålet er overført til meg siden regler om hvilke avta-
levilkår som kan knyttes til kredittavtaler, hører under 
Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.
 Som et av regjeringens tiltak for å forebygge gjeld-
sproblemer i private husholdninger ble det våren 2017 
fastsatt en ny forskrift med strengere regler for hvordan 

man kan markedsføre kreditt (forskrift 5. april 2017 nr. 
437 om markedsføring av kreditt). Forslaget til forskrift 
hadde blant annet bakgrunn i en utredning om temaet 
som var utarbeidet av professor Tanja Jørgensen. Et av 
forslagene i utredningen gikk ut på at inngåelse av en 
kredittavtale eller utnyttelse av en allerede inngått ram-
meavtale ikke skal kunne settes som vilkår for å kunne 
inngå en annen avtale eller for å få en annen vare eller tje-
neste til bedre vilkår enn man ellers ville ha fått (såkalte 
tilleggsfordeler). Det var delte meninger om dette forsla-
get i høringen. Forslaget ble ikke fulgt opp som en del av 
forskriften, blant annet fordi en slik forbudsbestemmelse 
ligger utenfor forskriftskompetansen som følger av hjem-
melsbestemmelsene i finansavtaleloven § 46 tredje ledd 
og markedsføringsloven § 6 femte ledd.
 I forskriften § 4 er det gitt regler om hvor fremtre-
dende plass man i markedsføringen av kreditt kan gi 
omtalen av tilleggsfordeler som er knyttet til kreditten. 
Omtalen av tilleggsfordelene kan ikke gis en mer fremtre-
dende plass eller eksponering enn de opplysningene som 
skal inngå i markedsføringen etter finansavtaleloven § 46 
første og annet ledd.
 Det har i høringen av forslaget til en ny finansavtalel-
ov (jf. Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 
7. september 2017) kommet innspill om behov for stren-
gere regler om tilleggsfordeler som oppnås ved å inngå 
kredittavtale eller å bruke kreditt, og dette er noe departe-
mentet vil se nærmere på. Et forbud mot å knytte tilleggs-
fordeler til kreditt vil ha stor betydning for bransjen og må 
vurderes grundig. 

SPØRSMÅL NR. 2068

Innlevert 16. august 2018 av stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen
Besvart 27. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Kan statsråden redegjøre for hvordan han vil sikre at 
kystvakta har egen militær helikopterkapasitet i fremtid-
en?»

Begrunnelse:

Kystvakta har et særdeles viktig oppdrag med tilst-
edeværelse i nord. Gjennom fiskerioppsyn og ivaretagelse 
av lov og orden, samt søk og redning ved ulykker på norsk 
sokkel. Den militære helikopterkapasiteten til Kystvakta 
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gir en dimensjon i disse oppgavene som ikke kan erstattes 
av sivile. 
 Det foreligger i dag usikkerhet om hvorvidt Kystvakta 
skal beholde sin helikopterkapasitet med NH90. Ved at 
Kystvakta mister denne kapasiteten svekker vi mulighet-
en til en bærekraftig forvaltning på sokkelen og går på ak-
kord med fiskere sitt liv og helse i tilfelle ulykker.

Svar:

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. august 
2018 med spørsmål fra stortings-representant Geir Adel-
sten Iversen om statsråden kan redegjøre for hvordan han 
vil sikre egen militær helikopterkapasitet til Kystvakten i 
fremtiden.
 Langtidsplanen for Forsvaret inkluderer militær he-
likopterkapasitet til Kystvakten. NH90 skal etter denne 
planen inngå som en integrert del av kystvaktens helikop-
terbærende fartøyer. På kystvaktens fartøyer skal helikop-
tre sikre evne til overvåkning, suverenitetshevdelse, res-
surskontroll i havområdene og være redningsberedskap 
til havs.

 Det har imidlertid blitt reist spørsmål om det er mulig 
å produsere nok flytimer med NH90 til å kunne dekke 
ambisjonen i langtidsplanen som omfatter helikopter-
kapasitet til Kystvakten. Jeg har tidligere vært tydelig på at 
vi skal finne løsninger som gjør at Forsvaret kan levere på 
det nivået som er forutsatt i langtidsplanen og at vi skal ha 
helikopter til Kystvakten.
 Uten helikopter ombord på kystvaktfartøyene vil den 
operative evnen og kapasiteten til Kystvakten være svek-
ket. Departementet har derfor gitt Forsvarets Forskning-
sinstitutt i oppgave å undersøke om det faktisk er mulig 
å nå vedtatt ambisjon med NH90, samt undersøke hvor 
mye det koster å drifte NH90 i fremtiden.
 Rapporten fra FFI ble mottatt for få dager siden. De-
partementet arbeider nå med å sette seg inn i de funnene 
FFI har gjort. Blant annet i lys av denne rapporten vil det 
bli 
 arbeidet videre med å avklare fremtidig ambisjon 
med NH90 og om det eventuelt er behov for ytterligere 
tiltak for å nå ambisjonen i langtidsplanen.

SPØRSMÅL NR. 2069

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 24. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Vil statsråden ta initiativ til å endre norsk praksis og 
lovverk slik at offentlige sykehus praktiserer full åpenhet 
om medisinpriser og ikke inngår avtaler om medisinkjøp 
som jusprofessorer mener er lovstridige, der legemiddel-
firma blant annet krever å få liste over hvilke personer i 
helsetjenesten som har fått kjennskap til «hemmelig» in-
formasjon?»

Begrunnelse:

Legemidler til en årlig innkjøpskostnad på over 20 mil-
liarder kroner kan omfattes av hemmelighold norske 
myndigheter har åpnet for. Det gjelder blant annet me-
disin som brukes på sykehusene og som helseforetakene 
innhenter anbud for. Men også medisin som pasientene 
bruker utenfor sykehus, men som er finansiert og som 
er innhentet anbud for (H-resept), og legemidler finan-
siert over folketrygden (blåreseptordningen).  Legemi-
ddelfirmaer krever nå omfattende hemmelighold som 

betingelse for å forhandle om rabatter på svært dyre 
medisiner. Legemiddelfirma har også krevd at helsemy-
ndighetene utleverer en oversikt over hvem som har fått 
innsyn i hemmelige prisene.  I følge avtaler som Bergens 
Tidende har fått innsyn i, signerer helsemyndighetene 
avtaler for å kunne forhandle om rabatter, og avtalene er 
omfattet av streng taushetsplikt. I følge jusprofessor Jan 
Fridthjof Bernt kan ikke helseforetakene avtale seg ut av 
sine lovpålagte forpliktelser til å gi allmennheten innsyn 
i viktige og konsekvensfylte beslutninger. I følge gener-
alsekretær Elin Floberghagen i Norsk presseforbund er 
det oppsiktsvekkende og alvorlig at det offentlige inngår 
denne type avtaler, og hevder at slike avtaler tilsideset-
ter norsk lov når de lar private aktører diktere hva syke-
husene skal gi ut av offentlig informasjon og hva de kan 
uttale seg om.
 Norsk Presseforbund mener at dette gir private ak-
tører kontroll over informasjon og informasjonsdeling i 
det offentlige som de ikke har krav på, og advarer mot at 
en slik praksis kan føre til jakt på kilder til lekkasjer. Også 
Fagforbundet ved nestleder Sissel Merete Skoghaug er 



124 Dokument nr. 15:14 –2017–2018

sterkt kritiske til og stiller spørsmål ved lovligheten av å 
utlevere slike lister over ansatte til legemiddelselskap.

Svar:

Bruk av rabattavtaler mellom det offentlige og legemi-
ddelindustrien må håndteres innenfor de rammer som 
dagens lovverk setter. Dette ble bl.a. drøftet i Prop. 83 L 
(2015-2016) Endringer i legemiddelloven (refusjonskon-
trakter og rabatter). Offentleglova, forvaltningsloven og 
legemiddelloven regulerer i hvilken grad legemiddelpris-
er kan unntas offentlighet. 
 Jeg vil understreke at det er de regionale helseforetak-
ene som må vurdere helt konkret hvilke rabatter som kan 
godtas i spesialisthelsetjenesten. Dette er en del av deres 
sørge for-ansvar, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. De 

regionale helseforetakene vurderer innenfor de rammer 
dagens lovverk setter, hvilken informasjon det er aktuelt 
å unnta fra innsyn. 
 Det er også de regionale helseforetakene som må 
vurdere – innenfor lovgivningens rammer – om de skal 
innføre rutiner knyttet til åpenhet om legemiddelpriser 
og hva innholdet i slike rutiner eventuelt skal være. De re-
gionale helseforetakene har ansvaret for å etablere gode 
rutiner for håndtering av konfidensiell prisinformasjon 
ute i tjenesten. 
 De regionale helseforetakene har nylig hatt på høring 
en rapport om Håndtering av enhetspriser for legemidler 
og prinsipper for rutiner for prisinformasjon. Jeg er kjent 
med at de regionale helseforetakene vil behandle denne 
rapporten til høsten.

SPØRSMÅL NR. 2070

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 27. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Vil statsråden gjøre tiltak for å hindre mangel på til-
gang på antibiotikamiksturer for barn og sikre tilpassede 
legemiddelforpakninger slik at man ikke blir tvunget til å 
gi barn som trenger antibiotikabehandling mindre treff-
sikkert antibiotika?»

Begrunnelse:

Markedet er lite for anbibiotikamiksturer, og etterspørse-
len fungerer ikke som en driver for å kunne ha midler på 
markedet som fagmiljøet trenger. I følge Legemiddelnet-
tverket for barn, så mangler man i Norge de beste antibio-
tika mot urinveisinfeksjon(pivmecillinam og amoxicillin/
clavulansyre). Ved hud/bløtdelsinfeksjoner hos barn så 
har man ikke tilgjengelig førstevalget dikloxacillin/fluk-
loxacillin. At antibiotika ikke produseres som miksturer, 
gjør at man ender opp med å måtte gi antibiotika til barn 
som ikke treffer eller er mer bredspektret enn nødvendig.  
Spørsmålsstiller er gjort kjent med at Legemiddelnettver-
ket for barn har jobbet mot LMI, produsenter og SLV i flere 
år uten å nå fram. Å skaffe disse medikamentene gjennom 
registreringsfritaksordningen, oppleves av tjenesten som 
omstendelige prosesser som også krever at apotekene 
gjør denne jobben, og er et alternativ som ikke fungerer 
i praksis.

Svar:

I dagens system er det helt og fullt leverandørene som 
beslutter om de vil søke markedsføringstillatelse i Norge 
og om de vil levere et produkt på det norske markedet. 
Myndighetene har ingen mulighet til å kreve leveranser, 
men har mulighet til å bruke ulike virkemidler for å sørge 
for at produktene leveres til det norske markedet.
 De virkemidlene som er til rådighet innenfor dagens 
regelverk er følgende:
• Avgiftsfritak for produkter det er særlig behov for
• Heve prisen
• Oppfordre til samarbeid om nordiske/felleseuropeiske 

pakninger
 
 Det finnes fortsatt flere antibiotikamiksturer på det 
norske markedet, men flere er også fjernet fra det norske 
markedet de siste årene. Noen antibiotikamiksturer har 
heller aldri hatt markedsføringstillatelse. Vi ser også tils-
varende utfordringer for andre produkter til barn, som er 
en liten pasientgruppe. Statens legemiddelverk opplyser 
at dette er en bekymring de deler med Nasjonalt kom-
petansenettverk for legemidler til barn. Statens legemi-
ddelverk opplyser også om at de samarbeider med både 
Nettverket for legemidler til barn og Barnelegeforeningen 
om disse problemstillingene.
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 Legemiddelverket har i flere konkrete tilfeller, etter 
innspill fra det barnemedisinske miljøet, oppfordret pro-
dusenter av antibiotikamiksturer til å søke om markeds-
føringstillatelse i Norge. Så langt har dette imidlertid ikke 
resultert i at produsentene har markedsført de aktuelle 
antibiotikamiksturene.
 Basert på erfaringene så langt, planlegges et møte 
mellom Statens legemiddelverk, Legemiddelindustrien 
(LMI), Nettverket for legemidler til barn og Barnelegefore-
ningen denne høsten der ulike tiltak og mulige løsninger 
på disse utfordringene vil bli diskutert. Det arbeides også 
for å se om et nordisk samarbeid kan bidra til å løse ut-
fordringene.

 For å legge til rette for utvikling av legemidler til barn 
har EU vedtatt et eget regelverk som også er gjennomført 
i norsk rett. Dette innebærer at det for alle legemidler 
skal gjennomføres en særskilt plan for utprøving på barn 
i utvikling av legemidler. Regelverket pålegger imidler-
tid ikke produsenter å markedsføre i alle land, og bidrar 
dermed ikke til å løse alle utfordringene. EU la frem en 
evaluering av regelverket i 2017 og denne viser at det har 
vært en økning i antallet legemidler godkjent for barn 
som følge av regelverket om legemidler til barn. EU arbei-
der nå med å se på mulige endringer i regelverket slik at 
man kan bedre gjennomføringen av det.

SPØRSMÅL NR. 2071

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 23. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«Etter ny utslippsberegning for personbiler (WLTP) vil 
utslippsverdiene kunne bli vesentlig høyere enn med da-
gens målemetode (NECD). Ettersom engangsavgiften ved 
kjøp av ny bil er basert på beregnet utslipp, vil en omleg-
ging til ny måling kunne medføre langt høyere avgift om 
man ikke foretar en konvertering som nedjusterer avgif-
ten etter nye utslippstall.
 Hva vil finansministeren gjøre for å unngå avgifts-
hopp og konkurser blant bilforhandlere?»

Begrunnelse:

EU har innført nye regler for laboratorietesting av utslipp 
og forbruk på nye biler. Den nye testmetoden kalles WLTP 
og erstatter den utgående testmetoden NEDC. Nye biler 
registrert etter 1. september 2018 skal være typegodkjent 
etter WLTP-standard. WLTP testen belaster bilen hardere 
og går over en lengre strekning enn NEDC og fører følgelig 
til at samme bil får et betydelig høyere utslippsresultat 
enn hva den gamle målemetoden (NEDC) gav. Siden det 
i 2018 fortsatt praktiseres et avgiftssystem tilpasset NEDC, 
har man utviklet et omregningsverktøy (kalt CO2MPAS) 
som skal regne WLTP-verdier tilbake til NEDC-verdier. 
Dette verktøyet kan gi upresise beregninger og dermed 
føre til en økning av engangsavgifter høsten 2018. Fra 1. 
januar 2019 beregnes avgiftene direkte fra WLTP-verdier 
(uten bruk av CO2MPAS) og det gir ytterligere en avgifts-
økning dersom avgiftssystemet ikke harmoneres med den 

nye testprosedyren. En liten 5-seters personbil (bensin) 
med automatgir får en avgift fra kr 67 100 (NEDC) til kr 84 
000 (CO2MPAS) i høst og endelig -anslagsvis- kr 154 000,- 
(WLTP). Tilsvarende tall for engangsavgift på familie SUV 
(diesel) kr 167 000 (NEDC) til kr 194 000 (CO2MPAS) og 
endelig – anslagsvis - kr 397 000 (WLTP).

Svar:

Engangsavgiften på biler beregnes på bakgrunn av 
kjøretøyets vekt, samt utslipp av NOX og CO2. Dataene 
hentes fra typegodkjenningen som er basert på EUs felles 
regelverk. Nye regler for måling og beregning av utslipp 
fra nye personbiler og varebiler er nå under innfasing. 
Med de nye reglene innføres blant annet en ny kjøre-
syklus (WLTP) som vil gi mer realistiske utslippsverdier 
enn dagens kjøresyklus (NEDC). De nye reglene innføres 
trinnvis. For personbiler gjelder den nye målemetoden 
for typegodkjenninger gitt fra 1. september 2017, og fra 
1. september 2018 må alle nye personbiler være målt et-
ter WLTP. For varebiler er tidspunktene forskjøvet med 
ett år. Fram til 2021 vil det bli fastsatt CO2-utslipp basert 
på NEDC også for kjøretøy som er typegodkjente etter 1. 
september 2017. Regjeringen orienterte i Revidert nas-
jonalbudsjett 2017 om at NEDC-baserte CO2-verdier skal 
benyttes for alle kjøretøy ved avgiftsberegningen ut 2018, 
og at det legges opp til overgang til WLTP i budsjettet for 
2019. 
 Finansdepartementet vurderer nå avgiftsleggin-
gen av CO2-utslipp i engangsavgiften i 2019. I arbeidet 
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har departementet innhentet tilgjengelige informasjon 
om effektene av overgang til ny målemetode for utslipp 
CO2-fra biler, herunder informasjonen som er utarbeidet 
for EU-kommisjonen i forbindelse med overgangen. De-
partementet har også mottatt informasjon om effektene 
fra andre informasjonskilder, som veimyndighetene og 
bransje- og brukerorganisasjoner. Det er også innhentet 
informasjon om hvordan sammenlignbare land vil hånd-
tere omleggingen i sine bilavgiftssystemer. I prosessen har 

departementet hatt kontakt med bransje- og brukeror-
ganisasjoner for å gjøre seg kjent med deres vurderinger 
av situasjonen og få innspill til hvordan overgangen til ny 
regler for utslippsmåling bør gjennomføres. 
 På bakgrunn av mottatt informasjon og innspill vil 
regjeringen vurdere hvordan overgangen til nye utslipps-
målinger bør gjennomføres i engangsavgiften, og komme 
tilbake til saken i budsjettet for 2019. 

SPØRSMÅL NR. 2072

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 23. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«Kor mykje pengar har ulike statlege organ brukt på å vera 
tilstade på «Arendalsuka»?»

