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Møte onsdag den 13. desember 2006 kl. 10

President: T h o r b j ø r n  J a g l a n d

D a g s o r d e n  (nr. 33):

1. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilg-
ninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under Bar-
ne- og likestillingsdepartementet, Kultur- og kirkede-
partementet og Kunnskapsdepartementet (ramme-
områdene 2 og 3)
(Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1
(2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-
2007))

2. Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odels-
tingets møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå lovverket,
med sikte på å revidere aktuelle lover, slik at man li-
kestiller tvangsekteskap med voldtekt, dersom ekte-
skapet «fullbyrdes». Forsøk på å arrangere ekteskap
under tvang må følgelig bli å anse som medvirkning
til voldtekt.»

3. Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odels-
tingets møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme for-
slag om at det ikke gis familiegjenforening i Norge
for ektepar med mindre begge ektefeller har fylt 24
år.»

4. Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knud-
sen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra
Odelstingets møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O.
nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme for-
slag om å innføre forsørgelsesevne og disponering av
egen egnet bolig for den herboende ektefellen som
betingelse for familiegjenforening i Norge med uten-
landsboende ektefelle.»

5. Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odels-
tingets møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme for-
slag om et generelt forbud mot ekteskap mellom fet-
ter og kusine, med mulighet for dispensasjon for do-
kumenterte kjærlighetsekteskap.»

6. Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odels-
tingets møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme for-
slag om å øke strafferammen for vold og trusler mot
egne familiemedlemmer, med sikte på å påvirke dem
til inngåelse av ekteskap.»

7. Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odels-
tingets møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme de
nødvendige forslag for å innføre obligatorisk helse-
kontroll hvert år av piker og unge kvinner som be-
finner seg i risikogruppene for kjønnslemlestelse.»

8. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om sam-
tykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av
17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kul-
turarven
(Innst. S. nr. 29 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 73 (2005-
2006))

9. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om sam-
tykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av
20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold
av kulturuttrykk
(Innst. S. nr. 73 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 76 (2005-
2006))

10. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om forslag
fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Ole-
mic Thommessen, Gunnar Gundersen og Elisabeth
Aspaker om nasjonal antidopinglovgiving
(Innst. S. nr. 39 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:75
(2005-2006))

11. Referat

Presidenten:  Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe
foreligger søknad om sykepermisjon for representanten
Sonja Mandt-Bartholsen fra og med 13. desember og inn-
til videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknaden behandles straks og innvilges.
2. Vararepresentanten, Tom Strømstad Olsen, innkalles

for å møte i permisjonstiden.
3. Tom Strømstad Olsen innvelges i Lagtinget for den

tid han møter for representanten Sonja Mandt-
Bartholsen.

Presidenten:  Tom Strømstad Olsen er til stede og vil
ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil
presidenten foreslå at formiddagsmøtet om nødvendig
fortsetter utover den reglementsmessige tid, kl. 16 – og
alle kjenner begrunnelsen for det – til dagens kart er fer-
digbehandlet.

– Det anses vedtatt.
 

S a k  n r .  1

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilg-
ninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under Barne-
og likestillingsdepartementet, Kultur- og kirkedeparte-
mentet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2
og 3)  (Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1
(2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007))

Presidenten:  Etter ønske fra familie- og kulturkomi-
teen vil presidenten foreslå at debatten om budsjettinnstil-
lingen deles i to, slik at man først behandler rammeområ-
de 2, Familie og forbruker, og deretter rammeområde 3,
Kultur.

Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presi-
denten foreslå at hver av debattene blir begrenset til 1 time
og 5 minutter, og at taletiden fordeles slik på gruppene:

Forhandlinger i Stortinget nr. 92

92



20061368 13. des. – Bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under
Barne- og likestillingsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet

Arbeiderpartiet 20 minutter, Fremskrittspartiet 15 minut-
ter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minut-
ter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minut-
ter og Venstre 5 minutter.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning
til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter
innlegg av hovedtalerne fra hver partigruppe og fem re-
plikker med svar etter innlegg fra medlemmer av Regje-
ringen – innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på
talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inn-
til 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [10:03:14]
(leiar i komiteen): Først vil eg takke komiteen for eit kon-
struktivt og godt samarbeid om budsjettet. Det er ei stor
glede å kunne leie denne flotte og engasjerte komiteen. Eg
reknar med at dei ulike partia vil komme med sine syns-
punkt i sine hovudinnlegg, og vil derfor nytte tida til å
snakke mest om Kristeleg Folkeparti sine innspel på stats-
budsjettet.

Regjeringa har brukt adventstida i år til m.a. å stimule-
re fleire barnehagar til å ha lengre opningstid. Regjeringa
har sendt ei klar oppmoding via media til barnehagane om
å utvide opningstida for å bøte på tidsklemma. Men kva
med det pedagogiske tilbodet og kvaliteten i barnehagen,
både for barna og dei tilsette? I tillegg til at barnehagen er
eit omsorgstilbod, skal han òg vere eit pedagogisk tilbod.
Kvaliteten heng nær saman med pedagogisk bemanning.
Barnehagane i dag manglar om lag 10 pst. kvalifiserte
førskulelærarar i stillingane som styrar og pedagogisk lei-
ar. For første gong på fleire år viser tilgjengeleg statistikk
at det er ein auke i talet på dispensasjonar frå kravet om
førskulelærarutdanning for stillingane som styrar og pe-
dagogisk leiar. Den største auken er i Oslo og Akershus.

For Kristeleg Folkeparti er det viktig å ha eit mangfald
i barnehagetilbodet, både når det gjeld eigarskap, pedago-
gisk og verdimessig profil og høve til kortare opphaldstid.
Derfor vil vi halde fram med opptrappinga mot likeverdig
handsaming av private og kommunale barnehagar. Vi øn-
skjer å sørgje for at kvaliteten i barnehagane ikkje blir
gløymd i arbeidet for å nå målet om full barnehagedek-
ning. Derfor vil vi gi ekstra midlar til kompetanseutvik-
ling i barnehagane og fremmar forslag om strakstiltak for
å skaffe nok førskulelærarar og ei eiga stortingsmelding
om kvalitet i barnehagen.

Vi veit at det er barna som har det vanskelegast når fa-
milien er fattig. Gode skular og barnehagar til låg pris er
viktige, langsiktige verkemiddel i kampen mot fattigdom
for barn som gruppe. Internasjonale samanlikningar viser
at den offentlege velferdspolitikken er svært viktig for å
avgrense fattigdom. Viss vi skal fange opp dei svakaste
barna, må vi ta alle verkemiddel i bruk. Barnehagen er i
ein del tilfelle barna sitt einaste trygge haldepunkt i kvar-
dagen. Dersom barn av rusmisbrukarar og psykisk sjuke
eller barn frå vanskelegstilte familiar ikkje går i barneha-
gen grunna dårleg økonomi, er det noko av det viktigaste
vi bør prioritere. Derfor øyremerkjer Kristeleg Folkeparti

25 mill. kr til inntektsgradert foreldrebetaling i Kristeleg
Folkeparti sitt alternative budsjett.

