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Til Stortinget

1. Sammendrag
1.1 Innledning

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevi-
sjoner tre år etter at de er behandlet i Stortinget. Doku-
ment 3:1 (2022–2023) omhandler oppfølgingen av 14
forvaltningsrevisjoner.

Tre av de fjorten forvaltningsrevisjonene har vært
fulgt opp tidligere. Disse tre – undersøkelsen av oppføl-
ging av ungdom utenfor opplæring og arbeid, Doku-
ment 3:9 (2015–2016), undersøkelsen om myndighete-
nes arbeid for å øke tallet på læreplasser, Dokument
3:12 (2015–2016) og undersøkelsen om myndighetenes
arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser,
Dokument 3:14 (2015–2016) – ble offentliggjort i 2016
og fulgt opp første gang i 2020.

Riksrevisjonen har besluttet å følge én sak videre,
mens 13 saker ikke følges videre.

I en av oppfølgingene har Riksrevisjonen valgt å ut-
trykke kritikk. Det gjelder Riksrevisjonens undersøkelse
av fregattvåpenets operative evne, Dokument 3:13
(2015–2016). Riksrevisjonen mener det er svært alvorlig
at det fortsatt er vesentlige utfordringer ved fregattvåpe-
nets operative evne. Riksrevisjonen peker her særlig på
utfordringene med vedlikehold, reservedeler, ammuni-
sjon og personell som i lang tid har vært kjent i både

Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Bruk av kritikk
innebærer at ansvarlig statsråd har blitt bedt om å rede-
gjøre for hvordan departementet vil følge opp Riksrevi-
sjonens kritikk, eventuelt om departementet er uenig
med Riksrevisjonen. Statsrådens svar er vedlagt frem-
stillingen av denne saken.

Følgende undersøkelse følges videre:
– Dokument 3:5 (2018–2019) – Riksrevisjonens

undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldre-
omsorgen

Riksrevisjonen ser positivt på at det er gjennomført
og planlagt tiltak for å forbedre tjenestene til eldre. Det
gjenstår imidlertid en del før tjenestene er på et godt nok
nivå. Departementets egne analyser viser at helse- og
omsorgstjenestene er preget av knapphet på helse- og so-
sialfaglig personell, at det er mangel på kompetanse- og
kunnskapsgrunnlag, at det er for lite brukermedvirkning,
tverrfaglighet, samarbeid og samhandling, og at det er
svakheter i ledelsen og i planleggingen og organiseringen
av tjenestene.

Følgende 13 undersøkelser følges ikke videre:
– Dokument 3:9 (2015–2016) – Riksrevisjonens under-

søkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring
og arbeid

– Dokument 3:12 (2015–2016) – Riksrevisjonens
undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke
talet på læreplassar

– Dokument 3:13 (2015–2016) – Riksrevisjonens
undersøkelse av fregattvåpenets operative evne

– Dokument 3:14 (2015–2016) – Riksrevisjonens
undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial
dumping ved offentlige anskaffelser
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– Dokument 3:8 (2017–2018) – Riksrevisjonens under-
søkelse av Barne- ungdoms- og familieetatens
bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

– Dokument 3:9 (2017–2018) – Riksrevisjonens under-
søkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å
redusere utslipp av klimagasser

– Dokument 3:10 (2017–2018) – Riksrevisjonens
undersøkelse av Norges internasjonale klima- og
skogsatsing

– Dokument 3:12 (2017–2018) – Riksrevisjonens
undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising
av transaksjoner i interessefellesskap over lande-
grensene

– Dokument 3:3 (2018–2019) – Riksrevisjonens under-
søkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime
helikoptre til Forsvaret (NH90)

– Dokument 3:4 (2018–2019) – Riksrevisjonens under-
søkelse av myndighetenes arbeid med å redusere
planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

– Dokument 3:6 (2018–2019) – Riksrevisjonens under-
søkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse,
miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

– Dokument 3:7 (2018–2019) – Riksrevisjonens under-
søkelse av behandling av innsigelser i plansaker

– Dokument 3:9 (2018–2019) – Riksrevisjonens under-
søkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø
og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområ-
dene

I Dokument 3:1 (2021–2022) ble det besluttet å føl-
ge fire saker videre. Tre av disse vil bli fulgt opp på nytt
neste år. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store
investeringer i jernbanen har på togtilbudet – Doku-
ment 3:11 (2016–2017) – vil bli fulgt opp gjennom en ny
undersøkelse som handler om årsaker til forsinkelser og
innstillinger på jernbane.

1.2 Undersøkelse som følges videre
1.2.1 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 

TILGJENGELIGHET OG KVALITET I ELDRE-
OMSORGEN

1.2.1.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å vur-

dere om eldre får kommunale helse- og omsorgstje-
nester i samsvar med Stortingets vedtak- og forutsetnin-
ger om likeverdig tilgjengelighet og god kvalitet, og
hvordan de statlige virkemidlene er innrettet for å un-
derstøtte kommunenes arbeid med å forbedre tjeneste-
ne. Undersøkelsen ble offentliggjort i Dokument 3:5
(2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjenge-
lighet og kvalitet i eldreomsorgen.

Dokument 3:5 (2018–2019) ble oversendt Stortinget
21. november 2018, og kontroll- og konstitusjonskomi-

teen ga sin innstilling 19. februar 2019, jf. Innst. 179 S
(2018–2019), Innstilling fra kontroll- og konstitusjons-
komiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjen-
gelighet og kvalitet i eldreomsorgen. Stortinget behand-
let saken 7. mars 2019.

Omtrent 60 pst. av dem som blir tildelt helse- og
omsorgstjenester i kommunene, er over 67 år. Tilgjen-
gelighet og kvalitet i eldreomsorgen innebærer blant
annet at riktige tjenester skal gis i tilstrekkelig omfang
og til rett tid. Vedtak om tjenester skal være basert på en
faglig vurdering av den enkeltes behov, og kommunene
skal legge stor vekt på hva den eldre selv mener. Videre
skal kommunene arbeide kontinuerlig og systematisk
med å forbedre kvaliteten i eldreomsorgen og sørge for
at tjenestene er trygge og sikre.

Undersøkelsen hadde følgende hovedfunn:
– Eldre blir tildelt helse- og omsorgstjenester uten at

behovene og ønskene deres er godt nok utredet.
– Det mangler nødvendig kunnskap om kvaliteten i

eldreomsorgen.
– Det er store utfordringer med pasientsikkerheten i

eldreomsorgen.
– Mer kunnskap om forbedringsarbeid vil bidra til å

styrke kvaliteten i eldreomsorgen.
– Staten har ikke god nok oversikt over kommunenes

arbeid med å sikre riktig kapasitet i eldreomsorgen.

Riksrevisjonen anbefalte Helse- og omsorgsdepar-
tementet å:
– sikre at statlige virkemidler bidrar til at kommu-

nene utreder de eldres behov og ønsker bedre, før
de tildeler helse- og omsorgstjenester

– sikre at de eldres klagerettigheter blir bedre ivare-
tatt, både i kommunene og gjennom statsforvalter-
nes behandling

– bidra til mer presis kunnskap om kvaliteten i eldre-
omsorgen, blant annet ved å utvikle flere og bedre
nasjonale kvalitetsindikatorer

– bidra til å spre anerkjent kunnskap i kommunene
om hvordan arbeid med kvalitetsforbedringer bør
ledes og gjennomføres

– sørge for å ha god informasjon om hvordan kom-
munene forbereder seg på konsekvensene av den
forventede økningen i antallet eldre, og vurdere
hvordan statlige virkemidler best kan brukes for å
bistå kommunene i arbeidet

– vurdere hvordan departementets virkemidler kan
hjelpe kommunene i deres arbeid med å redusere
det høye sykefraværet og den omfattende bruken av
deltid

– avklare, i samarbeid med KS, hva «heldøgns
omsorg» for eldre innebærer, og hvordan begrepet
skal brukes i planlegging og statistikk
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I innstillingen viste kontroll- og konstitusjonsko-
miteen blant annet til at kommunene har stor frihet til
å innrette tjenestetilbudet sitt ut fra lokale forhold og
prioriteringer, forutsatt at de oppfyller Stortingets krav
til tilgjengelighet og kvalitet. Videre viste komiteen til at
norsk helsetjeneste er organisert etter LEON-prinsip-
pet, som betyr at undersøkelse og behandling av pasi-
enter skal skje på laveste effektive omsorgsnivå.

Komiteen understreket at når eldre søker om helse-
og omsorgstjenester, må det i tillegg til faglige vurderin-
ger og behov legges vekt på deres ønsker og meninger.
Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse er det mange kom-
muner som svikter på dette viktige punktet, noe komi-
teen viste til.

Videre viste komiteen til at mange kommuner fort-
satt ikke prioriterer å ta i bruk ny velferdsteknologi. Ko-
miteen mener at dette er nedslående fordi det er en
kjensgjerning at utviklingen på dette området har gitt
oss nye verktøy og virkemidler som bidrar til at eldre
kan bo hjemme lenger. I tillegg uttrykte komiteen at vel-
ferdsteknologi bidrar til at den eldre og de pårørende
kan oppleve økt grad av trygghet og en mer effektiv drift
av hjemmetjenestene.

Komiteen mente det er bekymringsfullt at undersø-
kelsen avdekket store utfordringer med pasientsikker-
heten i eldreomsorgen, og viste til underernæring, feil i
bruk av legemidler og fallskader. Ellers forutsatte komi-
teen at statsråden og Helse- og omsorgsdepartementet
følger opp Riksrevisjonens anbefalinger.

1.2.1.2 Helse- og omsorgsdepartementets opp-
følging

Riksrevisjonen ba Helse- og omsorgsdepartemen-
tet om å redegjøre for hvilke endringer og tiltak som er
iverksatt for å følge opp kontroll- og konstitusjonskomi-
teens merknader og Riksrevisjonens anbefalinger i Do-
kument 3:5 (2018–2019), og for hvilke resultater som er
oppnådd på området, jf. Riksrevisjonens brev av
31. mars 2022. Departementet svarte i et brev av 3. mai
2022.

Sikrer at statlige virkemidler bidrar til at kommunene 
utreder de eldres behov og ønsker bedre før de tildeler 
tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet mener at det som
et ledd i gjennomføringen av Meld. St. 15 (2017–2018)
Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (Leve hele
livet-reformen) har vært et sentralt mål at eldre skal føle
seg verdsatt og sett, og at de skal involveres i beslutnin-
ger som angår dem selv. Det nettbaserte verktøyet
«Trygghetsstandard i sykehjem» ble lansert i 2021 og skal
støtte sykehjemsledere i å organisere og systematisk føl-
ge opp arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i
sykehjemmet. Departementet uttrykker at personsen-
trert omsorg blir løftet frem gjennom «Trygghetsstan-

dard i sykehjem», og at ledelsen ved sykehjem får veiled-
ning i hvordan man ivaretar brukerstemmen i utformin-
gen av tjenestetilbudet.

Sikrer at de eldres klagerettigheter blir bedre ivaretatt, 
både i kommunene og gjennom statsforvalternes 
behandling

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at stats-
forvalterne gjennomfører tilsyn på vegne av Statens hel-
setilsyn og behandler klagesaker etter pasient- og bru-
kerrettighetsloven. Videre viser departementet til at
Statens helsetilsyn utarbeider veiledere for statsforval-
terne i hvordan de bør behandle klager. Formålet med
veilederne er å sikre at statsforvalterne har en forsvarlig
saksbehandling der de likebehandler og prioriterer rett.
Statsforvalteren har også ansvar for opplæring i saksbe-
handling innenfor helse- og omsorgstjenester.

Bidrar til mer presis kunnskap om kvaliteten i 
eldreomsorgen, blant annet ved å utvikle flere og 
bedre nasjonale kvalitetsindikatorer

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at Helsedi-
rektoratet har utredet mulighetene for å publisere kvali-
tetsindikatorer for sykehjem helt ned på sykehjemsnivå.
Det er imidlertid besluttet å avvente publiseringen på sy-
kehjemsnivå frem til de innrapporterte dataene fra kom-
munene til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
har blitt forbedret.

KPR gir informasjon og veiledning til kommunene
om riktig registrering og innrapportering av data. Dette
er en del av den ordinære driften av registeret og skjer
både gjennom en rapporteringsveileder, webinarer og
generell kommunikasjon med kommunene. Ifølge de-
partementet er det et mål på sikt å publisere statistikk
på sykehjemsnivå. Datakvaliteten i registeret vil bli bed-
re når kommunene får opplæring i hvordan de registre-
rer data riktig. KPR jobber også med å få på plass en på-
loggingsløsning for kommunene, slik at de kan se sine
innrapporterte data helt ned på virksomhetsnivå. De-
partementet mener at dette vil gi en større mulighet for
å kvalitetssikre registreringer og gi økt datakvalitet.

Departementet opplyser om at det er publisert to
nye nasjonale kvalitetsindikatorer:
– I 2019 ble det publisert en ny nasjonal kvalitetsindi-

kator som måler antibiotikabruken i sykehjem.
– I 2021 ble det publisert en ny nasjonal kvalitetsindi-

kator som viser hvor stor andel av hjemmeboende
tjenestemottakere med demens som bruker vel-
ferdsteknologi (GPS).

Videre viser departementet til at det pågår et arbeid
med kvalitetsindikatorer:
– Det skal etableres en ny kvalitetsindikator om hel-

tidsbruk i institusjons- og hjemmebaserte omsorgs-
tjenester i kommunene.
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– Det skulle gjøres revisjon og vedlikehold av eksis-
terende nasjonale kvalitetsindikatorer med hensyn
til:
– legemiddelgjennomgang og oppfølging fra lege

og tannhelsepersonell,
– oppfølging av ernæring,
– ventetider på helse- og omsorgstjenester,
– bistand til å delta på aktiviteter m.m.

Ovennevnte indikatorer ble publisert på nytt i juni
2022.
– De nasjonale kvalitetsindikatorene som måler opp-

følgingen av ernæring i institusjoner og hos hjem-
meboende, skal revideres.

– Det skal defineres tre–fire kvalitetsindikatorer
innenfor forskrivning av legemidler til eldre. Målet
er å publisere kvalitetsindikatorene høsten 2022,
men dataleveransen vil bli påvirket av at Reseptre-
gisteret legges om til et nytt legemiddelregister, og
når det nye registeret kan levere data.

– Det skal utredes en mulig indikator for legetilbudet
for personer i omsorgsbolig.

– Det skal lages en ny nasjonal kvalitetsindikator for
koordinator og individuell plan til hjemmeboende
personer med demens. Dette er en oppfølging av til-
tak 12 i oppdraget Demensplan 2025 fra Helse- og
omsorgsdepartementet.

Sørger for å ha god informasjon om hvordan 
kommunene forbereder seg på konsekvensene av den 
forventede økningen i antallet eldre, og vurderer 
hvordan statlige virkemidler best kan brukes for å 
bistå kommunene i arbeidet

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at kon-
troll- og konstitusjonskomiteens merknader og Riksre-
visjonens anbefalinger er fulgt opp gjennom arbeidet
med Leve hele livet-reformen. Ifølge departementet har
kommunene siden 2019 jobbet systematisk med å etab-
lere et godt fundament for endrings- og kvalitetsarbeid,
blant annet gjennom et helhetlig analyse- og planar-
beid. Et viktig virkemiddel i Leve hele livet-reformen har
vært et nasjonalt og regionalt støtteapparat som har
støttet kommunene i gjennomføringen av reformen si-
den 2019. Departementet viser til at det gjennom refor-
men har blitt iverksatt flere tiltak for å spre anerkjent
kunnskap i kommunene om hvordan arbeidet med
kvalitetsforbedringer bør ledes og gjennomføres.

Verktøyet «Trygghetsstandard i sykehjem» skal gjø-
re det enkelt for ledere å finne frem til informasjon og
verktøy de opplever som nyttig i det systematiske arbei-
det med kvalitet og sikkerhet. Målet med lederverktøyet
er å øke bevisstheten om pasienters verdighet og behov
for omsorg og trygghet og å redusere uønsket variasjon.
Verktøyet bygger på forskrift om ledelse og kvalitetsfor-
bedring i helse- og omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at statsfor-
valterne og Utviklingssentrene for sykehjem og hjem-
metjenester (USHT) har en viktig rolle, blant annet i å
spre kunnskap i kommunene om arbeid med kvalitets-
forbedringer. Videre iverksetter og følger de opp nasjo-
nale virkemidler og anbefalinger og jobber systematisk
med å gjøre forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten kjent. USHT har i 2022 fått
midler til å implementere «Trygghetsstandard i syke-
hjem» i hele landet. I tillegg gjennomfører sentrene
seminarer, nettverksarbeid med mer.

I tillegg er det etablert flere utviklingsarbeider på
ulike fagområder, blant annet innenfor pasientsikker-
het og ernæring. For eksempel er nasjonale retningslin-
jer for å forebygge og behandle underernæring revidert.
Den reviderte retningslinjen stiller tydelige krav til virk-
somhetenes organisering av ernæringsarbeidet for å føl-
ge opp pasienter og brukere på best mulig måte. Stats-
forvalterne og USHT følger også opp ulike statlige til-
skuddsordninger som har som formål å øke kvaliteten i
tjenestene. Et eksempel er tilskuddet til modellutvikling
i klinisk ernæringsfysiologi som ressurs for omsorgstje-
nesten. Formålet er å kvalitetssikre ernæringsarbeidet i
kommunene.

Videre viser departementet til at Kompetanseløft
2025 overtok etter Kompetanseløft 2020. Handlingspla-
nen er rettet mot kompetanseheving, rekruttering og
fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten. Helsedirektoratet har en følge-med-oppgave og
leverer årlig status for og analyser av personell- og kom-
petansesituasjonen i tjenestene. I analysene har de pekt
på hovedutfordringer særlig knyttet til omsorgstje-
nester med høyt sykefravær, stort gjennomtrekk i stillin-
ger, et relativt lavt formelt utdanningsnivå blant ansatte
og en stor andel deltidsansatte i tjenestene. Departe-
mentet peker på at dette også skaper store utfordringer
for ledelse med særlig stort lederspenn (antall ansatte
per leder) i omsorgstjenesten.

Bidrar til å spre anerkjent kunnskap i kommunene om 
hvordan arbeid med kvalitetsforbedringer bør ledes 
og gjennomføres

Helse- og omsorgsdepartementet viser i sitt svar-
brev til «Trygghetsstandard i sykehjem» og tilskuddet til
modellutvikling i klinisk ernæringsfysiologi. Ifølge de-
partementet vil kliniske ernæringsfysiologer ha en vik-
tig funksjon med hensyn til å implementere og kvali-
tetssikre ernæringsarbeidet i kommunen.

Helsedirektoratet har rapportert om status for Na-
sjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitets-
forbedring (2019–2023). Statusrapporten inneholder
blant annet informasjon fra statsforvalterne og USHT
om hva de gjør for å spre anerkjent kunnskap i kommu-
nene om hvordan arbeid med kvalitetsforbedringer bør
ledes og gjennomføres. Det inkluderer å gjøre forskrift
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om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgs-
tjenesten bedre kjent.

I den reviderte nasjonale retningslinjen for forebyg-
ging og behandling av underernæring anbefales det et
verktøy for å vurdere risikoen for underernæring. De-
partementet mener at verktøyet er enklere og raskere,
og at det kan benyttes i hele helse- og omsorgstjenesten.
Retningslinjen stiller også tydeligere krav til virksomhe-
tens organisering av ernæringsarbeidet.

Departementets vurdering av virkemidler som kan 
hjelpe kommunene i deres arbeid med å redusere det 
høye sykefraværet og den omfattende bruken av 
deltid

Departementet viser til at det er en forutsetning å
styrke heltidskulturen og redusere sykefraværet for å få
en god kvalitet på tjenestene, økt pasientsikkerhet og
bedre kontinuitet i oppfølgingen av pasienter og bruke-
re i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre
viser departementet til at spørsmål knyttet til lønns- og
arbeidsvilkår først og fremst er en sak for partene i ar-
beidslivet og derfor ligger innenfor arbeids- og inklude-
ringsministerens sektoransvar.

Avklarer hva begrepet «heldøgns omsorg» for eldre 
innebærer, og hvordan begrepet skal brukes i 
planlegging og statistikk

Helse- og omsorgsdepartementet viser til et notat
fra 2017 om bruken av begrepet «heldøgns helse- og
omsorgstjenester». Departementet uttaler at notatet
må ses i sammenheng med rapporten «Rom for om-
sorg» fordi begge dokumentene er en del av regjering-
ens plansamarbeid med KS.

Departementet viser til at begrepsbruken også har
vært tema på KOSTRA-møtene i Statistisk sentralbyrå.
Det har vært drøftet hvordan informasjon om heldøgns
helse- og omsorgstjenester skal registreres og rapporte-
res i IPLOS-meldinger til KPR. Det har blitt implemen-
tert en enkel løsning i elektronisk pasientjournal. Når
registeret har mottatt data og datakvaliteten er vurdert,
blir det foreslått noen analysetemaer som det skal job-
bes videre med. Ifølge departementet vil Helsedirekto-
ratet utvikle analyser og innhente systematisk informa-
sjon om overgangene innenfor de kommunale om-
sorgstjenestene.

1.2.1.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen registrerer at Helse- og omsorgsde-

partementet viser til at kontroll- og konstitusjonskomi-
teens merknader og Riksrevisjonens anbefalinger er
fulgt opp gjennom arbeidet med Leve hele livet-refor-
men. Etter Riksrevisjonens vurdering er det positivt at
det er gjennomført og planlagt tiltak for å forbedre tje-
nestene til eldre, og at arbeidet med reformen pågår og
jevnlig evalueres.

Riksrevisjonen påpeker likevel at departementet
ikke har besvart hvordan de sørger for å ha god informa-
sjon om hvordan kommunene forbereder seg på kon-
sekvensene av den forventede økningen i antallet eldre.
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var 12,4 pst. av Nor-
ges befolkning over 70 år i 2020, mens andelen vil stige
til 22,4 pst. i 2060. Det er helt avgjørende at kommunene
forbereder seg til denne store økningen. De må først og
fremst sørge for å ha nok kapasitet, for eksempel gjen-
nom å sikre seg personell og frigjøre ressurser ved å ta i
bruk velferdsteknologi der det ligger til rette for det.