Grunngjeving:

Det er ynskjeleg å få eit oversyn over kor mykje pengar 
statlege tilsyn, føretak, direktorat osb. har nytta for å vera 
tilstade på Arendalsuka. Det gjeld både dei statlege einin-
gane som har stand, arrangerer debattar eller er tilstades 
for å påverka eller delta. 
 Staten er tungt tilstades på arrangementet. Døme på 
statlege einingar som er tilstades er: Bufetat, DSB, Riksan-
tikvaren, Utlendingsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, 
UiA, IMDI, Konfliktrådene, Kriminalomsorgen, Nye Vei-
er, Brønnøysundsregistrene, NAV, Pasient- og brukerom-
budet, Politiet, Statens Vegvesen, Sørlandet sykehus, UiB, 
Universitetet i Sørøst Norge, Fylkesmannen. Lista er ikkje 
uttømmande.

Svar:

Arendalsuka skal ifølgje nettsida si «være en årlig nas-
jonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og 
næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utform-
ing av politikk for nåtid og framtid».
 Eg registrerer at nokre statlege verksemder og føretak 
deltek med stand og arrangement på Arendalsuka. Eg legg 
til grunn at dei statlege organa som deltek, gjer det i tråd 
med sine strategiar og arbeidsplanar og innafor rammene 
i løyvingar og føresetnadar frå Stortinget, og at dei kritisk 
vurderer kostnadane opp mot alternative føremål. De-
partementa har normalt delegert til sine underliggjande 

verksemder å avgjere kva for arenaer dei vil delta på for 
blant anna å informere om tenestene sine og møte repre-
sentantar for brukarane sine. Slike møte kan vere nyttige 
både for å orientere om gjeldande politikk og for å få in-
formasjon om brukarane og andre aktørar i samfunnet 
sine synspunkt på utviklingsbehovet på eige område.
 Eg har inga samla oversyn over kva for statlege organ 
som var til stades på Arendalsuka. Statlege verksemder 
rapporterer heller ikkje inn til Finansdepartementet kor 
mykje ressursar de bruker på slike arrangement. Ei slik 
oversikt vil måtte utarbeidast av kvart einskild departe-
ment i samarbeid med sine underliggjande organ.
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SPØRSMÅL NR. 2073

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 24. august 2018 av næringsminister  Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

«Statsråden skryt ofte av at det er forenkla for næringslivet 
med 15 milliardar kroner sidan 2011.
 Kan statsråden leggja fram eit detaljert oversyn over 
korleis ein kjem fram til talet?»

Grunngjeving:

Seinast under Arendalsveka skrøyt statsråden av desse 15 
milliardane kronene som det skal vera forenkla for. Eg har 
ikkje møtt nokre bedrifter som har sett særleg mykje til 
desse pengane. 
 Det er ynskjeleg med eit detaljert oversyn over dei 15 
milliardane kronene. Det er og ynskjeleg å få informasjon 
om kva metode som vert nytta for å rekna ut og særleg om 
det er tale om netto eller bruttotal. Er det gjort fråtrekk for 
forvanskingar for næringslivet.

Svar:

Arbeidet med forenklingar for næringslivet gjeld mellom 
anna forenklingar i regelverka, meir effektive og samordna 
løysingar for rapportering, og det å leggje til rette for digi-
tal flyt av informasjon mellom styresmaktene og næring-
slivet. I perioden 2011–2017 er det oppnådd forenkling-
ar for næringslivet verdsett til 16,97 mrd. 2017-kroner. 
I 2011-kroner utgjer dette i overkant av 15 mrd. kroner. 
Tala representerer årlege innsparingar. Mange av tiltaka 
har òg ein positiv effekt for forvaltninga og innbyggjarane, 
men denne effekten er ikkje prissett.
 Det er viktig å unngå forvanskingar, med mindre an-
dre omsyn veg tyngre. Døme på tiltak som har auka kost-
nadene for næringslivet i dei seinare åra, er nye reglar for 
kassaapparat og krav til personaljournal i særskilde brans-
jar. I stor grad har dette vore tiltak mot økonomisk krimi-
nalitet. Etter ein kost-nytte-vurdering har departementet 
ikkje estimert kostnadstal for nye administrative bører i 
perioden. Men så langt departementet har oversyn, er 
vurderinga at desse ikkje endrar bruttotalet i særleg grad. 
Eg meiner at å rapportere eit nettotal, det vil seie å rekne 
ut verdien av gjennomførde forenklingar med fråtrekk 
for forvanskinger, isolert sett er ynskjeleg. For perioden 
2018–2021 vil eg vurdere å gjere det dersom nytta svarar 
til ressursbruken.
 Metoden som er brukt ved utrekning av innsparin-
gane, går normalt ut på å rekne på differansen i direkte 

administrative kostnader for næringslivet før og etter 
gjennomføringa av tiltaket. Ofte er det tale om spart tid 
og andre sparte kostnader ved til dømes ein rapportering-
splikt som er teken vekk eller gjort enklare. I reknestykket 
for slike tiltak inngår kor mykje spart tid eit middelver-
di-føretak realiserer per oppgåveplikt, ei gjennomsnittleg 
timeløn for det relevante arbeidet og populasjonen, det 
vil seie talet føretak som dette får følgjer for, eller det sam-
la talet rapporteringar. Innsparinga for den einskilde er i 
desse tilfella ikkje i form av «pengar rett inn på bok», men 
derimot at ein får frigjeve ressursar til kjerneoppgåvene. 
For andre tiltak kan innsparinga vere i form av at ein 
sparar kjøp av eksterne tenester. Viktige tiltak gjeld områ-
da føretaksrett, bokføring og rekneskap. Dette er område 
der føretaka ofte nyttar profesjonelle hjelparar som rek-
neskapsførar, revisor eller advokat.
 Nokre tiltak har ein annan karakter som fell i to kate-
goriar. Til dels er det tale om å redusere bindinga av likvid-
itet for næringslivet, til dømes slik den tidlegare betalinga 
av meirverdiavgift (mva.) ved import påførte næringsliv-
et meirkostnader ved betaling av avgift utanom ordinær 
mva.-oppgåve. Og til dels er det tale om å redusere over-
prisa statlege gebyr som næringslivet betaler. Gebyr skil 
seg frå skattar og avgifter ved at dei er direkte betaling for 
bruk av tenester som det offentlege tilbyr. Etter gjeldande 
retningsliner skal ein ikkje setje statlege gebyr høgare enn 
kostnaden for tenesta. Denne type innsparingar inngår i 
totalkalkylen. 
 Tabellen nedanfor viser dei estimerte tiltaka. Alle tal 
er i millionar kroner og baserer seg på effekten av tilta-
ket i 2017. Det er om lag 70 gjennomførte tiltak som de-
partementet ikkje har prioritert å utarbeide kalkylar for. 
For mange av desse har gjennomføringa utan tvil ført til 
innsparingar for næringslivet. I mange tilfelle ville kalkul-
ering ha kravd mykje ressursar, for andre er det meir op-
plagt at innsparingane er relativt små. Departementet har 
difor nøkternt sett innsparinga til 350 mill. kroner årleg 
for desse tiltaka under eitt.
 For detaljert informasjon om dei einskilde tiltaka 
(omtale, dato og kjelde for framlegg og vedtak, aktuelt re-
gelverk mv.), og for nærare informasjon om metodebruk, 
viser eg til rapporten Forenklingsarbeidet for næringslivet 
2011–2017, som ligg på departementet si heimeside. Alle 
ikkje-estimerte tiltak, som ikkje er rapportert i tabellen 
nedanfor, er omtalt i rapporten.
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20 Aksjelova – teknologinøytrale meldingar til aksjeeigarar 50 
21 Aksjelova – elektronisk signatur 9 
22 Aksjelova – elektronisk generalforsamling 1 080 
23 Aksjelova – fråvalg av revisjon for morselskap 570 
24 Aksjelova – teknologinøytral selskapsdokumentasjon 90 
25 Forenkling i byggjesaksdelen i plan- og bygningslova 105 
26 Rekneskapslova – redusert krav til utarbeiding av opningsbalanse 233 
27 Offentlege innkjøp – elektronisk levering av tilbod 564 
28 Rekneskapslova – avgrensa rekneskapsplikt for visse typar føretak 43 
29 Rekneskapslova – små føretak slepp å utarbeida årsmelding 735 
30 Bokføring av samlepostar i kunde- og leverandørspesifikasjon 130 
31 Elektronisk melding om sjukefråver 13 
32 Elektronisk kontoutskrift for tollkreditt og gebyrendring 170 
33 Digitalisert etablering av føretak i Føretaksregisteret og Altinn 255 
34 Digital konkurshandsaming 33 
35 Innføring av elektronisk resept 519 
36 Fulldigitalisert Samordna registermelding 445 
37 Elektronisk skattekort 75 
38 Digitalt svar frå Einings- og Føretaksregisteret innan ein time 80 
39 A-ordninga – elektronisk dialog med arbeidsgjevar 341 
40 Digitalisering av statlege skjema 864 
41 Elektronisk stifting av aksjeselskap 21 
42 Forenkla skattemelding for næringsdrivande 120 
43 Statistisk sentralbyrå – redusert oppgåvebør for næringslivet 26 
44 Nytt system for elektronisk tinglysing 264 
45 Fellesteneste for byggjesaker i Altinn 150 
46 Samtykkebasert lånesøknad 669 

 
Overslag på effekten av om lag 70 ikkje-kalkulerte tiltak 350 

 
Sum 16 970 
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innsparinga vere i form av at ein sparar kjøp av eksterne tenester. Viktige tiltak gjeld områda 
føretaksrett, bokføring og rekneskap. Dette er område der føretaka ofte nyttar profesjonelle 
hjelparar som rekneskapsførar, revisor eller advokat. 

Nokre tiltak har ein annan karakter som fell i to kategoriar. Til dels er det tale om å redusere 
bindinga av likviditet for næringslivet, til dømes slik den tidlegare betalinga av meirverdiavgift 
(mva.) ved import påførte næringslivet meirkostnader ved betaling av avgift utanom ordinær 
mva.-oppgåve. Og til dels er det tale om å redusere overprisa statlege gebyr som næringslivet 
betaler. Gebyr skil seg frå skattar og avgifter ved at dei er direkte betaling for bruk av tenester 
som det offentlege tilbyr. Etter gjeldande retningsliner skal ein ikkje setje statlege gebyr høgare 
enn kostnaden for tenesta. Denne type innsparingar inngår i totalkalkylen.  

Tabellen nedanfor viser dei estimerte tiltaka. Alle tal er i millionar kroner og baserer seg på 
effekten av tiltaket i 2017. Det er om lag 70 gjennomførte tiltak som departementet ikkje har 
prioritert å utarbeide kalkylar for. For mange av desse har gjennomføringa utan tvil ført til 
innsparingar for næringslivet. I mange tilfelle ville kalkulering ha kravd mykje ressursar, for 
andre er det meir opplagt at innsparingane er relativt små. Departementet har difor nøkternt sett 
innsparinga til 350 mill. kroner årleg for desse tiltaka under eitt. 

For detaljert informasjon om dei einskilde tiltaka (omtale, dato og kjelde for framlegg og vedtak, 
aktuelt regelverk mv.), og for nærare informasjon om metodebruk, viser eg til rapporten 
Forenklingsarbeidet for næringslivet 2011–2017, som ligg på departementet si heimeside. Alle 
ikkje-estimerte tiltak, som ikkje er rapportert i tabellen nedanfor, er omtalt i rapporten. 

Tabell: Oversyn over tiltak og estimert årleg innsparing for næringslivet (mill. kroner) 

Nr. Tiltak 
Årleg 
innsparing 

1 Bortfall av plikt til revisjon for små og mellomstore føretak 3 693 
2 Aksjelova – redusert krav til minste aksjekapital 134 
3 Bokføringslova – endring av kravet til spesifikasjon 124 
4 Elektronisk faktura i staten 202 
5 Aksjelova – bortfall av krav om opningsbalanse ved kontantinnskot 83 
6 Aksjelova – enklare reglar for sakshandsaming og organisering 610 
7 Bokføring – forenklinger frå Bokføringsstandardstyret 205 
8 Enklare oppfylging av sjukmelde 104 
9 Kravet om originalvedlegg til reiserekningar oppheva 1 200 

10 Reduserte krav til omsetjing av patentar 42 
11 Elektronisk faktura i kommunane 148 
12 Opprydding i diettsatsane for reiser innanlands 200 
13 Tid for pliktig forvaring av rekneskapsmateriale halvert 440 
14 Reduserte gebyr i Brønnøysundregistera 213 
15 Meirverdiavgift ved innførsel 577 
16 Kvartalsrapportering for børsnoterte føretak oppheva 69 
17 Forenklingar i plandelen i plan- og bygningslova 100 
18 Auka bruk av elektronisk kommunikasjon ved inndriving av gjeld 772 
19 Vidareutvikling av e-tinglysing for lausøre 50 
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SPØRSMÅL NR. 2074

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 22. august 2018 av fiskeriminister  Harald T. Nesvik

Spørsmål:

«Hvordan vurderer fiskeriministeren bruddene hos flere 
fiskeoppdrettere på forbudet mot dumping av lusemidler 
nær rekefelt og gyteområder for fisk, og er han enig i at ak-
tørene som har gjort dette bør stilles til ansvar og at det 
ikke er saklig grunnlag for å skylde på uklart regelverk?»

Begrunnelse:

Flere oppdrettsselskap driver med ulovlig dumping av 
lusemidler nær viktige reke- og fiskeområder. I mars 
2017 ble det innført forbud mot dumping av lusemidler 
i nærheten av rekefelt og gyteområder for fisk. NRK og 
frivillige har avslørt at flere aktører i oppdrettsnæringen 
bryter det nye regelverket – uten å bli straffet. Én av disse 
aktørene er brønnbåtselskapet Sølvtrans, hvor den nye 
fiskeriministeren Harald Tom Nesvik nettopp jobbet. 
Aktørene som har gjort dette, må stilles til ansvar, mener 
Norges Fiskarlag. 
 Fiskeriministeren uttaler til NRK 16.8.2018 at «Re-
gelverket for tømming av behandlingsvann fra brønn-
båter etter at den har forlatt oppdrettsanlegget er klart. 
Jeg konstaterer likevel at noen oppfatter regelverket som 
uklart. Derfor vil det om kort tid komme en veileder til 
disse bestemmelsene». Sjømat Norge – som representer-
er 550 fiskeri- og havbruksbedrifter over hele landet – sier 
til NRK 13.8.2018 at bransjen siden 2017 har ventet på en 
veileder fra Nærings- og fiskeridepartementet, som skal 
hjelpe selskapene å etterleve det nye regelverket: 
 «Forskriften kom i fjor, og denne veilederen har ennå 
ikke kommet. Det kan bidra til at det er en viss grad av 
usikkerhet i hvordan regelverket skal etterleves, sier fags-
jef miljø og helse i Sjømat Norge, Ketil Rykhus, til NRK.
–  «500 meter fra gytefelt» – er ikke det nok informasjon 

for å kunne ta kloke beslutninger for oppdrettsselskap-
ene?

–  Jo, det er det, sier Rykhus og fortsetter:
–  Jeg har fått vite at enkelte aktører nå har hatt en tett 

kontakt med Fiskeridirektoratet, og at disse er blitt klar 
over at regelverket ikke er så usikkert som de kanskje 
før har trodd.

 Disse aktørene har nå gjort justeringer i deres praksis, 
sier Rykhus.»

Svar:

Dersom tilsynsmyndigheten avdekker regelverksbrudd, 
finnes i utgangspunktet ulike spor forvaltningen kan 
følge. Akvakulturloven gir hjemmel for pålegg om tiltak, 

inndragning, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, og straff 
(bøter og fengsel). Ved brudd på bestemmelsene om tøm-
ming av behandlingsvann fra brønnbåt i transportfor-
skriftens § 22a er det per i dag først og fremst akvakultur-
lovens straffebestemmelse i § 31 som er aktuell:  
 «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig 
overtrer bestemmelsene gitt i eller i medhold av §§ 4, 5, 
10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24 og 25, straffes med bøter 
eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, dersom forholdet 
ikke rammes av strengere straffebestemmelse.
 Grov overtredelse av første ledd straffes med bot eller 
fengsel inntil 2 år eller begge deler, om ikke strengere 
straffebestemmelse får anvendelse. Ved avgjørelsen av 
om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på 
om den økonomiske eller potensielle økonomiske verdi-
en av overtredelsen er stor, om overtredelsen har skjedd 
systematisk og over tid, om overtredelsen har skjedd som 
ledd i organisert virksomhet, om overtredelsen har med-
ført eller voldt fare for en betydelig miljøskade og om mil-
jøskade som følge av overtredelsen er uopprettelig.»
 Det er Fiskeridirektoratets ansvar å vurdere hvor-
vidt det er grunnlag for anmeldelser for eventuelle over-
tredelser av regelverket. Jeg vil ikke kommentere dette 
spørsmålet ytterligere, før min habilitet er vurdert.
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SPØRSMÅL NR. 2075

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 24. august 2018 av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«Hvilke tanker gjør statsråden og regjeringen seg om 
å videreføre og styrke verdiskapingsprogrammet for 
næringsutvikling i fjellområdene, og når vil dette bli en-
delig avklart?»

Begrunnelse:

Fjellsatsingen virker å ha gitt resultater og vært vellykket. 
Midlene har bidratt til verdiskaping og omstilling på flere 
områder som fjellmat, fjellet som fritidsarena, ungdom og 
entreprenørskap og framtidens byggeløsninger. De femti 
millionene over fem år har fremmet verdiskaping på tvers 
av regionene, samarbeid, nettverk og bidratt til fokus på 
vekstpotensialet i distriktene.