I Kristeleg Folkeparti sitt alternative budsjett blir pap-
papermen utvida med ei veke, ved å utvide den totale per-
misjonstida. Og vi vil gi alle fedrar rett til pappaperm uav-
hengig av yrkesdeltakinga til mor før fødsel. Samstundes
skal det ikkje vere naudsynt å velje bort draumen om å
skape ein arbeidsplass for seg sjølv og andre fordi ein ik-
kje har trygge sosiale ordningar. Kristeleg Folkeparti
foreslår derfor å gi alle sjølvstendig næringsdrivande den
same retten til foreldrepengar, sjukepengar og omsorgs-
pengar som andre foreldre har.

Foreldreskap er eit livslangt prosjekt, og foreldre har
stor innverknad på barnas liv og utvikling. Regjeringa
kutta i fjor haust den siste månaden foreldre mottek kon-
tantstønad. I tillegg kuttar dei kontantstønadsbeløpet med
4 248 kr pr. år. Kuttet er ikkje retta opp i budsjettet for i år.
Kristeleg Folkeparti vil gi både tida og pengane attende til
småbarnsforeldra. I tillegg vil vi auke eingongsstønaden
ved fødsel radikalt: frå 33 584 kr til 65 722 kr.

Tilskot til samlivstiltak i regi av frivillige organisasjo-
nar vart foreslått fjerna frå nyttår i Regjeringa sitt bud-
sjettforslag. Eg er svært glad for at regjeringspartia har
snudd og no stør Kristeleg Folkeparti sitt forslag om å
løyve 6,1 mill. kr til denne ordninga. Mange frivillige or-
ganisasjonar, trussamfunn og andre tilbyr populære sam-
livskurs. I tillegg har m.a. Modum Bad medverka mona-
leg til kvalitetssikring og utvikling av samlivskursa. Det
er positivt at Regjeringa følgjer opp og gjer samlivskurset
«Godt samliv!» til alle førstegongsforeldre tilnærma
landsdekkjande, eit arbeid som Kristeleg Folkeparti starta
opp.

Barnevernet er ein medspelar og ressurs for familien
når han ikkje maktar å løyse omsorgsoppgåvene sjølv.
Kristeleg Folkeparti foreslår i sitt alternative budsjett å
løyve 50 mill. kr meir til barnevernet. I tillegg ønskjer vi
å styrkje ettervernet for barnevernsbarn med 10 mill. kr.
Norsk Fosterhjemsforening er blant dei som har påpeikt at
ettervernspraksisen er for dårleg i mange kommunar, og
mange føler at det arbeidet ein har gjort før barnet er 18
år, kan bli øydelagt. Derfor er det viktig å styrkje dette.

Til slutt vil eg ta opp dei forslaga i innstillinga som
Kristeleg Folkeparti har fremma, eller er medforslagsstil-
lar til, under rammeområde 2.

Presidenten:  Representanten May-Helen Molvær
Grimstad har tatt opp de forslag som hun refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Tove  Karoline  Knutsen  (A)  [10:09:14]:  Kristelig
Folkeparti er kontantstøttepartiet framfor noe. I sitt alter-
native budsjett har Kristelig Folkeparti valgt å prioritere
nettopp kontantstøtta. Men jeg går ut fra at representanten
Molvær Grimstad la merke til en undersøkelse som kom
tidligere i år, som viste at fremmedspråklige barnefamili-
er er svært hyppige brukere av kontantstøtta, ikke usann-
synlig fordi denne ordninga blir et økonomisk incitament
som mange familier forståelig nok ikke vil si nei til. De
fleste vil mene at det er svært viktig at disse barna er
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sammen med norskspråklige barn, og at plass i barnehage
derfor vil være uhyre viktig for nettopp denne gruppa. I
dag gis det tilskudd for å ivareta språkopplæring i barne-
hager. Men har Kristelig Folkeparti gjort seg noen tanker
om hvorvidt det går an å gjøre noe med sjølve innretninga
på kontantstøtta, slik at de som mest trenger en barneha-
geplass, faktisk ser seg tjent med å melde det behovet?

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [10:10:07]: 
Kristeleg Folkeparti er veldig oppteke av at barn skal kun-
ne norsk. Derfor har vi vore med på forslag i Stortinget
om at alle dei som ikkje beherskar norsk godt nok når dei
er på helsestasjonen på fireårskontroll, burde få eit tilbod,
for å vere sikker på at dei skal kunne norsk godt nok.

Når det gjeld kontantstøtta, er den for eitt- og toåringar,
og Kristeleg Folkeparti ønskjer ikkje å ekskludere nokon
frå å kunne nytte seg av kontantstøtteordninga. Ein veit at
den ofte betyr mest for den som har minst. Dersom det er
innvandrarfamiliar som ønskjer å nytte seg av kontantstøt-
ta, er det viktig at dei får valfridomen på lik linje med alle
andre. Her går det an å ha to tankar i hovudet på ein gong:
at vi legg til rette for valfridom, samtidig som vi er opp-
tekne av integrering og norskkunnskapar.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [10:11:12]:  Kristelig Folke-
parti har tidligere stått sammen med Fremskrittspartiet
om å trekke frem det heterofile ekteskapet som den tryg-
geste og mest stabile rammen for familieliv. Vi har i de se-
nere år sett at Kristelig Folkeparti går inn på flere og flere
av de særtiltak som er i budsjettet for homofile og lesbis-
ke, og går inn for store bevilgninger på området. Samtidig
skal vi senere i dag behandle en sak om tidlig ste-
barnsadopsjon, som i realiteten omhandler homofiles rett
til å adoptere.

Mitt spørsmål til representanten er om Kristelig Folke-
parti nå har slått seg sammen med Arbeiderpartiet og SV
og åpner for fulle rettigheter for homofile, i likhet med det
som man tradisjonelt har gått inn for for de heterofile.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [10:12:06]: 
Kristeleg Folkeparti er oppteke av at mange av dei som er
homofile og lesbiske i Noreg, har opplevd ein vanskeleg
og krevjande situasjon – ikkje alle har det. Vi er opptekne
av menneskeverd og å vise respekt for alle. Vi ser i ein del
levekårsundersøkingar at denne gruppa har hatt utfordrin-
gar. Derfor er vi opptekne av informasjon, kunnskap og
orientering. Men Kristeleg Folkeparti har framheva ekte-
skapet som samlivsform, og har ikkje tenkt å gå inn på t.d.
fulle adopsjonsrettar, som representanten Knudsen her
stiller spørsmål om.

Når det gjeld den saka som vi skal behandle seinare i
dag, omhandlar ikkje den stebarnsadopsjon. Den handlar
om at barn som veks opp med vaksne som har inngått
partnarskap, skal få same rett til å tilbringe tid saman med
dei. Kristeleg Folkeparti er oppteke av at vi utan omsyn til
korleis vaksne innrettar liva sine, skal ta vare på barna og
gi dei ein best mogleg oppvekst. Derfor er det viktig at
alle får god tid saman med dei dei veks opp med.