Riksrevisjonen merker seg at Helsedirektoratet job-
ber videre med å utvikle måter å måle kvalitet i tjeneste-
ne på, og at noen støtteverktøy for analyse og planleg-
ging i kommunene er kommet på plass.

Helsedirektoratets analyser peker på utfordringer
særlig knyttet til omsorgstjenestene. I Kompetanseløft
2025 tas det utgangspunkt i tilsvarende utfordringer.
Her vises det til at helse- og omsorgstjenestene er preget
av knapphet på helse- og sosialfaglig personell, at det er
mangel på kompetanse- og kunnskapsgrunnlag, at det
er for lite brukermedvirkning, tverrfaglighet, samarbeid
og samhandling, og at det er svakheter i ledelsen og i
planleggingen og organiseringen av tjenestene. Etter
Riksrevisjonens vurdering er det viktig at tiltakene i
Kompetanseløft 2025 blir realisert for å øke rekrutterin-
gen og kompetansen i den kommunale helse- og om-
sorgstjenesten ytterligere.

Riksrevisjonen følger saken videre.

1.3 Undersøkelser som ikke følges 
videre

1.3.1 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
OPPFØLGING AV UNGDOM UTENFOR 
OPPLÆRING OG ARBEID

1.3.1.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å vur-

dere om ungdom som har avbrutt videregående opplæ-
ring, får god oppfølging fra oppfølgingstjenesten og
NAV-kontorene med sikte på at de skal få videre opplæ-
ring eller arbeid. Undersøkelsen hadde hovedvekt på
årene 2011–2015.

Dokument 3:9 (2015–2016) Riksrevisjonens under-
søkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og
arbeid ble sendt til Stortinget 17. mars 2016. Komiteen
ga sin innstilling 8. november 2016, jf. Innst. 48 S (2016–
2017). Saken ble behandlet i Stortinget 9. desember
2016.

Riksrevisjonen fulgte opp saken første gang i Doku-
ment 3:1 (2020–2021) Riksrevisjonens oppfølging av
forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget,
som ble overlevert Stortinget den 15. desember 2020.
Komiteen ga sin innstilling 4. mai 2021, jf. Innst. 387 S
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(2020–2021). Komiteen registrerte at det til tross for
målrettet arbeid overfor dem som ikke starter på eller
avbryter videregående opplæring, bare var 36 pst. av
disse som begynte i opplæring, jobb eller tiltak etter å
ha vært i kontakt med oppfølgingstjenestene i fylkene.
Komiteen støttet Riksrevisjonens synspunkt om at det
er nødvendig at departementene fortsatt legger til rette
for at det blir utviklet gode tilbud tilpasset ungdomme-
nes behov, og at de bidrar til at ungdom utenfor opplæ-
ring og arbeid får god oppfølging. Videre støttet komite-
en Riksrevisjonens synspunkt om at det fortsatt er et be-
hov for å styrke samarbeidet mellom ulike sektorer og
tjenester. Komiteen delte også Riksrevisjonens vurde-
ring av at saken bør følges videre.

1.3.1.2 Departementenes oppfølging
Riksrevisjonen ba i et brev av 28. mars 2022 Kunn-

skapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepar-
tementet om å redegjøre for endringer og tiltak som er
satt i verk for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger i
Dokument 3:9 (2015–2016) og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader, og for hvilke resultater som
er oppnådd på området siden forrige rapportering.
Kunnskapsdepartementet svarte Riksrevisjonen i et
brev av 16. mai 2022, og Arbeids- og inkluderingsdepar-
tementet svarte i et brev av 13. mai 2022.

1.3.1.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen konstaterer at det er arbeidet for å

styrke tilbudet til ungdom utenfor opplæring og arbeid
både på Kunnskapsdepartementets og Arbeids- og in-
kluderingsdepartementets side. Videre merker Riksre-
visjonen seg at både Kunnskapsdepartementet og Ar-
beids- og inkluderingsdepartementet setter i verk og
prøver ut ordninger og modeller som vil kunne hjelpe
ungdom som står utenfor skole og arbeid. Kunnskaps-
departementet nevner blant annet utprøving av tilbud
som kombinerer opplæring og arbeidstrening, og at
fullføringsreformen har tiltak for å forebygge at ung-
dom avbryter videregående opplæring. Arbeids- og in-
kluderingsdepartementet viser blant annet til innføring
av en digital aktivitetsplan, tverrfaglige ungdomsteam,
rettigheter til rask hjelp for ungdom og bruk av opplæ-
ring som tiltak.

Riksrevisjonen merker seg også at flere fullfører vi-
deregående skole, og at det dermed er færre i målgrup-
pen for oppfølging nå enn det var i undersøkelsesperio-
den 2011–2015. Det er en positiv og viktig utvikling.
Riksrevisjonen viser samtidig til at det fortsatt er mange
ungdommer som ikke er kommet i aktivitet. Ungdom-
mene som er utenfor opplæring og arbeid, vil ofte ha
sammensatte utfordringer, og Riksrevisjonen mener
det er viktig at hjelpen er tilpasset ungdommenes situa-
sjon.

Riksrevisjonen ser også at det er gjort et viktig ar-
beid for å styrke samarbeidet om tilbudet til ungdom
som står utenfor opplæring og arbeid, eller som står i
fare for å havne utenfor. Riksrevisjonen mener det er av-
gjørende at Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og
inkluderingsdepartementet fortsetter å rette oppmerk-
somhet mot dette arbeidet og følge det opp.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.2 RIKSREVISJONENS UNDERSØKING AV 
STYRESMAKTENE SITT ARBEID FOR Å AUKE 
TALET PÅ LÆREPLASSAR

1.3.2.1 Opprinnelig undersøkelse og oppføl-
gingsundersøkelse

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å vur-
dere hvorfor mange søkere fra yrkesfaglige utdannings-
programmer i videregående skole ikke får tilbud om læ-
replass.

Dokument 3:12 (2015–2016) Riksrevisjonens un-
dersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet
på læreplassar ble sendt til Stortinget 10. mai 2016. Ko-
miteen ga sin innstilling 15. november 2016, jf. Innst. 44
S (2016–2017). Stortinget behandlet saken 9. desember
2016.

Riksrevisjonen fulgte opp saken første gang i Doku-
ment 3:1 (2020–2021) Riksrevisjonens oppfølging av
forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget,
som ble overlevert Stortinget den 15. desember 2020.
Komiteen ga sin innstilling 4. mai 2021, jf. Innst. 387 S
(2020–2021). Stortinget behandlet saken den 18. mai
2021.

I Stortingets behandling av saken registrerte komi-
teen i Innst. 387 S (2020–2021) at det hadde vært en po-
sitiv utvikling med hensyn til antallet lærekontrakter og
lærebedrifter, og at andelen elever som får læreplass,
hadde økt. Det var likevel en betydelig andel elever som
fortsatt ikke fikk læreplass. Samtidig var det mer enn en
fjerdedel av de godkjente lærebedriftene som ikke had-
de hatt lærlinger det siste året. Komiteen merket seg
Riksrevisjonens konstatering av at det fortsatt ville være
behov for at Kunnskapsdepartementet har et tett sam-
arbeid med fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og
skoleeierne. Videre merket komiteen seg Riksrevisjo-
nens vurdering av at det er viktig at Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementet fortsetter arbeidet med å
informere og veilede statlige virksomheter om lærling-
ordningen. Komiteen delte Riksrevisjonens vurdering
av at saken bør følges opp videre.

1.3.2.2 Departementenes oppfølging
Riksrevisjonen ba i et brev av 24. mars 2022 Kunn-

skapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepar-
tementet om å redegjøre for endringer og tiltak som er
satt i verk for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger i
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Dokument 3:12 (2015–2016) og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader, og for hvilke resultater som
er oppnådd på området siden forrige rapportering.
Kunnskapsdepartementet svarte Riksrevisjonen i et
brev av 20. april 2022, og Kommunal- og distriktsdepar-
tementet svarte i et brev av 28. april 2022.

1.3.3 RIKSREVISJONENS VURDERING

Riksrevisjonen merker seg at den positive utviklin-
gen fra før pandemien ser ut til å fortsette, både når det
gjelder antallet lærekontrakter og lærebedrifter, og når
det gjelder andelen elever som får læreplass. Riksrevi-
sjonen legger til grunn at sentrale virkemidler, slik som
den nye samfunnskontrakt for flere læreplasser, lærling-
klausulen og fellesføringen om lærlinger i statlige virk-
somheter, vil bidra til at den positive utviklingen fort-
setter.

Riksrevisjonen har imidlertid merket seg at mange
godkjente lærebedrifter er uten lærlinger, samtidig som
det er en betydelig andel elever som ikke får læreplass.
Det vil med andre ord fortsatt være behov for å priorite-
re det viktige arbeidet med å koble aktuelle lærlinger og
lærebedrifter.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.4 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
FREGATTVÅPENETS OPERATIVE EVNE

1.3.4.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å kart-

legge om Forsvaret har etablert et fregattvåpen som for-
utsatt av Stortinget, og belyse årsaker til eventuelle svak-
heter eller mangler og mulige konsekvenser av dette for
operativ evne.

Dokument 3:13 (2015–2016) Riksrevisjonens un-
dersøkelse av fregattvåpenets operative evne (KONFI-
DENSIELT) ble oversendt Stortinget 14. juni 2016. Etter
anmodning fra Stortingets presidentskap om avgrade-
ring av undersøkelsen ble det utarbeidet et ugradert
sammendrag av dokumentet som ble oversendt Stortin-
get den 7. februar 2017. Kontroll- og konstitusjonsko-
miteen avga sin innstilling den 16. mai 2017, jf. Innst.
290 S (2016–2017). Saken ble behandlet av Stortinget
22. mai 2017.

Norge mottok i perioden 2006–2011 fem fregatter,
som skulle spille en nøkkelrolle for å kunne løse Forsva-
rets oppgaver i fred, krise og krig. Fregattene skulle kun-
ne avskrekke og bekjempe undervannsbåter og ha en
viss evne til forsvar mot andre fartøyer og fly. Fregattvå-
penet skulle, med integrert helikopterkapasitet, være
ryggraden i Sjøforsvaret. Da Riksrevisjonens undersø-
kelse ble avsluttet i 2015, hadde Forsvaret brukt mer enn
19 mrd. kroner på fregattene. I årene etter er det brukt
betydelige beløp til drift, vedlikehold og anskaffelser til
fartøyene.

Riksrevisjonens undersøkelse viste at
– Sjøforsvaret har et fregattvåpen med lavere operativ

evne enn forutsatt av Stortinget
– reservedelsforvaltningen svekker fregattenes ope-

rative evne
– etterslep i vedlikeholdet av fregattene svekker ope-

rativ evne
– det er svakheter ved overordnet resultatinforma-

sjon til departementet

Riksrevisjonen anbefalte at Forsvarsdepartementet
– forbedrer balansen mellom oppdrag og tilgjenge-

lige ressurser i fregattvåpenet, både når det gjelder
materiell, bemanning og kompetanse

– iverksetter tiltak for tilgang til reservedeler og
utrustning som er nødvendig for å opprettholde
den operative evnen som Stortinget har forutsatt

– iverksetter tiltak for at felles støttefunksjoner er til-
strekkelig bemannet med rett kompetanse, slik at
disse ikke blir flaskehalser for Fregattvåpenet og
andre deler av Forsvaret

– initierer et arbeid for å sikre en mer enhetlig
begrepsbruk og forbedret resultatrapportering om
operativ evne i Forsvarsdepartementet og Forsvaret

Ved behandlingen av Dokument 3:13 (2015–2016), jf.
Innst. 290 S (2016–2017), viste kontroll- og konstitusjons-
komiteen til Riksrevisjonens anbefalinger. Innstillingen
og merknadene fra komiteen tok utgangspunkt i det ugra-
derte sammendraget av undersøkelsen, komiteens befa-
ring på Haakonsvern 10. november 2016 og den åpne
høringen 24. februar 2017.

Komiteen viste til at Riksrevisjonen konkluderte
med at fregattene hadde en lavere operativ evne enn det
Stortinget har forutsatt. Riksrevisjonen påpekte i under-
søkelsen at reservedelsforvaltningen og etterslepet i
vedlikeholdet av fregattene var medvirkende årsaker til
at den operative evnen var svekket. Komiteen viste vid-
ere til at den da nylig vedtatte langtidsplanen, Kamp-
kraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren, jf.
Prop. 151 S (2015–2016) og Innst. 62 S (2016–2017), la
opp til en betydelig styrking av den operative evnen til
Forsvaret og innebar økt tilgjengelighet og utholdenhet,
med prioritering av reservedeler, vedlikehold og bered-
skapsbeholdninger.

Reservedelsforvaltningen

I innstillingen viste komiteen til at de svakheter og
mangler som Riksrevisjonen har påpekt, har vært kjent
både i Sjøforsvaret og i den øverste ledelsen i Forsvaret
samt departementet. Komiteen viste her til tidligere for-
svarssjef general Sundes forklaring og daværende for-
svarssjef admiral Bruun-Hansens forklaringer under hø-
ringen. Komiteen viste til at mangel på reservedeler og
lang gjenanskaffelsestid har medført utstrakt «kanniba-
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lisering», dvs. plukking av deler fra et fartøy til bruk på et
annet fartøy i påvente av nye deler.

Komiteen merket seg at det var iverksatt en rekke
prosjekter som skal sikre tilstrekkelig tilgang på reserve-
deler og ammunisjon. Komiteen viste i denne sammen-
heng til det statsråden sa under høringen om at det var
satt av 420 mill. kroner for å bedre reservedelssituasjo-
nen og anskaffe beredskapsbeholdninger for alle fartøy-
er i marinen, hvorav det aller meste, ca. 350 mill. kroner,
skulle gå til fregattene.

Vedlikeholdsetterslep

Komiteen viste til at etterslepet på vedlikehold av
fregattene har vært med på å svekke den operative ev-
nen for fregattvåpenet og i neste omgang har innebåret
økte kostnader til klargjøring. Videre viste komiteen til
at Sjøforsvaret de siste årene har fått økte bevilgninger
til vedlikehold slik at vedlikeholdsetterslepet er redu-
sert. For 2016-budsjettet ble det bevilget 301,5 mill. kro-
ner til økt vedlikehold til Sjøforsvaret som en del av til-
takspakken for Sør- og Vestlandet. Komiteen viste også
til Prop. 1 S (2013–2014) og Innst. 7 S (2013–2014), Prop.
113 S (2014–2015) og Innst. S nr. 337 (2014–2015), hvor
Stortinget vedtok å oppgradere våpensystemene, frem-
drift og styresystemene og elektriske systemer ombord
på fregattene.

Komiteen viste til at dersom langtidsplanen følges,
vil vedlikeholdsetterslepet være hentet inn i 2020. Ko-
miteen fant dette tilfredsstillende.

Bemannings- og kompetansesituasjonen

Komiteen viste til at det i perioder har vært mangel
på personell med kritisk kompetanse som krigførings-
offiserer og teknisk personell. Dette har ført til at nøk-
kelpersoner ikke har stått lenge nok i stillingen til å opp-
arbeide seg tilstrekkelig erfaring og bred nok kompe-
tanse til å fylle en flerfunksjonell rolle. Komiteen la til
grunn, i likhet med statsråden, at tiltak som allerede er
gjennomført, vil bidra til å løse de bemanningsmessige
utfordringene som har vært. Etter komiteens syn burde
dette området være gjenstand for kontinuerlig opp-
merksomhet.

Våpensystemer og kommunikasjon

I innstillingen viste komiteen til at hovedvåpensys-
temene om bord på fregattene er nye sjømålsmissiler,
luftvernmissiler og lettvektstorpedoer som skal benyt-
tes både av fregattene og helikoptrene. Komiteen ble
under befaringen på Haakonsvern gjort kjent med pro-
blemer knyttet til noen typer av ammunisjon til OTO
Melara-kanonen og at det var satt i gang et arbeid for å
løse problemene. I innstillingen viste komiteen til at si-
den befaringen i november 2016 har fremdriften i dette
arbeidet, etter opplysninger fra Forsvarsdepartementet,
fortsatt i henhold til oppsatt plan. I sin innstilling la ko-

miteen til grunn at problemene knyttet til ammunisjon
blir løst snarest mulig ved det pågående arbeidet.

Rapportering til departementet
Komiteen la til grunn at både Forsvarsdepartemen-

tet og Stortinget har fått og vil få korrekt informasjon
om den operative evnen til Forsvaret generelt og fregat-
tene spesielt, som et av hovedvåpnene til Forsvaret.

Helikopterkapasitet
Komiteen merket seg at fraværet av helikopterkapa-

sitet om bord i betydelig grad hadde svekket fregattenes
operative evne til å oppdage og bekjempe ubåter, og
fant det lite tilfredsstillende at det hersket usikkerhet
om og når en slik viktig kapasitet for fregattenes opera-
tive evne kunne leveres.

Komiteen merket seg at admiral Bruun-Hansen (i
høringen) uttalte at han «ikke ser lys i tunnelen» i heli-
kopterleveransen. Komiteen tok dette som et sterkt sig-
nal på at det er høyst usikkert når, eller om Forsvaret i
det hele tatt, får den helikopterkapasiteten for fregatte-
ne som Stortinget har forutsatt.

På komiteens tilråding vedtok Stortinget å be regje-
ringen foreta en ny gjennomgang av kontrakten om an-
skaffelsen av helikopter NH90 til fregattene og meddele
Stortinget resultatet, herunder forventet fremdrift i heli-
kopterleveransen, jf. vedtak 677 (2016–2017).

Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og
innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret
(NH90), Dokument 3:3 (2018–2019), ble oversendt Stor-
tinget 25. oktober 2018. Kontroll- og konstitusjonsko-
miteen avga sin innstilling 10. april 2019, jf. Innst. 237 S
(2018–2019). Saken ble behandlet av Stortinget 7. mai
2019. Riksrevisjonen har fulgt opp denne revisjonen
som egen sak i Dokument 3:1 (2022–2023).

Fregatten KNM Helge Ingstad forliste 8. november
2018. Tap av fartøyet innebærer at antall fregatter Sjø-
forsvaret drifter, er redusert fra fem til fire.

1.3.4.2 Forsvarsdepartementets oppfølging
Som en del av oppfølgingen av undersøkelsen har

Riksrevisjonen innhentet informasjon fra Forsvaret om
status for fregattvåpenet på områder hvor undersøkel-
sen både pekte på utfordringer og kom med anbefalin-
ger, jf. brev til Forsvaret av 4. april 2022 og Forsvarets
svarbrev av 29. april 2022.

Forsvarsmateriell ble etablert etter at undersøkel-
sen ble gjennomført. I den grad det har vært behov for
informasjon fra Forsvarsmateriell for å besvare spørs-
målene, har Forsvaret innhentet dette i sitt svar til Riks-
revisjonen.

Riksrevisjonen ba videre i brev av 13. mai 2022 For-
svarsdepartementet om å redegjøre for hvilke tiltak
som var iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens funn,
anbefalinger og kontroll- og konstitusjonskomiteens
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merknader, samt en vurdering av hvilke resultater som
var oppnådd på området. I brevet til Forsvarsdeparte-
mentet viste Riksrevisjonen også til informasjon mot-
tatt i brev fra Forsvaret 29. april 2022 og ba om Forsvars-
departementets kommentarer til denne.

Forsvarsdepartementet svarte i et brev av 16. juni
2022. Riksrevisjonen ba i brev av 27. juni 2022 om noen
ytterligere kommenterer fra departementet. Forsvars-
departementet svarte i brev datert 20. juli 2022. Korre-
spondansen med Forsvarsdepartementet var gradert.
Det har i etterkant av denne korrespondansen derfor
vært dialog med Forsvarsdepartementet om denne
ugraderte framstillingen.

I sitt svar viser Forsvarsdepartementet til de to lang-
tidsproposisjonene som er behandlet og iverksatt siden
Riksrevisjonens undersøkelse: Kampkraft og Bærekraft
(Prop. 151 S (2015–2016), jf. Innst. 62 S (2016–2017)) og
Evne til forsvar – vilje til beredskap (Prop. 14 S (2020–
2021), jf. Innst. 87 S (2020– 2021)). Departementet opp-
lyser at langtidsplanproposisjonene angir utviklingsret-
ning for forsvarssektoren, og at det siden 2017 har vært
lagt vekt på vedlikehold, reservedeler og beredskap, noe
som har vært sentralt for fregattvåpenets operative ev-
ne. Denne satsingen har ifølge departementet også blitt
synliggjort gjennom de årlige budsjettproposisjonene.

Teknisk tilstand på materiellet

Forsvarsdepartementet opplyser at tilgjengelig-
heten på Sjøforsvarets fartøyer har økt grunnet bedre
teknisk status på fartøyene og styrket reservedelsbe-
holdning. Departementet viser til at dette er et resultat
av en ettårig bevilgningsøkning i 2016 til ekstraordinært
vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer, samt en betydelig
satsing på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbe-
holdninger i langtidsplanen for perioden 2017–2020,
som er videreført i nåværende langtidsplan.

Departementet opplyser at den overordnede tek-
niske tilstanden til fregattene er redusert, sammenlik-
net med hva den var da fartøyene var nye, og at det fort-
satt er utfordringer med å anskaffe reservedeler til flere
sentrale systemer. Departementet viser videre til at sik-
ker drift av fartøyene ivaretas gjennom sikkerhetskritis-
ke oppdateringer, blant annet basert på anbefalinger et-
ter tapet av KNM Helge Ingstad. Undersøkelsene etter
forliset avdekket kritiske feil og mangler, og det ble gjort
utbedringer på de øvrige fartøyene. Departementet
opplyser at ytterligere utbedringer vil bli gjort under
tungt vedlikehold og midtlivsoppdateringer. Videre vi-
ser departementet til at reservedelsprosjektet til Sjøfor-
svaret på 420 mill. kroner, hvorav 350 mill. kroner er
øremerket til fregattvåpenet, er i gjennomføringsfasen,
og at det planlegges med flere leveranser også i innevæ-
rende år.