Svar:

Det er et prioritert område for regjeringen å legge til rette 
for næringsutvikling i distriktene. Verdiskapingsprogram-
met for næringsutvikling i fjellområder har vært en del av 
den distriktspolitiske innsatsen. Norge har store ressurser 
knyttet til fjell- og andre naturområder, og det skal vi fort-
satt vektlegge i vår tilrettelegging for næringsutvikling. 
 Målet for det femårige programmet var å styrke grun-
nlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellom-
rådene, gjennom å satse på kompetanse- og nettverks-
bygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. 
Større og mer regionalt rettede tiltak skulle prioriteres 
framfor små prosjekter med lokal effekt.
 Fjellprogrammet har gått i perioden 2013 – 2017. Det 
har hele tiden vært intensjonen at det skulle være en tid-

savgrenset satsing, for å samle erfaringer med denne typen 
prosjektarbeid, med sikte på kompetansebygging og erfa-
ringsoverføring. Det er nå planlagt en avslutnings-konfer-
anse, hvor erfaringene skal samles og formidles. 
 Prosjektet er foreløpig oppsummert av Oppland fyl-
keskommune, som har hatt forvaltnings-ansvaret for 
satsingen. Programmet vil bli evaluert senere, nettopp 
med sikte på å se hvordan erfaringene fra et slikt tid-
savgrenset program kan implementeres i lokalt og region-
alt utviklingsarbeid. 
 Regionreformen skal forsterke fylkeskommunenes 
samfunnsutviklerrolle. Intensjonene i regionreformen 
gjør at det ikke er aktuelt å videreføre fjellprogrammet 
som en nasjonal satsing. Regjeringen vil samarbeide med 
de nye fylkeskommunene om hvordan de kan bli enda 
bedre på regional utvikling og næringsutvikling, basert på 
regionale fortrinn og regionale strategier. Kunnskap fra 
fjellprogrammet vil være en del av det erfaringsmaterialet 
fylkeskommunene kan bruke. Distriktssenteret vil også 
være en viktig hjelper i dette arbeidet. 
 At Oppland fylkeskommune fikk ansvaret for å for-
valte programmet, synes å ha gitt rom for bedre lokal 
tilpasning i prioriteringene, og at regionale aktører har 
brukt sine nettverk for å nå ut til potensielle søkere. Dette 
synes å ha fungert etter hensikten, og midlene ser ut til å 
ha truffet godt. 
 Nettopp erfaringen med den viktige, regionale forank-
ringen styrker mitt syn om at programmet for verdiskap-
ing i fjellområdene ikke bør videreføres som et nasjonalt 
program. Det vil være opp til fylkeskommunene selv å 
videreføre dette arbeidet, i tråd med regionale strategier i 
årene framover.

SPØRSMÅL NR. 2076

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 28. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Skognæringen er viktig i Norge, men flere steder er 
veinettet en begrensning for tømmertransport.

 I hvilken grad blir flaskehalser for skogdrift som veis-
tubber og bruer kartlagt og utbedret, og hvor stort er ved-
likeholdsetterslepet på ulike statlige veier i dag?»
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Svar:

Flaskehalser for tømmertransporten
 
 Regjeringen fører en politikk som gir næringslivet 
økt konkurransekraft og mulighet til å skape større verdi-
er. Skog- og trenæringen har et betydelig vekstpotensial. 
Politikk og virkemidler for næringen er omtalt i Meld. St. 
6 (2016–2017) Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- 
og trenæring. Meldingen har et verdikjedeperspektiv. 
Med grunnlag i en beskrivelse av skogressursene omtaler 
meldingen bærekraftig skogbruk, effektiv transport fra 
skog til industri, konkurransedyktig og verdiskapende 
foredlingsindustri og forskning og innovasjon i skogse-
ktoren. Regjeringen har satset stort på infrastruktur i 
skogbruket i form av skogsveier og utbygging av tømmer-
kaier. Regjeringen har videre åpnet for at øremerkede 
skogmidler i Investinor kan investeres i modne, unoterte 
skogbedrifter og gjort vesentlige skatteendringer som 
kommer skogbruket og skogindustribedrifter til gode. 
Samlet gir disse tiltakene grunnlag for høyere avvirkning 
av skog og større potensial for variert produksjon av tre-
produkter.
 Effektiv tømmertransport en vesentlig forutsetning 
for konkurransekraft og lønnsomhet i næringen. Stadig 
mer av det offentlige veinettet er åpnet for de største og 
mest effektive tømmervogntogene (24 meter og 60 tonn 
totalvekt). I september 2015 ble 23 pst. av tømmeret kjørt 
med 60-tonns vogntog. I oktober 2017 ble over 50 pst 
av tømmeret transport av slike kjøretøy. Som represent-
anten Strand peker på, kan veinettet fortsatt enkelte sted-
er være en begrensning for effektiv tømmertransport og 
annen tungtransport. 
 Statens vegvesen gjør en gjennomgang av bruene på 
riks- og fylkesveinettet med hensyn til brukslast. Formålet 
er blant annet å kunne åpne flest mulig bruer for tøm-
mervogner med 22 eller 24 meters lengde og totalvekt 
inntil 60 tonn. Per april 2018 er 92 pst. av riksveinettet, 
48 pst. av fylkesveinettet og 16 pst. av det kommunale 
veinettet åpnet for tømmervogntog (24 meters lengde og 
60 tonn totalvekt). For fylkesveinettet er dette en betyde-
lig økning fra litt mindre enn 20 pst. i 2015.
 Om lag 10 500 bruer av om lag 11 350 fylkesveibru-
er er kontrollert og klassifisert på nytt per juli 2018. Av 
de klassifiserte bruene tåler om lag 10 200 bruer 60 tonn 
totalvekt, mens om lag 300 bruer er godkjent for 50 tonn 
totalvekt eller lavere. Klassifisering av fylkesveibruene vi-
dereføres, og det legges opp til at arbeidet kan sluttføres 
innen utgangen av 2020. For riksveinettet gjenstår det 
bare kontroll og ny klassifisering av 12 bruer, noe som for-
ventes fullført i 2018. 
 Økningen i veinett godkjent for tømmervogntog er 
i hovedsak et resultat av arbeidet som gjøres med kon-
troll og ny klassifisering av bruenes bæreevne, men for-
sterkning og utskifting av bruer har også bidratt noe. 

For flere av bruene kreves det investeringer for å kunne 
åpne for tømmervogner med disse dimensjonene. Norg-
es skogeierforbund har i samarbeid med Skog-Data AS 
utviklet et verktøy som kan vise hvor mye tømmer som 
transporteres på ulike veistrekninger. Det har vært en god 
dialog mellom veimyndighetene og skognæringen i arbei-
det.
 Det er om lag 20 bruer på riksvegnettet som ikke tåler 
60 tonn. Det er lagt opp til å forsterke eller skifte ut disse i 
løpet av perioden 2018-2023.
 Regjeringen har i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal 
transportplan 2018-2029 (NTP) lagt opp til å bevilge to-
talt 300 mill. kr til en tilskuddordning for utbedring av 
flaskehalser for tømmertransporten på fylkesveinettet i 
perioden fram mot 2023. Skog- og trenæringen har spilt 
inn et stort antall bruer som de ønsker åpnet for tøm-
mertransport og som dermed er aktuelle for tilskudd fra 
denne ordningen.
 Vedlikeholdsetterslep på statlige veier
 Over tid har det bygget seg opp et vedlikeholdsetter-
slep riksveinettet. I arbeidet med NTP 2014-2023 ble ko-
stnadene ved å fjerne forfallet på riksvegnettet estimert til 
om lag 36 mrd. 2014-kr, med et antatt usikkerhetsspenn 
på 30-50 mrd. kr. Som grunnlag for arbeidet med NTP 
2018-2029 ble tilsvarende kostnader estimert til om lag 
33 mrd. 2014-kr, med et usikkerhetsspenn på 28-46 mrd. 
kr. Under regjeringen Solberg har vedlikeholdsetterslepet 
blitt redusert for første gang på flere tiår.
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SPØRSMÅL NR. 2077

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Willfred Nordlund
Besvart 27. august 2018 av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner

Spørsmål:

«Det vises til flere oppslag som visstnok «overraskende» 
skal ha vist at integrering foregår best i distriktene. Hvil-
ke kommuner med mindre enn 5000 innbyggere har blitt 
spurt om å bosette flyktninger i 2018, og kan statsråden 
gi en oversikt over alle som er blitt spurt som inneholder 
antall og vil regjeringen vurdere sin bosettingspolitikk?»

Svar:

Som ansvarlig statsråd for bosettings- og integreringspoli-
tikken har jeg fått oversendt spørsmålet fra kommunal- 
og moderniseringsministeren. Jeg viser også til mitt svar 
på skriftlig spørsmål nr. 2001 (2017-2018).
 Som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 2001, er reg-
jeringen i gang med å utarbeide en integreringsstrategi, 
der også bosettingspolitikken vil bli omtalt. I tillegg vil vi 
oppnevne et offentlig utvalg som skal se på levekårs- og 
integreringsutfordringer i byområder.
 I 2017 og 2018 har det kommet et betydelig lavere 
antall flyktninger til Norge enn i foregående år. Dette 
medfører et langt lavere bosettingsbehov enn tidligere. 
Flyktninger som får opphold i Norge bosettes som hov-
edregel etter avtale mellom stat og kommune. Bosetting 
av flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. 
Kommunene vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å 
bosette hvert enkelt år, etter anmodning om et bestemt 
antall plasser fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi). Ved å fatte vedtak om bosetting, forplikter kom-

munen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjon-
sprogram i henhold til introduksjonsloven.
 Anmodningene til kommunene er basert på et 
beregnet behov for bosetting. Behovet fastsettes av Nas-
jonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering 
og nedlegging av mottak og omsorgssentre. Utvalget er 
partssammensatt med like mange representanter for stat-
en og kommunesektoren. Det oppnevnes for en periode 
på fire år. Regjeringen har nylig oppnevnt et nytt Nasjon-
alt utvalg for perioden 2018 – 2021.
 For 2018 har Nasjonalt utvalg satt følgende kriterier 
for å velge kommuner som skal anmodes om å bosette 
flyktninger: kommunestørrelse, arbeidsmarkedet i kom-
munen og resultater fra introduksjonsprogrammet, sett 
over tid. Kommuner med under 5 000 innbyggere kan 
anmodes hvis det er spesielle hensyn som tilsier at de bør 
bosette, for eksempel tjenesteapparat, arbeidsmarked 
eller interkommunalt samarbeid. Alle kommuner som 
anmodes skal bosette minst ti personer.
 I Innst. 16 S (2017 – 2018) fra kommunal og forvalt-
ningskomiteen fremkommer det i en flertallsmerknad 
at størrelse på kommunen ikke skal være avgjørende for 
om kommunen skal anmodes om å bosette flyktninger 
eller ikke. Dette er ivaretatt i anmodningene for 2018, jf 
oversikt nedenfor. I henhold til mandatet for nytt Nasjon-
alt utvalg skal kriteriene for bosettingsanmodninger til 
kommunene i 2019 forelegges departementet.
 Følgende kommuner med mindre enn 5 000 innbyg-
gere har blitt spurt om å bosette flyktninger i 2018:
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 Dette er totalt 36 kommuner som er anmodet om til 
sammen 369 plasser.
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SPØRSMÅL NR. 2078

Innlevert 17. august 2018 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 27. august 2018 av forsvarsminister  Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

«Hvordan vurderer regjeringa den norske operasjonen i 
Niger, det juridiske og menneskerettslige grunnlaget for 
den internasjonale operasjonen den inngår i og det fak-
tum at representanter for Nigers sivilsamfunn fengsles 
for å planlegge fredelige demonstrasjoner mot det uten-
landske militære inntoget i landet?»

Begrunnelse:

I februar i år annonserte regjeringa at det skal sendes nor-
ske militære styrker til Niger, som del av en USA-ledet 
internasjonal styrke. Til tross for at regjeringa bruker av 
Norges begrensede forsvarsmidler, har den ikke informert 
om oppdragets varighet, omfang, exitstrategi eller jurid-
iske grunnlag. Niger er i dag preget av uro og islamistisk 
terror som har styrket seg i regionen, spesielt etter NATOs 
regimeskiftekrig mot nabolandet Libya, som la området 
åpent for blant annet al-Qaida og senere IS.
 Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty In-
ternational har de siste månedene pekt på omfattende 
menneskerettighetsbrudd fra Nigers regime. Disse men-
neskerettighetsbruddene rammer nå sivilsamfunnet 
som protesterer mot militariseringen i landet. 14. august 
meldte The Guardian at en rekke representanter for Ni-
gers sivilsamfunn ble fengslet, for å ha planlagt å delta i 
fredelige demonstrasjoner mot utenlandsk militariser-
ing.  Ifølge opposisjonspolitiker Mariama Bayard, er de 
utenlandske militærbasene i Niger ulovlige fordi de ikke 
er godkjent av landets folkevalgte forsamling. Den norske 
regjeringa har ikke fortalt om de norske militære har op-
erert i eller fra disse basene eller om den har undersøkt 
hvorvidt de internasjonale styrkene som Norge gikk inn i, 
er i tråd med den nigersk internasjonal og nigersk lov. 

Svar:

Jeg viser til brev fra Stortingets president 17. august 2018 
med spørsmål fra stortings-representant Bjørnar Moxnes 
om Forsvarets innsats i Niger. Spørsmålet lyder:

 «Hvordan vurderer regjeringa den norske operasjonen i 
Niger, det juridiske og menneskerettslige grunnlaget for den in-
ternasjonale operasjonen den inngår i og det faktum at repre-
sentanter for Nigers sivilsamfunn fengsles for å planlegge frede-
lige demonstrasjoner mot det utenlandske militære inntoget i 
landet».

 I brevet fra Stortingets presidentskap skriver repre-
sentanten Moxnes at regjeringen ikke har redegjort for 
sentrale forhold knyttet til Forsvarets innsats i Sahel. Det 

medfører ikke riktighet. Regjeringen har redegjort for 
både omfanget, varigheten og det juridiske grunnlaget 
knyttet til den norske kapasitetsbyggingsaktiviteten i Ni-
ger på normal måte overfor Stortingets organer.
 Regjeringen har besluttet at Forsvaret i perioder vil 
kunne bidra til trening og mentorering av sikkerhetssty-
rker fra land i Sahel-regionen. I april 2018 deltok Forsvaret 
med et mindre bidrag i den flernasjonale kapasitetsbyg-
gingsaktiviteten Flintlock i Niger. Forsvaret deltok i Flint-
lock med ett C130J Hercules transportfly, samt personell 
fra Forsvarets spesialstyrker. Formålet var å bidra til å 
styrke Sahel-landenes evne til selv å kunne håndtere de 
stadig mer krevende sikkerhetsutfordringene i området. 
Forsvaret har bred erfaring og særskilt kompetanse til å 
trene og mentorere sikkerhetsstyrker i sårbare stater som 
Niger og i Sahel for øvrig. Forsvaret legger i opplæringen 
vekt på at militære styrker skal opptre i tråd med krigens 
folkerett og gjeldende menneskerettighetsnormer.
 Forsvarets aktiviteter i Sahel er en del av regjeringens 
helhetlige tilnærming til denne regionen hvor politiske, 
humanitære, utviklingsmessige og militære virkemidler 
sees i nær sammenheng. Da terrortrusselen i Niger og flere 
andre land i regionen er økende ønsker regjeringen også å 
ta del i det internasjonale samfunnets innsats for å styrke 
disse landenes evne til å beskytte seg mot slike trusler.
 På militær side er den viktigste delen av norsk innsats 
i Sahel-regionen rettet mot FN-operasjonen MINUSMA i 
Mali, hvor vi har bidratt med styrker siden 2013. Her har 
vi tatt initiativ til og leder en flernasjonal rotasjonsord-
ning for transportfly som baseres i den norske FN-leiren i 
Mali, og hvor Forsvaret i 2019 kommer til å bidra med ett 
C-130J Hercules transportfly i seks måneder.
 Regjeringen vurderer sammensetningen av norske 
styrkebidrag i utlandet fortløpende. For å få et best mulig 
informasjonsgrunnlag når det gjelder Forsvarets innsats 
i denne regionen, vil et mindre antall stabsoffiserer bli 
sendt til franske og amerikanske hovedkvarter med ans-
var for denne regionen. Stortinget vil bli holdt orientert 
om eventuelle justeringer av den norske militære innsat-
sen i Niger eller andre deler av Sahel.
 Utplassering av militære styrker på en annen stats 
territorium krever særskilt folkerettslig grunnlag. For den 
militære kapasitetsbyggingsinnsatsen Niger som norske 
styrker tar del i, bygger dette på invitasjon fra myndighe-
tene i Niger. I forbindelse med norsk deltakelse i Flintlock 
ble det inngått en tidsbegrenset avtale med Niger som 
sikret at soldatene var underlagt norsk straffejurisdiks-
jon og at deres rettslige status og rettigheter for øvrig var 
ivaretatt.
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 Representanten har rett i at det har vært protester i 
Niger mot nærvær av andre lands styrker og øvingsaktivi-
tet med Nigers forsvar. I samme periode har det også vært 
demonstrasjoner mot endringer i skatte- og avgiftspolitik-
ken og forslag til endringer i valgordningen. Myndighe-
tene arresterte under alle disse typene demonstrasjoner 
representanter for sivilsamfunnet, med anklager om 
deltakelse i ulovlige demonstrasjoner. Noen av disse ble 

idømt straff, men de fleste ble løslatt. Internasjonale men-
neskerettighets-organisasjoner understreker at ytrings- 
og forsamlingsretten i Niger er under press. Politisk ut-
vikling og menneskerettigheter er spørsmål som Norge 
tar opp i dialogen med afrikanske land, også Niger. Sam-
men med utenriksministeren vurderer jeg løpende vårt 
engasjement i Niger og i Sahel.