May  Hansen  (SV)  [10:13:36]:  Representanten fra
Kristelig Folkeparti var inne på språktesting av fireåringer
som et svar på den undersøkelsen som nå har kommet,
som er meget alvorlig, og som viser at barn med minori-
tetsbakgrunn og innvandrerbakgrunn i mindre grad bruker
barnehage på grunn av kontantstøtta, fordi disse familiene
verken har råd til å si nei takk til kontantstøtte eller å be-
tale barnehageplass. Jeg syns det er veldig defensivt av re-
presentanten å si at vi skal språkteste fireåringer. Det vik-
tigste grunnlaget for språk blir lagt før man er fire år. Re-
gjeringa ble kritisert for å være defensiv i disse spørsmå-
lene. Men vi mener at det faktisk er barnehagen som er det
beste tiltaket for språkutvikling. Det viser all forskning og
korttidsforsøket med gratis kjernetid. Jeg lurer konkret på
hva Kristelig Folkeparti vil gjøre med denne problematik-
ken.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [10:14:41]: 
Eg er heilt einig med representanten i at barnehagen er eit
svært godt tilbod når det gjeld språkutvikling. Derfor var
Kristeleg Folkeparti i regjering også med på prosjekt med
gratis kjernetid i nokre bydelar i Oslo der minoritetar ut-
gjorde ein stor del. Kristeleg Folkeparti er oppteke av at
prisen på ein barnehageplass ikkje skal hindre folk med
veldig låg inntekt i å bruke barnehagen, og derfor har vi
lagt inn 25 mill. kr i vårt alternative budsjett for å kunne
gi ekstra tilskott til dei som har lågast inntekt. Eg ser at der
ein kan tilby gratis barnehage, vil mange nytte seg av det,
og det trur eg at vi kan utvikle endå betre overfor dei som
har språkleg behov for det. Men ein kan då ikkje avskjere
den gruppa som har minoritetsbakgrunn, frå å få lov til å
vere heime? Eg reknar med at representanten Hansen ik-
kje vil leggje ned noko forbod mot at foreldra skal få lov
til å vere heime med barna dei første to åra dersom det er
det dei ønskjer. Men her trur eg at vi kan greie å ta omsyn
til begge delar.

Presidenten:  Replikkordskiftet er omme.

Espen Johnsen (A) [10:16:09]:  Det er mange som
har god grunn til å føle seg som vinnarar etter årets bud-
sjettbehandling. Nokre av dei som verkeleg er det, er barn
og småbarnsforeldre.

For første gong er vi no i posisjon til å greie å innfri
målet om at alle som ønskjer det, skal få plass i barneha-
ge. Vi satsar 3,2 milliardar kr ekstra neste år, over 18 mil-
liardar kr totalt over budsjettet. Det er ei historisk satsing
på barn, småbarnsforeldre og på likestilling i dette landet.
Gode barnehageplassar til alle, med låg pris, men med
høg kvalitet, er nettopp alt dette.

Barnehagane er eit fantastisk verkemiddel for å gi alle
barn like moglegheiter. For barn med minoritetsspråkleg
bakgrunn er det ein ypparleg plass å lære seg det norske
språket, det er ein viktig plass for å hjelpe dei som av ulike
grunnar treng hjelp, og dei familiane som kanskje treng
hjelp frå barnevernet, kan bli sett og få hjelp tidleg. Bar-
nehagen er ein lærings- og opplevingsarena for barn. Det
må vi sørgje for at den skal vere for alle – uavhengig av
foreldra sin økonomi, uavhengig av sosial eller kulturell
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bakgrunn. Dette budsjettet er eit godt og langt steg på ve-
gen for at dei barna som i dag står i kø, no skal få begynne
i barnehagen.

Andre frå Arbeidarpartiet vil ta likestillingsspørsmåla
og andre tema grundigare for seg. Lat meg difor her berre
få kome inn på det fokuset som Regjeringa og statsråden
har i forhold til menn og likestilling.

Budsjettet viser ein ny giv for likestillingsarbeidet, og
det viser at statsråden er veldig klar over og bevisst på at
arbeidet for eit meir likestilt samfunn er avhengig av at
menn både bidreg meir og får lov til å bidra meir. Difor er
det veldig bra at Regjeringa vil gje dette temaet ekstra
merksemd, og det er bra at budsjettet legg til rette for det.
20 mill. kr meir til likestillingsarbeid neste år er ein kraf-
tig vekst samanlikna med det vi har sett mange tidlegare
år.

Utfordringane i barnevernet er store og mange. Det er
stadig fleire barn som treng og får hjelp frå barnevernet.
Det kan vere både positivt og negativt. Dersom det er slik
at det er stadig fleire barn som lid, er det sjølvsagt negativt
og yttarst alvorleg, men om det er slik at det no er fleire
av dei barna som tidlegare ikkje vart oppdaga og sett, som
no får hjelp, er det viktig og bra.

100 mill. kr ekstra til det statlege barnevernet er ei vik-
tig og riktig satsing, og i tillegg kjem altså kompetansehe-
vingstiltak i det kommunale barnevernet med 12 mill. kr
meir for neste år.

Vi er opptekne av meir kunnskap, meir forsking. Det
gir betre innsikt og moglegheit for å treffe det rette valet.

Over fleire år har vi sett at barnevernet har hatt ein
vanskeleg økonomi. Det er trygt å vite at Regjeringa tek
grep og styring. Ein skikkeleg gjennomgang av alle sider
ved barnevernet er viktig, slik at vi heile tida veit at vi bru-
kar pengane på ein best mogleg måte, for å hjelpe dei bar-
na som har behov for hjelp.

Arbeidarpartiet er oppteke av at det statlege barnever-
net skal utnytte kapasiteten i eigne institusjonar så godt
som mogleg, samtidig som vi veit at stiftingar og ideelle
organisasjonar også gjer ein viktig jobb i barnevernet.
Men vi vil til livs dei store kommersielle aktørane, dei
som hentar ut store utbytte av å drive barnevernsinstitu-
sjonar. Det er Regjeringa og regjeringspartia si haldning
at barnevernet ikkje er noko vi skal drive business med.
Det er ikkje fordi det er eit glimrande forretningskonsept,
at vi har eit barnevern.

Difor er altså vårt svar på utfordringane i barnevernet
ei økonomisk styrking på over 100 mill. kr og ein grundig
gjennomgang, slik at vi får god kontroll og styring med
både økonomien og med tilboda som blir gitt. Eg registre-
rer at Framstegspartiet sitt svar på desse utfordringane er
dramatiske kutt.

I forlenginga av dette gjer vi også eit anna viktig grep,
nemleg at vi overfører omsorgsansvaret for dei einslege
mindreårige asylsøkjarane til barnevernet. Vi startar neste
år med dei som er under 15 år. Dette er også ei konkret
oppfølging av Soria Moria-erklæringa og viktig for ei ut-
sett gruppe, som einslege mindreårige asylsøkjarar ofte
er. Det kostar oss 25 mill. kr. Men omsynet til desse barna

tilseier at dei økonomiske bekymringane ikkje bør vere
det som valdar oss størst hovudbry.