Departementet viser til at fregattene er teknisk
kompliserte systemer, og at forvaltningen av dem er et

krevende samspill mellom mange bidragsytere på ulike
steder i forsvarssektoren.

Departementet viser til at eierskapsforvaltningen av
fregatt gjøres i henhold til styringssystemet i Forsvars-
materiell. I etterkant av havariet av KNM Helge Ingstad
har det blitt økt fokus på materiellforvaltningen, og For-
svarsmateriell Maritime Kapasiteter har iverksatt «Pro-
sjekt eierskapsforvaltning» for å forbedre eierskapsfor-
valtningen av maritimt materiell. Et av tiltakene i pro-
sjektet er å etablere en materielldriftsplan. Dette er på-
begynt for fregatt, men har ikke blitt sluttført på grunn
av arbeid med høyere prioriterte oppgaver. Forventet
ferdigstillelse er tidligst i løpet av 2023.

Ammunisjon

Departementet viser til at både investeringer i ny
ammunisjon og vedlikehold av eksisterende ammuni-
sjon bidrar til at ammunisjonsstatusen styrkes. Videre
opplyser departementet at det er lang ledetid for am-
munisjon, og at det tas aktive grep for å redusere denne.

Personell og kompetanse

Ifølge departementet er bemanningen på fregatte-
ne tilfredsstillende sett opp mot kravene som ble stilt,
men gitt dagens operasjonsmønster har Sjøforsvaret en
bemanningssituasjon som er marginal for å dekke be-
hov knyttet til daglig drift. Vakanser og manglende
kompetanse i sentrale stillinger, kombinert med krav
om kontinuerlige og økende operative leveranser, med-
fører høy belastning på personellet.

Departementet viser til at det gjennom budsjett-
prosessen er stilt økonomi og hjemler til rådighet for
oppbygging av en femte fregattbesetning. Dette skal
ifølge departementet øke dybden i personellstrukturen.
Disse midlene er ikke trukket tilbake etter havariet av
Helge Ingstad, noe som resulterer i at en av fregattene nå
har dobbel besetning.

Videre opplyser departementet at tapet av KNM
Helge Ingstad, og de påfølgende undersøkelseskommi-
sjonene, avdekket et behov for å følge opp opplærings-
programmene bedre. Dette er nedfelt som sikkerhetstil-
rådinger i kommisjonsrapportene. Departementet opp-
lyser også at det har fått redegjørelse for lukkingen av
disse tilrådingene i tertialrapportene fra Forsvaret, og
fått tilbakemelding på at strukturen i opplæringspro-
grammer er bedret.

Departementet viser til at Forsvaret har rapportert
og listet flere tiltak som er ment å bøte på utfordringene
knyttet til beholdeproblematikk i Sjøforsvaret, men at
det ikke er foreslått tiltak som går på underproduksjon
av kompetanse som beskrives som en av kjerneutford-
ringene. Forsvaret peker på at kompetanseproduksjo-
nen i Sjøforsvaret utfordres av årsverksrammer. Depar-
tementet påpeker at det ligger innenfor Forsvarssjefens
handlingsrom å opprette eller omdisponere årsverk ved
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behov. Departementet opplyser at de i den kommende
dialogen med Forsvaret vil etterspørre målrettede tiltak
for å øke kompetanseproduksjonen i Sjøforsvaret, samt
presisere at Forsvaret har myndighet og ansvar for å ta
hånd om utfordringer knyttet til årsverksbehov.

Reservedelssituasjonen

Forsvarsdepartementet opplyser at det er oppnådd
en forbedret lagersituasjon for reservedeler. Dette er
gjort gjennom de tidligere nevnte investeringsprosjek-
tene og at det ble reddet deler fra Helge Ingstad. Samti-
dig understreker departementet at det også gikk deler
tapt med havariet av Helge Ingstad som skulle under-
støtte hele flåten. Departementet viser til at det ble be-
vilget ekstra ressurser for å redusere konsekvensene av
tapet.

Departementet viser til at det fortsatt er utfordring-
er med å anskaffe reservedeler til flere sentrale systemer.
Når det er tomt for reservedeler på lager, så demonteres
og flyttes deler mellom fartøyene for å opprettholde
operativ status.

Departementet opplyser at systemoppdateringer
og økt innkjøp av reservedeler har forbedret lagersitua-
sjonen for reservedeler siden Riksrevisjonens undersø-
kelse.

Vedlikeholdsetterslep

Forsvarsdepartementet opplyser at det har vært en
betydelig satsing på vedlikehold fra 2016. Vedlikehold-
setterslepet er ifølge departementet fortsatt betydelig,
men søkes redusert gjennom økt vedlikehold. Departe-
mentet opplyser videre at fartøyenes tekniske alder
medfører et økt utbedrings- og vedlikeholdsbehov.

Vedlikeholdet gjennomføres ifølge departementet
på kortsiktige kommersielle vedlikeholdskontrakter
som gir leverandørene liten mulighet til å opparbeide
seg nødvendig kompetanse om fartøyene. Departemen-
tet viser videre til at FMA har utlyst kontrakt med strate-
gisk partner for hovedvedlikehold og oppgraderingstil-
tak. Dette anses ifølge departementet som et viktig til-
tak for å sikre nødvendig kompetanse og effektivitet fra
leverandør.

Forsvarsmateriell har ifølge departementet gjen-
nomført tiltak, og det pågår nå en vurdering av ytterlige-
re tiltak for å unngå flaskehalser i forbindelse med fre-
gattrelaterte oppgaver. Videre opplyser departementet
at det i Forsvarets logistikkorganisasjon er etablert en
egen avdeling for strategiske anskaffelser som har til
hensikt å profesjonalisere og sentralisere anskaffelser i
Forsvaret. Det er også etablert formaliserte møter mel-
lom Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret, og dette har iføl-
ge departementet bidratt til å sikre et felles situasjons-
bilde og felles forståelse for hva som må til for å sikre
måloppnåelse. Departementet opplyser at dette er et

pågående arbeid for å forbedre prosessene, og at depar-
tementet vurderer tiltakene som gode.

Departementet opplyser at det er planlagt med om-
fattende oppgraderinger fra 2024 (levetidsforlengelse)
for å ivareta sikkerheten og oppdatere fregattene i Nan-
sen-klassen. Fram til 2024 vil det pågå oppgraderinger
av fregattenes luftvernsystemer.

Ifølge departementet er mulige alternativer for le-
vetidsforlengelse av fregattene, med ulike ambisjonsni-
vå, under utredning i forsvarssektoren. Videre viser de-
partementet til at endelig valg av ambisjonsnivå vil på-
virke omfang og gjennomføringstid for tekniske tiltak
og dermed operativ tilgjengelighet i den resterende le-
vetiden. Departementet opplyser at for å unngå opera-
tiv nedetid i overgangen mellom eksisterende og nye
systemer må levetidsforlengelse av fregattene sees i
sammenheng med anskaffelse av fremtidig overflate-
struktur, standard fartøy for Sjøforsvaret og maritim he-
likopterkapasitet.

Departementet opplyser at det på kort sikt er lite
sannsynlig at nye kapasiteter kan anskaffes tidsnok til å
unngå reduksjon i tilgjengeligheten som det operative
behovet tilsier. Uten nyanskaffelser vurderes Forsvarets
handlingsrom hovedsakelig til å være bedre utnyttelse
av allerede eksisterende struktur. Ifølge departementet
er det i denne sammenheng flere alternative tiltak som
er under utredning.

Overordnet resultatinformasjon til departementet

Departementet bemerker at den operative kapasi-
teten til fregattene blir redusert som følge av termine-
ring av NH90-kontrakten. Det er videre kjente utford-
ringer med lange ledetider på anskaffelser, reservedeler,
ammunisjon og ukurans grunnet aldrende materiell.
Dette vil ifølge departementet utfordre den operative
tilgjengeligheten.

Forsvarsdepartementet viser til at departementets
etatsstyring er basert på risiko og vesentlighet. Departe-
mentet opplyser at det i langtidsperioden 2017–2020 la
vekt på å gi etatene økt handlefrihet i oppgaveløsnin-
gen, og at det med økt handlefrihet følger økt ansvar for
å nå angitte mål- og resultatkrav. Statusrapporteringen
på strategiske mål beskriver ifølge departementet en
overordnet og helthetlig vurdering av måloppnåelse ba-
sert på både styringsparametere, tiltak, risiko samt and-
re kjente forhold av betydning.

Departementet viser til at Forsvarssjefen skal løse
avvik innenfor sine fullmakter, men samtidig har et an-
svar for å rapportere uten opphold til Forsvarsdeparte-
mentet om avvik/forhold som vurderes som vesentlige
og som er av en karakter som gjør at dette ikke kan vente
til en fastsatt rapport. Spesielle utfordringer skal løftes
ved behov. Departementet opplyser at det ikke har mot-
tatt særskilt rapportering for fregattene etter Riksrevi-
sjonens undersøkelse, med unntak av særskilte forhold
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knyttet til tapet av Helge Ingstad. Gjennom tertialrap-
porteringen fra Forsvaret og FMA mener departementet
at de samlet sett får tilstrekkelig oversikt over status. De-
partementet vurderer at det er utfordringer som adres-
seres, men at kravene i stort oppfylles.

1.3.4.3 Riksrevisjonens vurdering
Teknisk tilstand på materiellet

Riksrevisjonen merker seg at Forsvarsdepartemen-
tet opplyser at tilgjengeligheten på Sjøforsvarets fartøy-
er har økt, grunnet bedre teknisk status på fartøyene og
styrket reservedelsbeholdning.

Riksrevisjonen merker seg samtidig at departemen-
tet opplyser at den overordnede tekniske tilstanden til
fregattene er redusert, sammenliknet med hva den var
da fartøyene var nye. Riksrevisjonen merker seg at det
fortsatt er utfordringer med å anskaffe reservedeler til
flere sentrale systemer.

Riksrevisjonen merker seg at sikker drift av fartøye-
ne ivaretas gjennom sikkerhetskritiske oppdateringer,
blant annet basert på anbefalinger etter tapet av KNM
Helge Ingstad. Riksrevisjonen merker seg at ytterligere
utbedringer vil bli gjort under tungt vedlikehold og
midtlivsoppdateringer.

Riksrevisjonen registrerer at eierskapsforvaltnin-
gen av fregatt gjøres i henhold til styringssystemet i For-
svarsmateriell, og at det i etterkant av havariet av KNM
Helge Ingstad har blitt økt fokus på materiellforvaltnin-
gen. Riksrevisjonen ser positivt på at det er påbegynt et
arbeid med materielldriftsplan for fregatt, men konsta-
terer at forventet ferdigstillelse tidligst er i løpet av 2023.

Reservedelssituasjonen
Riksrevisjonen viser til at komiteen i sin behandling

merket seg at det var iverksatt en rekke prosjekter som
skulle sikre tilstrekkelig tilgang på reservedeler og am-
munisjon. Komiteen viste i denne sammenheng til det
statsråden sa under høringen om at det var satt av 420
mill. kroner for å bedre reservedelssituasjonen og an-
skaffe beredskapsbeholdninger for alle fartøyer i mari-
nen, hvorav det aller meste, ca. 350 mill. kroner, skulle gå
til fregattene. Riksrevisjonen konstaterer at bruk av dis-
se midlene fortsatt er i gjennomføringsfasen, og at det
planlegges med flere leveranser også i inneværende år.

Riksrevisjonen merker seg at Forsvarsdepartemen-
tet opplyser at det er oppnådd en forbedret lagersitua-
sjon for reservedeler som har bidratt til å styrke den
operative tilgangen på fartøyene.

Riksrevisjonen konstaterer at det ble reddet deler
fra Helge Ingstad, men at det også gikk deler tapt i hava-
riet, som skulle understøtte hele flåten.

Riksrevisjonen konstaterer at ukurans som innebæ-
rer at reservedeler er gått ut av produksjon og ikke kan
reanskaffes, har som konsekvens at fartøy fortsatt må
låne reservedeler fra andre fartøy.

Personell og kompetanse
Komiteen viste i sin innstilling til at det er kritisk

mangel på personell. Komiteen la imidlertid til grunn at
tiltak som allerede er gjennomført, ville bidra til å løse
de bemanningsmessige utfordringene.

Riksrevisjonen merker seg at departementet viser
til at bemanningen på fregattene er tilfredsstillende sett
opp mot kravene som ble stilt, men gitt dagens opera-
sjonsmønster har Sjøforsvaret en bemanningssituasjon
som er marginal for å dekke behov knyttet til daglig
drift. Vakanser og manglende kompetanse i sentrale
stillinger, kombinert med krav om kontinuerlige og
økende operative leveranser, medfører høy belastning
på personellet.

Riksrevisjonen registrerer at det gjennom budsjett-
prosessen er stilt økonomi og hjemler til rådighet for
oppbygging av en femte fregattbesetning. Etter havariet
av Helge Ingstad har dermed en av fregattene dobbel
besetning.

Riksrevisjonen merker seg at departement opplyser
at tapet av KNM Helge Ingstad, og de påfølgende under-
søkelseskommisjonene, avdekket et behov for å følge
opp opplæringsprogrammene bedre. Riksrevisjonen
ser positivt på at departementet nå har fått tilbakemel-
ding fra Forsvaret om at strukturen i opplæringspro-
grammer er bedret.

Riksrevisjonen merker seg at departementet viser
til at Forsvaret har rapportert og listet flere tiltak som er
ment å bøte på utfordringene knyttet til beholdeproble-
matikk i Sjøforsvaret, men at det ikke er foreslått tiltak
som går på underproduksjon av kompetanse som be-
skrives som en av kjerneutfordringene. Videre registre-
rer Riksrevisjonen at departementet vil etterspørre mål-
rettede tiltak for å møte disse utfordringene i den kom-
mende dialogen. Dette vurderer Riksrevisjonen som po-
sitivt, men vil samtidig påpeke at disse vesentlige kom-
petanseutfordringene, som også komiteen pekte på i sin
behandling, har vedvart over tid og av den grunn tidlige-
re burde ha vært tatt opp i dialogen med Forsvaret. Riks-
revisjonen viser her også til komiteens syn om at dette
området burde være gjenstand for kontinuerlig opp-
merksomhet.

Vedlikeholdsetterslep
Komiteen viste i sin behandling til at dersom lang-

tidsplanen ble fulgt, ville vedlikeholdsetterslepet være
hentet inn i 2020. Riksrevisjonen konstaterer at vedlike-
holdsetterslepet fortsatt er betydelig, og at fartøyenes
tekniske alder medfører økte utbedrings- og vedlike-
holdsbehov. Riksrevisjonen merker seg at kortsiktige
vedlikeholdskontrakter medfører at de kommersielle
leverandørene har liten mulighet til å opparbeide seg
nødvendig kompetanse på fartøyene.

Riksrevisjonen merker seg at FMA har utlyst kon-
trakt med strategisk partner for hovedvedlikehold og
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oppgraderingstiltak for å sikre nødvendig kompetanse
og effektivitet fra leverandør.

Ammunisjon

Komiteen merket seg i sin behandling at det var
iverksatt en rekke prosjekter som skulle sikre tilstrekke-
lig tilgang på ammunisjon. Riksrevisjonen har merket
seg at ledetiden for ammunisjon er lang, men at tilgan-
gen er økende sett opp mot operative behov.

Overordnet resultatinformasjon og styring

Forsvarsdepartementet opplyser at det gjennom
tertialrapporteringen fra Forsvaret og Forsvarsmateriell
får en samlet sett tilstrekkelig oversikt over status for
fregattvåpenet. Riksrevisjonens rapport fra 2016 avdek-
ket vesentlige utfordringer som departementet erkjen-
ner at fortsatt foreligger i 2022. Riksrevisjonen konstate-
rer at departementet ikke har mottatt rapporter om ve-
sentlige avvik.

Riksrevisjonen vurderer det som positivt at For-
svarsdepartementet fra 2021 har implementert endrin-
ger i styringen av forsvarssektoren og arbeider med å vi-
dereutvikle denne.

I etterkant av Riksrevisjonens rapport har departe-
mentet iverksatt flere tiltak i form av prosjekter som
skulle løse utfordringene med fregattene. Riksrevisjo-
nen merker seg at departementet viser til at det fortsatt
foreligger vesentlige utfordringer i fregattvåpenet, både
når det gjelder kompetanse og bemanning, vedlike-
holdsetterslep og tilgang på reservedeler og ammuni-
sjon. Riksrevisjonen merker seg også at beslutningen
om terminering av NH90-kontrakten har operative
konsekvenser.

Riksrevisjonen konstaterer at Forsvaret har et fre-
gattvåpen som ikke er i samsvar med Stortingets opp-
rinnelige forutsetninger, og at det på grunn av fartøye-
nes alder og de mange utfordringene som fortsatt ikke
er løst, er mye som tyder på at forutsetningene ikke vil
bli innfridd i fartøyenes levetid.

Riksrevisjonen har merket seg Forsvarsdeparte-
mentets opplysning om at det på kort sikt er lite sann-
synlig at nye kapasiteter kan anskaffes tidsnok til å unn-
gå reduksjon i tilgjengeligheten som det operative be-
hovet tilsier.

Forsvarsdepartement opplyser at etatsstyringen er
basert på risiko og vesentlighet. Riksrevisjonen merker
seg at departementet har lagt vekt på å gi etatene økt
handlefrihet i oppgaveløsningen, og at det med økt
handlefrihet følger økt ansvar for å nå angitte mål- og re-
sultatkrav. Riksrevisjonen vil samtidig peke på departe-
mentets overordnede ansvar for at fartøyene har den
kapasitet som er forutsatt av Stortinget. Fregattvåpenet
er presentert som ryggraden i Sjøforsvaret og et av ho-
vedvåpnene i Forsvaret. Det har vært benyttet betydeli-
ge beløp til anskaffelse og drift av fregattene over en lang

tidsperiode. Utfordringene som ble påvist i Riksrevisjo-
nens undersøkelse, og de utfordringer knyttet til både
materiell og personell som fortsatt foreligger, tilsier at
oppfølgingen fra departementet ikke har vært god nok.

Riksrevisjonen mener det er svært alvorlig at det
fortsatt er vesentlige utfordringer ved fregattvåpenets
operative evne. Riksrevisjonen vil her særlig peke på ut-
fordringene med vedlikehold, reservedeler, ammuni-
sjon og personell som i lang tid har vært kjent i både
Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

Riksrevisjonen finner det ikke hensiktsmessig ut fra
alder på fartøyene med ytterligere oppfølging av under-
søkelsen om fregattenes operative evne. Riksrevisjonen
vil likevel understreke betydningen av å iverksette og
følge opp nødvendige tiltak og merker seg at det er plan-
lagt med omfattende oppgraderinger fra 2024 for å styr-
ke den operative evnen på dagens fregatter.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.5 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
MYNDIGHETENES ARBEID MOT SOSIAL 
DUMPING VED OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER

1.3.5.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med undersøkelsen var å vurdere i hvilken

grad offentlig sektor i sine anskaffelser ivaretar Stortin-
gets mål om et arbeidsliv uten sosial dumping.

Dokument 3:14 (2015–2016) Riksrevisjonens un-
dersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dum-
ping ved offentlige anskaffelser ble sendt til Stortinget
21. juni 2016. Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga
sin innstilling 29. november 2016 (jf. Innst. 104 S (2016–
2017)), og saken ble behandlet i Stortinget 13. mars
2017 (jf. referat fra møte i Stortinget, sak nr. 3).

Riksrevisjonen fulgte opp saken første gang i Doku-
ment 3:1 (2020–2021) Riksrevisjonens oppfølging av
forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget,
som ble overlevert Stortinget den 15. desember 2020.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen ga sin innstilling
4. mai 2021, jf. Innst. 387 S (2020–2021). Stortinget be-
handlet saken den 18. mai 2021.

I oppfølgingen i 2020 merket Riksrevisjonen seg at
det var iverksatt en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot
sosial dumping ved offentlige anskaffelser, jf. Innst. 104
S (2016–2017). Arbeids- og sosialdepartementet mente
at tiltakene hadde gjort at det offentlige fulgte regelver-
ket på anskaffelsesområdet i større grad. Riksrevisjo-
nens vurdering var imidlertid at det var for tidlig å vur-
dere effekten av flere av de sentrale tiltakene som Ar-
beids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeride-
partementet og Finansdepartementet, i samarbeid med
flere, de siste årene hadde satt i verk for å styrke arbeidet
mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser.
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Videre viste Riksrevisjonen til at det fortsatt var
mangler i hvordan offentlige virksomheter etterlevde
kravene for å forhindre sosial dumping ved egne anskaf-
felser. Riksrevisjonen merket seg blant annet Arbeids-
og sosialdepartementets syn om at offentlige virksom-
heter i for liten grad gjennomførte nødvendig kontroll
av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår ble overholdt.
Det var særlig kommunal sektor som hadde utfordring-
er med dette, og som fortsatt hadde en høy andel kon-
trollerte enheter med feil og mangler. Riksrevisjonen
viste også til at sosial dumping og useriøsitet i arbeidsli-
vet fortsatt var en stor utfordring i det norske arbeidsli-
vet, og at offentlig sektor har et særlig ansvar for å mot-
virke dette.

Riksrevisjonen besluttet derfor å følge saken videre.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen støttet Riksrevisjo-
nens vurderinger om at det var for tidlig å vurdere effek-
ten av flere av tiltakene, og var enig i at saken burde føl-
ges videre, jf. Innst. 387 S (2020–2021).

1.3.5.2 Departementenes oppfølging
Riksrevisjonen ba i brev av 16. mars 2022 Arbeids-

og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeri-
departementet om å redegjøre for hvilke tiltak og virke-
midler som er iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens
anbefalinger og kontroll- og konstitusjonskomiteens
merknader til Dokument 3:14 (2015–2016) Riksrevisjo-
nens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial
dumping ved offentlige anskaffelser og Dokument 3:1
(2020–2021) Riksrevisjonens oppfølging av forvalt-
ningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget.