SPØRSMÅL NR. 2079

Innlevert 19. august 2018 av stortingsrepresentant Steinar Reiten
Besvart 24. august 2018 av kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner

Spørsmål:

«Jeg viser til oppslag i avisa Tidens Krav den 14. august i 
år, om flyktninger eldre enn 24 år som etter gjennomført 
introduksjonsprogram i vertskommunen Gjemnes ikke 
får skoleplass i videregående opplæring i Møre og Roms-
dal. Kan statsråden redegjøre for og klargjøre hva som er 
gjeldende regelverk for denne gruppen søkere til vide-
regående opplæring, og om dette regelverket åpner for 
tildeling av skoleplass?»

Begrunnelse:

I en e-post til flere stortingsrepresentanter fra Møre og 
Romsdal, datert 1. august 2018, skriver rektor ved vokse-
nopplæringen i Gjemnes kommune følgende:

 “Gjemnes kommune har i løpet av dei siste åra tatt imot 
ei gruppe flyktningar frå Syria og Eritrea på om lag 20-25 per-
sonar. Etter gjennomført introduksjonsprogram for dei aller 
fleste, blei det knytt store forventningar og håp til opptaket til 
vidaregåande skule. Her viste det seg at berre to fekk tilbod om 
plass. Dei representerer ungdomskvoten, og ingen av dei over 
24 år fekk tilbod om plass. Med prioritet frå 10 til 49, er det difor 
heller ikkje særleg håp om at denne gruppa skal få tilbod om 
vidaregåande opplæring, slik dei aller fleste ønskjer.

 Eg representerer vaksenopplæringa i Gjemnes, og regis-
trerer at opptaket til vidaregåande skule har skapt stor mot-
løyse. All oppmuntring og råd om å jobbe hardt og stå på for å 
sikre muligheitene for framtida, blir meiningslause, og særleg 
for dei mange som har eit reelt ønske om å skaffe seg kom-
petanse.”

 I oppslaget i Tidens Krav den 14. august konkretiseres 
dette gjennom et intervju med en flyktning som har et 
sterkt ønske om å ta utdanning innen helsefag, men som 
nå føler at denne veien til kompetanse og fast arbeid er 
stengt.

 Regjeringen har varslet at flere flyktninger gjennom 
introduksjonsprogrammet skal kunne ta videregående 
opplæring og dermed kvalifisere seg for jobb. Oppslaget 
i Tidens Krav viser at mange er svært motivert for utdan-
ning, og det er synd om de ikke skulle få begynne på vide-
regående opplæring til høsten.

Svar:

Flyktninger som har gjennomført introduksjonsprogram-
met har rett til videregående opplæring. Hvis de har full-
ført grunnskoleopplæring og ikke er eldre enn 24 år, har 
de ungdomsrett til videregående opplæring (opplæring-
sloven kapittel 3). Er de eldre enn 24 år har de voksenrett, 
og har rett til videregående opplæring særlig tilpasset for 
voksne (opplæringsloven kapittel 4A). Det er fylkeskom-
munen som har ansvar for videregående opplæring.
 Man må søke seg inn til videregående opplæring der-
som man ønsker å benytte seg av rettigheten. Søknaden 
går gjennom VIGO som er nettstedet for alle som skal 
søke seg til videregående opplæring. Dette gjelder både de 
under og de over 24 år. De med ungdomsrett søker seg til 
ungdomsplasser, de med voksenrett skal søke seg til vok-
senplasser gjennom VIGO-voksen.
 Jeg har vært i kontakt med Møre og Romsdal fylke-
skommune. Årsaken til at noen av flyktningene i Gimnes 
ikke fikk plass, men ble stående på venteliste, var at disse 
flyktningene ble søkt inn til ungdomsplasser, selv om de er 
eldre enn 24 år. De har kommet langt bak i køen av søkere 
siden de ikke har ungdomsrett. Ettersom kommunen ikke 
søkte flyktningene inn gjennom VIGO-voksen, har ikke 
voksenopplæringstjenesten hos fylkeskommunen vært 
oppmerksomme på deres ønsker og behov. Det er imi-
dlertid ingen søknadsfrister for videregående opplæring 
for voksne, og hver søknad og hvert opplæringstilbud skal 
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vurderes individuelt. Voksenopplæringstjenesten hos 
Møre og Romsdal fylkeskommune står klare til å hjelpe 
flyktningene fra Gimnes med videregående opplæring.
 Flyktninger over 24 år, med lovlig opphold i lan-
det, har altså rett til videregående opplæring for voksne. 
Denne saken viser likevel tydelig at det er viktig med god 
dialog mellom kommunene og fylkeskommunen for å 
sikre gode opplæringstilbud for denne gruppen.

 Regjeringen vil iverksette et integreringsløft, der 
bedre tilbud om utdanning og kvalifisering vil stå sentralt. 
I forbindelse med dette arbeidet vurderer vi nå ulike tiltak 
for å tilrettelegge bedre for at både unge og voksne med 
innvandrerbakgrunn kan ta videregående opplæring, og 
dermed få kompetanse som gir gode muligheter i arbeid-
slivet. De konkrete tiltakene vil presenteres når regjerin-
gens integreringsstrategi legges frem i løpet av inneværen-
de år.

SPØRSMÅL NR. 2080

Innlevert 20. august 2018 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 24. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«Hvorfor stilles ikke de samme krav til forbrukslånsbank-
er som driver grensekryssende virksomhet som til banker 
med norsk konsesjon, og hva kan og vil finansministeren 
gjøre med denne situasjonen?»

Begrunnelse:

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis 
for forbrukslån er en innstramming ovenfor bransjen og 
styrker forbrukervernet. Det rapporteres om at flere bank-
er ikke følger retningslinjene, noe som underbygger be-
hovet for at retningslinjene for finansforetaks behandling 
av forbrukslån blir regulert i forskrift. 
 De nye retningslinjene og innskjerpinger på kred-
ittpraksis regulerer banker med norsk konsesjon, men 
begrenser ikke på samme måte forbrukslånsbanker som 
driver grensekryssende virksomhet. Disse er ikke under-
lagt de samme kravene som norske banker. 
 Gjennom dette etablerer man et stort hull i regelver-
ket, som kan svekke forbrukervernet for dem som virkelig 
trenger det, i tillegg til å påvirke konkurransesituasjonen 
mellom norske og utenlandske aktører.

Svar:

Regjeringen ser med bekymring på veksten i markedet 
for forbrukslån, og vi har iverksatt en rekke tiltak for å 
få dette markedet til å fungere bedre. Blant annet har vi 
innført strengere regler for markedsføring av forbrukslån 
og fakturering av kredittkortgjeld. Vi har også fått på plass 
lov om gjeldsinformasjon, og to foretak har fått innvilget 

konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak. I tillegg 
arbeider vi med å styrke forbrukervernet i lov.
 Finanstilsynet fastsatte 7. juni 2017 retningslinjer for 
forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Retningslinjene 
skal bidra til en forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, 
og tar blant annet utgangspunkt i finansforetakslovens 
regler om god forretningsskikk. I rapporten Finansielt 
Utsyn – juni 2018 presenterte Finanstilsynet resultatene 
av en kartlegging av foretakenes gjennomføring av ret-
ningslinjene. Kartleggingen viste at det var mange banker 
som fortsatt ikke hadde innrettet utlånsvirksomheten i 
tråd med retningslinjene. 
 Jeg er opptatt av at bankene skal ha en forsvarlig ut-
lånspraksis for forbrukslån, og er ikke fornøyd med at 
flere banker ikke etterlever Finanstilsynets retningslinjer. 
Jeg har derfor bedt Finanstilsynet utarbeide et forslag til 
forskriftsfastsetting av retningslinjene. 
 Foretak som driver grensekryssende virksomhet fra 
andre land i EØS, er i utgangspunktet underlagt lovgiv-
ningen i det landet der de driver virksomheten sin fra. 
Retningslinjene fra Finanstilsynet retter seg mot norske 
foretak og filialer av utenlandske foretak i Norge. 
 Formålet med å fastsette forskriftsregler om bankenes 
utlånspraksis vil først og fremst være å ivareta forbruk-
ervernet. Dette hensynet gjør seg like sterkt gjeldende 
overfor alle foretak som tilbyr sine tjenester til norske 
kunder, uansett om de driver virksomheten fra Norge 
eller et annet land i EØS. Jeg vil derfor vurdere anven-
delsesområdet til forskriften for å ivareta forbrukerhen-
syn best mulig. 
 Finanstilsynet skal oversende et utkast til forskrift og 
tilhørende høringsnotat innen 1. september 2018.
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SPØRSMÅL NR. 2081

Innlevert 20. august 2018 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 28. august 2018 av statsminister  Erna Solberg

Spørsmål:

«Riksrevisjonen sa i 2016 at det var sannsynlig at verken 
politiet eller Forsvaret kan utøve tilstrekkelig beskyttelse 
av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det. Riks-
revisjonen sier nå at det er svært alvorlig at grunnsikrin-
gen av de skjermingsverdige objektene fortsatt ikke er på 
plass.
 Mener statsministeren at det i dag er sannsynlig at 
politiet og Forsvaret kan utøve tilstrekkelig beskyttelse av 
viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det?»

Begrunnelse:

Dokument 1 (2016–2017) Riksrevisjonens rapport om 
den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015, som 
ble overlevert Stortinget 18. oktober 2016, omtalte vesen-
tlige svakheter i Politidirektoratets og Forsvarets objekt-
sikring. Den konkluderte med at det var “«sannsynlig at 
verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, 
vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av vik-
tige objekter når en trusselsituasjon tilsier det».
 Statsministeren sa i den åpne kontrollhøring 21. mars 
2017 om Politiets og Forsvarets objektsikring at “man fikk 
et signal om at det var grønt fra Politidirektoratet, altså at 
det var ordnet opp i justissektoren, var det et signal som 
var feil. Det skulle ikke ha skjedd, men det var altså en til-
bakemelding og rapportering som ikke var riktig.”
 I sin behandling av rapporten vedtok Stortinget å 
be Riksrevisjonen følge opp saken og komme tilbake til 
Stortinget med en statusrapport om objektsikring per 29. 
mai 2017. Dette har Riksrevisjonen gjort (Dokument 3:11 
(2017–2018)). Riksrevisjonen benytter her sitt begrep for 
kritikk, som har den høyeste alvorlighetsgrad: Svært al-
vorlig brukes ved forhold der konsekvensene for samfun-
net eller berørte
 borgere er svært alvorlige, for eksempel risiko for liv 
eller helse. Riksrevisjonen sier at det er svært alvorlig at:
 
-  “manglene ved grunnsikringen av de skjermingsver-

dige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i 
henhold til kravene i sikkerhetsloven.”

- “verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Fors-
varsdepartementet har sørget for å bedre den perma-
nente grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i 
politiet og Forsvaret”

Svar:

Det har i løpet av de siste årene blitt nedlagt et betyde-
lig arbeid både i politiet og i Forsvaret for å styrke evnen 
til beskyttelse av objekter. Forsvarssektoren har igang-
satt, og har under igangsetting, tiltak innen permanent 
grunnsikring av sine egne objekter som beløper seg til to-
talt over to milliarder kroner. I justissektoren har regjerin-
gen siden 2013 økt bevilgningene med over sju milliarder 
til ulike beredskapstiltak, herunder objektsikring. 
 På fagområdet objektsikring er det gjennomført en 
rekke tiltak innen regelverksarbeid, forbedring av arbeid-
sprosesser og samarbeid, utpeking av objekter, utarbei-
delse av sikringsplaner, øving på sikring og forbedring av 
sikringsstyrkenes evne til å sikre objektene. Til sammen 
medfører alle tiltakene at vi nå har kommet vesentlig 
lenger på dette området enn hva som var situasjonen for 
noen år siden, noe også Riksrevisjonen påpeker i Doku-
ment 3:11 (2017-2018). 
 Stortinget fikk i fjor tydelig informasjon om at det 
fremdeles gjenstår mye arbeid knyttet til grunnsikring 
av skjermingsverdige objekter. Jeg viser til det som ble 
opplyst under høringene i fjor vår, samt i både Justis- og 
beredskapsdepartementets og Forsvarsdepartementets 
prop 1. Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvars-
departementet har gitt oppdrag til henholdsvis politiet og 
Forsvaret om å følge opp de funn som fremgår av Riksre-
visjonens rapport. 
 Både regelverkets krav og Stortingets forutsetninger 
må etterleves. At det fremdeles gjenstår arbeid må imi-
dlertid ikke oppfattes som at det ikke finnes sikring. 
 Selv om det fremdeles finnes svakheter i politi-
ets og Forsvarets arbeid knyttet til objektsikring med 
sikringsstyrker, har begge etatene en god evne til å sikre 
objekter dersom det skulle oppstå behov for det. Både 
politiet og Forsvaret har en generell evne til objektsikring 
som gjør at de kan sikre et objekt selv om det ikke forelig-
ger en objektplan for det aktuelle objektet. 
 Dagens trusselbilde er mangfoldig, og i en krisesitu-
asjon vil både politi og forsvar fortløpende måtte vurdere 
om det er mest hensiktsmessig å bruke sikringsstyrker på 
objekter, eller på helt andre tiltak. Sikring av objekter er 
en av mange oppgaver politi og Forsvar har i slike situas-
joner, og verken politi eller Forsvar er dimensjonert for å 
utøve alle sine oppgaver samtidig. Det finnes ikke noe krav 
i instruksen om at alle objektene på listene skal kunne 
sikres ved bruk av sikringsstyrker samtidig. Hvordan poli-
ti og forsvar skal prioritere sine ressurser i en gitt krise må 
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være gjenstand for faglige og operative vurderinger ut fra 
situasjonen og trusselbildet. 
 Arbeidet med objektsikring, både grunnsikring og 
planlegging for bruk av sikringsstyrker, er i sin form dyna-
misk. Nye objekter kommer til, mens andre faller ut av de 
ulike sikringsordningene. Dessuten er trusselbildet også 
skiftende. Vi vil derfor trolig aldri komme helt i mål, i den 
forstand at sikringstiltakene knyttet til alle aktuelle objek-
ter til enhver tid er i henhold til regelverket. 

 Objektsikring er viktig og har høy prioritet, og Riks-
revisjonens påpekninger tas i aller høyeste grad på al-
vor. Det er likevel grunn til å minne om at det helhetlige 
beredskapsarbeidet også omfatter mange andre saker enn 
objektsikring. Regjeringen har gjort et omfattende arbeid 
med tiltak på en rekke områder, og samlet sett har norsk 
samfunnssikkerhet og beredskap blitt vesentlig styrket de 
siste fem årene.

SPØRSMÅL NR. 2082

Innlevert 20. august 2018 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 30. august 2018 av samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål:

«Skal statsrådens svar på spørsmål nr. 2023 forstås dit hen 
at det kun er strekingen over Kvinesheia som ikke vil stå 
ferdig innen 2027, som en del av ny 4-felts vei fra Oslo og 
Stavanger, eller skal svaret forstås dit hen at statsråden 
ikke lenger vet om han har dekning for sin uttalelse om 
at ny 4-felts vei mellom Oslo og Stavanger vil stå ferdig i 
2027?»

Begrunnelse:

Viser til svar på spørsmål nr. 2023, om utbyggingen av ny 
4-felts vei mellom Oslo og Stavanger innen 2027. Jeg op-
pfatter svaret som ufullstendig, og ser meg derfor nødt til 
å ta opp problemstillingen på nytt. 
 Det opprinnelige spørsmålet var følgende:
 «Ligger statsrådens uttalelse om at utbyggingen av ny 
4-felts vei mellom Oslo og Stavanger vil stå ferdig i 2027 
fast, eller må man forvente at enkelte parseller ikke vil 
være på plass innen dette tidspunktet, hvilke er i så fall 
dette og når kan man forvente at de vil bli fullført?» Bak-
grunnen for spørsmålet var statsrådens egen uttalelse i 
Agderposten, ikke en uttalelse fra Nye Veier.
 Agderposten.no hadde 16.januar 2018 følgende over-
skrift på en av sine saker: «Samferdselsministeren: -Os-
lo-Stavanger vil stå ferdig i 2027.», noe som også gjentas av 
samferdselsministeren seinere i saken.
 1.mars 2017 hadde Agderposten.no et oppslag der 
Nye Veiers administrerende direktør Ingrid Dahl Hov-
land uttalte at selskapet ville bygge ut hele sin portefølje 
i løpet av 12 år, og ikke 20 år, slik utgangspunktet var da 
selskapet ble opprettet.

 Lørdag 4. august 2018 hadde Fædrelandsvennen en 
sak om at ny motorvei mellom Kristiansand og Stavanger 
vil bli ferdig etter 2030. I følge denne saken skal samferd-
selsministeren ha uttalt at veien over Kvinesheia ikke er 
prioritert og at det er snakk om å bygge ny vei her etter 
2030.
 Utbyggingen av Oslo – Stavanger til firefelts vei er 
svært viktig langt utover Agders interesser. Det vil derfor 
være nyttig å få en avklaring av hvilken framdrift som nå 
ligger til grunn for de ulike parsellene i prosjektet, all den 
tid at det er blitt gitt ulike signaler på dette.
 På bakgrunn av statsrådens svar vil jeg også peke på at 
det finnes andre strekninger enn Mandal-Lindesnes-Lyn-
gdal der fullføringstidspunkt er uklart, for eksempel stre-
kningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grim-
stad. Det vil fortsatt være nyttig med en avklaring på 
hvilke strekninger på E18 / E39 mellom Oslo og Stavanger 
som statsråden ser for seg at man ikke kan forsikre om vil 
stå ferdig innen 2027, og når man i så fall kan påregne at 
disse strekningene vil stå ferdig. 
 Dersom statsråden selv ikke sitter på denne oversik-
ten antar jeg han har muligheten for å be Nye Veier om 
disse opplysningene, ettersom dette selskapet ligger un-
der statsrådens ansvarsområde.