Neste års budsjett gir større merksemd og tek i bruk
fleire verkemiddel overfor dei barna som treng hjelp. Det
gir ein ny giv i likestillingsarbeidet. Vi er i ferd med å nå
eit over 30 år gammalt mål om at alle som ønskjer det,
skal få ein plass i barnehagen. Alt saman er gode eksem-
pel på at vi er på rett veg, og at løfta blir innfridde. Men
aller viktigast er det at dette er viktige satsingar for dei
barna, for dei vaksne, for alle dei i vårt land som dette an-
går. Dei får hjelp, støtte og moglegheit til å leve gode liv
og til å utvikle seg, anten dei er unge eller gamle, gjennom
den kraftige betringa og kraftige satsinga for barnehagane
og på barne- og likestillingsområdet som dette budsjettet
inneber.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Ulf  Erik  Knudsen  (FrP) [10:21:28]:  Representan-
ten fra Arbeiderpartiet pratet mye om barnefamiliene som
vinnere i det budsjettet som behandles i dag. Det er en
sannhet med modifikasjoner. Barnetrygd er en treffsikker
ordning overfor barnefamiliene. Mange barnefamilier
velger å la barnetrygden gå direkte til barnet og det barnet
trenger. Likevel, i de årene jeg har sittet i familiekomi-
teen, synes jeg Arbeiderpartiet har hatt et veldig defensivt
forhold til barnetrygden. Man har ikke gått inn for pris- og
kostnadsjustering av barnetrygden, hvilket vil si at man
reelt sett har ønsket at den skal gå ned. Vi er kjent med at
Arbeiderpartiet har som mål å kutte og fjerne kontantstøt-
ten. Er det slik at man også har som et langsiktig mål å
fjerne barnetrygden?

Espen Johnsen (A) [10:22:26]:  Svaret på spørsmålet
er nei. Vi har ikkje eit langsiktig mål om å fjerne barne-
trygda. Barnetrygda i dag utgjer 11 640 kr pr. barn. Det vi-
darefører vi for neste år. Det er òg riktig at barnetrygda ik-
kje har vore prisjustert på ti år. Den summen som gjeld for
i år, vidarefører vi altså òg for neste år.

Så er det eit forhold som ein berre må ta inn over seg,
og det er at Bondevik-regjeringa fjerna småbarnstillegget
i barnetrygda i den perioden dei sat. Vi tilpassa kontant-
støtta til barnetrygda i det budsjettet som gjeld for i år. Så
gjer vi ei viktig endring i barnetrygda for neste år, og det
er at vi innfører eit Svalbard-tillegg, slik at dei familiane
som bur på Svalbard og som har rett til barnetrygd, får eit
tillegg tilsvarande finnmarkstillegget.

Så barnetrygda blir vidareført, og vi har altså ei ekstra
satsing i forhold til familiar på Svalbard.

Olemic Thommessen (H) [10:23:37]:  Vi kjenner jo
til Arbeiderpartiet og SVs langvarige kamp mot kontant-
støtten. Ved nesten enhver anledning angripes kontant-
støtten av disse partiers representanter, og det manglet
ikke på høy profil i dette spørsmålet i valgkampen. Senest
i replikkordskiftet tidligere i dag var jo også representan-
ten Tove Karoline Knutsen her med en kritisk vinkling på
kontantstøtten.
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I Soria Moria-erklæringen heter det at kontantstøtten
skal legges om når full barnehagedekning er oppnådd. Vi
skulle gjerne vite hva det egentlig betyr. Hva betyr omleg-
ging? Vi regner med at det betyr en dramatisk nedtrap-
ping. Betyr det at kontantstøtten skal fjernes, eller betyr
det at man vil videreføre kontantstøtten også når full bar-
nehagedekning er et faktum, forhåpentligvis om ikke alt-
for lenge?

Espen Johnsen (A) [10:24:39]:  Eg trur det er vel
kjent for alle i denne salen og forhåpentlegvis for alle uta-
for denne salen at Arbeidarpartiet er imot kontantstøtta.
Det har partiet vore heile tida. Vi meiner det er ei ordning
som ikkje er spesielt treffsikker og ikkje eit spesielt godt
verkemiddel i forhold til dei familiepolitiske, likestil-
lingspolitiske og barnepolitiske måla vi har. Det har vi
sagt og meint heile tida, og det står vi framleis for.

I budsjettet for neste år gjer vi inga endring i forhold til
budsjettet for i år. Det er rett som representanten seier, at
Soria Moria-erklæringa seier at vi skal behalde ei avgrensa
kontantstøtteordning for 1- og 2-åringar, og at omlegging
tidlegast skal skje når vi har full barnehagedekning – tidle-
gast frå 2008. Kva slags type omlegging det blir, må ein då
få svar på når vi har kome dit at vi har oppnådd full barne-
hagedekning. Det håpar vi skjer fort, men inntil vidare be-
held vi den ordninga som er i dag for 1- og 2-åringar.

Presidenten:  Flere har ikke bedt om ordet til replikk.

Ulf  Erik  Knudsen  (FrP)  [10:26:18]:  Fremskritts-
partiet er av den oppfatning at familien er en av de viktigs-
te pilarene i dagens samfunn. Det er Fremskrittspartiets
oppfatning at dersom det føres en aktiv og riktig familie-
politikk, vil dette gi betydelige samfunnsgevinster både
på kort og på lang sikt.

Fremskrittspartiets familiepolitikk har følgende
hovedelementer: Vi står for
– valgfrihet når det gjelder omsorg – derfor går vi inn for

en satsing på kontantstøtte, barnetrygd og barnehager
– en rettferdig ordning for samvær og bidrag som tar

hensyn til begge foreldre, og ikke minst til barnet
– reell likestilling uten kvotering eller særfordeler som

følge av kjønn, hudfarge eller seksuell legning
– et styrket forbrukervern

Etter Fremskrittspartiets oppfatning er det svært viktig
å gi familien en betydelig mulighet for valgfrihet og råde-
rett over egen familiesituasjon. Fremskrittspartiet vil på
det sterkeste advare mot dem som forsøker å svekke for-
eldrenes rolle i forhold til barnet. Vi husker SVs uttalelser
om at alle barn skal i barnehage.

Det offentlige kan aldri fullt ut erstatte foreldrene når
det gjelder å skape trygge rammer og tilhørighet for et
barn. Fremskrittspartiet mener at barnehager og foreldre-
kurs er verktøy som foreldrene skal bruke i sitt daglige ar-
beid med omsorg og oppdragelse og ikke minst i det å
lære barnet respekt for andre og andres eiendom.

Vi ser altfor mange barn som vokser opp og som ikke
har fått med seg elementære basiskunnskaper om rett og
galt, hva som er mitt og ditt.

Stadig flere par opplever samlivsbrudd. Dette er en ut-
vikling som ikke bare rammer Norge, men store deler av
den vestlige verden. Vi mener det er naivt å tro at offent-
lige samlivskurs kan snu denne tendensen. Men når det
først går galt med et samliv, må vi legge til rette for en
rettferdig fordeling av samvær og økonomisk byrde. Ho-
vedregelen må være at barnet skal ha kontakt med begge
sine foreldre.

Etter over fem år i Stortingets familiekomite har jeg
sett mange grelle eksempler på at barn brukes som våpen
i en konflikt mellom foreldre. Dette er trist, men også i en
del tilfeller et resultat av det systemet vi har. Her er det
store utfordringer å ta fatt på for vår sittende familieminis-
ter.

