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Spørsmål angående håndtering av pendlerboligsaker 

Stortinget har over tid hatt mange uheldige saker, som bidrar til å stille spørsmål ved tilliten til 
Stortinget som institusjon og til stortingsrepresentantene.  
 
Stortingsrepresentantene har selvsagt et selvstendig ansvar for å sørge for at de følger alle lover og 
regler til en hver tid. Dersom de ikke gjør dette må det selvsagt føre til de samme reaksjoner som 
andre folk opplever når de ikke forholder seg til lover og regelverk. 
  
Blant vanlige folk brer det seg nå en oppfatning om at det råder en ukultur på Stortinget. For å 
gjenreise tilliten til Stortinget, er vi i tillegg til at representanter som har brutt regler rydder opp, 
avhengig av at Stortingets administrasjon og Stortingets direktør har den nødvendige tilliten til å 
gjøre dette arbeidet.  
 
Med bakgrunn i saken til avgått stortingspresident, Eva Kristin Hansen, og andre saker som har 
versert i mediene, ønsker Fremskrittspartiets stortingsgruppe svar på følgende spørsmål: 
 

1) Hvilke vurderinger lå til grunn for uttalelsen fra Stortingets direktør som ble sendt 

Adresseavisen om at flere representanter har misforstått regelverket og at 

administrasjonen derfor ikke vil gjøre noe mer med Hansens sak?  
 

2) Mener Stortingets direktør at det er formildende at flere begår regelbrudd? 
  

3) Hvordan ser Stortingets direktør denne uttalelsen i dag, i lys av at påtalemyndigheten nå 

har beordret politietterforskning av sakskomplekset med pendlerboligene? 

 

4) Mener Stortingets direktør det er akseptabelt at stortingsrepresentanter bryter 

regelverket uten at det får konsekvenser? 

 

5) Hva er bakgrunnen for at Stortingets direktør gjennom media frafaller et eventuelt 

tilbakebetalingskrav, før de relevante offentlige myndigheter hadde gjort sin vurdering av 

saken?  

 

6) Har Stortingets administrasjon på eget initiativ vært i kontakt med politiet i anledning 

sakskomplekset og på eget initiativ vært i kontakt med de respektive representanter som 

har vært omtalt?  

 

Stortingets administrasjon v/ direktør 

 Marianne Andreassen 

 

Dato: 22.11.2021 



  
2/2 

7) Hvis nei: Har det blitt vurdert en slik kontakt og har man vurdert politianmeldelse, slik det 

har blitt gjort i sakene der det har vært feil med reisegodtgjørelser? 

 

8) Mener Stortingets direktør at det er akseptabelt at tidligere stortingspresident Eva Kristin 

Hansen først fikk utkast til presseuttalelse, som la til grunn at hun hadde holdt seg 

innenfor regelverket, for så tre timer senere få kontrabeskjed om at regelverket ikke var 

fulgt med henvisning til en tolkningsendring fra 2009? 

 

9) Hvem gjorde tolkningsendringen i 2009, Stortingets administrasjon eller Stortingets 

presidentskap? 

 

10) Hvordan ble denne tolkningsendringen kommunisert til stortingsrepresentantene? 

 

11) Har Stortingets administrasjon gitt enkeltrepresentanter korrekte svar om hvordan 

regelverket skal forstås? 

 

12)  Har man internt i Stortingets administrasjon på noe tidspunkt vært i tvil om hvordan 

regelverket skal forstås, og har en slik eventuell tvil blitt kommunisert til de 

representantene som har søkt råd?  

 

13) Hvis ja: Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt tatt initiativ overfor 

presidentskapet for å rydde opp i uklarheter? 

 

14) Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt foretatt eller vurdert å foreta, en ekstern 

kontroll med sin egen forståelse av regelverket? 

 

15) Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt bedt om å få utvidet mandat til å føre 

forsterket kontroll med om pendlerboligregelverket overholdes? 

 

16)  Har det i noen av sakene blitt fremmet krav om tilbakebetaling overfor 

enkeltrepresentanter, dersom noen har fått bolig de ikke har krav på? 

 

17) Mener Stortingets administrasjon at representanter som har fått en økonomisk fordel de 

ikke skulle hatt, ikke plikter å tilbakebetale denne fordelen? 

 

18) Forefinnes det noe referat fra tidligere presidentskap på Stortinget hvor regelverket for 

pendlerboliger har vært drøftet og eventuelt vært endret? I så fall ber vi om at disse 

oversendes. 

 

Vi ber om at det svares snarest mulig. 

 

 

  

Med vennlig hilsen 

 

Sylvi Listhaug 

Parlamentarisk leder, Fremskrittspartiet 
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