Svar:

Som jeg nevnte i mitt forrige svar er jeg glad for at rep-
resentanten Mørland støtter vår beslutning om å bygge 
firefelts motorvei, spesielt tatt i betraktning at hans eget 
parti hadde lagt til grunn tofelts vei på mange av streknin-
gene. Bedre utbygging av viktige nasjonale transportstre-
kninger er også noe av grunnen til at regjeringen har op-
prettet Nye Veier AS. Det pågår nå omfattende utbygging 
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og forberedelser til utbygging av firefelts motorveg mange 
steder. blant annet på strekningen mellom Stavanger og 
Oslo.
 De visjoner og tidslinjer jeg har uttalt meg om vedr 
motorvei Oslo-Stavanger står jeg ved. Nye Veier AS har 
ansvar for å bygge ut både de gjenstående strekningene 
på E18 gjennom Telemark og Aust-Agder og E39 mellom 
Kristiansand og Stavanger. Selskapet har selv sagt at de 
vil kunne bygge ut de største delene av sin oppstartspor-
tefølje på 12 år istedenfor en utbyggingsperiode på 20 år 
som ble skissert i Meld. St. 25 (2014-2015). For at en slik 
fremdrift skal være mulig er det blant annet forutsatt at 
selskapet lykkes i å redusere kostnadene med i størrelse-
sorden 20 prosent, forutsigbare statlige bevilgninger og 
lokal aksept for bompengefinansiering. 

 Jeg har flere ganger bemerket at akkurat for streknin-
gen E39 Lyngdal-Flekkefjord i Vest-Agder fylke så kan det 
gå noen år ekstra før veien ble utbedret fra tofelt til firefelts 
motorvei. Strekningen ble åpnet i august 2006. Som et 
OPS-prosjekt har selskapet Allfarveg AS totalansvar for 
strekningen fram til 1. september 2031. Staten har forplik-
tet seg til et årlig beløp, for 2018 var dette kontraktsfestede 
beløpet 159 mill. kr. 
 Nye Veier AS har selv ansvar for å prioritere pros-
jektene innenfor sin portefølje. Selskapet vil derfor selv 
måtte avgjøre om det er hensiktsmessig om veien mellom 
Lyngdal og Flekkefjord faktisk skal bygges ut mens selska-
pet Allfarveg AS har ansvaret for veien slik den ligger i dag. 
Resultatet av disse vurderingene fra selskapet vil avgjøre 
når denne forholdsvis nye strekningen blir bygd ut.

SPØRSMÅL NR. 2083

Innlevert 21. august 2018 av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes
Besvart 28. august 2018 av næringsminister  Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

«Viser til de bekymringsfulle medieoppslagene rundt Tel-
enor og konfliktene i konsernledelsen den siste tiden.
 Er statsråden trygg på at styret griper inn og får løst 
opp i konflikten?»

Svar:

Som det er beskrevet i Eierskapsmeldingen forvalter 
staten sitt eierskap i tråd med rollefordelingen slik den 
fremgår av selskapslovgivningen og i henhold til anerk-
jente prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Re-
spekt for de ulike rollene og hvem som har ansvar for 
hva, har vært sentralt i statens eierskapspolitikk, som et 
samlet Storting har sluttet seg til over en årrekke. Dette 
innebærer et tydelig skille mellom statens ulike roller og 
respekt for rollefordelingen mellom eier, styre og ledelse, 
blant annet for å bidra til forutsigbarhet for selskapene og 
tillit til staten som eier i kapitalmarkedene.
 Forvaltningen av selskapet hører under styret. 
Herunder skal styret sørge for forsvarlig organisering av 
virksomheten. Med bakgrunn i dette har departementet, 
som aksjeeier, ikke sett det som naturlig å gå inn i de på-
standene som er fremkommet i media i det siste vedrøren-
de forhold knyttet til konsernledelsen i Telenor.
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SPØRSMÅL NR. 2084

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 30. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Vil statsråden ta grep for å hindre en nedleggelse av Tan-
nhelsetjenestens kompetansesenter Sør som er lokalisert 
i Arendal, og hva vil han i så fall gjøre?»

Begrunnelse:

I 1998 fattet Stortinget anmodningsvedtak hvor regjerin-
gen ble bedt om å vurdere etablering av odontologiske 
kompetansesentre i hver helseregion. Begrunnelsen var 
det manglende spesialisttilbudet til personer med ret-
tigheter etter tannhelsetjenesteloven, særskilt personer 
som mottar hjemmesykepleie og personer på institusjon. 
Videre var det behov for kunnskapsutvikling og forskning 
på tannhelsefeltet. 
 Det ble forutsatt fra Stortingets side at de regionale 
kompetansesentrene skulle drive odontologisk spesialist-
virksomhet, kunnskapsutvikling og praksisnær forskning, 
delta i spesialistutdanning og gi fagstøtte til tannhelseper-
sonell. 
 Opprettelsen av et odontologisk kompetansesenter i 
Helseregion Sør ble utredet og vedtatt etablert 2003-2004. 
Året etter ble det vedtatt at kompetansesenteret skulle 
lokaliseres til sykehuset i Arendal. I 2009 ble senteret eta-
blert som et IKS mellom fylkene i tidligere Helseregion 
Sør. I forbindelse med regionreformen utfordres nå en slik 
organisering. 
 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør må ses 
på som en distriktsetablering i denne sammenheng, 
og bidrar til geografisk spredning av både kunnskap og 
muligheter for spesialisert behandling på tannhelsefeltet. 
Det vil derfor være uheldig om dette tilbudet nå legges 
ned. 
 Kompetansesenteret bidrar i behandlingen av al-
vorlig syke og funksjonshemmede barn med syndromer 
der store tannhelseproblemer er en del av følgene ved 
sykdommen eller funksjonshemmingen, videre har man 
et tett samarbeid med sykehuset blant annet om tann-
behandling i narkose, og man har en sentral rolle i tan-
nhelsetilbudet for pasienter som har vært utsatt for tor-
tur, overgrep eller har odontofobi (TOO-behandling). En 
nedleggelse av kompetansesenteret vil derfor få en klar 
negativ innvirkning på hva slags tannbehandlingstilbud 
man kan gi disse pasientgruppene i regionen.

Svar:

Stortingets anmodningsvedtak fra 1998 om etablering av 
odontologiske kompetansesentre er blitt fulgt opp med 

utgangspunkt i ansvarsforholdene knyttet til de oppgaver 
som er tillagt kompetansesentrene. Kjernevirksomheten 
ved sentrene er odontologiske spesialisttjenester. Dette 
omfatter både spesialisttjenester overfor personer med 
rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og spesialisttje-
nester overfor den voksne befolkningen. Disse tjenestene 
er etter tannhelsetjenesteloven et fylkeskommunalt ans-
var. Spesialisttjenester til personer med rettigheter etter 
tannhelsetjenesteloven finansieres gjennom fylkeskom-
munenes frie inntekter (skatteinntekter og statlig ram-
meoverføring). Spesialisttjenester til voksne finansieres 
gjennom en kombinasjon av egenbetaling og trygdere-
fusjon, og forutsettes å være selvfinansierende. Forskning 
og deltagelse i spesialistutdanning av tannleger er ikke en 
lovpålagt oppgave for fylkeskommunene. Det framgår av 
avtaler mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de 
fylkeskommuner som er eiere av sentrene, at departe-
mentet dekker kostnader til forskning og spesialistutdan-
ning av tannleger gjennom tilskuddsmidler (kapittel 770 
Tannhelsetjenester).
 Deltagelse i praksisdelen av spesialistutdanning av 
tannleger forutsetter at det er ansatt et tilstrekkelig antall 
spesialister på kompetansesenteret, og at de fleste av fag-
områdene er dekket av spesialister i tilnærmet hele still-
inger. En bred klinisk aktivitet er også en viktig forutset-
ning for bredde i den praksisnære forskningen. 
 Med dette som utgangspunkt ble landets fylkeskom-
muner i sin tid kontaktet med forespørsel om deltagelse 
i etablering av regionale odontologiske kompetanse-
sentre. Fylkeskommunene skulle ta stilling til hvorvidt 
de ville delta i etablering, oppbygging og drift av kom-
petansesenter i deres region, forutsatt at staten bidro 
med tilskuddsmidler til forprosjektering, etablering og 
finansiering av forskning og spesialistutdanning. Det var 
også opp til fylkeskommunene å beslutte den geograf-
iske lokaliseringen av senteret i deres region, og den or-
ganisatoriske driftsformen for senteret. Når det gjelder 
kompetansesenteret for region Sør, foreslo de fem fylke-
skommunene i regionen tre alternative lokaliseringer, 
hhv. Kristiansand, Arendal og Skien. Som følge av at fylke-
skommunene ikke kunne bli enige om geografisk plasser-
ing, ble dette overlatt til Helse- og omsorgsdepartement-
et. Fylkeskommunene aksepterte en plassering i Arendal.
 I forbindelse med arbeidet med regionreformen med 
sammenslåing av fylkeskommuner, er det naturlig at fyl-
keskommunene vurderer hva som er hensiktsmessig or-
ganisering av de odontologiske spesialisttjenester som en 
lovpålagt oppgave. I dette vil også eierskapet til og bruk 
av odontologiske kompetansesentre som en henvisning-
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sklinikk bli vurdert. Jeg er kjent med at de fem fylkeskom-
munene som er eiere av Tannhelsetjenestens kompetans-
esenter Sør har startet et slikt arbeid. I den sammenheng 
er det naturlig at de aktuelle fylkeskommuner også vur-
derer i hvilken grad ansvaret for spesialisttjenester i tillegg 
ivaretas gjennom ansatte spesialister i eget fylke og kjøp 
av tjenester fra private spesialister. I møte med depar-
tementet 15. august 2018 kom det fram at det har vært 
vanskelig å rekruttere spesialister til kompetansesenteret 
i Arendal. Videre at befolkningsgrunnlaget i kompetans-
esenterets naturlige nedslagsfelt sammenholdt med til-
gang på øvrige offentlige og private spesialister i regionen, 
gjør det vanskelig å forsvare en større utvidelse av spesial-
istkapasiteten ved senteret.

 Det er fylkeskommunene selv som beslutter hvordan 
de odontologiske spesialisttjenester skal organiseres, jf. 
ansvar etter tannhelsetjenesteloven og krav til forsvarlig 
tilgang på spesialisttjenester. Det er også opp til den en-
kelte fylkeskommune å avgjøre organisering av samar-
beidet med fagmiljøer på sykehus, og organisering av 
tilbudet til personer som har vært utsatt for tortur eller 
overgrep eller som har odontofobi. Uansett hva som blir 
utfallet av spørsmålet om videreføring eller avvikling av 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør, vil Helse- og 
omsorgsdepartementet drøfte blant annet videreføring 
av praksisnær forskning og departementets tilskudd til 
denne aktiviteten med de aktuelle fylkeskommuner. 

SPØRSMÅL NR. 2085

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård
Besvart 30. august 2018 av barne- og likestillingsminister  Linda C. Hofstad Helleland

Spørsmål:

«I Dagens Næringsliv 8.8.2018 var det oppslag om en en-
keltperson som har solgt et barnevernselskap, Heimta 
Fokus AS, til et svensk velferdskonsern for 59 millioner. 
Barnevernselskapet har mottatt store overføringer fra 
blant andre kommuner i Østfold for å levere tiltak, og er 
således finansiert av felleskapet. Mener statsråden det er 
greit at 59 millioner kroner som stammer fra felleskapets 
penger forsvinner ut til privat formue, i stedet for å gå til 
omsorg og beskyttelse for barna?»

Begrunnelse:

Barnevernselskapet kalt Tiltaksgruppa Fokus AS har over 
få år blitt en stor kommersiell aktør innen Barnevern i 
Østfold. Nå er selskapet solgt til det svenske velferdskon-
sernet Ambea.
 Siden 2010 har selskapet hatt et samlet resultat før 
skatt på 69 millioner kroner.
 Selskapets eier er blant barnevernseierne som tok ut 
mest i utbytte i 2016. Det året var utbyttet på fem million-
er kroner, og kom på toppen av en lønn på 2,3 millioner.
 Barnevernselskapet er finansiert av det offentlige 
gjennom tiltakskjøp, blant annet har selskapets største 
kunder vært Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.

Svar:

Jeg vil først påpeke at det statlige barnevernet, ved Bufe-
tat, ikke har kjøpt tjenester fra denne virksomheten i 
årene forut for salget av selskapet. Departementet har 
ikke oversikt over hvilke aktører som har kjøpt tjenest-
er fra selskapet. Departementet har heller ikke oversikt 
over hvilke tjenester selskapet henter og har hentet sine 
inntekter fra. Slik saken er fremstilt i media, kan det antas 
at det er kommuner som har kjøpt tjenester fra selskapet.
 Kommunene har et omfattende ansvar på barnevern-
sområdet. De kan la seg bistå av private aktører til å utføre 
visse oppgaver kommunen selv ikke har kompetanse eller 
kapasitet til å utføre. Ved slike tilfeller er det etter mitt 
syn positivt at vi har private aktører, som kan bidra til 
mangfoldet av tiltak og tjenester, valgfrihet og mulighet 
for tilpasning av tjenester og tiltak til det enkelte barns 
behov. Viktige forutsetninger ved bruk av private er at 
kvaliteten på tjenestene som kjøpes er god, og at rettssik-
kerheten til barn og familier blir ivaretatt på en god måte. 
Det er også viktig at det offentlige ikke betaler mer enn 
nødvendig for tjenester som kjøpes av private. Gode inn-
kjøpsrutiner og en virksom konkurranse blant tilbyderne 
kan bidra til at prisene ikke blir urimelig høye.
 Det er avgjørende at kommunene har nødvendig styr-
ing og kontroll, slik at bruken av de private aktørene skjer 
innenfor en faglig og økonomisk forsvarlig ramme.
 I oktober 2017 sendte departementet et brev til Buf-
dir, fylkesmennene og kommunene som omhandlet 
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kommunenes bruk av private aktører. I brevet under-
streker departementet at kommunene ikke kan delegere 
eller legge oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig 
myndighet til private aktører. Dette er i samsvar med tid-
ligere uttalelser fra departementet. I brevet gir departe-
mentet også en relativt detaljert beskrivelse av hva dette 
innebærer. Departementet gir også en nærmere beskriv-
else av hvordan kommunene kan la seg bistå av private 
aktører ved utførelse av oppgaver som innebærer utøvelse 
av offentlig myndighet.
 Departementet har videre startet arbeidet med en 
gjennomgang av bruken av private aktører i barnevernet. 
Formålet med denne gjennomgangen er å se på gjeldende 
rammevilkår for bruk av private og om nødvendig foreslå 

endringer. Målet er at barnevernet skal ha juridiske og an-
dre rammevilkår som legger til rette for at private aktører 
brukes på en riktig måte, og som gir det offentlige nødven-
dig kontroll med innholdet i tjenestetilbudet og kostnad-
er.
 Jeg viser også til at Regjeringen, etter anmodning 
fra Stortinget, skal sette ned et offentlig utvalg som skal 
kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferd-
stjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av 
skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skal 
foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i 
størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, og 
hvordan uønsket skattetilpasning i selskap som i all hov-
edsak er finansiert av offentlige midler, kan hindres.

SPØRSMÅL NR. 2086

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 29. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Justisministeren uttaler i media at han vil ta støtten fra 
«ytterliggående kristne trossamfunn» som for eksempel 
diskriminerer homofile, bedriver negativ sosial kontroll 
eller bruker vold. 
 Kan statsråden nærmere beskrive hvilke handlinger 
som i dag ikke bryter med norsk lov som vil rammes av 
dette, hva legger statsråden konkret i «negativ sosial kon-
troll» og har statsråden konkrete eksempler på kristne 
trossamfunn her i landet som bruker vold eller faller inn 
under noen av de andre kategoriene han nevner?»