Som jeg sa innledningsvis, ønsker Fremskrittspartiet å
gi foreldrene valgfrihet gjennom kontantstøtte og gjen-
nom å pris- og kostnadsjustere barnetrygden. I denne
sammenheng vil Fremskrittspartiet vise til at kontantstøt-
ten har vist at den har vært svært vellykket og gitt positive
resultater for de familiene som har gjort seg nytte av ord-
ningen. Fremskrittspartiet vil ta avstand fra den tendensen
Regjeringen ser ut til å legge seg på, ved at man ønsker å
redusere utbetalingene av kontantstøtte. Dette rammer
foreldre som ønsker en mulighet til å være sammen med
barna sine i den første perioden av barnas liv, som er så
viktig.

Når man ikke satser på barnetrygd og kontantstøtte,
frarøver også Regjeringen foreldre med liten inntekt en
mulighet til valgfrihet. I realiteten betyr dette at Regjerin-
gen prioriterer foreldre med middels eller høy inntekt, alt-
så at reell valgfrihet kun er for de rike.

Valgfrihet er viktig for Fremskrittspartiet. Det inne-
bærer satsing på kontantstøtte og barnetrygd, men det
innebærer også at alle som ønsker det, skal få tilbud om
barnehageplass.

Vi står fast på det kompromiss som Stortinget vedtok,
som skulle gi likebehandling av offentlige og private bar-
nehager, økt utbygging og lavere foreldrebetaling. Av og
til føler vi at vi står litt alene på dette feltet. Regjeringen
holder verken løftene om å følge opp maksprisen eller om
å innføre reell likebehandling av de offentlige og de pri-
vate, og mange steder er det stor usikkerhet og betydelig
underskudd i barnehagene. Med reell likebehandling vil
alle barnehager ha motivasjon til å begrense sine kostna-
der, samtidig som det fokuseres på tilbudets kvalitet.

Vårt ønske om valgfrihet omfatter også fødselspermi-
sjon. Vi mener at det bør være opp til det enkelte par hvor-
dan de vil fordele fødselspermisjonen mellom seg. Alter-
nativt mener Fremskrittspartiet at begge foreldre bør ha
en like stor reservert kvote av permisjonen.

Fremskrittspartiet erkjenner at for enkelte barn kan
situasjonen være så vanskelig at det blir nødvendig å fjer-
ne dem fra hjemmet. Vi erkjenner også at det derfor er
nødvendig med et barnevern. Min kollega representanten
Karin S. Woldseth vil gå grundigere inn på vår politikk
med hensyn til barnevernet i sitt innlegg.

For oss i Fremskrittspartiet står forbrukerhensyn sen-
tralt. Forbrukerne skal ha muligheten til å kunne nå frem
med sine klager. Vern om forbrukernes rettigheter er en
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helt nødvendig del av et velfungerende marked. Forbru-
kermyndighetene har i en årrekke gjort en solid jobb, men
blir stadig pålagt vanskeligere oppgaver, bl.a. som følge
av utviklingen av handel over nettet og handel over lande-
grensene.

Fremskrittspartiet mener derfor at det bør vurderes en
styrking av dette området. Vi mener imidlertid at man
også innenfor dette området må søke å utnytte ressursene
mest mulig effektivt. En samordning eller sammenslåing
av alle de forbrukerpolitiske arbeidsområdene bør etter
vårt syn vurderes.

Fremskrittspartiet mener at dagens likestillingspolitikk
er fundamentalt feil og i en del tilfeller vil hindre reell li-
kestilling. Prinsipielt mener Fremskrittspartiet at det er en
selvfølge at man får lik lønn for likt arbeid. Likevel vil
Fremskrittspartiet ta avstand fra at man skal tildeles stil-
linger etter kjønn. Det burde være en selvfølge at stillin-
ger tildeles etter kompetanse.

Fremskrittspartiet gav sin subsidiære støtte til omorga-
niseringen av den statlige virksomheten innenfor likestil-
ling og arbeid mot diskriminering. Vi gjorde dette ikke
primært for å styrke arbeidet, men for å effektivisere virk-
somheten administrativt og på sikt få den redusert eller
avviklet.

Det er altså vårt syn av bevilgningene til dette formål
skal avvikles. Vi finner det ikke rimelig at noen skal ha
krav på spesielle tiltak og særlig beskyttelse av lov og/el-
ler ombud kun basert på kjønn, rase eller seksuelle prefe-
ranser.

Fremskrittspartiet tar altså avstand fra at det offentlige
skal bruke store ressurser på å ivareta friske, voksne, in-
telligente og i mange tilfeller velutdannede menneskers
rettigheter. Vi har full tiltro til menneskenes egen evne til
å klare dette, tiltro til at kvinner og menn kjenner sine be-
hov og rettigheter, og tiltro til at de selv kan ivareta disse
gjennom det generelle lovverket som gjelder for alle i det-
te landet. All annen tankegang mener vi er en krenkelse av
det enkelte individs integritet og evne til å ta egne beslut-
ninger.

Fremskrittspartiet vil dog påpeke at selv om man avvi-
kler likestillingsforskning, kompetansesenter for likestil-
ling, likestillingsombudet, Senter mot etnisk diskrimine-
ring – SMED – osv., vil enkeltindividets rettigheter fort-
satt opprettholdes av regelverket i likestillingsloven, i ar-
beidsmiljøloven og i avtaler inngått mellom arbeidstaker-
og arbeidsgiverorganisasjonene. I tillegg til dette er det en
rekke frivillige organisasjoner, ideologiske organisasjo-
ner og politiske partier som har likestilling som sitt sen-
trale varemerke og arbeider på dette området.

At det er betydelige krefter i det norske samfunn som
ønsker å videreføre gårsdagens likestillingspolitikk, be-
kreftes ikke minst ved at det er mange som fortsatt har en
ufravikelig tro på kjønnskvotering. Fremskrittspartiet me-
ner at et individ som har fått et arbeid eller en posisjon på
grunn av sitt kjønn og ikke på grunn av sine kvalifikasjo-
ner, nedvurderes av både samfunnet og seg selv.

Med det vil jeg ta opp Fremskrittspartiets forslag og de
forslag som vi står sammen med andre om, under ramme-
område 2.

Jeg vil samtidig gjøre oppmerksom på at forslagene
nr. 15, 16, 17 og 18 skal stikkordet «kan overføres» rettes
til «overslagsbevilgning» under kap. 315 post 70. Disse for-
slagene skulle også vært omtalt på side 83 i innstillingen.

Så vidt jeg vet, skal også Stortingets sekretær være
kjent med denne problematikken.

Presidenten:  Representanten Ulf Erik Knudsen har
tatt opp de forslag han viste til.

Det blir replikkordskifte.

Britt Hildeng (A) [10:36:05]:  En tror det ikke før en
hører det. Fremskrittspartiet finner det ikke rimelig at
noen skal ha krav på spesielle tiltak eller særlig beskyttel-
se av lov eller ombud basert på kjønn, rase eller seksuelle
preferanser. Fremskrittspartiet tar avstand fra at det of-
fentlige skal bruke ressurser på å ivareta friske, voksne,
intelligente menneskers rettigheter.