Handlingsplan og tiltak mot sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Næ-
rings- og fiskeridepartementet viser i sine svarbrev av
23. juni 2022 og 27. juni 2022 til regjeringen Solbergs
strategi for 2015 mot arbeidslivskriminalitet, som ble
revidert i 2017, 2019 og 2021. Departementene viser vi-
dere til at regjeringen Støre skal legge fram en hand-
lingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminali-
tet høsten 2022, og at Nærings- og fiskeridepartementet
har startet opp arbeidet med Norgesmodellen for of-
fentlige innkjøp, jf. Hurdalsplattformen og lansering av
arbeidet med modellen 13. januar 2022. Nærings- og fis-
keridepartementet har hovedansvaret for arbeidet og
samarbeider med Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og
distriktsdepartementet om modellen.

Det vises til at Norgesmodellen for offentlige inn-
kjøp vil etablere nasjonale seriøsitetskrav for alle offent-
lige anskaffelser. Målet med modellen er å utvikle lett
tilgjengelige krav som effektivt bekjemper sosial dum-
ping og arbeidslivskriminalitet og styrker et seriøst ar-
beidsliv. Modellen vil ta i bruk et bredt spekter av virke-

midler, som regelverksendringer, mer veiledning og ut-
vikling av digitale hjelpemidler.

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at model-
len i første omgang og i hovedsak vil være rettet mot of-
fentlige anskaffelser innenfor bygge- og anleggsnærin-
gen og renholdsbransjen, med ambisjoner for å utvikle
den gradvis til andre næringer og bransjer.

Fellesføringene om å motvirke arbeidslivskriminalitet 
i offentlige innkjøp

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til fel-
lesføringene om å motvirke arbeidslivskriminalitet i of-
fentlige innkjøp som ble gitt i tildelingsbrevene til samt-
lige statlige virksomheter i 2018 og 2019. Videre peker
departementet på Deloittes undersøkelse, som viser at
det er store variasjoner mellom virksomhetene i hvor-
dan fellesføringene ble ivaretatt og rapportert på. 72 pst.
av virksomhetene rapporterte på fellesføringen i virk-
somhetens årsrapport for 2018, mens andelen virksom-
heter som rapporterte på fellesføringen, økte til 86 pst. i
2019.

Deloitte har også undersøkt i hvilken grad virksom-
hetene opplever at fellesføringen førte til at de ble mer
oppmerksomme på spørsmål om seriøsitet i anskaffel-
ser og oppfølging av leverandører. Ca. 36 pst. har svart at
fellesføringen i stor grad eller i nokså stor grad har ført
til mer oppmerksomhet. Ifølge departementet indike-
rer funnene i evalueringen at mange av virksomhetene
ikke fulgte opp fellesføringen i samsvar med intensjo-
nen. Dette kan ha sammenheng med at det er store for-
skjeller i virksomhetenes omfang av innkjøp og risiko-
eksponering for arbeidslivskriminalitet, og at føringen
har framstått som mindre relevant for enkelte virksom-
heter. Samtidig fant undersøkelsen at blant virksomhe-
tene som jobbet aktivt med fellesføringen, bidro førin-
gen til å styrke arbeidet med seriøsitet i anskaffelsespro-
sessene.

eBevis

I Arbeids- og sosialdepartementets tilbakemelding
til Riksrevisjonen i 2020 ble det vist til at utviklingen av
eBevis var et viktig tiltak for å gjøre det lettere for offent-
lige innkjøpere å velge seriøse virksomheter. eBevis ble
lansert i april 2019 og har etter departementets vurde-
ring gjort det enklere å kontrollere leverandører, samti-
dig som det reduserer byrden for næringslivet, som ikke
behøver å samle inn omfattende informasjon for å delta
i offentlige anbud. I 2021 ble tjenesten utvidet med flere
opplysninger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
vet foreløpig ikke mye om effekten av dette tiltaket, men
ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings
(DFØ) anskaffelsesundersøkelse er det i hovedsak de
største virksomhetene, basert på innkjøpsvolum, som
benytter seg av eBevis.
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Tilda

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til Fel-
les tverretatlig rammeverk for tilgjengeliggjøring av se-
riøsitetsinformasjon (Tilda), som ble etablert i 2021.
Formålet med tjenesten er å gjøre tilsynsarbeidet mer
effektivt og målrettet med gevinster for både tilsyns-
myndigheter og private virksomheter. Brønnøysundre-
gistrene har forvaltningsansvaret for tjenesten. Effekten
av etableringen av Tilda er foreløpig ikke vurdert.

Godkjenningsordninger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet trekker
fram godkjenningsordningen for renhold, som har som
formål å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte
i renholdsvirksomheter. En undersøkelse gjennomført
av Fafo i 2021 viser at en tredjedel av innkjøperne i of-
fentlig og privat sektor ikke er kjent med godkjennings-
ordningen. Blant de innkjøperne som kjenner ordning-
en, oppgir et flertall av virksomhetene at de mener ord-
ningen gjør det enklere å finne seriøse leverandører. Ar-
beids- og inkluderingsdepartementet vil derfor vurdere
tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjon om etablerte
godkjenningsordninger.

I 2022 ble det også innført en godkjenningsordning
for bilpleie, dekklagring og dekkskift. Godkjennings-
ordningen er i stor grad basert på den eksisterende god-
kjenningsordningen for renholdsvirksomheter og inne-
bærer at virksomhetene må dokumentere overfor Ar-
beidstilsynet at de har oppfylt enkelte plikter etter blant
annet arbeidsmiljøregelverket. Virksomhetene må også
sørge for at de ansatte har HMS-kort.

Tilsyn

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til at
samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, arbeids- og vel-
ferdsetaten, politiet og skatteetaten for å forebygge og
bekjempe arbeidslivskriminalitet er styrket gjennom
etableringen av syv a-krimsentre. Et åttende senter er nå
under etablering i Alta. Det er også etablert samarbeid
mellom etatene og andre myndigheter andre steder i
landet uten at etatene er fast samlokalisert. Etatssamar-
beidet mot a-krim evalueres av KPMG, og evalueringen
er forventet ferdigstilt høsten 2022.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet framhever
at det i perioden fra høsten 2020 og gjennom 2021 ble
gjennomført 111 tilsyn med offentlige oppdragsgiveres
etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Arbeidstilsynet
har gitt en eller flere reaksjoner i 69 pst. av tilsynene
med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige
kontrakter. Tilsynene er gjennomført av et nasjonalt
team, med Arbeidstilsynet i spissen, som ble opprettet
våren 2020. Arbeidstilsynet mener opprettelsen av det
nasjonale teamet har sikret god kompetanse og bidratt
til enhetlig gjennomføring og oppfølging av tilsynene.

Veiledning og kompetansehevingstiltak
Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Næ-

rings- og fiskeridepartementet trekker begge fram DFØs
informasjons- og kompetansehevingstiltak, herunder
kurs om etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeids-
vilkår i offentlige kontrakter. Kurset avholdes i samar-
beid med Arbeidstilsynet, skatteetaten og a-krimsentre-
ne og har blitt gjennomført i Oslo, Trondheim, Bergen,
Bodø og Tromsø.

Det vises også til at DFØ har holdt foredrag om for-
skriften på sertifiseringskurs for kommunale innkjøpe-
re og på arrangementer i regi av Norsk kommunaltek-
nisk forening. DFØ har i tillegg arrangert e-læringskurs
sammen med Arbeidstilsynet, knyttet til offentlige opp-
dragsgiveres ansvar for kontroll av lønns- og arbeidsvil-
kår i kontrakter. Tall fra juni 2022 viser at over 250 per-
soner har gjennomført e-læringen. Det kommer om
kort tid en oppdatert versjon av e-læringskurset.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet nevner
også et webinar som ble gjennomført våren 2020 i regi
av DFØ og skatteetaten, med tittelen Hvordan unngå ar-
beidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? Målgrup-
pen for webinaret var ansatte i offentlig sektor, spesielt
statlige og fylkeskommunale virksomheter som jobber
med anskaffelser og oppfølging av leverandører.

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at DFØ
også har utviklet en sertifiseringsordning for bærekraft
som tar for seg temaene klima og miljø, arbeidslivskri-
minalitet, sosialt ansvar og andre samfunnshensyn.
Ordningen ble lansert i slutten av 2021, og målet er å
gjøre det lettere for offentlige oppdragsgivere å stille
krav om og følge opp bærekraft i offentlige anskaffelser.

Nærings- og fiskeridepartementet trekker fram
DFØs prosjekt om kontraktsoppfølging, som omfatter
arbeidet med informasjons- og kompetansehevingstil-
tak. I dette prosjektet har DFØ fulgt ulike pilotvirksom-
heter for å vise hvordan de kan profesjonalisere kon-
traktsoppfølgingen for å realisere gevinster og samfunns-
effekter. DFØ har opprettet et samarbeid med Høyskolen
i Kristiania, som har gjennomført en kvalitativ studie av
de fire pilotene. Pilotprosjektet skal avsluttes høsten
2022, og kunnskapen fra prosjektet vil bli anvendt til å vi-
dereutvikle og spisse DFØs veiledningstilbud.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til
DFØs veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige
kontrakter, som departementet følger opp bruken av.
Videre viser departementet til at undersøkelsen om
hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsi-
tet, finner at de som benytter veilederen, synes den er
nyttig og hensiktsmessig. 85 pst. av virksomhetene opp-
gir å ha kjennskap til DFØs veileder om lønns- og ar-
beidsvilkår i offentlige kontrakter. Blant disse oppgir
omtrent halvparten at de benytter veilederen. Undersø-
kelsen viser at det er et potensial for å gjøre veilederen
kjent blant enda flere offentlige innkjøpere. I oppdrags-
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brevet for 2022 ble DFØ gitt i oppdrag å gi veiledning og
verktøy for å støtte offentlige virksomheters anskaffel-
sesvirksomhet. Videre skulle DFØ prioritere arbeidet
mot arbeidslivskriminalitet, blant annet gjennom å vei-
lede offentlige oppdragsgivere om hvordan kontrakts-
krav for å bekjempe arbeidslivskriminalitet kan ivaretas
og følges opp.

Utover dette trekker Arbeids- og inkluderingsde-
partementet fram at Arbeidstilsynet gjennomførte flere
veiledningsmøter med statlige byggherrer i 2020. Ar-
beidstilsynet erfarer at veiledningsmøter er en hensikts-
messig og god innfallsvinkel overfor større statlige aktø-
rer.

I NTEAS-rapporten (Nasjonalt tverretatlig analyse-
og etterretningssenter) Leverandører til det offentlige
fra 2020 vises det til at anskaffelsesregelverket har regler
om avvisning av virksomheter i en anbudsprosess. Det
er flere ulike forhold som kan gi grunnlag for avvisning,
jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8 mfl. Reak-
sjoner gitt av kontrolletatene kan gi grunnlag for avvis-
ning av leverandører, men disse er ikke i tilstrekkelig
grad tilgjengelig for oppdragsgivere. Oppdragsgivere
har dermed en utfordring med å vurdere eventuell av-
visning. Arbeidstilsynet vurderer derfor at forebyggen-
de tiltak som informasjons- og veiledningsaktivitet og
tilgjengeliggjøring av reaksjoner vil kunne ha større ef-
fekt enn tilsyn framover.

Kommunale initiativer for å motvirke 
arbeidslivskriminalitet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til en
rekke iverksatte initiativer knyttet til seriøsitet i offentli-
ge anskaffelser utenfor departementets direkte arbeid.
Blant eksemplene er ulike kommuner og fylkeskommu-
ners seriøsitetsmodeller, SMSØs (samarbeid mot svart
økonomi) 10 strategiske grep for å hindre svart økono-
mi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkes-
kommuner, og de omforente seriøsitetsbestemmelsene
for bygg- og anleggskontrakter.

Ifølge departementet erfarer Arbeidstilsynet at selv
om en del kommuner ikke gjennomfører nødvendige
kontroller i henhold til regelverket, så er kommunene
opptatt av å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskri-
minalitet. Flere kommuner har vedtatt egne seriøsitets-
bestemmelser og forbeholdt seg retten til å innhente
egenrapporteringsskjemaer og utvidede skatteattester.
Kommunene har også gjennomført stedlige kontroller,
selv om arbeidskontrakter, timelister og lønnsslipper
ikke nødvendigvis har blitt hentet inn. I tillegg har kom-
munene lagt et godt arbeid i utvelgelsen av leverandø-
rer. Arbeidstilsynet erfarer også at kommunesammen-
slåing har vært utfordrende for noen kommuner, og at
dette kan ha påvirket arbeidet med anskaffelser og opp-
følgingen av disse.

Status og utvikling på området
Departementene viser til Deloittes undersøkelse,

som finner at leverandørmarkedet til offentlig sektor i
utsatte bransjer oppleves å være betydelig mer seriøst
enn for en del år tilbake. Samtidig indikerer undersøkel-
sen et behov for å styrke den generelle kompetansen på
seriøsitetskrav i offentlige virksomheter. Det er også ob-
servert risiko for at seriøsitetskravene ikke er godt nok
tilpasset bransjen anskaffelsen gjøres i, og risiko for at
kravene mangler muligheter for tilpasning i den enkelte
kontrakt.

Det varierer hvor langt de offentlige virksomhetene
har kommet i å systematisere arbeidet med seriøsitet i
anskaffelser, og graden av modenhet i arbeidet varierer.
Kontraktsoppfølgingen er den delen av anskaffelsen
som prioriteres lavest. Oppdragsgivere stiller krav, men
fører lite kontroll med etterlevelsen av lønns- og ar-
beidsvilkår.

Nærings- og fiskeridepartementet legger til at flere
av de nevnte tiltakene for å øke seriøsiteten i offentlige
anskaffelser er gjennomført relativt nylig, og at det der-
for er vanskelig å si noe konkret om effekten. Departe-
mentet viser til DFØs anskaffelsesundersøkelse for
2021, hvor det framgår at 31 pst. av respondentene ofte
eller alltid kontrollerer lønns- og arbeidsvilkår der det
er relevant. 24 pst. av respondentene utfører aldri eller
sjelden slik kontroll. 36 pst. av respondentene svarer at
de av og til utfører kontroll med lønns- og arbeidsvilkår.
Departementet hevder på bakgrunn av dette at det er
rom for forbedring.

1.3.5.3 Riksrevisjonens vurdering
Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings-

og fiskeridepartementet viser til flere iverksatte tiltak for
å motvirke sosial dumping i arbeidslivet. Blant disse er
Norgesmodellen for offentlige innkjøp, seriøsitetsmo-
deller og -bestemmelser, felles tverretatlig rammeverk
for å tilgjengeliggjøre seriøsitetsinformasjon (Tilda) og
DFØs veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige
kontrakter. Det skal også utarbeides en handlingsplan
mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det er videre lansert et eBevis som har ført til at le-
verandører har blitt kontrollert i større grad. Videre er
det opprettet et nasjonalt team for tilsyn. DFØ har lan-
sert en sertifiseringsordning for bærekraft og et prosjekt
om kontraktsoppfølging. Det er også etablert en god-
kjenningsordning for renhold og en for bilpleie,
dekklagring og dekkskift.

Riksrevisjonen viser til Dokument 1 (2022–2023)
Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra stats-
budsjett til statsregnskap 2021, og saken om statlige
virksomheters etterlevelse av krav om å kontrollere
lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av tjenester. Revisjonen
viser at de statlige virksomhetene fremdeles ikke følger
regelverket som forutsatt.
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Dokument 3:14 (2015–2016) Riksrevisjonens un-
dersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dum-
ping ved offentlige anskaffelser ble fulgt opp første gang
i Dokument 3:1 (2020–2021). Oppfølgingen av denne
undersøkelsen avsluttes.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.6 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATENS 
BISTANDSPLIKT VED AKUTTPLASSERINGER 
I BARNEVERNET

1.3.6.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med undersøkelsen var å vurdere i hvilken

grad Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) over-
holdt bistandsplikten overfor kommunene i akuttsaker
i samsvar med barnas beste og Stortingets vedtak og for-
utsetninger.

Dokument 3:8 (2017–2018) Riksrevisjonens under-
søkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistands-
plikt ved akuttplasseringer i barnevernet ble oversendt
Stortinget 20. mars 2018. Kontroll- og konstitusjonsko-
miteen avga sin innstilling 20. november 2018, jf. Innst.
60 S (2018–2019). Saken ble behandlet av Stortinget
4. desember 2018.

Undersøkelsen hadde følgende hovedfunn:
– Det var ulik tolkning av regelverket om Bufetats

bistand til den kommunale barnevernstjenesten.
– Den kommunale barnevernstjenesten fikk ikke all-

tid det avgjørende ordet i valg av tiltak til barn som
ble akuttplassert, slik loven forutsetter.

– Bufetat kunne ikke tilby alle barn et tilpasset akuttil-
bud.

– Akuttilbudet varierte etter hvilken region barnet til-
hørte.

Undersøkelsen viste at bistandsplikten ble tolket
forskjellig innad i de enkelte regionene i Bufetat, mel-
lom Bufetats regioner og mellom den kommunale bar-
nevernstjenesten og Bufetat. Den ulike tolkningen ga
aktørene forskjellige forventninger til hva bistandsplik-
ten innebar, og når den var overholdt av Bufetat. Videre
viste undersøkelsen at akuttilbudet var dimensjonert
på en måte som ikke alltid imøtekom vurderingene av
barnets beste. I tillegg var det regionale variasjoner på
akuttfeltet som ikke kunne forklares ut fra naturlige for-
hold i de ulike regionene.

Riksrevisjonen anbefalte Barne- og likestillingsde-
partementet:
– å legge til rette for at alle barn som akuttplasseres,

får et tilbud av Bufetat i samsvar med lovens over-
ordnede prinsipp om at barnets beste skal tillegges
avgjørende vekt

– å sørge for at barn får et likeverdig akuttilbud uav-
hengig av bosted

– å klargjøre overfor Bufetat hva bistandsplikten i
akuttplasseringer innebærer, og når bistandsplik-
ten anses å være overholdt. Departementet må
sørge for at Barne-, ungdoms-, og familiedirektora-
tet (Bufdir) følger opp dette overfor aktørene i bar-
nevernet.

Ved behandlingen av Dokument 3:8 (2017–2018),
jf. Innst. 60 S (2018–2019), viste kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen til Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

Videre viste komiteen til at akuttplasseringer ut-
fordrer samordningen mellom de impliserte aktørene
på en særskilt måte, noe som igjen synliggjør behovet
for gode og avklarte rutiner og roller i arbeidet. Under-
søkelsen viste at det på akuttfeltet var regionale varia-
sjoner som ikke kan forklares ut fra naturlige forhold i
de ulike regionene.

Komiteen merket seg at det synes å være store for-
skjeller i forståelsen og håndteringen av bistandsplikten
Bufetat har overfor kommunenes barnevernstjeneste i
akuttplasseringer. Videre merket komiteen seg at det sy-
nes å være mange saker hvor barn ikke får et tilbud i tråd
med det kommunen har definert som barnets behov.
Komiteen mente at dette er alvorlig, og at en i utgangs-
punktet vanskelig situasjon for de impliserte barna kan
bli enda verre som følge av at de ikke får det tilbudet de
har behov for.

Videre mente komiteen at utfordringene rundt for-
ståelsen og oppfølgingen av bistandsplikten også er
med på å skape unødvendige diskusjoner omkring til-
budet det enkelte barn får, og om det aktuelle tilbudet
er det riktige for barnet. Komiteen så tydelig den utford-
ringen som ligger i behovet for et mangfoldig tilbud, og
at kapasitet i tilbudet er en utfordring, slik tilbudet er or-
ganisert i dag. Komiteen understreket betydningen av å
vurdere muligheter i barnets slekt og nettverk der det er
til barnets beste.

Komiteen uttrykte bekymring knyttet til håndte-
ringen av bistandsplikten og var overrasket og bekym-
ret over at den manglende felles forståelsen har fått råde
over så lang tid. En felles forståelse av en så sentral be-
stemmelse i regelverket for akuttplasseringer vil være
grunnleggende nødvendig for et godt resultat. Komite-
en understreket at det er urovekkende at det ikke er
enighet om når bistandsplikten er oppfylt. Komiteen
ville også påpeke Barne- og likestillingsdepartementets
ansvar for å følge opp gjeldende lover og forskrifter og
gripe fatt i mangler og utfordringer de blir kjent med
gjennom sine tildelingsbrev og styringsdialogen. Komi-
teen merket seg imidlertid at departementet har tatt et
slikt initiativ overfor Bufdir for å oppklare rolleforståel-
sen og ansvar når det gjelder bistandsplikten. Komiteen
mente for øvrig at ansvaret for slike oppklaringer ikke
utelukkende kan legges til departementet og Bufdir, og
ville påpeke at alle parter har et ansvar for å ta initiativ
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til avklaringer og en oppklarende dialog. Videre merket
komiteen seg at kommunene ikke har tatt et samlet ini-
tiativ gjennom KS, men at den enkelte kommune og det
enkelte barnevernssamarbeid har tatt opp utfordringe-
ne med sin regionale motpart. Komiteen mente at en
slik håndtering ikke vil kunne bidra til en felles forståel-
se på tvers av statlige regionale inndelinger til det beste
for barnet.

Komiteen merket seg at kapasiteten i tilbudet ofte
er en stor utfordring, spesielt med tanke på den fysiske
avstanden mellom tilbudt plass og kommunen som har
ansvaret for å følge opp både barnet og familien. Det sy-
nes derfor nødvendig å etablere en buffer i de forskjelli-
ge regionene for å sikre at akuttplasseringer kan skje et-
ter behovene barnevernet i hjemkommunen definerer
som det beste for det enkelte barn.

1.3.6.2 Barne- og familiedepartementets opp-
følging

Riksrevisjonen ba i et brev av 3. mars 2022 Barne- og
familiedepartementet om å redegjøre for endringer og
tiltak som er iverksatt når det gjelder undersøkelsens
funn, anbefalinger og komiteens merknader, samt hvil-
ke resultater som er oppnådd på området.