Svar:

Jeg går ut fra at representanten sikter til et intervju i ABC 
Nyheter den 15. august der jeg uttaler at «Ytterliggående 
kristne trossamfunn som diskriminerer for eksempel ho-
mofile, eller bruker vold, skal slås ned på». Med dette ut-
taler jeg meg i tråd med regjeringens handlingsplan mot 
negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnlemles-
telse (2017-2020). I handlingsplanen vises det til at per-
soner fra ulike lukkede trossamfunn kan være utsatt for 
negativ sosial kontroll. Herunder må forstås at dette også 
kan inkludere ytterliggående kristne trossamfunn. 
 Begrepet «Negativ sosial kontroll» innebærer ulike 
former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for 
å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller 
gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er 

systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i 
henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov. 
 Trosfrihet er et viktig prinsipp vi skal verne om, men 
når tros- og livssynssamfunn påberoper seg retten til å 
håndtere blant annet overgrep og vold, er det svært al-
vorlig. Dette kan vi som samfunn ikke akseptere. Det 
kan i verste fall medføre at alvorlig kriminalitet ikke blir 
avdekket og at ofrenes lidelse blir større. 
 Det er opp til politiet å etterforske samt straffeforfølge 
eventuelle lovbrudd. Det kan derimot ikke utelukkes at 
det utføres handlinger og/eller negativ sosial kontroll i 
trossamfunn i Norge som enten ikke blir anmeldt, kan 
straffeforfølges eller som rammes av norsk lov. Disse han-
dlingene og denne negative sosiale kontrollen kan allike-
vel være kritikkverdig. Det er viktig at både myndighet-
spersoner og storsamfunnet for øvrig reagerer og står opp 
mot denne typen handlinger og negativ sosial kontroll. 
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SPØRSMÅL NR. 2087

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
Besvart 29. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«I en rettskraftig dom fra Kristiansand tingrett ble en 
mann ilagt bot på 9600 kroner for å ha oppbevart en kniv 
i hanskerommet i bilen. Det er viktig å bekjempe skyte-
våpen og kniver på offentlig sted, men samtidig er det lov-
lig med kniv i bilen dersom man har et aktverdig formål. 
Men mange ønsker også å oppbevare kniv i hanskerom-
met i tilfelle f.eks. påkjørsel av dyr, behov for å kutte sete-
beltet i ulykke etc. 
 Mener statsråden det er behov for endring, eller er 
han enig i praktiseringen av dagens lovverk?»

Begrunnelse:

Det er straffbart å «ha med seg» skytevåpen og «bære» 
kniv. Det er vanskelig å forstå at oppbevaring av kniv i et 
låst hanskerom kvalifiserer til «bæring».

Svar:

Straffeloven § 189 annet ledd setter straff for den som på 
et offentlig sted bærer kniv eller lignende skarpt redskap 
som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse. Det 
følger av tredje ledd at forbudet ikke gjelder kniv som 

bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet 
aktverdig formål.
 Den konkrete straffesaken som represent-
anten viser til, kommenterer jeg ikke. Det konkrete 
tolkningsspørsmålet som saken reiser – hvorvidt en kan 
sies å «bære» en kniv som ligger i hanskerommet i en bil – 
ønsker jeg heller ikke å uttale meg om. Jeg viser imidlertid 
til Gulating lagmannsretts dom 25. april 2018 (LG-2018-
7404), hvor retten fant at to kniver som lå i henholdsvis 
midtkonsollen og under passasjersetet, var omfattet av 
forbudet. Knivforbudet ville ifølge retten derimot ikke ha 
vært overtrådt hvis kniven var oppbevart i for eksempel 
kjøretøyets bagasjerom. Retten viste til tidligere praksis, 
hvor det har vært avgjørende hvorvidt kniven ligger «lett 
tilgjengelig» eller «i gripeavstand». 
 Knivforbudet gjelder som nevnt ikke for kniver som 
bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet 
aktverdig formål. De formål som representanten viser til i 
spørsmålet, kan etter omstendighetene omfattes av dette 
unntaket. På denne bakgrunn ser jeg på det nåværende 
tidspunktet ikke grunn til å ta initiativ til noen loven-
dring. Departementet vil på vanlig måte følge med på ut-
viklingen i rettspraksis og vurderer fortløpende om det er 
behov for endringer i straffelovgivningen.

SPØRSMÅL NR. 2088

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 4. september 2018 av kommunal- og moderniseringsminister  Monica Mæland

Spørsmål:

«En person med uføretrygd har hatt bostøtte etter over-
gangsordningen fra 2009. Etter trygdeoppgjøret i vår fikk 
vedkommende etterbetalt en sum som gjorde at hun kom 
over inntektsgrensen for juni. Så fikk hun beskjed fra Hus-
banken etter henvendelse via kommunen at hun falt per-
manent ut av overgangsordningen fordi inntektene den 
ene måneden da etterbetalingen kom inn, hadde for høy 
inntekt.
 Er dette korrekt praktisering av regelverket og er det i 
så fall regjeringen syn at det skal være slik?»

Svar:

Hensikten med overgangsordningen som ble innført i 
bostøtten i 2009, var å oppfylle en forutsetning fra trygde-
oppgjøret i 2008 om at økte pensjoner ikke skulle gi uøn-
skede reduksjoner i bostøtten fra 1. juli 2009, og videre 
at mottakere som fikk bostøtte i juni 2009 ikke skulle få 
redusert støtte på grunn av endrede regler fra 1. juli 2009.
 Overgangsordningen ble gradvis avviklet frem mot 
1. juli 2014 for de fleste mottakerne, men videreført for 
unge uføre. Bostøtteforskriften § 17 fastsetter imidler-
tid at overgangsordningen også for unge uføre opphører 
ved flytting, når antall husstandsmedlemmer endres, 
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eller dersom husstandens omregnede inntekt overstiger 
et visst beløp. Det er tilstrekkelig at inntekten overstiger 
grensebeløpet en enkelt måned.
 Overgangsordningen er ment å hindre uønsket re-
duksjon i bostøtten, men ikke å være en varig særfordel. 

Mottakerne er skjermet for reduksjon i bostøtten inntil de 
når et inntektsnivå som verken ville gitt rett til bostøtte 
etter reglene fra juni 2009 eller gir det i dag. Dersom 
inntekten blir lavere igjen, kan mottakerne igjen ha krav 
på bostøtte, men da etter samme regler som andre søkere.

SPØRSMÅL NR. 2089

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 28. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«SpareBank 1 Østlandet ber sine kunder komme innom 
med pass grunnet skjerpede legitimasjonskrav. Mange 
med lovlig opphold i Norge har ikke pass. De er i jobb, 
driver egen næringsvirksomhet der det forutsettes at en 
har en bankkonto. Et passkrav for å ha bankkonto før 
det nasjonale ID-kortet er tilgjengelig, vil medføre at folk 
risikerer å miste jobb og hjem og lovlige bedrifter må leg-
ges ned.
 Er det korrekt at banker kan stille dette kravet og i så 
fall hvordan skal de som rammes forholde seg?»

Svar:

Gjeldende norsk hvitvaskingslov stiller krav til bankenes 
identifisering og bekreftelse av identiteten til sine kunder. 
Formålet er blant annet å sikre sporbarheten ved betalin-
ger og forebygge at kriminelle kan misbruke andres 
identitet til hvitvasking og terrorfinansiering.
 I gjeldende hvitvaskingslov er det stilt krav om bek-
reftelse av identitet ved bruk av «gyldig legitimasjon». 
Dette er videreført i ny hvitvaskingslov, som ble sanksjon-
ert 1. juni i år. I hvitvaskingsforskriften § 5 første, annet og 
fjerde ledd er følgende bestemt om hva som utgjør gyldig 
legitimasjon:
 
 «Gyldig legitimasjon for fysisk person er original av 
dokumenter som:
1. er utstedt av offentlig myndighet, eller av annet organ 

som har betryggende kontrollrutiner for dokumentut-
stedelse og dokumentene har et tilfredsstillende sik-
kerhetsnivå, og

2. inneholder fullt navn, navnetrekk, fotografi og fød-
selsnummer eller D-nummer.

 For fysiske person som ikke har fått tildelt norsk fød-
selsnummer eller D-nummer, skal legitimasjonsdoku-

menter i tillegg til de kravene som følger av i første ledd in-
neholde fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap.
 (…)
 Krav om at fysisk legitimasjon for fysiske personer in-
neholder navnetrekk gjelder ikke for pass»
 
 I rundskriv 24/2016 har Finanstilsynet uttalt følgende 
om hva de legger til grunn er gyldig legitimasjon:
 
 «Gyldig legitimasjon for fysiske personer er etter Fi-
nanstilsynets oppfatning: 
• Pass (ikke nødpass) 
• Førerkort 
• Bankkort med bilde 
• Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land (en oversikt 

over disse fremgår av utlendingsforskriften vedlegg 4) 
• Norsk utlendingspass (blått pass) 
• Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass) 
• bank ID»
 For personer som ikke har gyldig legitimasjon, har Fi-
nanstilsynet gitt uttrykk for følgende:
 
 «Banker kan gi asylsøkere som ikke har gyldig legiti-
masjon adgang til å etablere bankkonto og få tilgang til 
betalingstjenester. Bankene kan utstede bankkort uten 
bilde. 
 
 Banken skal bekrefte kundens identitet ved å inn-
hente asylsøkerbevis og foreta annen nødvendig kontroll 
av identiteten, eksempelvis: 
• innhente kopi av utenlandsk identitetskort 
• innhente bekreftelse fra en nærstående, med gyldig le-

gitimasjon, på vedkommendes identitet 
• sjekke med Utlendingsdirektoratet eller Politiets Utle-

ndingsenhet at de har utstedt asylsøkerbeviset»
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 I Prop. 40 L (2017-2018) om ny hvitvaskingslov kom-
menterte Finansdepartementet forholdet mellom fi-
nansavtalelovens regler om tilgang til bankkonto og hvit-
vaskingsregelverkets krav om å avvise kunder når det ikke 
er mulig å gjennomføre tilfredsstillende kundetiltak (i dag 
«kundekontroll»):
 
 «(…) Departementet understreker at det ikke vil være 
i samsvar med reglene i finansavtaleloven å stille stren-
gere krav til gyldig legitimasjon enn de som fremgår av 
Finanstilsynets rundskriv når det tilbys en konto med 
grunnleggende tjenester som beskrevet over. Det kan hel-

ler ikke henvises til at gjennomføringen av kundetiltak 
som oppfyller minstekravene er mer kostnadskrevende 
eller byrdefulle enn tjenesteyterens ordinære prosedyrer 
for å inngå kundeforhold. Departementet bemerker for 
øvrig at reglene om gyldig legitimasjon ikke utelukkende 
relaterer seg til norsk legitimasjon. Eksempelvis vil også 
utenlandsk pass eller identitetskort etter omstendighe-
tene kunne utgjøre gyldig legitimasjon. Det vil ikke være 
i samsvar med hvitvaskingsloven å kreve utelukkende 
norsk pass som gyldig legitimasjon. Hvitvaskingslovutval-
get har gitt uttrykk for det samme i NOU 2016: 27 punkt 
5.2.4.3.»

SPØRSMÅL NR. 2090

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad
Besvart 30. august 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Lipødem er en kronisk og arvelig sykdom som nesten 
uten unntak rammer kvinner, Dekning av utgifter til be-
handling i utlandet dekkes ikke av norsk lovgivning selv 
om pasienten ikke får like godt fungerende behandling i 
Norge. 
 Hva vil statsråden kunne gjøre for å få norsk hel-
sevesen oppdatert på behandlingsmetoder så de slipper 
behandling i for eksempel Tyskland eller USA?»

Begrunnelse:

Lipødem utvikles gjerne i puberteten og ved andre hor-
monelle forandringer i kroppen, i forbindelse med svan-
gerskap og overgangsalder. Sykdommen er til dels invalid-
iserende. I Norge har det vært liten eller ingen forskning 
på sykdommens forløp og utvikling, og behandlingstilbu-
det er deretter. Sykdommen ble beskrevet i USA allerede 
på 40-tallet, mens land i Europa kan tilby behandling og 
operasjon for pasienter med teknikker som ikke er tilg-
jengelig i Norge. I Norge tilbys behandling med kompres-
jon og lymfedrenasje.

Svar:

Jeg har mottatt flere henvendelser fra pasienter med 
lipødem hvor de beskriver utfordringer med å leve med 
sykdommen og behandlingstilbudet de tilbys i Norge og 
i andre land.

 Helse- og omsorgsdepartementet har også hatt møter 
med Norsk lymfødem- og lipødemforbund.
 Med bakgrunn i informasjon fra pasientforeningen 
og fra de regionale helseforetakene om behandlingstilbu-
det til lipødempasienter, ga jeg 27.juni 2018 Helsedirek-
toratet i oppdrag å vurdere behandlingstilbudet.
 Helsedirektoratet bes i oppdraget om å innhente in-
formasjon om behandlingstilbudet til lipødempasienter 
i andre nordiske land, og spesielt om det kirurgiske be-
handlingstilbudet som representanten Bollestad stiller 
spørsmål om. Frist for oppdraget er 1.desember 2018. Jeg 
vil deretter vurdere egnet oppfølging.



SPØRSMÅL NR. 2091

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 5. september 2018 av statsminister  Erna Solberg

Spørsmål:

«Var statsministeren klar over før utnevnelsen av ny fisk-
eriminister at selskapet som Harald Tom Nesvik jobbet 
for kan ha vært skyldig i regelbrudd da de dumpet avlus-
ningsmidler i nærheten viktige reke- og fiskefelt og vil 
statsministeren raskt sørge for at det nye regelverket som 
kom vinteren 2017 etterleves?»

Begrunnelse:

Reke- og kystfiskere har i mange år opplevd at reker og fisk 
forsvinner fra fjorder hvor oppdrettsnæringen har eta-
blert lokaliteter og brukt avlusingsmidler. I mars 2017 ble 
det innført forbud mot dumping av lusemidler i nærhet-
en av rekefelt og gyteområder for fisk. NRK har avslørt at 
flere aktører i oppdrettsnæringen ikke regelverk. Én av 
disse aktørene er brønnbåtselskapet Sølvtrans der nyop-
pnevnt fiskeriminister Harald Tom Nesvik inntil nylig var 
samfunnskontakt. 
 I et svar til undertegnede om å sikre at det det nye re-
gelverket for tømming av avlusningsmidler fra vinteren 

2017 etterleves, viser fiskeriministeren til en veileder som 
er under utarbeidelse hos Fiskeridirektoratet og Miljødi-
rektoratet. Fiskeriministeren vil før veilederen skal god-
kjennes få sin habilitet vurdert. 
 Vi er kjent med at det har vært ulovlig tømming inntil 
ganske nylig, det haster derfor å sikre at regelverket etter-
leves og det bør skje uten å måtte vente på en veileder. Re-
gelverket har vært klart lenge. 

Svar:

Jeg legger til grunn at bakgrunnen for stortingsrepre-
sentant Lars Haltbrekkens spørsmål om hva jeg var klar 
over før utnevnelsen av fiskeriminister Harald Tom Nes-
vik er bortfalt. Jeg viser til at Fiskeridirektoratet nå har 
fastslått at den aktuelle tømmingen ikke var ulovlig. For 
øvrig kommenterer jeg ikke mine fortrolige samtaler. 
 Hva gjelder spørsmålet knyttet til etterlevelsen av det 
nye regelverket på området viser jeg til fiskeriministerens 
svar 15. august 2018 på skriftlig spørsmål fra stortingsrep-
resentant Lars Haltbrekken.  

SPØRSMÅL NR. 2092

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski
Besvart 30. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«Mener finansministeren at det er akseptabelt at Norge 
gjennom statens pensjonsfond utland profiterer på den 
svært blodige krigen i Jemen og er det etter finansminis-
terens mening nødvendig med en ny vurdering av invest-
eringspraksis og etikkrådets retningslinjer i lys av dagens 
krig- og konfliktsituasjon?»

Begrunnelse:

Krigen i Jemen mellom Houti-opprørere og Saudi-Arabia 
i koalisjon med De forente arabiske emirater er en svært 
blodig og underdekket krig. Over 10.000 mennesker er 
drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisas-
jon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av of-

rene. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden 
konflikten brøt ut. FN og hjelpeorganisasjoner frykter nå 
en massiv sultkatastrofe i Jemen. 
 Regjeringen har slått fast at det ikke skal eksporteres 
A-materiell fra Norge til Saudi-Arabia som følge av landets 
deltakelse i krigen i Jemen, 
 Mandag 21.august avdekket VG at Statens Pensjons-
fond Utland (SPU) har investert 4,2 milliarder i våpenpro-
dusenten Raytheon som selger våpen til Saudi-Arabia og 
som landet videre bruker i sin krigføring i Jemen. Det er på 
det rene at Raytheon har produsert mange av bombene 
som har drept mange sivile, deriblant barn, i Jemen.
 Aksjekursen til Raython har steget som følge av Sau-
di-Arabias deltakelse i krigen i Jemen og det påfølgende 



behov for våpen og missiler. Dermed har også Norge tjent 
penger på at krigen pågår og videreføres.