Betyr dette at Fremskrittspartiet benekter at det i
Norge foregår diskriminering overfor kvinner, homofile
og mørkhudede innvandrere? Benekter Fremskrittspartiet
at mange utestenges fra arbeidslivet, har lavere lønn og er
underrepresentert i politikk og ledende stillinger? Og er
det slik at Fremskrittspartiet overhodet ikke vil gjøre noe
med disse forholdene?

Ulf Erik Knudsen (FrP) [10:37:10]:  Siden jeg er
gift med en sykepleier, vet jeg mye om at det er store
lønnsforskjeller mellom manns- og kvinneyrker. Dette
har langt mer med den lønnspolitikk som storting og sær-
lig regjering fører. Hildeng representerer jo et regjerings-
parti, som faktisk kan gjøre noe med den lønnspolitikk
som føres overfor f.eks. kvinneyrker i Norge. Jeg kommer
selv fra et kvinneyrke, nemlig offentlig saksbehandler i
stat, som også har slitt med lave lønninger. Så jeg er full-
stendig kjent med det. Jeg har ingen tro på at vi gjennom
lover og kvoteringer kan rette opp dette. Dette handler om
rettferdighet i lønnspolitikken, og at de som sitter og sty-
rer i kommunene, i Regjeringen og i fylkene, faktisk tør
og evner å gjøre noe med det lønnsgapet som er mellom
kvinner og menn.

May Hansen (SV) [10:38:28]:  Hele komiteen, også
Fremskrittspartiet, er bekymret for utviklingen i barnever-
net. Flere og flere barn trenger tiltak. Likevel kutter Frem-
skrittspartiet 480 mill. kr i barnevernet. Man kutter 150
mill. kr i private institusjonsplasser, som Fremskrittspar-
tiet lovpriser i innstillingen, og begrunner dette med at
man skal gå inn med tiltak tidlig, slik at man ikke trenger
institusjonsplass. Det er for så vidt alle enig i, men det er
kommunene som driver med det forebyggende barnever-
net. Det har dette stortinget ingen mulighet til å påvirke,
så disse barna er der neste år.

Videre kutter Fremskrittspartiet i bevilgningen til min-
dreårige asylsøkere og mindreårige flyktninger som har
fått opphold i Norge, fordi deres politikk vil føre til at fær-
re av disse kommer til Norge. Men Fremskrittspartiet har
ikke ført noen innvandringspolitikk i dette stortinget og
dette landet, så disse barna er der.
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Hva vil Fremskrittspartiet gjøre med de barna som
trenger tiltak i barnevernet?

Ulf Erik Knudsen (FrP) [10:39:33]:  For å ta det sis-
te først er det slik at hvis Fremskrittspartiets alternative
statsbudsjett hadde blitt vedtatt, måtte det ses i en sam-
menheng. Det ville sendt et betydelig signal til dem som
ønsker å komme til Norge gjennom innvandring, og inn-
vandringen ville gått kraftig ned. Det vet vi i og med at
Fremskrittspartiet har en politikk som ligner svært mye på
den som føres i Danmark, hvor det har vært en betydelig
reduksjon i innvandringen. Derfor er det også rimelig at
de enkelte poster tar høyde for det.

Når det gjelder de kutt som Fremskrittspartiet har fore-
slått i barnevernet, mener vi at det er et betydelig effekti-
viseringspotensial i den administrative biten på dette om-
rådet. Men, som jeg også sa i mitt innlegg, i et senere inn-
legg i dag vil Karin S. Woldseth utdype vår politikk på
dette området.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [10:40:40]: 
Framstegspartiet vil både fjerne likestillings- og diskrimi-
neringsombodet og avvikle rubbel og bit av budsjettpen-
gar til likestillingsformål. Trur verkeleg Framstegspartiet
at likestillinga har kome dit ho er i dag, av seg sjølv, utan
ein offensiv og konkret politikk på området? Ein ser at li-
kestillingskampen ikkje er vunnen ein gong for alle. Det
er noko ein må jobbe kontinuerleg med.

Når det gjeld familien, ønskjer ikkje Framstegspartiet
å svekkje familiens rolle. Det er jo flott. Når representan-
ten i sitt innlegg seier at det er naivt å tru at samlivskurs
har nokon effekt på skilsmissestatistikken, treng ikkje
Framstegspartiet å tru, men dei kan jo lytte til alle dei sig-
nala som har kome frå par som har opplevd det som posi-
tivt å gå på samlivskurs, som eit godt tiltak for å førebyg-
gje samlivsbrot. Det er heilt utruleg at Framstegspartiet
ikkje vil vere med på det lyftet.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [10:41:57]:  Jeg tviler ikke
på at det er mange som føler at et samlivskurs er flott,
hyggelig og oppbyggende for forholdet. Samtidig tror jeg
at de som melder seg på et samlivskurs, er par som har en
god kommunikasjon og er oppmerksomme på de utford-
ringer som er i det å ha et liv sammen, og det er ikke de
parene som er mest truet og i faresonen når det gjelder
skilsmisse.

Når det gjelder likestilling, er det umulig å svare på det
på de resterende sekundene. Jeg vil bare bemerke at det er
gjort mye bra på likestillingsområdet på 1970- og 1980-
tallet. Problemet er at det er den samme politikken som
fortsatt føres, selv om vi nå er i en situasjon hvor kvinner
er de dominerende på bl.a. universiteter og høyskoler.

Presidenten:  Replikkordskiftet er omme.

Olemic  Thommessen  (H)  [10:43:30]:  Familiepo-
litikken er et krevende felt. Når vi skal forme en politikk
som berører så nære forhold som familieforhold, skal vi

møte den oppgaven med atskillig ydmykhet. Her er det in-
gen sannheter og ingen endelige løsninger.

Familien, våre nærmeste, denne litt underlige krets av
mennesker som enten er bundet sammen gjennom blodets
bånd eller har funnet hverandre på mer eller mindre tilfel-
dig vis og stiftet familie gjennom samboerskap, partner-
skap eller ekteskap, er de vi kjenner aller best, men likevel
lar oss overraske av. Det er de vi aller mest trenger støtte
fra, men som det likevel er aller vanskeligst å snakke om
problemene med. Det er de vi kan føle oss verst overkjørt
av, men som vi likevel lojalt stiller opp for. Det er disse vi
ønsker å dele vårt innerste med, vår kjærlighet og våre fø-
lelser – et krevende, men også vakkert landskap.

For Høyre er familien den viktigste rammen om barnas
oppvekst. Det er der de best kan oppleve den tilhørighet,
nærhet og omsorg som gir den nødvendige plattformen
videre i livet. Foreldre skal ha hovedansvaret for barnas
oppdragelse og gi dem det de trenger videre.