Barne- og familiedepartementet svarte Riksrevisjo-
nen i et brev av 28. april 2022.

1.3.6.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen registrerer at Barne- og familiede-

partementet har iverksatt flere tiltak de siste årene for å
bidra til at Bufetat overholder bistandsplikten sin over-
for kommunene i akuttsaker i samsvar med barnas bes-
te. Departementet har blant annet klargjort innholdet i
bistandsplikten overfor Bufdir, Bufetat og kommunene.
Videre har departementet rettet oppmerksomhet mot
at akuttplassering skal være til barnets beste. Departe-
mentet har også bedret dimensjoneringen av akuttilbu-
det i Bufetats regioner.

Riksrevisjonen merker seg at Bufdir har fulgt opp
klargjøringen av bistandsplikten gjennom en tolk-
ningsuttalelse og en ytterlig presisering som de sendte
til alle kommunene, Bufetats regioner og statsforvalter-
ne i 2018 og 2019. Riksrevisjonen registrerer også at det
i den nye barnevernsloven er tatt inn en ny bestemmel-
se som presiserer at Bufetat skal ha et tiltaksapparat
som er tilgjengelig, og som er tilstrekkelig differensiert
til at etaten kan oppfylle bistandsplikten sin.

Videre registrerer Riksrevisjonen at kravet om at
barnets beste skal tillegges avgjørende vekt i en akutt-
plassering, er fulgt opp i arbeidet med den nye barne-
vernsloven. Loven inneholder en presisering om at bar-
nevernets tiltak skal være til barnets beste, og at det skal
gjøres en konkret vurdering av barnets behov for å av-
gjøre hva som er til barnets beste. Riksrevisjonen vurde-
rer dette som positivt.

Riksrevisjonen merker seg at departementet har
fulgt opp at barn får et likeverdig akuttilbud uavhengig
av hvor de bor, ved å øke kapasiteten av akuttplasser i de
regionene som ifølge undersøkelsen hadde lav kapasi-
tet. Videre merker Riksrevisjonen seg at variasjonen i
dekningsgraden i regionene er redusert. Riksrevisjonen
registrerer også at dekningen av beredskapshjem har
blitt bedre til tross for at antallet beredskapshjem er re-
dusert fra 2018 til 2022.

Etter Riksrevisjonens vurdering har departementet
klargjort innholdet i bistandsplikten overfor aktørene,
bidratt til en lovfestet vurdering av barnets beste i den
nye barnevernsloven og styrket dimensjoneringen av
akuttilbudet.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.7 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
MYNDIGHETENES SATSING PÅ BIOENERGI 
FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV 
KLIMAGASSER

1.3.7.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med undersøkelsen var å vurdere myndighe-

tenes bidrag til å øke produksjonen og bruken av bio-
energi for å redusere utslippene av klimagasser fram
mot 2020. Undersøkelsen omfatter perioden 2008–
2017.

Dokument 3:9 (2017–2018), Riksrevisjonens under-
søkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å re-
dusere utslipp av klimagasser, ble oversendt Stortinget
5. april 2018. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ga sin
innstilling 13. november 2018, jf. Innst. 53 S (2018–
2019). Stortinget behandlet saken 29. november 2018.

Undersøkelsen hadde følgende hovedfunn:
– Lite vekst i forbruket av bioenergi gir et betydelig

mindre klimabidrag enn det ressurspotensialet i
Norge gir mulighet til.

– Myndighetenes virkemidler for økt bioenergi har
gitt svake resultater.

– Myndighetene har ikke samordnede mål og strate-
gier for å øke produksjonen av bioenergi.

Riksrevisjonen anbefalte Olje- og energideparte-
mentet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks-
og matdepartementet
– å evaluere resultatene av satsingen på henholdsvis

bruk og produksjon av bioenergi og identifisere de
mest effektive virkemidlene

– å etablere en felles forståelse av Stortingets mål og
forutsetninger

– å utarbeide en felles og omforent strategi for bio-
energi som også bør inkludere skatte- og avgiftspo-
litiske virkemidler
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– å sikre best mulig forutsigbarhet for næringsaktører
og brukere

Kontroll- og konstitusjonskomiteen støttet anbefa-
lingene og pekte på at det er nødvendig å ta i bruk mer
bioenergi hvis man skal nå målet om å redusere utslip-
pene med 40 pst. innen 2030.

Komiteen merket seg at det bare hadde vært en li-
ten vekst i forbruket av bioenergi – 1,6 TWh økning fra
2008 til 2016 til tross for at målet var å øke forbruket til
inntil 14 TWh. Riksrevisjonen anbefalte en samordnet
strategi fra de involverte departementene, og komiteen
merket seg dette.

Komiteen viste til at myndighetenes virkemidler for
å øke bruken av bioenergi hadde gitt svake resultater på
området. Videre pekte komiteen på de store endringene
som kontinuerlig endrer forutsetningene for at bioener-
gi blir tatt i bruk i et større omfang. På bakgrunn av de
raskt skiftende forutsetningene pekte komiteen på be-
hovet for at regjeringen samordner ressursene, særlig
med tanke på nye løsninger som kan åpne for å øke bru-
ken av bioenergi. Komiteen understreket viktigheten av
at regjeringen legger til rette for forskning og utvikling
som kan utløse en slik økning i bruken. Bioenergi er en
stor ressurs som det i utgangspunktet er gode mulighet-
er for å ta i bruk i Norge. Samtidig gjør stadig nye alter-
native energiløsninger det naturlig å se på de målene
man setter for bruken av bioenergi, i en ny helhet. Ko-
miteen mente i tillegg at et stabilt skatte- og avgiftsregi-
me er avgjørende for utviklingen av bioenerginæringen.

1.3.7.2 Olje- og energidepartementets, Klima- 
og miljødepartementets og Landbruks- 
og matdepartementets oppfølging

Riksrevisjonen ba i et brev av 17. mars 2022 Olje- og
energidepartementet, Klima- og miljødepartementet
og Landbruks- og matdepartementet om å gjøre rede
for hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp Riksrevi-
sjonens anbefalinger i Dokument 3:9 (2017–2018) og
merknadene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Riksrevisjonen ba også departementene om å redegjøre
for hvilke resultater som er oppnådd på området. De-
partementene ga et felles svar i et brev av 3. mai 2022.

I brevet understreker departementene at det er
mange forhold ved samfunnsutviklingen som har ført
til endringer i hvilken rolle bioenergi har i den samlede
energiforsyningen og energipolitikken. Videre gjør de-
partementene rede for viktige endringer i forutsetnin-
gene for satsingen på bioenergi, gjeldende virkemidler
og hva de skal arbeide med framover. Ifølge departe-
mentene har det først og fremst vært en økt oppmerk-
somhet på bioenergi til transportformål, mens oppvar-
ming i større grad er blitt dekket av andre løsninger. El-
lers uttaler departementene at de ikke kan vise til noen

betydelig økning i bioenergiproduksjonen siden Riksre-
visjonens undersøkelse.

I 2021 la regjeringen fram en stortingsmelding som
inneholder en plan for å oppnå den reduksjonen i kli-
mautslipp som Norge har forpliktet seg til. Noen av vir-
kemidlene som er presentert i meldingen, innebærer
økt bruk av bioenergi.

1.3.7.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen merker seg at Olje- og energidepar-

tementet, Klima- og miljødepartementet og Land-
bruks- og matdepartementet har satt i verk flere tiltak,
men at de likevel ikke kan vise til noen betydelig økning
i bioenergiproduksjonen siden Riksrevisjonens under-
søkelse.

Departementene redegjør for flere forhold ved sam-
funnsutviklingen som har endret hvilken rolle bioener-
gi har i den samlede energiforsyningen og energipolitik-
ken. Noen av forholdene som har hatt betydning, er at
det har vært satset mer på bioenergi til transportformål,
mens oppvarming i større grad er blitt dekket av andre
løsninger.

Selv om det har vært lite økning i bruken av bio-
energi de siste årene, er det positivt at noen av tiltakene
som er iverksatt for å redusere CO2-utslipp, indirekte bi-
drar til økt bruk av bioenergi.

Riksrevisjonen har merket seg at regjeringen i Hur-
dalplattformen varsler en storstilt satsing på norsk bio-
energi og avansert drivstoff i transportsektoren, og vil
understreke viktigheten av at departementene følger
opp klimasatsingen. Riksrevisjonen vil følge med på de-
partementenes arbeid og resultater.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.8 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
NORGES INTERNASJONALE KLIMA- OG 
SKOGSATSING

1.3.8.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å vur-

dere Norges innsats for å etablere et effektivt virkemid-
del for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og
skogforringelse i utviklingsland.

Dokument 3:10 (2017–2018) Riksrevisjonens un-
dersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsat-
sing ble levert til Stortinget 15. mai 2018. Kontroll- og
konstitusjonskomiteen ga sin innstilling 20. november
2018, jf. Innst. 61 S (2018–2019). Stortinget behandlet
saken 29. november 2018.

Riksrevisjonens undersøkelse viste blant annet at
resultatene av REDD+ var forsinkede og usikre, og at
kontrollen med gjennomføringen og resultatene av
REDD+ ikke fungerte godt nok. Undersøkelsen pekte
også på at Klima- og miljødepartementet ikke var syste-
matisk nok i innhentingen og bruken av informasjon
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om resultatene av satsingen, og at oppfølgingen av risi-
ko for misligheter ikke var god nok.

Riksrevisjonen anbefalte Klima- og miljødeparte-
mentet å
– videreutvikle tiltak for å håndtere behovet for

varige resultater i REDD+ gjennom arbeidet inn
mot FNs klimakonvensjon og i de bilaterale samar-
beidene

– styrke departementets informasjonsgrunnlag om
ivaretakelsen av sosiale og miljømessige sikrings-
mekanismer ved betalinger for resultater

– styrke oppfølgingen av det norske bidraget til
REDD+ gjennom systematisk innhenting og
behandling av informasjon om framdrift og resulta-
ter i den norske klima- og skogsatsingen

– sørge for ansvarlig og aktiv oppfølging av risiko og
bruk av reaksjoner ved avvik og varsler om mulige
økonomiske misligheter

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viste i Innst. 61
S (2018–2019) til at den i all hovedsak deler Riksrevisjo-
nens syn på funnene, samtidig som komiteen mener at
REDD+-programmet inneholder tiltak som har særlig
god effekt, og tiltak som har mindre effekt. Komiteen la
til grunn at statsråden ville følge opp anbefalingene fra
Riksrevisjonen, og mente at den videre strategien fra
statsrådens svar var en tilfredsstillende rettesnor for det
videre arbeidet.

Komiteen viste til at den deler Riksrevisjonens uro
om svak framdrift i det omfattende arbeidet med å legge
til rette for utslippsreduksjoner gjennom nasjonale
REDD+-satsinger. Ifølge komiteen er det positivt at man-
ge utviklingsland har vist interesse for å delta i arbeidet,
samtidig som den merket seg at det er utfordringer i lan-
dene med de største skogområdene, som Brasil, Indone-
sia og Kongo. Komiteen påpekte videre at andre giver-
land ikke hadde bidratt med så mye i REDD+-arbeidet
som en skulle ønske, og at arbeidet med å få flere partnere
i det videre arbeidet ikke bør stanse opp.

Komiteen mente at det er nødvendig at Klima- og
miljødepartementet setter klare krav for sikringsmeka-
nismene. Komiteen gikk ut ifra at departementet vil
komme med flere tiltak i forvaltningen av de norske
midlene, slik at man kan være trygg på at det er åpenhet
om hvilke resultater som blir oppnådd.

Komiteen pekte på at den er fornøyd med at Klima-
og miljødepartementet har etablert et resultatramme-
verk for REDD+-satsingen. Samtidig oppfordret den de-
partementet til å arbeide med analyse for å få bedre sys-
tematikk som gir grunnlag for bedre styring og kontroll
innenfor rammeverket. Dette vil være med på å gi et
innblikk i framdrift og resultater av den norske klima-
og skogsatsingen på en bedre måte enn i dag.

Ved behandlingen av Dokument 3:10 (2017–2018)
pekte komiteen også på at det er om lag ti år siden Stor-

tinget ga uttrykk for at overvåking og kontrollordninger
måtte på plass for å sikre at det blir betalt for reelle ut-
slippsreduksjoner. Komiteen uttrykte forståelse for at
det kan være krevende, både teknisk og tidsmessig, men
understreket at departementet må holde stø kurs og ar-
beide ytterligere for å få dette på plass.

Komiteen mente det var urovekkende at oppfølgin-
gen av risikoen for misligheter ikke er god nok, slik Do-
kument 3:10 (2017–2018) fra Riksrevisjonen viste.

Komiteen delte Riksrevisjonens syn om at det er
sterkt kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet
ikke har ført en hardere linje når de har fått melding om
misligheter fra sine samarbeidspartnere. Komiteen la til
grunn at Klima- og miljødepartementet vil gjøre det
som er nødvendig for å følge økonomireglementet.

1.3.8.2 Klima- og miljødepartementets oppføl-
ging

Riksrevisjonen ba i brev av 14. mars 2022 Klima- og
miljødepartementet om å redegjøre for hvilke endring-
er og tiltak de har iverksatt for å følge opp Riksrevisjo-
nens anbefalinger og komiteens merknader, og hvilke
resultater som er oppnådd på området. Departementet
ble bedt om å innhente informasjon fra Norad dersom
dette var nødvendig. Klima- og miljødepartementet
svarte Riksrevisjonen i brev av 27. april 2022. På fore-
spørsel fra Riksrevisjonen oversendte departementet
også dokumenter som viser hvordan Colombia har rap-
portert om overholdelse av sikringsmekanismer og om
framdrift på et utvalgt resultatmål.

1.3.8.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen merker seg at Klima- og miljødepar-

tementet har iverksatt flere tiltak for å styrke oppfølgin-
gen av Norges internasjonale klima- og skogsatsing.

Klima- og miljødepartementet viser i sitt svar til at
man ikke kan garantere at resultater fra REDD+ er vari-
ge. Politikken i et skogland kan endre seg. Brasil, som
har mottatt mest midler fra klima- og skogsatsingen, er
et eksempel på dette. Riksrevisjonen registrerer at de-
partementet har frosset ubrukte midler i Amazonasfon-
det i 2019, og at nye resultatbaserte utbetalinger fra Nor-
ge er stanset.

Departementet redegjør for forhold som skal legge
til rette for at resultatene av klima- og skogsatsingen er
varige. Departementet viser i den sammenheng til ut-
viklingen på den internasjonale arena, eksempelvis at
skog fikk en mer framtredende rolle enn tidligere under
klimatoppmøtet i Glasgow i 2021. Videre viser departe-
mentet til tiltak og initiativ de selv har bidratt til, blant
annet bedre satellittovervåking samt ordninger som
skal legge forholdene til rette for frivillige karbonmar-
keder. Med de nevnte tiltakene legger Riksrevisjonen til
grunn at departementet har fulgt opp anbefalingen om
å videreutvikle tiltak for å oppnå varige resultater.
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Riksrevisjonen merker seg også at departementet
har fulgt opp kontroll- og konstitusjonskomiteens
merknad om å forsøke å få flere giverland til å bidra. Kli-
ma- og miljødepartementet viser til at kretsen av offent-
lige givere ble utvidet under klimatoppmøtet i Glasgow,
og at flere givere nå bidrar mer enn Norge til skogsatsin-
gen.

Klima- og miljødepartementet har siden revisjonen
ble gjennomført, utarbeidet et nytt strategisk ramme-
verk som brukes gjennomgående i styringen av Klima-
og skoginitiativet. Riksrevisjonen vurderer dette som
positivt og mener rammeverket gir et bedre grunnlag
for å sikre tilfredsstillende informasjon om framdrift og
resultater. Det er også positivt at det er stilt nye krav til
rapportering om ivaretakelse av sosiale og miljømessige
sikringsmekanismer. Riksrevisjonen konstaterer imid-
lertid at det fremdeles ikke er videreutviklet et indika-
torsett. Norad fikk oppdraget i 2022, tre år etter at det
strategiske rammeverket ble utarbeidet. Riksrevisjonen
understreker betydningen av at Klima- og miljødepar-
tementet sluttfører arbeidet med indikatorsettet, slik at
grunnlaget for styring og resultatoppfølging styrkes.

Riksrevisjonen merker seg at Klima- og miljødepar-
tementet har iverksatt flere tiltak for å sikre en aktiv
oppfølging av risikoen for økonomiske misligheter.
Blant annet er det vedtatt et nytt ordningsregelverk for
klima- og skogsatsingen som stiller krav til søknader. Vi-
dere inngår håndteringen av risikoen for misligheter
systematisk i styringsdokumenter og etatsstyringsdialo-
gen. Riksrevisjonen vurderer dette som positivt.

Riksrevisjonen merker seg for øvrig at departemen-
tet i tråd med Hurdalsplattformen kritisk vil gjennomgå
situasjonen i dagens mottakerland og behovet for å
støtte vernet av regnskog i nye land. Riksrevisjonen leg-
ger til grunn at dette ytterligere vil styrke departemen-
tets grunnlag for å videreutvikle tiltak og sikre en god
innretning på klima- og skogsatsingen.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.9 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
SKATTEETATENS KONTROLL MED PRISING 
AV TRANSAKSJONER I 
INTERESSEFELLESSKAP OVER 
LANDEGRENSENE

1.3.9.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med undersøkelsen var å vurdere resultatene

av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i
interessefellesskap (internprising) over landegrenser ut
fra Stortingets vedtak og forutsetninger. Det ble også un-
dersøkt hvordan og i hvilken grad Skatteetaten brukte
tilgjengelige virkemidler for å oppnå dette.

Dokument 3:12 (2017–2018) Riksrevisjonens un-
dersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av

transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
ble oversendt Stortinget 5. juni 2018. Kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen ga sin innstilling 20. november
2018, jf. Innst. 62 S (2018–2019). Saken ble behandlet av
Stortinget 29. november 2018.

Riksrevisjonens undersøkelse viste at Skatteetatens
kontroll av internprising førte til betydelige inntekts-
korrigeringer. Samtidig pekte Riksrevisjonen på at Skat-
teetaten gjennomførte få kontroller av internprising.
Videre var gjennomføringstiden for kontrollene lang,
blant annet fordi Skatteetaten ikke hadde en omforent
praksis for å bruke tidsfrister ved innhenting av doku-
mentasjon. Undersøkelsen viste også at Skatteetaten i li-
ten grad brukte tilgjengelige sanksjonsmuligheter, noe
som kan ha uheldige konsekvenser for etterlevelsen på
området.

I undersøkelsen framhevet Riksrevisjonen at opp-
lysninger om beløpsmessige effekter av inntektskorri-
geringene etter det opprinnelige vedtaket vil være svært
nyttig informasjon i Finansdepartementets oppfølging
av internprisingsområdet. Riksrevisjonen vurderte det
derfor som kritikkverdig at departementet ikke hadde
sikret seg opplysninger om de skattemessige effektene
av internprisingskontrollene gjennom egne evaluerin-
ger eller analyser.

Riksrevisjonen anbefalte Finansdepartementet
– å vurdere om omfanget av internprisingskontrollen

er tilstrekkelig, og om kontrollen er gitt nødvendige
prioritet

– å bidra til at et nasjonalt system for bedre risiko-
håndtering og utvelgelse av internprisingssaker for
kontroll blir ferdigstilt

– å vurdere om sanksjonsmidlene i internprisingssa-
ker er tilstrekkelige

– å bidra til å klargjøre hva selskapenes plikter inne-
bærer med hensyn til å levere nødvendig dokumen-
tasjon om internprising innen lovgitt frist

– å sørge for å ha god nok oversikt over de endelige
skattemessige effektene på skattegrunnlaget av
kontrollene.

Ved behandlingen av Dokument 3:12 (2017–2018), jf.
Innst. 62 S (2018–2019), framhevet kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen viktigheten av at Skatteetatens kontrollar-
beid med prising av transaksjoner i interessefellesskap
over landegrenser ble videreført og intensivert. Dette var
viktig både for å sikre skattegrunnlaget og for å hindre
konkurransevridning i forhold til norske selskaper. Komi-
teen uttrykte samtidig en forståelse av at internprisingssa-
ker omfatter skjønnsmessige vurderinger ved fastsettelsen
av internpriser, og at det er vanskelig og ressurskrevende å
sannsynliggjøre at betingelsene for å ilegge tilleggsskatt er
oppfylt. Komiteen framhevet også viktigheten av at slike
saker er godt opplyst, og at Skatteetaten må vurdere hvil-
ken virkemiddelbruk som er best egnet for å oppnå dette,
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herunder virkemidler for å oppfylle selskapenes doku-
mentasjonsplikt.

Komiteen støttet Riksrevisjons vurdering av at
sanksjonsmulighetene ble lite brukt, og mente det var
viktig å finne riktige sanksjonsmidler i disse sakene som
sørger for framdrift og avklaring. Videre ga komiteen ut-
trykk for at Finansdepartementet derfor burde finne
fram til egnede sanksjons- og virkemidler så snart som
mulig.

Komiteens flertall sluttet seg for øvrig til Riksrevi-
sjonens anbefalinger til Finansdepartementet.

1.3.9.2 Finansdepartementets oppfølging
Riksrevisjonen ba i brev av 15. mars 2022 Finansde-

partementet om å redegjøre for hvilke tiltak som er
iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens funn og anbefa-
linger og kontroll- og konstitusjonskomiteens merkna-
der, og hvilke resultater som er oppnådd på området.
Departementet svarte Riksrevisjonen i brev av 22. mai
2022.

1.3.9.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonens vurderer det som positivt at det er

gjort flere forbedringer i Skatteetatens arbeid med in-
ternprising siden 2019. Blant annet merker Riksrevisjo-
nen seg at kontrollen med internprising har blitt samlet
i ett miljø som har landsdekkende ansvar for å oppnå en
mer helhetlig og koordinert oppgaveløsning på intern-
prisingsområdet.