Svar:

Regjeringen fordømmer hendelser hvor sivilbefolknin-
gen i et land uskyldig rammes av krigføring mellom ulike 
parter. Den aktuelle konflikten har pågått i flere år. Norge 
har oppfordret partene til å overholde sine forpliktelser i 
henhold til internasjonal humanitærrett. 
 La meg innledningsvis understreke at Regjeringen 
er opptatt av åpenhet og etisk bevissthet i forvaltnin-
gen av våre felles sparepenger i Statens pensjonsfond 
utland (SPU). Rammeverket for forvaltningen av fondet, 
herunder prinsippene for ansvarlig investeringspraksis og 
de etiske kriteriene i retningslinjene for observasjon og 
utelukkelse fra SPU, er forankret i Stortinget. Rammever-
ket skal bidra til at det er klare rammer for investeringene 
og en systematisk tilnærming til arbeidet med å utelukke 
og observere selskaper. 
 Som begrunnelse for spørsmålet viser represent-
anten Kaski til at SPU er investert i en våpenprodusent 
som har solgt våpen til Saudi-Arabia og som landet har 
brukt i sin krigføring i Jemen. Jeg viser i den forbindelse 
til at de etisk motiverte retningslinjene for SPU gjelder 
selskaper og inneholder etiske kriterier som er basert på 
selskapers produkter eller på deres atferd. Det produktba-
serte våpenkriteriet innebærer at fondet ikke skal være in-
vestert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kon-
trollerer produserer våpen som ved normal anvendelse 
bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Ved 
utgangen av 2017 var 20 selskaper utelukket på grunnlag 
av våpenkriteriet. De atferdsbaserte kriteriene er knyttet 
til uakseptabel risiko for at selskaper medvirker til eller 
selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av 
menneskerettighetene, alvorlige krenkelser av individers 
rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig mil-
jøskade, grov korrupsjon eller andre særlig grove brudd 
på grunnleggende etiske normer. Ved årsskiftet var 28 sel-
skaper utelukket etter atferdskriteriene.
 I tillegg har Finansdepartementet fastsatt en bestem-
melse i mandatet som er gitt til Norges Bank, jf. § 3-1 andre 
ledd bokstav c, som sier at fondet ikke skal være investert 
i rentebærende instrumenter utstedt av stater eller stats-
relaterte utstedere i de unntakstilfeller der departemen-
tet har avskåret slike investeringer på bakgrunn av at det 
er vedtatt særlig omfattende FN-sanksjoner, eller andre 
internasjonale tiltak av særlig stort omfang rettet mot et 
bestemt land og Norge har sluttet opp om tiltakene. Fon-
det skal heller ikke være investert i selskaper som selger 
våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av 
dette såkalte statsobligasjonsunntaket. For tiden gjelder 
dette Nord-Korea og Syria. 
 Utelukkelse av selskaper fra SPU er et sterkt virkemid-
del. I saker knyttet til selskapers atferd baseres Etikkrådets 

anbefalinger blant annet på en vurdering av risikoen for 
systematiske, fremtidige normbrudd. Det at et selskap sel-
ger en type våpen som ikke er omfattet av det produktba-
serte våpenkriteriet i de etisk motiverte retningslinjene til 
en stat som ikke er omfattet av statsobligasjonsunntaket, 
innebærer ikke et brudd på retningslinjene eller bestem-
melsene i mandatet for SPU. 
 Når det gjelder den konkrete avgrensningen av det 
produktbaserte våpenkriteriet, har dette vært drøftet i 
flere omganger. I Revidert nasjonalbudsjett 2004 ble det, 
basert på Graverutvalgets forslag i NOU 2003: 22, definert 
hvilke typer våpen som omfattes av kriteriet: kjemiske 
våpen, biologiske våpen, antipersonellminer, udetek-
terbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, 
klasevåpen og kjernevåpen. Dette er våpentyper som er 
forbudt for Norge å bruke eller besitte i henhold til inter-
nasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til. Fondet 
skal heller ikke være investert i selskaper som utvikler 
eller produserer sentrale komponenter til denne typen 
våpen. 
 I Revidert nasjonalbudsjett 2004 viste regjeringen til 
at Graverutvalget mente at kriteriene for «negativ filtre-
ring» burde ta utgangspunkt i produkter som norske my-
ndigheter har tatt klart avstand fra, og som man arbeider 
aktivt for å begrense eller forby internasjonalt. Videre 
viste regjeringen til at utvalget hadde vurdert å utelukke 
produksjon av våpen generelt, men mente at det neppe 
vil være grunnlag for å forankre et slikt forslag i en over-
lappende konsensus i det norske folk. 
 Jeg mener at disse vurderingene fortsatt står seg. De 
etiske kriteriene er basert på et klart felles verdigrunnlag i 
den norske befolkningen og på internasjonale standarder 
og prinsipper. 
 Også Etikkrådet har drøftet ulike aspekter ved 
våpenkriteriet. I årsmeldingen for 2015 drøftet rådet ut-
viklingen av autonome våpen, mens årsmeldingen for 
2017 inneholdt en drøfting av kriterieavgrensningen for 
kjernevåpen. Etikkrådet beskriver i sin årsmelding for 
2017 hvordan rådet løpende følger med på om selskaper 
i SPU kan ha virksomhet som rammes av retningslinjene 
for observasjon og utelukkelse. For atferdskriteriene un-
dersøker Etikkrådet selskaper og områder der risikoen for 
brudd på retningslinjene anses størst. I tillegg tas enkelt-
saker opp på bakgrunn av nyhetsoppslag, samt henven-
delser fra enkeltpersoner og organisasjoner om selskaper 
eller problemstillinger de mener rådet bør undersøke. 
 Finansdepartementet gjør grundig rede for arbeidet 
med ansvarlig forvaltning av fondet hver vår i en melding 
til Stortinget om Statens pensjonsfond. Departement-
et arbeider systematisk med rammeverket for ansvarlig 
investeringspraksis, som forankres i Stortinget gjennom 
behandlingen av disse meldingene. I meldingen Statens 
pensjonsfond 2018, som ble lagt frem i april i år, gjorde 
departementet rede for en ekstern rapport om beste inter-
nasjonale praksis innen ansvarlig forvaltning, som del av 
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gjennomgangen av Norges Banks forvaltning av SPU. De-
partementets vurdering var at mange av kjennetegnene 
ved beste praksis for ansvarlig forvaltningspraksis gjens-
peiles i forvaltningen av SPU. 
 Jeg vil også peke på at det er bred politisk enighet om 
kriteriene i de etisk motiverte retningslinjene for obser-
vasjon og utelukkelse av selskaper. Skulle en innføre en 
praksis med å utelukke selskaper på bakgrunn av salg 
av et produkt, som ikke omfattes av kriteriene i retning-

slinjene, til en stat som er i krig eller konflikt, men ikke er 
omfattet av statsobligasjonsunntaket, vil dette innebærer 
at en fraviker den brede oppslutningen i Stortinget om at 
fondet ikke skal være et utenrikspolitisk virkemiddel. Vi 
har andre og mer hensiktsmessige virkemidler som ivare-
tar norsk utenrikspolitikk. 
 Oppsummert ser jeg ikke på denne bakgrunn behov 
nå for å gjennomgå investeringspraksisen i SPU eller vur-
dere endringer i de etiske retningslinjene. 

SPØRSMÅL NR. 2093

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Audun Lysbakken
Besvart 28. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«Viser til vedlagte brev ang krav om pass som identifikas-
jon for å ha bankkonto og til den uavklarte saken om å 
verifisere riktig identitet for noen irakere med lovlig op-
phold i Norge.
 Inntil den saken er løst, hvilke papirer skal de berørte 
kunne identifisere seg med overfor banken nå, slik at de 
ikke risikerer å miste muligheten til å ha bankkonto, noen 
som kan medføre tap av arbeid og umuliggjøre situasjo-
nen for de som driver privat næringsvirksomhet?»

Begrunnelse:

Vedlegg til spørsmål.
 <a HREF=”http://www.stortinget.no/
dok15-201718-2093-vedlegg”>Vedlegget i pdf-format</a>

Svar:

Gjeldende norsk hvitvaskingslov stiller krav til bankenes 
identifisering og bekreftelse av identiteten til sine kunder. 
Formålet er blant annet å sikre sporbarheten ved betalin-
ger og forebygge at kriminelle kan misbruke andres 
identitet til hvitvasking og terrorfinansiering.
 
 I gjeldende hvitvaskingslov er det stilt krav om bek-
reftelse av identitet ved bruk av «gyldig legitimasjon». 
Dette er videreført i ny hvitvaskingslov, som ble sanksjon-
ert 1. juni i år. I hvitvaskingsforskriften § 5 første, annet og 
fjerde ledd er følgende bestemt om hva som utgjør gyldig 
legitimasjon:
 

 «Gyldig legitimasjon for fysisk person er original av 
dokumenter som:
1. er utstedt av offentlig myndighet, eller av annet organ 

som har betryggende kontrollrutiner for dokumentut-
stedelse og dokumentene har et tilfredsstillende sik-
kerhetsnivå, og

2. inneholder fullt navn, navnetrekk, fotografi og fød-
selsnummer eller D-nummer.

 For fysiske person som ikke har fått tildelt norsk fød-
selsnummer eller D-nummer, skal legitimasjonsdoku-
menter i tillegg til de kravene som følger av i første ledd in-
neholde fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap.
 (…)
 Krav om at fysisk legitimasjon for fysiske personer in-
neholder navnetrekk gjelder ikke for pass»
 
 I rundskriv 24/2016 har Finanstilsynet uttalt følgende 
om hva de legger til grunn er gyldig legitimasjon:
 
 «Gyldig legitimasjon for fysiske personer er etter Fi-
nanstilsynets oppfatning: 
• Pass (ikke nødpass) 
• Førerkort 
• Bankkort med bilde 
• Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land (en oversikt 

over disse fremgår av utlendingsforskriften vedlegg 4) 
• Norsk utlendingspass (blått pass) 
• Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass) 
• bank ID»
 
 For personer som ikke har gyldig legitimasjon, har Fi-
nanstilsynet gitt uttrykk for følgende:
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 «Banker kan gi asylsøkere som ikke har gyldig legiti-
masjon adgang til å etablere bankkonto og få tilgang til 
betalingstjenester. Bankene kan utstede bankkort uten 
bilde. 
 
 Banken skal bekrefte kundens identitet ved å inn-
hente asylsøkerbevis og foreta annen nødvendig kontroll 
av identiteten, eksempelvis: 
• innhente kopi av utenlandsk identitetskort 
• innhente bekreftelse fra en nærstående, med gyldig le-

gitimasjon, på vedkommendes identitet 
• sjekke med Utlendingsdirektoratet eller Politiets Utle-

ndingsenhet at de har utstedt asylsøkerbeviset»
 
 I Prop. 40 L (2017-2018) om ny hvitvaskingslov kom-
menterte Finansdepartementet forholdet mellom fi-
nansavtalelovens regler om tilgang til bankkonto og hvit-
vaskingsregelverkets krav om å avvise kunder når det ikke 
er mulig å gjennomføre tilfredsstillende kundetiltak (i dag 
«kundekontroll»):
 «(…)Departementet understreker at det ikke vil være 
i samsvar med reglene i finansavtaleloven å stille stren-
gere krav til gyldig legitimasjon enn de som fremgår av 
Finanstilsynets rundskriv når det tilbys en konto med 
grunnleggende tjenester som beskrevet over. Det kan hel-
ler ikke henvises til at gjennomføringen av kundetiltak 
som oppfyller minstekravene er mer kostnadskrevende 
eller byrdefulle enn tjenesteyterens ordinære prosedyrer 

for å inngå kundeforhold. Departementet bemerker for 
øvrig at reglene om gyldig legitimasjon ikke utelukkende 
relaterer seg til norsk legitimasjon. Eksempelvis vil også 
utenlandsk pass eller identitetskort etter omstendighe-
tene kunne utgjøre gyldig legitimasjon. Det vil ikke være 
i samsvar med hvitvaskingsloven å kreve utelukkende 
norsk pass som gyldig legitimasjon. Hvitvaskingslovutval-
get har gitt uttrykk for det samme i NOU 2016: 27 punkt 
5.2.4.3.»
 I vedlegget til spørsmålet kan det synes som om det er 
tilgangen til BankID det stilles krav om pass for å behol-
de. Bits AS (tidligere Bankenes Standardiseringskontor) 
fastsetter reglene om BankID, herunder hvem som kan få 
BankID og bekreftelse av deres identitet.
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SPØRSMÅL NR. 2094

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Marianne Marthinsen
Besvart 29. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«Kan jeg be om en oppdatert oversikt over hvilke land 
Norge har skatteavtaler med, og jeg ønsker også en 
oversikt over hvilke av disse avtalene som inneholder 
bestemmelser om skatt på renter og/eller royalties?»

Svar:

En oversikt over de land Norge har inngått skatteavtal-
er med ligger på Regjeringens nettsider under «Tema» 
- «Økonomi og budsjett» - «Skatteavtaler mellom Norge 
og andre stater». (https://www.regjeringen.no/no/tema/
okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skatteavtaler-
mellom-norge-og-andre-stat/id417330/) Denne siden gir 

en oppdatert oversikt over avtaler som er i kraft, avtaler 
som er undertegnet men ikke ennå satt i kraft, og avtaler 
under forhandling. 
 Alle våre skatteavtaler inneholder bestemmelser 
om beskatning av renter og royalties. En stat der skat-
tyter er hjemmehørende, vil alltid ha beskatningsrett til 
slike inntekter. Det varierer i hvilken grad skatteavtalene 
Norge har inngått også gir den stat hvor betalingen skjer 
fra rett til å beskatte rente- eller royaltybetalingen, såkalt 
kildeskatt. 
 
 Dette vil gå frem av den enkelte avtale, som ligger ute 
i sin helhet på nettsiden som er nevnt ovenfor. 

SPØRSMÅL NR. 2095

Innlevert 22. august 2018 av stortingsrepresentant Kari Henriksen
Besvart 31. august 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«Tall fra SSB viser at rundt 700 tusen nordmenn er sambo-
ere, 25 % av alle par. Av oppløste samboerskap er 1/5 med 
barn og ca. 1/3 uten. Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) 
oppgir at 55 % av samboer sakene de har dreier seg om 
økonomisk oppgjør og vederlagskrav. 
 Hva har ministeren gjort for å hindre at, oftest kvin-
ner, havner i det som kan være en fattigdomsfelle v/op-
phør av samboerskap og vil statsråden sørge for at denne 
problemstillingen kommer til Stortinget med forslag til 
løsning?»

Begrunnelse:

Årsaken til at de økonomiske ulikhetene ofte rammer 
kvinner hardest, er at kvinner ikke har dokumentasjon på 
eller ikke har bidratt til kapitalkostnader i samboerska-
pet, men i større grad til løpende driftsutgifter, mat, klær 
ferier osv. Dagens rettstilstand kan føre til et høyere konf-
liktnivå enn nødvendig og føre både kvinner og menn inn 
i en fattigdomsfelle det er vanskelig å komme ut av.

 Regjeringen skal komme til Stortinget med en sak om 
de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn, et-
ter et forslag fra Arbeiderpartiet, fremmet i debatten om 
Redegjørelse av barne- og likestillingsministeren om sta-
tus i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle 
sektorer. (Forslag 4) Disse forhold berører i høyeste grad 
økonomiske forskjeller og ulikhet mellom kjønn.

Svar:

Spørsmålet fra stortingsrepresentanten Kari Henriksen er 
rettet til barne- og likestillingsministeren. Spørsmålet er 
sendt videre til justis-, beredskaps- og innvandringsmin-
isteren. 
 Reglene om samboeres rettigheter har vært vurdert 
i ulike sammenhenger gjennom årene. Den siste mer ge-
nerelle gjennomgåelsen av samboeres rettsstilling skjed-
de som ledd i oppfølgningen av Samboerutvalgets utred-
ning i NOU 1999: 25 Samboere og samfunnet, jf. St.meld. 
nr. 29 (2002-2003) og Innst. S. nr. 53 (2003-2004), se særlig 
punkt 2.7 i komiteinnstillingen. På bakgrunn av gjennom-
gåelsen ble det med ikrafttredelse fra 1. juli 2009 innført 
regler i arveloven om arverett og rett til uskifte for visse 
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samboere, jf. Ot.prp. nr. 73 (2007-2008) og Innst. O. nr. 14 
(2008-2009). Reglene om samboeres arverettigheter er 
i hovedsak foreslått videreført i Prop. 107 L (2017–2018) 
Lov om arv og dødsboskifte (arveloven). 
 Utover dette foreligger det for tiden ikke konkrete 
planer om å gjennomgå samboeres rettsstilling med sikte 

på en privatrettslig regulering. Justis- og beredskapsde-
partementet har mottatt et forslag fra JURK om en egen 
samboerlov. Dette forslaget vil bli vurdert av departemen-
tet.

SPØRSMÅL NR. 2096

Innlevert 23. august 2018 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 30. august 2018 av olje- og energiminister  Terje Søviknes

Spørsmål:

«Statsråden har oppgitt at Edvard Grieg (EG) og Ivar Aasen 
(IA) har reservert 46 MW av kraften fra land. 
 Er dette tilstrekkelig til å dekke kraftbehovet til EG 
og IA dersom begge gassturbiner stenges ned og elkjel in-
stalleres for å oppfylle Stortingets vedtak om fullelektri-
fisering av Utsirahøyden?»

Begrunnelse:

Det vises til statsrådens svar på spørsmål fra represent-
anten Haltbrekken hvor det går frem at det er reservert 
en kapasitet på omlag 46 MW til å dekke kraftbehovet hos 
Edvard Grieg og Ivar Aasen.

Svar:

Prop. 88 S (2011-2012) omhandlet utbygging og drift av 
Grieg-feltet. Her ble det blant annet redegjort for at en-
ergibehovet for feltet fra produksjonsstart vil bli dekket 
med egenprodusert kraft, men at innretningen ville bli 
tilrettelagt for å kunne ta i mot kraft fra land. Det ble stilt 
flere vilkår for godkjenningen knyttet til en mulig framti-
dig samordnet kraft fra land-løsning til den sørlige delen 
av Utsirahøyden. Gjennom behandlingen av innstillingen 
til proposisjonen (Innst. 356 S (2011-2012)) ga Stortinget 
sin tilslutning til at departementet kunne godkjenne plan 
for utbygging og drift (PUD) av Grieg-feltet. Departemen-
tet godkjente utbyggingsplanen med vilkår knyttet til 
forholdene omtalt i stortingsproposisjonen den 29. juni 
2012.
 Tilsvarende vilkår ble stilt også ved departementets 
godkjenning av PUD for Aasen- og Krogfeltene i 2013. Dis-
se vilkårene har siden ligget til grunn for departementets 
arbeid med en områdeløsning for kraft fra land til dette 
området.