Som familien er barnas viktigste punkt for tilhørighet,
blir også familien den viktigste ramme for slektens vide-
reføring, der familiemedlemmer i alle aldre har en rolle å
spille. Høyre vil investere i familien som grunnleggende
institusjon. Utgangspunktet for Høyres generelle politikk
ligger også der, i å sikre familiene gjennom en sunn øko-
nomi, et lavt rentenivå og høy sysselsetting. Med det som
utgangspunkt skal vår familiepolitikk handle om å gi fa-
miliene tid, rom, økonomi og valgfrihet til selv å forme
sine liv og videreutvikle familiebåndene, hjelpe de fami-
liene som ikke fungerer, og ikke minst hjelpe den enkelte
der det trengs.

I dette budsjettet ønsker vi å styrke familienes valgfri-
het på flere måter. En gjennomgående bekymring i denne
sammenhengen er Regjeringens tilbakevendende uttrykte
skepsis til private løsninger og leverandører, det være seg
i barnehagesammenheng, i barnevern eller på andre om-
råder. Vi hørte det senest nå i representanten Johnsens
innlegg tidligere i dag.

Valgfrihet forutsetter et mangfold bestående av både
offentlige og private løsninger. Å tilrettelegge for private
alternativer initiert av privatpersoner, bedrifter eller frivil-
lige organisasjoner gir utvikling og nytenkning innenfor
fagfeltene. Det må gis rom for ulike tilnærminger til de
oppgaver som skal løses. Man skal ikke undervurdere de
krefter og det initiativ som ligger hos enkeltmennesker og
institusjoner som drives i privat regi.

Høyre mener full barnehagedekning er viktig. Valgfri-
het for familiene handler om at barnehage skal være til-
gjenglig for alle som ønsker det. En kraftig vekst i utbyg-
gingen av private barnehager er en forutsetning for å opp-
nå målet om full barnehagedekning. Det er påkrevd med
økt likebehandling mellom offentlige og private aktører.
Høyre foreslår derfor en dekningsgrad på 90 pst., mot da-
gens 85 pst., samt en økning av skjønnsmidlene. Høyre
mener det er viktig å respektere at noen ikke ønsker bar-
nehage for de aller minste. Derfor foreslås en økning av
kontantstøtten på 5 pst. Det er også i denne sammenheng
verdt å peke på behovet for forskning på omsorgsformer i
tidlig barndom, noe vi ønsker å styrke.
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Med den sterke utbygging av barnehager som vi nå ser,
er Høyre opptatt av kvaliteten. Vi har store utfordringer i for-
hold til det å skaffe kvalifiserte mennesker. Høyre ønsker en
strategi. Vi vil gjerne se hvordan man skal få til den sterke
rekrutteringen som nå må skje. Vi ønsker også en styrket
forskning og en kompetanseheving hos dem som jobber i
barnehagene, ikke minst gjelder dette i forhold til språkopp-
læring, omsorg og opplæring av funksjonshemmede.

Barneraten ser ut til å synke også i Norge. Svikt i be-
folkningstilveksten kan gi betydelige problemer når en
voksende andel eldre utløser store omsorgsbehov og pen-
sjonsforpliktelser. Høyre mener derfor det er viktig å sti-
mulere til store familier. Vi ønsker, som et ledd i en grad-
vis opptrapping, å bygge opp barnetrygden, og foreslår
derfor en økning på 1 000 kr i året til familier med fire
barn eller flere – kanskje ikke så mye, men det er et signal
om å styrke denne gruppen på sikt.

For Høyre er også saken om like rettigheter ved svan-
gerskap og fødsel for selvstendig næringsdrivende kvin-
ner svært viktig. Og vi har, som mange vil vite, også frem-
met et eget Dokument nr. 8-forslag om det. Dette har vi
med i vårt budsjett. Dette er en viktig sak i et likestillings-
perspektiv, men det er også en viktig sak i forhold til fa-
milienes valgfrihet og faktiske muligheter til å innrette
seg. Ikke minst i distriktene er kvinners muligheter til sys-
selsetting nettopp knyttet opp til egen virksomhet. Like-
stillingsperspektivet ligger også til grunn når Høyre fore-
slår å utvide fedrekvoten med én uke.

Familien er som sagt en vanskelig arena. Det er når
frustrasjoner, rusmiddelmisbruk og sosiale og psykiske
problemer blir blandet med de følelser og bånd som kjen-
netegner slektskap, at vi får de styggeste utslag av fysisk
vold og psykisk terror. Høyre støtter økningene som lig-
ger inne på dette området, bl.a. de ekstra bevilgningene vi
i Stortinget har fått til til samlivskurs. Vi gir også vårt bi-
fall til statsråden, og jeg vil benytte anledningen til å gi
henne et kompliment for å vise et oppriktig engasjement
på disse områdene. Høyre legger også inn budsjettmessi-
ge signaler i form av forslag om ytterligere styrking av
forskning på området og av incestsentre og krisesentre.

Barn er enkeltmennesker med krav på å bli sett – ikke
bare i en familiesammenheng, men også ut fra sine helt
selvstendige behov. Høyre legger stor vekt på at alle barn
gjennom et godt språk og senere lese- og skriveferdighe-
ter skal være godt rustet senere i livet. Vi har gjennom et
eget Dokument nr. 8-forslag tatt dette opp, og vi gjentar
det her også. Språkkartlegging i ung alder, med derav føl-
gende ulike tiltak for dem som trenger det, må være en
prioritert oppgave. Høyre savner en strategi fra Regjerin-
gen på dette området.

Høyre er også opptatt av barn og unges særlige utford-
ringer i de større bysamfunnene. Det er viktig at det tilret-
telegges for muligheter til deltakelse i fritidsaktiviteter,
slik at bysentrene ikke blir tilholdssted for rotløs ungdom.
Vi foreslår derfor å styrke bevilgningen også til disse for-
målene.

Høyre er opptatt av å bekjempe diskriminering av en-
hver art. Vi har tidligere i denne sal tatt opp spørsmålet
om behovet for generelle bestemmelser når det gjelder

diskrimineringslovgivningen, og vi forstår at Regjeringen
arbeider med å fremme forslag om det. Vi ser frem til at
det skal skje. Vi synes det fortløpende er behov for å et-
terlyse denne saken. Vi får ofte henvendelser om dette, og
vi ser ofte beskrevet eksempler om dette i dagspressen.
Jeg tror at et generelt fundament i spørsmålet om diskri-
minering vil styrke de debatter som følges av dette.

Høyre er også opptatt av forbrukernes rettigheter. I
denne sammenhengen vil vi uttrykke bekymring over noe
som vi oppfatter som en litt manglende forståelse fra Re-
gjeringen når det gjelder hvordan konkurranse skal funge-
re. Vi synes det er behov for å se en sterkere sammenheng
mellom konkurranselovgivingen og konkurransefeltet og
det mer generelle forbrukerarbeidet som ligger i statsrå-
dens departement. Det er en svakhet at dette ses i to for-
skjellige sammenhenger. Vi håper Regjeringen vil ta tak i
å styrke båndene mellom departementene når det gjelder
dette, men også at man i de løpende sakene sørger for at
dette henger bedre sammen.