Riksrevisjonen konstaterer samtidig at omfanget av
igangsatte kontroller på internprisområdet er blitt min-
dre i perioden 2017–2021. Omfanget er redusert til tross
for at kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 62 S
(2018–2019) framhevet viktigheten av at Skatteetatens
kontrollarbeid med prising av transaksjoner i interesse-
fellesskap over landegrenser ble videreført og intensi-
vert. Riksrevisjonen registrerer imidlertid at særskilte
forhold, deriblant koronasituasjonen, har påvirket kon-
trollomfanget i disse årene. Videre registrerer Riksrevi-
sjonen også at Finansdepartementet i tildelingsbrevet
for 2022 har gitt Skatteetaten føringer om å arbeide for
økt etterlevelse ved internprising og allokering i multi-
nasjonale konserner. Riksrevisjonen vurderer det som
positivt at Finansdepartementet har formidlet til Skat-
teetaten at det er viktig at etaten har et tilstrekkelig kon-
trollnivå i dette arbeidet.

Videre merker Riksrevisjonen seg at Finansdeparte-
mentet er i ferd med å utarbeide et forslag til oppdaterte
dokumentasjonsregler på internprisingsområdet, med
sikte på å sende disse på høring i 2022. Riksrevisjonen
viser her til at Finansdepartementet allerede i 2018 opp-
lyste om at dette arbeidet ville bli påbegynt snarlig, og
konstaterer at arbeidet har tatt svært lang tid. Riksrevi-
sjonen understreker viktigheten av å få ferdigstilt dette
arbeidet, fordi tydeligere plikter for hva slags dokumen-

tasjon som skal leveres innen hvilke frister, vil gjøre det
enklere for konserner å oppfylle sin dokumentasjons-
plikt. Oppdaterte dokumentasjonsregler vil også være
styrende for det videre arbeidet med å vurdere hvilke
sanksjonsmidler som er hensiktsmessige på internpri-
singsområdet.

Riksrevisjonen mener det er viktig at Finansdepar-
tementet har stor oppmerksomhet på Skatteetatens
kontrollarbeid med prising av transaksjoner i interesse-
fellesskap over landegrenser. Dette er viktig både for å
sikre skattegrunnlaget og for å hindre konkurransevrid-
ning i forhold til norske selskaper.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.10 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
ANSKAFFELSEN OG INNFASINGEN AV 
MARITIME HELIKOPTRE TIL FORSVARET 
(NH90)

1.3.10.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å un-

dersøke årsakene til at NH90-helikoptrene ikke var le-
vert og innfaset i tråd med Stortingets vedtak og forut-
setninger. Undersøkelsen omfattet primært perioden
2010–2017.

Dokument 3:3 (2018–2019) Riksrevisjonens under-
søkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime heli-
koptre til Forsvaret (NH90) ble oversendt Stortinget
25. oktober 2018. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
avga sin innstilling 10. april 2019, jf. Innst. 237 S (2018–
2019). Saken ble behandlet av Stortinget 7. mai 2019.

Undersøkelsen viste at Stortingets forutsetninger
for anskaffelsen av NH90 og helikoptrenes operative
evne ikke var oppfylt. Helikopteret var sterkt forsinket,
ga færre flytimer enn forventet og hadde et høyt vedli-
keholdsbehov og høye driftskostnader. Sentrale årsaker
til at helikopteret var forsinket, lå både hos leverandø-
ren og på norsk side. Leverandøren erkjente ansvaret for
forsinkelsene fram til 2011. Rapporteringen til Stortin-
get hadde vært begrenset.

Undersøkelsen pekte på at forsinkelsene hadde hatt
store negative konsekvenser for den operative evnen til
kystvaktfartøyene og fregattene. Når det gjaldt fregatte-
ne, var deres evne til egenbeskyttelse og antiubåt- og an-
tioverflateoperasjoner vesentlig svekket. Fregattene
hadde vært i tjeneste i en betydelig del av sin antatte to-
tale levetid uten en av sine viktigste operative kapasite-
ter. Når det gjelder helikoptrene, er Kystvaktens evne til
å drive fiskerioppsyn og suverenitetshevdelse og til å bi-
stå i søk- og redningsoppdrag vesentlig svekket uten dis-
se. Under den langvarige innfasingen av NH90 har Kyst-
vakten derfor hatt en redusert operativ evne.

Riksrevisjonen delte Forsvarets vurdering av at flyti-
metallet så langt tydet på at NH90 ikke ville kunne dek-
ke både Marinens og Kystvaktens behov for helikopter-
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støtte. Statsråden mente på sin side at det var for tidlig å
konkludere med at NH90 ikke ville kunne dekke både
Marinens og Kystvaktens behov for helikopterstøtte. Er-
faringene så langt var basert på økonomiske forutset-
ninger og driften av en foreløpig versjon av NH90. Stats-
råden viste til en analyse fra Forsvarets forskningsinsti-
tutt fra september 2018, der det framgikk at det var tek-
nisk mulig å dekke Forsvarets behov for maritime heli-
koptre, men at dette i stor grad ville være et
budsjettspørsmål. Riksrevisjonen kommenterte i sin
sluttmerknad at det også uavhengig av økonomi knyttet
seg stor usikkerhet til innfasingen av de nye helikoptre-
ne, med de konsekvensene det har for Sjøforsvarets
oppgaveløsning.

I undersøkelsen viste Riksrevisjonen til at NH90 er
en enkeltanskaffelse som burde gi viktig lærdom om at
anskaffelser som involverer mange aktører, krever ekst-
ra oppmerksomhet med hensyn til styring, organisering
og klare ansvarsforhold. NH90-anskaffelsen viste også
betydningen av å holde fast ved grunnleggende forut-
setninger for anskaffelsen og å gjøre grundige vurderin-
ger av og følge opp leverandøren i store anskaffelser. An-
skaffelsen viste dessuten viktigheten av god risikohånd-
tering.

Med bakgrunn i dette anbefalte Riksrevisjonen at
Forsvarsdepartementet
– sørger for at grunnleggende forutsetninger er klart

definerte, og at de ivaretas i hele anskaffelsesproses-
sen – også i kvalitetssikringen av kontrakten

– foretar en grundig risikovurdering av leverandø-
ren(e) i vesentlige anskaffelser, og at vurderingene
blir fulgt opp gjennom anskaffelsen

– sørger for å vurdere om virkemidlene i kontraktene
for vesentlige anskaffelser gir leverandøren(e) til-
strekkelige insentiver til å overholde kontraktsbe-
stemmelsene

– vurderer tiltak som sikrer at det utarbeides planer
for å innfase materiell i tide, særlig når mange enhe-
ter er involvert og disse er avhengige av hverandre
for å oppnå en effektiv innfasing

– sørger for en praksis som i vesentlige anskaffelser
sørger for en klar ansvarsfordeling og tydelige sty-
ringslinjer og myndighetsforhold mellom Forsvars-
departementet, Forsvarsmateriell, Forsvarsstaben
og de aktuelle våpengrenene.

Ved behandlingen av Dokument 3:3 (2018–2019),
jf. Innst. 237 S (2018–2019), fant kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen det kritikkverdig at det ikke syntes å ha
blitt gjort grundigere forberedelser til en så betydelig og
kostnadskrevende anskaffelse for landet som NH90-he-
likoptrene er. Komiteen forutsatte at omfanget av in-
sentiver blir vurdert i kvalitetssikringen av kontrakter.
Videre fant komiteen det sterkt kritikkverdig at For-
svarsdepartementet og Forsvaret ikke syntes å ha etab-

lert rutiner for å gjøre en grundig risikovurdering av
leverandøren(e) i vesentlige anskaffelser og for å følge
opp risikovurderingene gjennom anskaffelsen. Komite-
en la særlig vekt på betydningen av at noen har et over-
ordnet og koordinerende ansvar, og forutsatte at
forsvarsministeren ville gjennomgå organiseringen av
store anskaffelser med sikte på å sikre en effektiv sam-
handling mellom aktørene og en klar ansvarsfordeling
og tydelige styringslinjer og myndighetsforhold mel-
lom Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell, For-
svarsstaben og de aktuelle våpengrenene.

Komiteen forutsatte at forsvarsministeren ville leg-
ge Riksrevisjonens anbefalinger til grunn i sitt videre ar-
beid.

Etter komiteens tilråding vedtok Stortinget å anmo-
de om at regjeringen holder Stortinget løpende oppda-
tert om den videre oppfølging av saken, herunder kom-
mer tilbake til Stortinget på egnet måte med vurderin-
ger av om alternative helikoptre kan være mer formåls-
tjenlig for deler av Luftforsvarets behov grunnet forven-
tede driftskostnader og flytid, jf. Vedtak 502 (2018–
2019).

Forsvarsdepartementets oppfølging

Riksrevisjonen ba i brev av 27. april og 30. mai 2022
Forsvarsdepartementet om å redegjøre for hvilke tiltak
som er iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens funn og
anbefalinger og kontroll- og konstitusjonskomiteens
merknader, og hvilke resultater som er oppnådd på om-
rådet etter at Riksrevisjonen gjennomførte sin undersø-
kelse. Departementet svarte Riksrevisjonen i brev av
19. mai og 20. juni 2022.

1.3.10.2 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen registrerer at kontrakten som ble

inngått i 2001 om anskaffelse av 14 maritime helikoptre
av typen NH90, med avtalt levering i perioden 2005–
2008, ble hevet i juni 2022, og at ingen maritime heli-
koptre av denne typen vil bli levert til fregattene og Kyst-
vakten. Seks av NH90-helikoptrene skulle benyttes til
antiubåtkrigføring i fregattvåpenet, og åtte skulle til
Kystvakten.

Riksrevisjonen konstaterer at fraværet av NH90-he-
likoptrene har hatt store negative konsekvenser for den
operative evnen til kystvaktfartøyene og fregattene. Fre-
gattenes evne til egenbeskyttelse og antiubåt- og anti-
overflateoperasjoner er vesentlig svekket uten helikop-
tre. Fregattene har vært i tjeneste en betydelig del av sin
antatte totale levetid uten en av sine viktigste operative
kapasiteter. Videre er Kystvaktens evne til å drive fiske-
rioppsyn og suverenitetshevdelse og til å bistå i søk- og
redningsoppdrag vesentlig svekket uten maritim heli-
kopterkapasitet.

Riksrevisjonen registrerer at det fortsatt er et udek-
ket behov for maritim helikopterkapasitet i Forsvaret,
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og konstaterer at en manglende maritim helikopterka-
pasitet påvirker Forsvarets operative evne negativt i be-
tydelig grad. Riksrevisjonen merker seg at det vurderes
tiltak for å få på plass en alternativ permanent operativ
maritim helikopterkapasitet.

Anbefalingene fra Riksrevisjonen gjaldt anskaffel-
sesvirksomheten generelt og var basert på lærdom fra
NH90-anskaffelsen. Riksrevisjonen registrerer at det ble
innført nye retningslinjer for investeringer i forsvarssek-
toren fra 1. januar 2020. Hensikten med disse er å for-
bedre og effektivisere investeringsvirksomheten i sekto-
ren og sørge for en klarere ansvarsfordeling mellom For-
svarsdepartementet og underliggende etater.

Riksrevisjonen avslutter saken om Forsvarets an-
skaffelse og innfasing av maritime helikoptre av typen
NH90. Forsvarssektorens investerings- og anskaffel-
sesvirksomhet vil imidlertid bli fulgt opp over tid gjen-
nom nye revisjoner i sektoren.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.11 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
MYNDIGHETENES ARBEID MED Å 
REDUSERE PLANLEGGINGSTIDEN FOR 
STORE SAMFERDSELSPROSJEKTER

1.3.11.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å vur-

dere myndighetenes arbeid med å redusere planleg-
gingstiden for store samferdselsprosjekter.

Undersøkelsen omfattet prosjekter på riksvei og
jernbane i perioden 2010–2017. I 2012 var den anslåtte
planleggingstiden ti år. Siden den gang har Stortinget
ved flere anledninger uttrykt et mål om å redusere plan-
leggingstiden.

Dokument 3:4 (2018–2019) Riksrevisjonens under-
søkelse av myndighetenes arbeid med å redusere plan-
leggingstiden for store samferdselsprosjekter ble over-
sendt Stortinget 6. november 2018, og kontroll- og kons-
titusjonskomiteen avga sin innstilling 30. januar 2019, jf.
Innst. 152 S (2018–2019). Stortinget behandlet saken
15. mars 2019.

Hovedfunnene i undersøkelsen var
– at planleggingstiden for store samferdselsinveste-

ringer ikke var redusert
– at det var lite trolig at planleggingstiden ville bli

vesentlig redusert med dagens virkemidler og plan-
systemer

– at viktige årsaker til lang planleggingstid ikke møtes
med tiltak som var iverksatt av myndighetene

Riksrevisjonen anbefalte Samferdselsdepartementet
og det daværende Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet å følge opp utviklingen i planleggingstiden og
vurdere behovet for ytterligere tiltak, blant annet

– å sørge for en bedre sammenheng mellom planpro-
sessene og prioriteringene i nasjonal transportplan
(NTP) og budsjettproposisjonene

– å vurdere behovet for i større grad å sette frister for
planleggingstiden for de enkelte prosjektene

– å vurdere muligheter for å forenkle plansystemet

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sluttet seg til
hovedpunktene i rapporten, jf. Innst. 152 S (2018–
2019).

Komiteen registrerte at enkelte av tiltakene som al-
lerede var iverksatt, ville kunne bidra til kortere planleg-
gingstid, for eksempel en mer målrettet og formålstjen-
lig bruk av konseptvalgutredning og kvalitetssikring av
konseptvalg, en økt bruk av statlig plan, planlegging
uten kommunedelplan og innstramming av innsigel-
sespraksisen. Komiteen påpekte imidlertid at tiltakene
ikke ville gi en redusert planleggingstid hvis det oppsto
nye behandlingsrunder eller uventede stopp i planpro-
sessene som følge av en lav eller endret prioritering i
prosjektporteføljen i NTP.

Videre merket komiteen seg at Riksrevisjonen vur-
derte at fritak for konseptvalgutredning/ekstern kvali-
tetssikring (KVU/KS1) ikke automatisk innebar redu-
sert planleggingstid. Grunnen til dette er at arbeidet
med den etterfølgende planfasen kunne bli mer omfatt-
ende, med faglige utredninger og analyser. Komiteen
viste til at det i gjennomsnitt tok tre år og tre måneder
fra Samferdselsdepartementet bestiller en KVU, til re-
gjeringen har tatt en beslutning om videre planlegging.
Komiteen mente dette var altfor lang tid, og at regjerin-
gen måtte effektivisere sitt eget arbeid.

Komiteen registrerte at innstramminger i innsigel-
sespraksisen i liten grad hadde påvirket planleggingsti-
den i prosjekter der legitime interesser står mot hver-
andre, og at planprosesser kunne forlenges med flere år
fordi motstridende hensyn og interesser ikke ble løst
gjennom kommunenes planbehandling.

Flertallet i komiteen var enig med Riksrevisjonen i
at bruken av statlig plan fremdeles var for lav, og at det
kunne være en målkonflikt mellom økt bruk av statlig
plan og kommunalt selvstyre. I tillegg var komiteen enig
i at det var kritikkverdig at ikke staten gikk aktivt inn og
avklarte der planleggingsprosesser for viktige samferd-
selstiltak hadde stoppet opp.

Komiteen delte Riksrevisjonens oppfatning av at
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet måtte sørge for en bedre sam-
menheng mellom planprosessene og prioriteringene i
nasjonal transportplan og budsjettproposisjonene, og
at det i større grad måtte settes frister for planleggingsti-
den for de enkelte prosjektene.
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1.3.11.2 Samferdselsdepartementets og Kommu-
nal- og distriktsdepartementets oppføl-
ging

Riksrevisjonen ba i et brev av 28. mars 2022 Kom-
munal- og distriktsdepartementet og Samferdselsde-
partementet om å gjøre rede for hvilke tiltak som er
iverksatt for å følge opp anbefalingene fra Riksrevisjo-
nen og merknadene fra kontroll- og konstitusjonskomi-
teen. Samferdselsdepartementet svarte i et brev av
9. mai 2022. Kommunal- og distriktsdepartementet
svarte i et brev av 2. mai 2022.

1.3.11.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen merker seg at Samferdselsdeparte-

mentet og Kommunal- og distriktsdepartementet har
vurdert anbefalingene og gjennomført flere tiltak som
kan ha innvirkning på planleggingstiden.

Departementene viser i sine svar blant annet til at
det gjennomføres færre KVU-er enn tidligere, at det er
gjort forenklings- og effektiviseringstiltak i plan- og byg-
ningsloven, at det er gjennomført tiltak for å redusere
omfanget av innsigelser, at det er innført porteføljesty-
ring, og at omtalen av prosjekter i NTP er endret. Riksre-
visjonen mener at disse tiltakene kan bidra til mer effek-
tive planprosesser, selv om ikke alle tiltakene isolert sett
vil bidra til en redusert planleggingstid.

Videre registrerer Riksrevisjonen at bruken av stat-
lig plan har økt etter at undersøkelsen ble gjennomført,
og at erfaringene har vært gode.

Riksrevisjonen merker seg imidlertid også at målet
om redusert planleggingstid er nedtonet sammenliknet
med tidligere. Samferdselsdepartementet viser i sitt svar
til at målet om «mer veg for pengene» har blitt et viktig
transportpolitisk mål, og at kostnadsstyring og optima-
lisering av prosjekter vektlegges i større grad enn før.
Departementet peker videre på at planlegging er blitt
mer komplisert, og at endrede krav til planleggingens
innhold kan bety at planleggingstiden ikke blir redu-
sert. Riksrevisjonen er enig i at disse forholdene vil kun-
ne medføre lengre planleggingstid for enkelte prosjek-
ter, og at oppmerksomheten mot redusert planleg-
gingstid må veies opp mot andre viktige transportpoli-
tiske mål.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.12 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
PETROLEUMSTILSYNETS OPPFØLGING AV 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I 
PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

1.3.12.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med undersøkelsen var å vurdere om Petrole-

umstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikker-
het i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortin-

gets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfattet i
hovedsak perioden 2013–2017.

Dokument 3:6 (2018–2019) Riksrevisjonens under-
søkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, mil-
jø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ble over-
sendt Stortinget 17. januar 2019.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen besøkte land-
anlegget på Mongstad 23. april 2019. Komiteen gjen-
nomførte i tillegg en åpen høring 13. mai 2019 med ope-
ratørselskaper, arbeidsgiverforeninger, fagforeninger,
hovedverneombud, Petroleumstilsynet og Arbeids- og
sosialdepartementet, ved statsråden. Kontroll- og kons-
titusjonskomiteen avga sin innstilling 11. juni 2019, jf.
Innst. 411 S (2018–2019). Saken ble behandlet av Stor-
tinget 19. juni 2019.

Undersøkelsen hadde følgende hovedfunn:
– Petroleumstilsynets tilsynspraksis har hatt begren-

set effekt på selskapenes oppfølging av helse, miljø
og sikkerhet i de undersøkte tilfellene.

– Enkeltepisoder viser at Petroleumstilsynets til-
synsmetodikk ikke har bidratt til å avdekke alvor-
lige sikkerhetsutfordringer.

– Selskapene utbedrer ikke alltid regelverksavvik
etter tilsyn, og Petroleumstilsynet følger ikke alltid
godt nok opp at avvik blir rettet opp.

– Petroleumstilsynet tar for sent i bruk strenge reak-
sjonsmidler når det er behov for det, og undersøker
ikke godt nok om selskapene etterkommer pålegg.

– Petroleumstilsynet ga samtykke til å ta i bruk Goliat
uten at plattformen var sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Petroleumstilsynet følger i hovedsak opp hendelser
og bekymringsmeldinger på en god måte.

– Arbeids- og sosialdepartementet sikrer seg ikke
relevant styringsinformasjon om Petroleumstilsy-
nets effekt.

– Arbeids- og sosialdepartementet følger ikke opp at
Petroleumstilsynet ivaretar sitt ansvar for IKT-sik-
kerhet på en god nok måte.

– Riksrevisjonen anbefalte at det daværende Arbeids-
og sosialdepartementet
– sikrer at Petroleumstilsynet i større grad gjen-

nomfører risikobaserte kontroller av at regel-
verksavvik blir utbedret, og at pålegg blir etter-
levd

– sikrer at Petroleumstilsynet tar i bruk tilgjenge-
lige reaksjonsmidler overfor selskapene der 
dette er påkrevd, og trapper opp bruken av 
strengere reaksjonsmidler etter behov

– utvikler en mer relevant måte å måle resultater 
og effekter av tilsynets virksomhet på som dek-
ker behovet for styringsinformasjon

– sørger for at Petroleumstilsynet følger opp IKT-
sikkerhet i petroleumsvirksomheten på en 
bedre måte
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Ved behandlingen av Dokument 3:6 (2018–2019),
jf. Innst. 411 S (2018–2019), viste kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen til at Stortinget hadde en klar forvent-
ning om at petroleumsvirksomheten følger opp
Stortingets vedtak om at helse-, miljø- og sikkerhetsar-
beid skal ha topp prioritet. Komiteen mente derfor at
det var viktig å få klarhet i om tilsynspraksisen til Petro-
leumstilsynet har den ønskede effekten på selskapenes
arbeid med sikkerhet.

Komiteen var enig med Riksrevisjonen i at det var
sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet i for stor grad
stolte på planene og tiltakene som selskapene presen-
terte for å etterkomme pålegg, og i for liten grad under-
søkte at planene og tiltakene var gjennomført. Videre
var komiteen enig med Riksrevisjonen i at det var sterkt
kritikkverdig at Petroleumstilsynet ga samtykke til å ta i
bruk Goliat selv om plattformen ikke var sikkerhets-
messig forsvarlig. Komiteen mente at dybdestudien av
Songa Endurance-hendelsen vitnet om at det var grunn
til bekymring. Videre refererte komiteen til Riksrevisjo-
nens undersøkelse, som viste at Petroleumstilsynet ikke
hadde sikret at Equinor hadde lært av tidligere alvorlige
hendelser.