 Gjennom Innst. 237 S (2013-2014)) fattet Stortinget 
flere vedtak knyttet til en områdeløsning for kraft fra land 
til feltene Krog, Grieg, Aasen og Sverdrup. Disse er fulgt 
opp av departementet, jf. svar på spørsmål 1798 fra repre-
sentanten Haltbrekken. 
 Det er rettighetshaverne i de ulike utvinningstilla-
telsene som er ansvarlig for utbygging og drift av felt på 
norsk kontinentalsokkel, herunder dimensjonering av 
innretningene. Hver rettighetshavergruppe har en sterk 
økonomisk egeninteresse av å sikre at sine innretninger 
ikke har flaskehalser som gjør at produksjonen må unød-
vendig begrenses. Dette gjelder også for energiforsynin-
gen til innretningen. Hvor stor kapasitet de fire feltene har 
sikret seg i områdeløsningen for kraft fra land har de avtalt 
som en del av de nå avsluttede kommersielle forhandlin-
gene. 
 Det er ikke riktig som representanten Bastholm skriv-
er at jeg har oppgitt at feltene Edvard Grieg og Ivar Aasen 
har reservert 46 MW i områdeløsningen. Det jeg har oppg-
itt i tidligere svar til Stortinget er den samlede reserverte 
kapasiteten for feltene Grieg, Aasen, Krog og Sverdrup i 
områdeløsningen for kraft fra land, samt kostnadsforde-
lingen mellom de fire feltene. Fordelingen av reservert 
kapasitet mellom de fire feltene henger sammen med for-
delingen av kostnader og varierer fra år til år. 
 Det er de ulike rettighetshavergruppene som sitter 
på til enhver tid oppdatert informasjon om sine felt og 
innretninger, herunder forventet fremtidig energibehov. 
Dette gjelder også for feltene og innretningene represent-
anten spør om. Generelt er det slik at lastprofiler for inn-
retninger er dynamiske og utvikler seg over tid f.eks. som 
følge av at en får produksjonserfaring, ved at produks-
jonsprofilen blir annerledes enn forventet, eller ved at 
tilleggsressurser knyttes inn. Det vil derfor alltid være en 
viss usikkerhet rundt lastprofilene til ulike innretninger 
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over tid som de ulike rettighetshavergruppene må forhol-
de seg til. 
 I mars 2017 ba departementet rettighetshaverne for 
de fire feltene om at det ble bygget inn en tilleggskapa-
sitet i områdeløsningen for kraft fra land for å legge til 
rette for god ressursforvaltning. Rettighetshaverne har på 
bakgrunn av dette arbeidet frem en dimensjonering av 
totalkapasiteten på om lag 200 MW, jf. svar på spørsmål 

1929 fra representanten Haltbrekken. Dette er 35 MW 
mer enn den samlede reserverte kapasiteten til de fire fel-
tene. Områdeløsningen, inklusive kabler, skal således ha 
stor nok kapasitet til å dekke behovet til de fire feltene, 
inklusive Grieg-innretningens kraft og varmebehov, med 
mindre også fremtidige tredjepartstilknytninger knytter 
seg til områdeløsningen og har behov for en betydelig 
kapasitet.

SPØRSMÅL NR. 2097

Innlevert 23. august 2018 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 29. august 2018 av utviklingsminister  Nikolai Astrup

Spørsmål:

«Tuberkulose er en av verdens største helsetrussel, og den 
infeksjonssykdom som tar flest liv. 1/3 av alle dødsfall av 
antibiotika resistens skyldes resistent tuberkulose. I Jeløya 
erklæringen står det at “Regjeringen vil at Norge skal være 
en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotika 
resistens”. 25. september arrangerer FN et høynivåmøte 
om tuberkulose, men ingen delegasjon fra Norge er på 
plass og erklæringen er ikke ferdig behandlet. 
 Hvorfor tar ikke regjeringen verdens tuberkuloseepi-
demi på alvor?»

Begrunnelse:

I 2015 fikk over ti millioner mennesker tuberkulose, av 
disse fikk over en halv million resistent tuberkulose og 1,8 
millioner døde av sykdommen. I mange land har man sett 
en økning av personer som blir smittet av resistent bak-
terie. I Russland er 22 % av alle nye tuberkulose tilfeller 
resistent tuberkulose.
 For få år siden var det ingen effektiv behandling for re-
sistent tuberkulose. I dag har vi en svært krevende behan-
dling, som varer mellom 9-12 måneder og opptil 14 000 
piller. Mange får alvorlige bivirkninger som psykose og 
tap av hørsel. Det koster ca. 200 ganger så mye å behandle 
en pasient med resistent tuberkulose sammenlignet med 
tuberkulose. Tilgang til diagnose og behandling av resist-
ent tuberkulose er alarmerende dårlig. I 2015 fikk bare 20 
% av de med resistent tuberkulose, behandling. Bare 52 % 
av de som fikk behandling ble friske.
 Vaksinen mot tuberkulose - BCG - er fra 1921, og er 
lite effektiv.
 Arbeidet mot tuberkulose er underfinansiert. Det 
mangler 2 milliarder USD årlig for å diagnostisere og be-

handle alle som trenger det, og i følge WHO mangler det 
årlig 1 milliard USD til forskning og utvikling av nye vak-
siner, bedre verktøy for diagnostisering og mer effektiv 
behandling. Høye priser og treghet i registrering av legem-
idler gjør at medisiner ikke er tilgjengelig i alle land.
 Tuberkulose bidrar til økt fattigdom på grunn av lang-
varig og dyr behandling, lav produktivitet og stigma med 
utestengelse fra samfunnet.
 Tuberkulose er blant de tre ledende dødsårsaker for 
kvinner i reproduktiv alder (15-44). WHO estimerer at 1 
million barn fikk tuberkulose i 2016 og at 250 000 døde av 
sykdommen. I dag er det svært vanskelig å diagnostisere 
tuberkulose hos barn. 
 Behandling av tuberkulose er en god investering. Det 
er beregnet at hver dollar brukt på tuberkulose genererer 
85 dollar gjennom forbedret helse og økt produktivitet. 
 Alle stater har skrevet under FNs bærekraftmål om å 
få slutt på tuberkuloseepidemien innen 2030. Så langt er 
det bare 17 Heads og State som har bekreftet deltagelse 
på FNs høynivå møte i september. Det bør være 35-40 
for å være på nivå med andre høynivåmøter. Det er ingen 
statsministre fra donorland. Her har Norge en mulighet til 
å være et foregangsland.
 Per i dag er det ikke enighet om deklarasjonen. Det 
gjelder forståelsen av TRIPS avtalen, folkehelse og målet 
om rimelige medisiner tilgjengelig for alle opp mot pat-
enter som insentiv for utvikling av nye medisiner.

Svar:

Global helse er ett av fem prioriterte satsingsområder for 
regjeringens utviklingspolitikk. Rundt 10 prosent av vårt 
totale bistandsbudsjett går til helse. Norges innsats bidrar 
til å bekjempe sykdommer som tuberkulose, i tillegg til å 
styrke lokale helsetjenester i utviklingsland. 
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 Tuberkulose er en trussel mot menneskers helse og 
lands utvikling. Situasjonen forverres når resistensen mot 
tilgjengelig behandling øker
 Norges innsats gir resultater. Vårt bidrag til vaksineor-
ganisasjonen Gavi har for eksempel ført til at barnedøde-
ligheten har gått kraftig ned. Gavis mål er å vaksinere 300 
millioner barn mot blant annet tuberkulose, noe som vil 
redde fem-seks millioner barneliv i løpet av en fireårsperi-
ode. Gjennom forskningsprogrammet GLOBVAC støtter 
Norge flere forskningsprosjekter med mål om å finne en 
mer effektiv vaksine mot tuberkulose.
 Det er imidlertid flere utfordringer knyttet til bekjem-
pelsen av tuberkulose. Særlig gjelder det dem som allere-
de er smittet. 
 For det første kan det være vanskelig å stille riktig 
diagnose i tide. Årsaken er mangelfulle helsetjenester i 
mange utviklingsland. Å gi fattige land bistand i kampen 
mot sykdommer er derfor ikke nok. Vi må også gi dem 
bistand til å bygge opp et trygt og tilgjengelig helsetil-
bud i lokalsamfunnet. Bedre helsehjelp bidrar også til at 
pasientene tar medisinen riktig. På den måten kan vi un-
ngå at resistensen mot behandlingen øker. 
 For det andre er det vanskelig å sikre tilgang til effe-
ktive medisiner. Norge er derfor medlem av organisas-
jonen Unitaid, som gjennom blant annet Verdens helse-
organisasjon (WHO), jobber for å distribuere medisiner 
mot tuberkulose. Mange utviklingsland har mulighet til å 
ta i bruk disse medisinene gjennom finansiering fra Det 
globale fondet til bekjempelse av aids, tuberkulose og 

malaria, som Norge støttet med til sammen 640 millioner 
kroner i 2017.
 For det tredje opplever tuberkulosesyke i mange land 
stigmatisering. Det fører til at de ikke får den behandlin-
gen de trenger. Sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige 
partnere i arbeidet med å bekjempe stigma. Med norske 
bistandsmidler har for eksempel Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke gjort internasjonalt nybrottsarbeid 
for at helsetjenestene skal kunne komme frem til de tu-
berkulosesyke. 
 Norge er medlem av syv-landsinitiativet for uten-
rikspolitikk og global helse, som har tatt initiativ til 
høynivåmøtet om tuberkulose som avholdes under FNs 
generalforsamling 26. september (vedtak A/Res/71/159). 
Forhandlingene om slutterklæring fra dette møtet har 
pågått siden juni. Norge har deltatt aktivt i forhandlin-
gene og arbeidet for en forpliktende tekst med ambisiøse 
mål for tuberkulosearbeidet, som ivaretar mennesker-
ettigheter og likestilling på en god måte. Jeg har tro på at 
man vil finne enighet om de gjenstående delene av tek-
sten, og at slutterklæringen vil få den brede tilslutningen 
som er nødvendig for å lykkes i tuberkulosearbeidet.  
 Den norske delegasjonen til FNs generalforsamling 
er oppnevnt, men det er ennå ikke bestemt hvem som 
skal delta på vegne av Norge i de ulike møtene, herunder 
høynivåmøtet om tuberkulose. Norge vil være represen-
tert på politisk nivå. 
 Norge er en førende kraft i den internasjonale bek-
jempelsen av smittsomme sykdommer, herunder også 
tuberkulose.

SPØRSMÅL NR. 2098

Innlevert 23. august 2018 av stortingsrepresentant Marianne Marthinsen
Besvart 28. august 2018 av finansminister  Siv Jensen

Spørsmål:

«Har Norge en informasjonsutvekslingsavtale med Liech-
tenstein?»

Svar:

Norge har en informasjonsutvekslingsavtale med Liech-
tenstein, som ble undertegnet 17. desember 2010 og 
trådte i kraft 31. mars 2012. 
 For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at skatte-
myndighetene i Norge og Liechtenstein også har anled-
ning til å yte hverandre bistand i skattesaker i medhold 

av bestemmelsene i OECD/Europarådets multilaterale 
konvensjon om gjensidig administrativt samarbeid i skat-
tesaker. 
 En oversikt over hvilke land Norge har inngått avtale 
om administrativ bistand i skattesaker med, finner du 
her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-
budsjett/skatter-og-avgifter/skatteavtaler-mellom-norge-
og-andre-stat/informasjonsutveklsingsavtaler-og-an-
dre-avtaler-om-administrativ-bistand/id2576003/
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SPØRSMÅL NR. 2099

Innlevert 23. august 2018 av stortingsrepresentant Sheida Sangtarash
Besvart 6. september 2018 av helseminister  Bent Høie

Spørsmål:

«Vil helseministeren innføre tiltak for å hindre at hem-
melighold av medisinpriser fører til avtaler som truer 
pasientsikkerheten, tap av millionbeløp for sykehusene 
på refusjoner som ikke utbetales, eller avtaler som er ulov-
lige?»

Begrunnelse:

Priser på legemidler har vært offentlige i over 20 år, fram til 
det i 2016 ble besluttet at prisene skal holdes hemmelig. I 
en serie artikler sommeren 2018 har Bergens Tidende vist 
at praksisen med hemmelighold har ført til avtaler som 
truer pasientsikkerheten, at sykehusene taper million-
beløp på refusjoner som ikke utbetales og at det inngås 
avtaler som omtales som ulovlige. Helseforetakene fore-
tar tøffe prioriteringer hver eneste dag og flere opplever at 
livsviktig behandling ikke blir gitt fordi kostnadene er for 
store. Samtidig skylder legefirmaet Roche millionbeløp til 
norske sykehus som ikke er blitt tilbakebetalt blant annet 
på grunn av avtaler med svært strenge regler for innsyn. 
Til Bergens Tidende 13. august 2018 uttaler en overlege på 
kreftavdelingen at avtalen er utformet slik at det er van-
skelig for dem å følge opp. Bergens Tidende viser videre 
til avtale mellom Roche og helseforetakene der det står: 
«Myndighetene skal sørge for å ha en oppdatert liste over 
alle personer informasjonen er blitt utlevert til og skal tilg-
jengeliggjøre en kopi av listen på forespørsel fra Roche»
 Dette omtales av flere eksperter på jus som ulovlig, og 
en type informasjon offentlige organer ikke kan dele ut. 
Dette er problematisk for helseforetakets integritet og for 
den enkeltes personvern. 
 Da praksisen med hemmelighold av medisiner ble in-
nført i 2016 uttrykte flere aktører seg kritisk til om endrin-
gen ville føre til billigere medisiner. Blant annet uttalte 
direktør i Statens legemiddelverk, Audun Hågå at «[V]i er 
skeptiske til om taushetsplikt på legemiddelpriser i stort 
omfang egentlig fremmer konkurranse, men heller er mer 
egnet til å dempe konkurranse». 
 Likevel har statsråd Bent Høie ved en rekke anled-
ninger uttrykt at han støtter dagens hemmelighold, 
blant annet i brev til Stortinget i januar 2018 der han 
har konkludert med at «Dette er et dilemma, men etter 
min mening er ulempene knyttet til et særnorsk krav om 
åpenhet om rabatter større enn fordelene ved åpenhet». 
Heller ingen av regjeringspartiene støttet en evaluering 
av Beslutningsforum og forslag om endringer i mandat 
og organisering. Undertegnede ser derfor frem til å høre 

hvordan statsråden vil løse utfordringene med dagens 
praktisering.

Svar:

Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 2069 til skriftlig bes-
varelse:

 “Bruk av rabattavtaler mellom det offentlige og legemid-
delindustrien må håndteres innenfor de rammer som dagens 
lovverk setter. Dette ble bl.a. drøftet i Prop. 83 L (2015-2016) 
Endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter). 
Offentleglova, forvaltningsloven og legemiddelloven regulerer i 
hvilken grad legemiddelpriser kan unntas offentlighet. 

 Jeg vil understreke at det er de regionale helseforetakene 
som må vurdere helt konkret hvilke rabatter som kan godtas i 
spesialisthelsetjenesten. Dette er en del av deres sørge for-ans-
var, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. De regionale helse-
foretakene vurderer innenfor de rammer dagens lovverk setter, 
hvilken informasjon det er aktuelt å unnta fra innsyn. 

 Det er også de regionale helseforetakene som må vurdere 
– innenfor lovgivningens rammer – om de skal innføre rutin-
er knyttet til åpenhet om legemiddelpriser og hva innholdet i 
slike rutiner eventuelt skal være. De regionale helseforetakene 
har ansvaret for å etablere gode rutiner for håndtering av konfi-
densiell prisinformasjon ute i tjenesten. 

 De regionale helseforetakene har nylig hatt på høring 
en rapport om Håndtering av enhetspriser for legemidler og 
prinsipper for rutiner for prisinformasjon. Jeg er kjent med at 
de regionale helseforetakene vil behandle denne rapporten til 
høsten.”
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SPØRSMÅL NR. 2100

Innlevert 23. august 2018 av stortingsrepresentant Kari Henriksen
Besvart 3. september 2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister  Tor Mikkel Wara

Spørsmål:

«I Arendalsuka svarte ministeren et entydig «Ja» på at han 
vil fjerne støtten til islamske trossamfunn.
 Blir departementets høringssvar i saken korrigert i 
tråd m ministerens syn?»

Svar:

Under debatten i Arendal baserte jeg mine uttalelser på 
Fremskrittspartiets partiprogram 2017-2021 hvor partiet 
har gått inn for å fjerne tilskuddsordningen til trossam-
funn. Dette fremgår av Fremskrittspartiets prinsipp- og 
handlingsprogram 2017-2021:

 «Fremskrittspartiet vil fjerne tilskuddsordningen for tros-
samfunn. Det opprettes en egen tilskuddsordning for å ivare-
ta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt 
lovpålagte oppgaver».

 Når det gjelder høringssvaret som spørsmålsstiller 
viser til, så ble dette gitt i forbindelse med Kulturdepar-

tementets (KUD) høring vedrørende ny lov om tros- og 
livssynssamfunn. Høringen omhandlet konkrete lovfors-
lag som foreligger fra KUD, herunder vilkår for statstil-
skudd. Høringsuttalelsen er i samsvar med de føringer 
som følger av regjeringens politiske plattform som lyder:

 «Ha en bred gjennomgang av offentlig tros- og livssyn-
spolitikk og vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og 
livssynssamfunn. Videre sikre likebehandling mellom tros- og 
livssynssamfunn gjennom lovgivning og finansiering. Den nor-
ske Kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som 
anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes 
ved.»

 Dette høringssvaret vil ikke endres eller erstattes av et 
nytt høringssvar. 
 I regjeringsplattformen fremkommer det at regjerin-
gen ønsker finansieringsordninger som ivaretar prinsip-
pet om likebehandling. Eventuelle endringer av finan-
sieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn må selvsagt 
holde seg innenfor norsk lovgivning.
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