Komiteen syntes at det var bra at Petroleumstilsy-
net hadde styrket arbeidet med IKT-sikkerhet, og at Pe-
troleumstilsynet ville følge opp næringens arbeid på
dette området gjennom flere tilsyn. Videre mente komi-
teen at Petroleumstilsynet burde tilføres ytterligere res-
surser, slik at tilsynet kunne styrke sin kompetanse
innenfor IKT-sikkerhet.

Komiteen var enig i Riksrevisjonens vurdering av at
det var nødvendig med et sterkere og mer kraftfullt til-
syn, og at Petroleumstilsynet noen ganger kunne være
tydeligere i sin reaksjonsbruk. Videre var komiteen enig
i at det er nødvendig å etterprøve at avvik og pålegg føl-
ges opp, basert på risikovurderinger. I tillegg merket ko-
miteen seg at det var et potensial for å dokumentere
saksbehandlingen av bekymringsmeldinger i tilsynets
arkivsystem på en bedre måte.

Komiteen viste til at Riksrevisjonen pekte på alvor-
lige forhold i sin rapport, og forventet at statsråden ville
pålegge Petroleumstilsynet å arbeide videre med de ut-
fordringene som ble skissert i rapporten, slik at tilsynet
kan fylle sin rolle på en sterk og tydelig måte.

1.3.12.2 Arbeids- og inkluderingsdepartemen-
tets oppfølging

I et brev av 10. mars 2022 ba Riksrevisjonen Ar-
beids- og inkluderingsdepartementet om å redegjøre
for hvilke tiltak som var iverksatt for å følge opp Riksre-
visjonens funn og anbefalinger og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader. Videre ble departementet
bedt om å gi en vurdering av resultater og eventuelle ef-
fekter av de iverksatte tiltakene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet svarte
Riksrevisjonen i et brev av 5. mai 2022.

1.3.12.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen merker seg at det er igangsatt

utviklingsarbeid og gjennomført en rekke tiltak i opp-
følgingen av undersøkelsen. I styringsdialogen er det
blitt gitt føringer om at Petroleumstilsynet skal ta i bruk
hele bredden av virkemidler, at virkemiddelbruken må
stå i forhold til alvorligheten i avvikene som avdekkes,
og at det må sikres at avvik blir rettet opp. Ifølge Ar-
beids- og inkluderingsdepartementet har dette resultert
i endringer i Petroleumstilsynet; det er gitt interne førin-
ger som skal bidra til å styrke tilsynsvirksomheten, som
skal gi en mer hensiktsmessig virkemiddel- og reak-
sjonsbruk og oppfølging av avvik, og som skal bedre do-
kumentasjonsmulighetene. Riksrevisjonen konstaterer
at flere avvik blir avdekket og fulgt opp enn tidligere, og
at det ble gitt flere pålegg i 2021 enn i årene før. Det ser
ut til at det har blitt en større oppmerksomhet på å bru-
ke hele spekteret av reaksjonsmidler. Riksrevisjonen
understreker viktigheten av å fortsette innsatsen med å
bygge kompetanse og utarbeide retningslinjer på dette
området.

Det har blitt igangsatt et utviklingsarbeid både i Ar-
beids- og inkluderingsdepartementet og i Petroleums-
tilsynet for å få på plass bedre styringsinformasjon og en
bedre mål- og resultatstyring. Videre er det gjennomført
en rekke tiltak for å utvikle bedre metoder for å måle re-
sultater og effekter av Petroleumstilsynets innsats. De-
partementet viser til at dette er et langsiktig arbeid, og at
særlig effektmåling er utfordrende. Etter Riksrevisjo-
nens vurdering er det viktig at departementet og Petro-
leumstilsynet fortsetter å følge opp dette arbeidet.

Riksrevisjonen ser positivt på at det i styringsdialo-
gen er lagt vekt på å øke innsatsen til Petroleumstilsynet
når det gjelder IKT-sikkerhet i petroleumsvirksomhet-
en. Tilsynet har da også blitt styrket med økte ressurser
til IKT-sikkerhet. Ressursene har blant annet blitt brukt
til å utvikle kompetanse og til oppfølging i tilsyn, slik at
beredskaps- og hendelseshåndteringen kan forbedres.
Petroleumstilsynet har gjennom økt kapasitet innenfor
IKT-sikkerhet avdekket at selskapenes prosedyrer for
IKT-sikkerhet ikke fullt ut blir fulgt i det daglige arbei-
det. Det er også avdekket mangler når det gjelder kom-
petanse og gjennomføring av trening og øvelser om IKT-
sikkerhet.

Det er positivt at Petroleumstilsynet har fått på
plass bedre arbeidsprosesser og systemer for en sikker
oppstart og risikobasert oppfølging av feltutbygging og
utbyggingsprosjekter.

Petroleumstilsynet har fra 2022 fått ekstra midler til
å styrke oppfølgingen av alvorlige hendelser og til å øke
den brukerrettede kunnskapsdelingen og læringen i
næringen. Det er viktig å følge opp innsatsen på dette
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feltet og fortsette arbeidet med å videreutvikle parts-
samarbeidet.

Etter Riksrevisjonens vurdering har Arbeids- og in-
kluderingsdepartementet og Petroleumstilsynet iverk-
satt flere tiltak i sin oppfølging av Riksrevisjonens anbe-
falinger og kontroll- og konstitusjonskomiteens merkna-
der. Samlet sett innebærer tiltakene viktige forbedringer
som ser ut til å ha gitt konkrete resultater i Petroleumstil-
synets virksomhet og virkemiddelbruk. Riksrevisjonen
understreker viktigheten av at departementet følger opp
det arbeidet som er igangsatt.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.13 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
BEHANDLING AV INNSIGELSER I 
PLANSAKER

1.3.13.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med undersøkelsen var å vurdere hvordan

nasjonale og vesentlige regionale interesser blir ivare-
tatt i kommunal arealplanlegging, med hovedvekt på
hvordan innsigelsesinstituttet fungerer som verktøy for
å ivareta disse interessene. Undersøkelsen omfattet pe-
rioden 2013–2017, med hovedvekt på årene 2015–2017.

Dokument 3:7 (2018–2019) Riksrevisjonens under-
søkelse av behandling av innsigelser i plansaker ble
sendt til Stortinget 15. januar 2019. Kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen ga sin innstilling 7. mai 2019, jf. Innst.
260 S (2018–2019). Saken ble behandlet av Stortinget
21. mai 2019. Innstillingens tilråding ble enstemmig
vedtatt.

Riksrevisjonens undersøkelse viste at bruken av
innsigelsesinstituttet som verktøy for å ivareta nasjona-
le interesser var strammet inn. Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet hadde gitt signaler til statsforval-
terne om å være varsomme med å fremme innsigelser,
og departementet tok i perioden 2014–2017 få innsigel-
ser til følge i de sakene som ble avgjort av departemen-
tet. Videre viste undersøkelsen at regionalt planforum i
liten grad bidro til å samordne interesser og redusere
antall innsigelser, at statsforvalternes samordning av
innsigelser ikke sikret tilstrekkelig åpenhet og forutsig-
barhet, og at departementets styringsinformasjon om
bruk av innsigelser hadde varierende kvalitet. Undersø-
kelsen avdekket også at det var behov for mer kunnskap
om innholdet i vedtatte dispensasjoner fra planer og
planbestemmelser.

Riksrevisjonen anbefalte Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet å
– vurdere om behandlingen av innsigelser fremmer

hensynet til nasjonale og vesentlige regionale inter-
esser som innsigelsesinstituttet skal sikre

– sørge for at fylkesmennenes samordning av innsi-
gelser ivaretar kravene til åpenhet og forutsigbarhet

– iverksette tiltak for å veilede fylkeskommunene,
kommunene og innsigelsesmyndighetene for å
sikre
– at regionalt planforum fungerer etter intensjo-

nen i plan- og bygningsloven
– en mer enhetlig praktisering av planforum mel-

lom regionene
– sørge for bedre styringsinformasjon om innsigelser

gjennom
– å sette tydeligere krav til fylkesmennenes rap-

portering
– å bidra til å forbedre kvaliteten på KOSTRA-tal-

lene om innsigelser
– sikre bedre kunnskap om kommunenes dispensa-

sjonspraksis

Ved behandlingen av Dokument 3:7 (2018–2019),
jf. Innst. 260 S (2018–2019), understreket kontroll- og
konstitusjonskomiteens flertall at det er avgjørende at
Riksrevisjonens funn blir fulgt opp. Flertallet viste til at
statsråden mente at rapporten ga en dekkende omtale
av plansystemet og innsigelsesinstituttet, og at departe-
mentet ville legge Riksrevisjonens funn til grunn for det
videre arbeidet med å forbedre innsigelsespraksisen.

Flertallet viste til at departementet hadde oppda-
tert retningslinjene for bruk av innsigelser, og at dette
sammen med fylkesmennenes samordning av statlige
innsigelser hadde bidratt til at innsigelsene var bedre
begrunnet enn før. Flertallet anså dette som et godt og
viktig resultat, som også ga større forståelse og aksept
for de innsigelsene som ble fremmet.

Komiteens flertall merket seg at innsigelser som
sendes departementet for avgjørelse, i mindre grad sy-
nes å bli tatt til følge enn tidligere. Riksrevisjonen pekte
på at departementet i flere saker hadde lagt avgjørende
vekt på det lokale selvstyret, og at når departementet
ikke gir begrunnelse i slike saker, kommer det ikke fram
prinsipielle avklaringer. Flertallet viste til at statsråden i
sitt svar pekte på at det bare unntaksvis var brukt kom-
munalt selvstyre som selvstendig begrunnelse.

Flertallet merket seg at Riksrevisjonen hadde fun-
net stor variasjon i hvordan fylkene organiserte og styr-
te planforum, og hvor godt planforum fungerte. Flertal-
let registrerte at statsråden var enig med Riksrevisjonen
i at regionalt planforum i noen fylker hadde et forbed-
ringspotensial, og presiserte viktigheten av at fylkes-
kommunene bidro med ressurser og gode rutiner for ar-
beidet. Det ble likevel presisert at planforum i mange
fylker fungerte godt og bidro til bedre planer og færre
innsigelser.

Flertallet var enig med Riksrevisjonen i at dersom
fylkesmennenes samordning av innsigelser skjer i luk-
kede prosesser, er ikke dette i henhold til lovens krav
om åpenhet og forutsigbarhet i planprosessene. Flertal-
let viste til at statsråden i sitt svar pekte på at målsettin-
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gen med samordningen var at flest mulig saker skulle lø-
ses så tidlig som mulig i planprosessene og på lokalt ni-
vå. Flertallet i komiteen støttet ordningen med samord-
ning, men forutsatte at den nødvendige åpenhet i plan-
prosessene ble sikret.

Flertallet registrerte at Riksrevisjonen pekte på sto-
re svakheter i kvaliteten på tallene i KOSTRA (Kommu-
ne-Stat-Rapportering) om innsigelser som departemen-
tet bruker som styringsinformasjon. Flertallet viste til at
statsråden var enig i at rapporteringen i KOSTRA var
mangelfull, men påpekte at lang tidsserie og høy
svarprosent likevel ga et bilde av utviklingen i bruk av
innsigelser, og at SSB arbeidet med å forbedre rapporte-
ringskravene.

Flertallet registrerte at det var gitt et stort antall dis-
pensasjoner. Undersøkelsen viste at det i 2017 ble inn-
vilget over 15 000 dispensasjoner. Flertallet viste til at
statsråden har påpekt at dispensasjoner er et virkemid-
del for å sikre nødvendig fleksibilitet i plansystemet, og
at mange dispensasjoner innebærer små avvik fra ved-
tatte planer som ikke berører viktige nasjonale eller re-
gionale interesser. Flertallet var enig med Riksrevisjo-
nen og statsråden i at for mange dispensasjoner vil kun-
ne svekke legitimiteten til vedtatte planer og de interes-
sene som skal ivaretas i planene. Flertallet var tilfreds
med at statsråden ville følge opp lav rapportering av dis-
pensasjoner.

1.3.13.2 Kommunal- og distriktsdepartementets 
oppfølging

Riksrevisjonen ba i brev av 3. mars 2022 Kommu-
nal- og distriktsdepartementet om å redegjøre for hvil-
ke tiltak som er iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens
anbefalinger og kontroll- og konstitusjonskomiteens
merknader, og hvilke resultater som er oppnådd. De-
partementet svarte Riksrevisjonen i brev av 7. april
2022.

1.3.13.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen registrerer at det på flere områder

har kommet ny veiledning som kan bidra til å klargjøre
nasjonale og vesentlige regionale interesser. Riksrevi-
sjonen merker seg også at Kommunal- og distriktsde-
partementet i 2022 vil gjennomføre en undersøkelse for
å få mer kunnskap om hvordan forholdet mellom na-
sjonale og vesentlige regionale interesser og lokale hen-
syn blir avveid i planprosessene. Undersøkelsen skal
legge vekt på hvordan dialogen har blitt påvirket av de
politiske signalene om å ta mer hensyn til det lokale
selvstyret.

Riksrevisjonen registrerer at det er lite bruk av dia-
logmøter i høringsfasen, og at statsforvalterne er tilba-
keholdne med å avskjære innsigelser fra andre statseta-
ter. Riksrevisjonen mener det er positivt at departemen-
tet i dialog med statsforvalterne vil legge vekt på at ord-

ningen med samordning av innsigelser må praktiseres
på en åpen og forutsigbar måte. Dette gjelder særlig re-
feratføring fra dialogmøtene og at fylkeskommunene
må inviteres til møter som berører deres interesser.

Riksrevisjonen er enig med Kommunal- og dis-
triktsdepartementet i at regionalt planforum er en vik-
tig arena for å klargjøre og samordne nasjonale, regio-
nale og kommunale interesser i planer etter plan- og
bygningsloven. Riksrevisjonen mener derfor det er posi-
tivt at departementet har utarbeidet en veileder om or-
ganisering og gjennomføring av regionalt planforum
for å sikre en bedre og mer enhetlig praktisering. Riksre-
visjonen ser også positivt på at departementet vil fort-
sette å framheve viktigheten av regionalt planforum
som samordningsarena i dialogen med statsforvalterne,
fylkeskommunene og statsetatene.

Riksrevisjonen konstaterer at departementet me-
ner at kvaliteten på KOSTRA-tallene er tilstrekkelig til å
få et overordnet bilde av omfanget og begrunnelsene for
innsigelser. Riksrevisjonen registrerer videre at departe-
mentet mener at rapporteringen fra statsforvalterne om
innsigelser har blitt bedre, og at departementet vurder-
er at det samlet sett har relativt god styringsinformasjon
om innsigelser.

Riksrevisjonen merker seg at departementet har
forventninger om at utvikling av mer automatisert rap-
portering gjennom eKOSTRA og forbedring av digitale
planregistre vil gi bedre informasjon om både innsigel-
ser og dispensasjoner. Undersøkelsen om digitale plan-
registre som departementet gjennomførte i 2021, viste
behov for forbedring. Riksrevisjonen mener derfor det
er positivt at departementet vil følge opp kvaliteten på
de kommunale planregistrene, inkludert informasjo-
nen om dispensasjoner.

Flere statsforvaltere har rapportert til departemen-
tet at de er bekymret for omfanget av dispensasjoner.
Riksrevisjonen vil understreke viktigheten av at stats-
forvalterne følger opp kommunene gjennom ulike til-
tak for å gjøre nasjonal politikk kjent og ivaretatt i plan-
er.

Riksrevisjonen registrerer at departementet i 2021
fikk utarbeidet en rapport som blant annet så på ulike
årsaker til dispensasjoner i byggesaker der det endelig
godkjente prosjektet avviker fra reguleringsplanen, og
at departementet i 2022 gjennomfører en analyse av
hvordan utforming av arealplaner påvirker bruken av
dispensasjoner. Riksrevisjonen mener det fortsatt er be-
hov for mer kunnskap om dispensasjoner fra planer og
planbestemmelser, både om årsaker og om konsekven-
ser. Riksrevisjonen er derfor enig med departementet i
at det er behov for å gå mer i dybden i dispensasjonssa-
ker. Riksrevisjonen vil i den forbindelse også vise til
Sivilombudets rapport fra 2020 om dispensasjoner i
strandsonen, som viste at mange vedtak om dispensa-
sjoner er mangelfulle eller begrunnet med ulovlige hen-
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syn, eller at hensyn som etter loven skal vektlegges, er
tillagt liten eller ingen vekt.

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til at
andelen innsigelsessaker som kommer til departemen-
tet for avgjørelse hvert år, er liten i forhold til det totale
antallet innsigelser, og at tilfeldige variasjoner mellom
år kan spille inn. Riksrevisjonen vil likevel peke på at det
fra 2015 har vært en utvikling hvor andelen saker der de-
partementet tar innsigelsen til følge, har blitt lavere, til
tross for at terskelen for å fremme innsigelser er hevet,
og at innsigelsene er bedre begrunnet enn før.

Riksrevisjonen merker seg at Kommunal- og dis-
triktsdepartementet mener at departementets avgjørel-
ser i disse få sakene har begrenset verdi når det gjelder å
vurdere hvordan nasjonale og vesentlige regionale in-
teresser blir ivaretatt i arealplanleggingen.

Riksrevisjonen avslutter saken, men vil følge utvik-
lingen på området i det løpende risikoarbeidet og ut fra
dette vurdere om det er grunnlag for nye undersøkelser.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

1.3.14 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV 
MYNDIGHETENES ARBEID MED Å IVARETA 
MILJØ OG FISKERI VED 
PETROLEUMSVIRKSOMHET I 
NORDOMRÅDENE

1.3.14.1 Opprinnelig undersøkelse
Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å vur-

dere i hvilken grad forvaltningen bidrar til å ivareta hen-
synet til miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i
nordområdene, og hva som er årsakene til eventuelle
svakheter.

Dokument 3:9 (2018–2019) Riksrevisjonens under-
søkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og
fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene ble
sendt til Stortinget 23. mars 2019. Kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen ga sin innstilling 11. juni 2019, jf. Innst.
398 S (2018–2019). Stortinget behandlet saken 17. juni
2019, se referat og votering.

Undersøkelsen hadde følgende hovedfunn:
– Ved tildeling av utvinningstillatelse ivaretar Olje- og

energidepartementet ressursperspektivet i tråd
med petroleumsloven.

– Klima- og miljødepartementet gjør for lite for å
sikre et bedre grunnlag for å vurdere risikoreduse-
rende tiltak.

– Det er for lite samhandling mellom Klima- og miljø-
departementet og Olje- og energidepartementet i
arbeidet med utbyggingsplaner.

– Seismikkrådgivingen fra myndighetene er ikke til-
strekkelig systematisk og kunnskapsbasert.

– Myndighetene har ikke sørget for at oljevernbered-
skapen er godt nok tilpasset de særskilte forholdene
i nordområdene.

– Samferdselsdepartementet har gjort for lite for å
styrke forskning som kan bidra til ny og mer effektiv
oljevernteknologi for nordområdene.

– Samordningen av oljevernberedskapen i Barents-
havet er ikke godt nok avklart.

– Miljødirektoratet og Kystverket utnytter ikke hver-
andres kompetanse godt nok for å sikre en robust
og effektiv beredskap.

Riksrevisjonen anbefalte Olje- og energideparte-
mentet å
– være mer åpne om hvordan høringsinnspillene til

forslag til utlysninger av utvinningstillatelser blir
vurdert og håndtert

– ha en bedre faglig dialog med Klima- og miljødepar-
tementet om vilkår i utvinningstillatelser hvor det
er særskilte utfordringer

– involvere miljømyndighetene tettere i saksbehand-
lingen av utbyggingsplaner i petroleumsvirksom-
heten

Riksrevisjonen anbefalte Olje- og energideparte-
mentet i samarbeid med Nærings- og fiskerideparte-
mentet å
– sette i verk tiltak for å gjøre seismikkrådgivingen

mer systematisk og kunnskapsbasert
– sørge for at seismikkrådgivingen også ivaretar hen-

synene til sjøpattedyr

Riksrevisjonen anbefalte Klima- og miljødeparte-
mentet (Miljødirektoratet) å
– styrke samarbeidet med næringen for å heve kvali-

teten på miljørisikoanalysene og beredskapsanaly-
sene

– vurdere å sette i gang behandlingen av søknader om
tillatelse etter forurensingsloven tidligere for feltut-
bygginger i petroleumsvirksomheten

– forbedre saksbehandlingen og kravene som stilles
til operatørenes oljevernberedskap

– følge tettere opp den kommunale beredskapen i
samarbeid med Samferdselsdepartementet (Kyst-
verket)

Riksrevisjonen anbefalte Samferdselsdepartemen-
tet (Kystverket) å
– vurdere tiltak for å styrke forskningen på nye meto-

der for oljevern i is
– sikre bedre kjennskap til innholdet i operatørenes

beredskapsplaner
– vurdere det nasjonale beredskapssystemet i nord-

områdene ved å gjennomføre beredskapsanalyser
og øvelser i samarbeid med næringen og andre
myndigheter
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Kontroll- og konstitusjonskomiteen støttet enstem-
mig Riksrevisjonens hovedfunn og anbefalinger, jf. Innst.
398 S (2018–2019). Komiteen framhevet spesielt at det
kommer klart fram at flere departementer og andre stat-
lige instanser hver for seg har gode rutiner, men at de
ikke har hatt god nok samhandling seg imellom.

Komiteen delte Riksrevisjonens kritikk av at Oljedi-
rektoratet og Petroleumstilsynet involverer Miljødirek-
toratet i for liten grad når de vurderer kostnadene ved
og nytten av miljøtiltak. Komiteen var også enig med
Riksrevisjonen i hvor viktig det er at miljømyndighete-
ne er mer aktive tidligere i prosessen med plan for ut-
bygging og drift (PUD) for å bidra til at nytten av og kost-
nadene ved løsninger som reduserer påvirkningen på
miljøet, blir godt nok vurdert. Komiteen delte Riksrevi-
sjonens oppfatning av at det er kritikkverdig at petrole-
umsmyndighetene og miljømyndighetene ikke sam-
handler bedre ved planlegging, behandling og oppføl-
ging av utbyggingsplaner i petroleumsvirksomheten.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen så det som kri-
tikkverdig at de aktuelle departementene og underlig-
gende virksomhetene ikke samarbeider bedre, for bed-
re å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i
nordområdene. Komiteen pekte spesielt på at det er
nødvendig at Olje- og energidepartementet har en bed-
re dialog med Klima- og miljødepartementet for å av-
klare om det er behov for strengere vilkår i utvinnings-
tillatelser der det er særlige utfordringer.

Komiteen understreket at det er regjeringen som må
ta ansvar for å sikre god samordning mellom departe-
mentene for å ivareta helheten ved utbygginger. Ikke
minst er dette viktig i Barentshavet, der det er en økende
kritisk debatt både nasjonalt og internasjonalt om norsk
oljevirksomhet. Derfor er det også viktig at det er gode
samarbeidsrelasjoner mellom aktørene, og at miljøper-
spektivene tas inn i all virksomhet, men også at det som
gjøres, kan dokumenteres. Det forutsetter at det er åpen-
het om vurderingene. Komiteen forventer at spørsmåle-
ne rundt oljevirksomheten i Barentshavet vil bli mer be-
tydningsfulle framover, og mener at svarene da også må
bli bedre. Komiteen mener det er viktig at det ikke blir
heftende ved aktiviteten et inntrykk av at Olje- og energi-
departementet ikke involverer Klima- og miljødeparte-
mentet og andre så godt som Stortinget forventer.

Komiteen viste til at undersøkelsen omfattet fem de-
partementer og fant gjennomgående mangelfull sam-
ordning og samhandling. At alle departementer unntatt
Olje- og energidepartementet i hovedsak slutter seg til
Riksrevisjonens anbefalinger, betyr imidlertid ikke at ko-
miteen utelukkende er kritisk til Olje- og energideparte-
mentet. Komiteen mener at en samlet regjering har an-
svaret for god samhandling mellom departementene, og
forventer at regjeringen tar grep som gjør at en samlet
sett ivaretar miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i
nordområdene på en bedre måte.

Et enstemmig Storting sluttet seg til innstillingen fra
komiteen under behandlingen av saken 17. juni 2019.
Under behandlingen bekreftet den daværende statsråd-
en at han ville følge opp anbefalingen fra Riksrevisjonen
og innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
om at miljømyndighetene må komme tidligere og tyde-
ligere inn i prosessen.

1.3.14.2 Departementenes oppfølging
Riksrevisjonen ba i brev av 14. mars 2022 Olje- og

energidepartementet, Klima- og miljødepartementet
og Nærings- og fiskeridepartementet gjøre rede for hvil-
ke tiltak som er iverksatt for å følge opp anbefalingene
fra Riksrevisjonen gitt i Dokument 3:9 (2018–2019) og
merknadene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Riksrevisjonen ba også departementene redegjøre for
hvilke resultater som er oppnådd på området. Nærings-
og fiskeridepartementet svarte i brev av 2. mai 2022, Kli-
ma- og miljødepartementet svarte 4. mai 2022, og Olje-
og energidepartementet svarte 11. mai 2022. Svaret fra
Nærings- og fiskeridepartementet omfatter oppfølgin-
gen av oljevernberedskap.

Da undersøkelsen ble gjennomført og behandlet av
Stortinget, hadde Samferdselsdepartementet det statli-
ge ansvaret for oljevernberedskapen og etatsstyringen
av Kystverket. Dette ansvaret er nå overført til Nærings-
og fiskeridepartementet.

1.3.14.3 Riksrevisjonens vurdering
Riksrevisjonen merker seg at Klima- og miljødepar-

tementet og Nærings- og fiskeridepartementet har
iverksatt flere tiltak for å følge opp Riksrevisjonens un-
dersøkelse og merknadene fra kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen i Innst. 398 S (2018–2019).

Miljødirektoratet har iverksatt flere tiltak for å ta en
mer aktiv rolle i en tidlig fase av planleggingen av utbyg-
ginger i petroleumsvirksomheten. Miljødirektoratet
har også forbedret sitt arbeid med vurdering av miljøri-
siko og beredskap og styrket samarbeidet med andre
etater og næringen.

Riksrevisjonen mener at det er igangsatt mye viktig
arbeid for å styrke oljevernberedskapen. Riksrevisjonen
ser positivt på at Miljødirektoratet og Kystverket har
styrket samarbeidet om beredskap mot akutt forurens-
ning. Kystverket har også arbeidet med å få bedre kunn-
skap om oljevern i kalde og islagte farvann og har arbei-
det med en beredskapsanalyse for norske havområder.
Riksrevisjonen registrerer at ansvaret for å følge opp
den kommunale beredskapen er overført fra Miljødi-
rektoratet til Kystverket i 2021. Videre ble det overord-
nede statlige ansvaret for oljevernberedskapen overført
fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeride-
partementet fra 2022. Riksrevisjonen merker seg at det
fortsatt gjenstår beslutninger og arbeid for å sikre en
mer robust oljevernberedskap i nordområdene. Riksre-
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visjonen vil følge dette arbeidet i de årlige risikovurde-
ringene.

Riksrevisjonen mener det er positivt at myndighe-
tene har innført et nytt meldesystem for seismikk. Dette
systemet bidrar til mer samhandling, systematikk og de-
ling av kunnskap. Riksrevisjonen merker seg at Hav-
forskningsinstituttet inkluderer sjøpattedyr i sin rådgi-
ving.

En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite så
det som kritikkverdig at de aktuelle departementene og
underliggende virksomhetene ikke samarbeider bedre
for å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet
i nordområdene, jf. Innst 398 S (2018–2019). Riksrevi-
sjonen konstaterer at Olje- og energidepartementet i
sitt svarbrev ikke har gitt en orientering om hvordan de-
partementet har fulgt opp merknadene fra kontroll- og
konstitusjonskomiteen. Riksrevisjonen merker seg at
departementet i sitt svarbrev viser til «særskilte utford-
ringer i Riksrevisjonens språkbruk». Riksrevisjonen vi-
ser til at uttrykket «særskilte utfordringer» også er brukt
av en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite.

Riksrevisjonen har videre merket seg at Olje- og
energidepartementet uttaler at det er vanskelig å se at
Riksrevisjonens anbefaling om bedre faglig dialog med
Klima- og miljødepartementet er forankret i stortings-
flertallets politikk. Riksrevisjonen legger til grunn at
stortingsflertallets syn kommer til uttrykk gjennom fler-
tallsmerknader i Stortinget. Riksrevisjonen viser til at
det var en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité
som støttet Riksrevisjonens anbefalinger, og et enstem-
mig storting som sluttet seg til innstillingen fra komite-
en. Den daværende statsråden bekreftet under behand-
lingen av saken at han ville følge opp anbefalingen fra
Riksrevisjonen og innstillingen fra komiteen om at mil-
jømyndighetene må komme tidligere inn i prosessen.
Riksrevisjonen konstaterer at Olje- og energideparte-
mentet ikke har fulgt opp de enstemmige merknadene
fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte at det
kommer klart fram i Riksrevisjonens undersøkelse at
flere departementer og andre statlige instanser hver for
seg har gode rutiner, men at de ikke har god nok sam-
handling seg imellom. Riksrevisjonen konstaterer at
Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeri-
departementet har styrket sin samhandling, mens Olje-
og energidepartementet ikke har lagt til rette for bedre
samhandling med Klima- og miljødepartementet. Kon-
troll- og konstitusjonskomiteen framhevet at det er re-
gjeringen som må sikre god samordning mellom depar-
tementene for å ivareta helheten i utbyggingene. Riksre-
visjonen forutsetter at regjeringen arbeider videre med
å sikre en ytterligere samordning mellom departemen-
tene.

Riksrevisjonen har avsluttet saken.

2. Komiteens merknader
Ko m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  E v e n  E r i k s e n ,  L u b n a  B o b y  J a f f e r y
o g  A h m e d  L i n d o v,  f r a  H ø y r e ,  l e d e r e n  Pe t e r
F r ø l i c h  o g  S v e i n  H a r b e r g ,  f r a  S e n t e r p a r -
t i e t ,  N i l s  T.  B j ø r k e ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,
C a r l  I .  H a g e n ,  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i ,
A u d u n  Ly s b a k k e n ,  f r a  R ø d t ,  S e h e r  Ayd a r ,
o g  f r a  Ve n s t r e ,  G r u n d e  A l m e l a n d , viser til
Dokument 3:1 (2022–2023).

2.1 Innledning
Ko m i t e e n  viser til at Riksrevisjonen normalt fo-

retar undersøkelser av oppfølgingen av forvaltningsre-
visjoner tre år etter at sakene er behandlet. Årets mel-
ding omhandler 14 rapporter. 13 av disse anses som av-
sluttet, mens én videreføres. Ko m i t e e n  viser videre til
at Riksrevisjonen i én av oppfølgingene har valgt å ut-
trykke kritikk.

2.2 Undersøkelser som følges videre

Dokument 3:5 (2018–2019) Riksrevisjonens 
undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i 

eldreomsorgen
Ko m i t e e n  viser til at målet med Riksrevisjonens

undersøkelse var å vurdere om eldre får kommunale
helse- og omsorgstjenester i samsvar med Stortingets
vedtak og forutsetninger om likeverdig tilgjengelighet
og god kvalitet, og hvordan de statlige virkemidlene er
innrettet for å understøtte kommunenes arbeid med å
forbedre tjenestene. Rapporten ble fulgt opp i Innst. 179
S (2018–2019).

Ko m i t e e n  merker seg Helse- og omsorgsdeparte-
mentets svar og oppfølging.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonenes vurde-
ring:

Riksrevisjonen registrerer at Helse- og omsorgsde-
partementet viser til at kontroll- og konstitusjonskomi-
teens merknader og Riksrevisjonens anbefalinger er
fulgt opp gjennom arbeidet med Leve hele livet-refor-
men. Etter Riksrevisjonens vurdering er det positivt at
det er gjennomført og planlagt tiltak for å forbedre tje-
nestene til eldre, og at arbeidet med reformen pågår og
jevnlig evalueres.

Riksrevisjonen påpeker likevel at departementet
ikke har besvart hvordan de sørger for å ha god informa-
sjon om hvordan kommunene forbereder seg på kon-
sekvensene av den forventede økningen i antallet eldre.
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var 12,4 pst. av Nor-
ges befolkning over 70 år i 2020, mens andelen vil stige
til 22,4 pst. i 2060. Det er helt avgjørende at kommunene
forbereder seg til denne store økningen. De må først og
fremst sørge for å ha nok kapasitet, for eksempel gjen-
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nom å sikre seg personell og frigjøre ressurser ved å ta i
bruk velferdsteknologi der det ligger til rette for det.

Riksrevisjonen merker seg at Helsedirektoratet job-
ber videre med å utvikle måter å måle kvalitet i tjeneste-
ne på, og at noen støtteverktøy for analyse og planleg-
ging i kommunene er kommet på plass.

Helsedirektoratets analyser peker på utfordringer
særlig knyttet til omsorgstjenestene. I Kompetanseløft
2025 tas det utgangspunkt i tilsvarende utfordringer.
Her vises det til at helse- og omsorgstjenestene er preget
av knapphet på helse- og sosialfaglig personell, at det er
mangel på kompetanse- og kunnskapsgrunnlag, at det
er for lite brukermedvirkning, tverrfaglighet, samarbeid
og samhandling, og at det er svakheter i ledelsen og i
planleggingen og organiseringen av tjenestene. Etter
Riksrevisjonens vurdering er det viktig at tiltakene i
Kompetanseløft 2025 blir realisert for å øke rekrutterin-
gen og kompetansen i den kommunale helse- og om-
sorgstjenesten ytterligere.

Riksrevisjonen følger saken videre.
Ko m i t e e n  deler Riksrevisjonens vurdering av at

saken bør følges videre.

2.3 Undersøkelser som ikke følges 
videre

Ko m i t e e n  har generelt merket seg at Riksrevisjo-
nenes forvaltningsrevisjoner har gitt nyttige innspill til
departementenes arbeid som har resultert i viktige for-
bedringer. Ko m i t e e n  har ut over dette følgende kom-
mentarer til rapportene:

Dokument 3:9 (2015–2016) Riksrevisjonens undersø-
kelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og 

arbeid
Ko m i t e e n  viser til endringene og tiltakene Kunn-

skapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepar-
tementet har iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens
anbefalinger og kontroll- og konstitusjonskomiteens
merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Kunnskapsdepartementets og Arbeids- og inklu-
deringsdepartementets oppfølgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:12 (2015–2016) Riksrevisjonens undersø-
king av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på 

læreplassar
Ko m i t e e n  viser til at Riksrevisjonen fulgte opp

saken første gang i Dokument 3:1 (2020–2021) Riksrevi-
sjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er be-
handlet av Stortinget.

Ko m i t e e n viser til endringene og tiltakene Kunn-
skapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepar-
tementet har iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens

anbefalinger og kontroll- og konstitusjonskomiteens
merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Kunnskapsdepartementets og Kommunal- og
distriktsdepartementets oppfølging.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:13 (2015–2016) Riksrevisjonens undersø-
kelse av fregattvåpenets operative evne

Ko m i t e e n  viser til endringene og tiltakene For-
svarsdepartementet har iverksatt for å følge opp Riksre-
visjonens anbefalinger og kontroll- og konstitusjonsko-
miteens merknader når det gjelder teknisk tilstand på
materiellet, ammunisjon, personell og kompetanse, re-
servedelssituasjonen, vedlikeholdsetterslep og overord-
net resultatinformasjon til departementet.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Forsvarsdepartementets oppfølging.

Ko m i t e e n  viser også til Riksrevisjonenes nye kri-
tikk hva gjelder overordnet resultatinformasjon og sty-
ring:

Riksrevisjonen mener det er svært alvorlig at det
fortsatt er vesentlige utfordringer ved fregattvåpenets
operative evne. Riksrevisjonen peker her særlig på ut-
fordringene med vedlikehold, reservedeler, ammuni-
sjon og personell som i lang tid har vært kjent i både
Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

Ko m i t e e n  slutter seg til Riksrevisjonens kritikk.
Ko m i t e e n  merker seg at Riksrevisjonen ikke fin-

ner det hensiktsmessig ut fra alder på fartøyene med yt-
terligere oppfølging av undersøkelsen om fregattenes
operative evne. Ko m i t e e n  viser til at Riksrevisjonen
likevel understreker betydningen av å iverksette og føl-
ge opp nødvendige tiltak, og merker seg at det er plan-
lagt omfattende oppgraderinger fra 2024 for å styrke
den operative evnen på dagens fregatter. Ko m i t e e n
tar til etterretning at Riksrevisjonen har avsluttet saken.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t  ser svært alvorlig på at Riks-
revisjonen, både i den opprinnelige undersøkelsen Do-
kument 3:13 (2015–2016) og i herværende oppfølging
fem år etter, konkluderer med at «Sjøforsvaret har et fre-
gattvåpen med lavere operativ evne enn forutsatt av
Stortinget». Følgene av dette blir desto mer alvorlige i
den gjeldende sikkerhetspolitiske situasjonen, hvor
Norge ber om bistand fra andre lands fregatter til å tryg-
ge olje- og gassinstallasjoner til havs.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at Riksrevi-
sjonen fortsatt peker på tilgangen på reservedeler som
sviktende, herunder at

«Riksrevisjonen konstaterer at ukurans som inne-
bærer at reservedeler er gått ut av produksjon og ikke
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kan reanskaffes har som konsekvens at fartøy fortsatt
må låne reservedeler fra andre fartøy».

D i s s e  m e d l e m m e r  kan ikke se at reservedeler
som har gått ut av produksjon, blir adressert i Forsvars-
departementets svar til Riksrevisjonen. Ved anskaffel-
sen ble det forutsatt en levetid for fregattene i Nansen-
klassen på 35 år, gjennom levetidsforlengelse.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil på denne bakgrunn be
regjeringen redegjøre for hvilke krav som ble stilt knyt-
tet til framtidig reservedelstilgang da kontrakten med
leverandør ble inngått, samt hvordan regjeringen plan-
legger å avbøte «kannibaliseringen» fra et skip til et an-
net som følge av at reservedeler har gått ut av produk-
sjon.

På denne bakgrunn fremmer d i s s e  m e d l e m -
m e r  følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen redegjøre for hvilke
krav som ble stilt for reservedelstilgang ved anskaffelse
av fregattene i Nansen-klassen, samt hvordan regjering-
en vil sikre tilgang på reservedeler som trengs for å opp-
rettholde fregattenes operative evne.»

Dokument 3:14 (2015–2016) Riksrevisjonens undersø-
kelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved 

offentlige anskaffelser
Ko m i t e e n  viser til at Riksrevisjonen fulgte opp

saken første gang i Dokument 3:1 (2020–2021) Riksrevi-
sjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er be-
handlet av Stortinget.

Ko m i t e e n  viser til tiltakene og virkemidlene Ar-
beids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og
fiskeridepartementet har iverksatt for å følge opp Riks-
revisjonens anbefalinger og kontroll- og konstitusjons-
komiteens merknader når det gjelder handlingsplan og
tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet,
fellesføringene om å motvirke arbeidslivskriminalitet i
offentlige innkjøp, eBevis, Tilda, godkjenningsordnin-
ger, tilsyn, veiledning og kompetansehevingstiltak,
kommunale initiativer for å motvirke arbeidslivskrimi-
nalitet samt status og utvikling på området.

Ko m i t e e n  viser videre  til Riksrevisjonens vurde-
ring av Arbeids- og inkluderingsdepartementets og Næ-
rings- og fiskeridepartementets oppfølgning. K o m i t e -
e n  registrerer at Riksrevisjonen viser til Dokument 1
(2022–2023) Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon
– fra statsbudsjett til statsregnskap 2021 og saken om
statlige virksomheters etterlevelse av krav om å kontrol-
lere lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av tjenester. Revi-
sjonen viser at de statlige virksomhetene fremdeles ikke
følger regelverket som forutsatt.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:8 (2017–2018) Riksrevisjonens undersø-
kelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistands-

plikt ved akuttplasseringer i barnevernet
Ko m i t e e n  viser til endringene og tiltakene Barne-

og familiedepartementet har iverksatt for å følge opp
Riksrevisjonens anbefalinger og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Barne- og familiedepartementets oppfølgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:9 (2017–2018) Riksrevisjonens undersø-
kelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redu-

sere utslipp av klimagasser
Ko m i t e e n  viser til tiltakene Klima- og miljøde-

partementet og Landbruks- og matdepartementet har
iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og
kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Klima- og miljødepartementets og Landbruks-
og matdepartementets oppfølgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:10 (2017–2018) Riksrevisjonens undersø-
kelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing

Ko m i t e e n  viser til endringene og tiltakene Kli-
ma- og miljødepartementet har iverksatt for å følge opp
Riksrevisjonens anbefalinger og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Klima- og miljødepartementets oppfølgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:12 (2017–2018) Riksrevisjonens undersø-
kelse av Skatteetatens kontroll med prising av transak-

sjoner i interessefellesskap over landegrensene
Ko m i t e e n  viser til tiltakene Finansdepartemen-

tet har iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens anbefa-
linger og kontroll- og konstitusjonskomiteens merkna-
der.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Finansdepartementets oppfølgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:3 (2018–2019) Riksrevisjonens undersø-
kelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime heli-

koptre til Forsvaret (NH90)
Ko m i t e e n  viser til tiltakene Forsvarsdepartemen-

tet har iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens anbefa-
linger og kontroll- og konstitusjonskomiteens merkna-
der.
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Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Forsvarsdepartementets oppfølgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:4 (2018–2019) Riksrevisjonens undersø-
kelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleg-

gingstiden for store samferdselsprosjekter
Ko m i t e e n  viser til tiltakene Kommunal- og dis-

triktsdepartementet og Samferdselsdepartementet har
iverksatt for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og
kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Kommunal- og distriktsdepartementets og Sam-
ferdselsdepartementets oppfølgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:6 (2018–2019) Riksrevisjonens undersø-
kelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø 

og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
Ko m i t e e n  viser til tiltakene Arbeids- og inklude-

ringsdepartementet har iverksatt for å følge opp Riksre-
visjonens anbefalinger og kontroll- og konstitusjonsko-
miteens merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Arbeids- og inkluderingsdepartementets opp-
følgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:7 (2018–2019) Riksrevisjonens undersø-
kelse av behandling av innsigelser i plansaker

Ko m i t e e n  viser til tiltakene Kommunal- og dis-
triktsdepartementet har iverksatt for å følge opp Riksre-
visjonens anbefalinger og kontroll- og konstitusjonsko-
miteens merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til at Riksrevisjonens vur-
dering av Kommunal- og distriktsdepartementets opp-
følgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

Dokument 3:9 (2018–2019) Riksrevisjonens undersø-
kelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og 

fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene
Ko m i t e e n  viser til tiltakene Olje- og energidepar-

tementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings-
og fiskeridepartementet har iverksatt for å følge opp
Riksrevisjonens anbefalinger og kontroll- og konstitu-
sjonskomiteens merknader.

Ko m i t e e n  viser videre til Riksrevisjonens vurde-
ring av Olje- og energidepartementets, Klima- og miljø-
departementets og Nærings- og fiskeridepartementets
oppfølgning.

Ko m i t e e n  tar til etterretning at Riksrevisjonen
har avsluttet saken.

3. Forslag fra mindretall
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen redegjøre for hvilke krav
som ble stilt for reservedelstilgang ved anskaffelse av
fregattene i Nansen-klassen, samt hvordan regjeringen
vil sikre tilgang på reservedeler som trengs for å opprett-
holde fregattenes operative evne.

4. Komiteens tilråding
Ko m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende

v e d t a k :

Dokument 3:1 (2022–2023) – Riksrevisjonens opp-
følging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av
Stortinget – vedlegges protokollen.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 31. januar 2023

Peter Frølich
leder og ordfører
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