I debatten som har vært hittil i dag, er det en problem-
stilling som har kommet opp. I sin kamp mot kontantstøt-
ten opplever jeg at regjeringspartiene stadig kommer til-
bake til spørsmålet om innvandrernes bruk av kontantstøt-
te i forhold til barns behov for å gå i barnehage. Jeg synes
man skal tenke seg litt om. Hva er det egentlig man sier
om innvandrermennesker? Hvilket menneskesyn er det
man faktisk viser, når man til stadighet pukker på at inn-
vandrere ikke er i stand til å ta stilling til hva som er best
for egne barn? Det ligger et perspektiv av menneskesyn i
dette som jeg ikke umiddelbart vil tillegge posisjonsparti-
ene, men som jeg synes man skal tenke igjennom, fordi
det faktisk handler om respekt overfor enkeltmennesker,
også dem med annen hudfarge enn vår.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Espen Johnsen (A) [10:53:47]:  Vi høyrde i innlegget
frå representanten Thommessen om ulike tiltak som
Høgre ønskjer å støtte. Men ut frå Høgre sine forslag og
ønske skulle altså dette budsjettet helst ha vore kutta med
336 mill. kr. Det må ein vel forstå slik at ut frå Høgre sitt
syn er 336 mill. kr for mykje pengar innanfor denne bud-
sjettramma. Så ser vi av innstillinga at Høgre ønskjer å
auke foreldrebetalinga i barnehagane med fleire hundre-
lappar kvar månad, slik at driftstilskotet kan kuttast med
700 mill. kr. Vi ser at partiet òg har stor omtanke for kon-
tantstøtta, som skal aukast med nesten 100 mill. kr. Så då
er det klart at Høgre vil kutte i barnehagesatsinga. Men
det hadde vore interessant å vite kva andre tiltak og ver-
kemiddel Høgre meiner ein er tvungen til å bruke for my-
kje pengar på i denne innstillinga, og som dei ideelt sett
meiner burde vore kutta ned – om det er likestillingsar-
beid, om det er homopolitikken, om det er barnevernet,
eller om det er andre satsingar som nå blir styrkte, men
som Høgre meiner burde vore kutta med 336 mill. kr, slik
dei har foreslått.

Olemic Thommessen (H) [10:54:47]:  Representan-
ten Johnsen vil ha merket seg at Høyre ved flere anlednin-
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ger har brukt maksprisen for barnehageplass som ut-
gangspunkt for å hente inn penger i andre sammenhenger.
Man vil se av de budsjettforslagene vi har, at de faktisk er
meget vel anvendt også, i det store bildet.

Når vi mener dette er forsvarlig, er det jo for det første
fordi vi ikke øker barnehageprisen dramatisk på noen må-
te. Vi ligger også betydelig lavere enn det som var snittet
den gangen makspris ble innført.

Erling Sande (Sp) [10:56:00]:  Barn og unge sine
oppvekstvilkår er viktige. I tillegg til det representanten
Thommessen nemner om familien, veit vi at eit godt
skuletilbod og eit godt fritidstilbod kan vere med og gje
ein meiningsfull kvardag og ein rikare oppvekst for barn
og unge. Gjennom tida i Bondevik II-regjeringa var re-
presentanten Thommessen og Høgre med på å strype
kommunane økonomisk, og det førte faktisk til kutt i
skular, og svært mange ungdomsklubbar vart lagde ned,
med det til følgje at barn og unge tapte viktige fritidstil-
bod. Eg går ut frå at representanten Thommessen deler
engasjementet for å gje ungdom ein meiningsfull opp-
vekst. Og då er det spennande å høyre kva tiltak det er
Høgre og representanten Thommessen ønskjer å satse
på, som let seg kombinere med at det framleis er trong
kommuneøkonomi og svekt støtte til barne- og ung-
domsarbeidet i kommunane.

Olemic Thommessen (H) [10:56:56]:  Nå er det fak-
tisk slik at det er litt forskjell på hvordan kommunene
håndterer dette. Representanten Sande vil kanskje være
kjent med at mange Høyre-styrte kommuner faktisk har
en høyere bruk av midler til kulturtiltak, og i kommunen
betyr det svært ofte mer midler til barn og unge enn hva
vi ser i en del røde og kanskje også rød-grønne kommu-
ner. Det viktigste her er å gi kommunene frihet til å kunne
prioritere, og til å kunne innrette økonomien sin slik at
man faktisk kan ta i bruk de ønskede tiltak. Her er det jo
store forskjeller mellom kommuner. Det er stor forskjell
på små kommuner på kanskje et par tusen innbyggere og
svære byer, som Oslo, som vi er i i dag. Men vi ser at hvis
kommunene har armslag og har rom til å prioritere, vet vi
at lokale kommunestyrerepresentanter ønsker å løfte nett-
opp dette feltet frem. Og så stor tillit har faktisk Høyre til
det lokale demokratiet og til våre lokale politikere at vi ser
at dette vil løse seg godt.

Presidenten:  Flere har ikke bedt om ordet til replikk.
Presidenten regner med at representanten Thommes-

sen ønsker å ta opp forslag.

Olemic Thommessen (H) [10:58:11]:  Det har presi-
denten helt rett i. Jeg tar opp Høyres forslag og de forsla-
gene Høyre har sammen med Kristelig Folkeparti og Ven-
stre.

Presidenten:  Da har representanten Olemic Thom-
messen tatt opp de forslagene han refererte til.

May Hansen (SV) [10:58:45]:  Jeg vil starte med en
av Regjeringens hovedsatsinger i 2007, barnehager. Bar-
nehagene er nok en gang budsjettvinner. Vi ser nå at i
kampen for barnehageplass til alle, en kamp som vi har
kjempet i snart 30 år, er målet like rundt hjørnet – det er
snart en realitet.

Barnehagereformen er vi i SV meget stolte av, og vi er
også stolte av statsråden vår, som er reformens far. Det har
til og med Fremskrittspartiet skrevet i sin innstilling – så
da har vel de en reformens mor.

Det skal nå gjennomføres full barnehagedekning til lav
pris og høy kvalitet, og barn skal få lovhjemlet rett til bar-
nehageplass når vi har full dekning. Barnehagene er et
godt pedagogisk tilbud, et godt omsorgstilbud for barn, og
det gir småbarnsforeldre lik mulighet for omsorg og yr-
kesdeltakelse. For barn med minoritetsbakgrunn er barne-
hagen en viktig arena for integrering og språkutvikling.
Det er derfor bra at forsøket med gratis korttidstilbud til
alle fire- og femåringer i bydel Stovner i Oslo, som ble
igangsatt i 2006, blir videreført i 2007, og at ordningen
blir utvidet.

Hovedmålet for denne regjeringa er å legge til rette for
gode oppvekst- og levekår for barn og unge. En av forut-
setningene er en god og helhetlig barne- og ungdomspoli-
tikk, og det er avhengig av en sterkere kommuneøkonomi.
I Regjeringas budsjett for 2007 er det en vekst i bevilgnin-
gene til kommunesektoren på knapt 18 milliarder kr. Det-
te gir kommunene mulighet til å utvikle en bedre barne-
og ungdomspolitikk – og ikke minst møte de store utford-
ringer vi har i det kommunale barnevernet.

Det er nødvendig med et tverrfaglig og tverretatlig
samarbeid i kommunene og på departementsnivå for å få
til en helhetlig politikk for barn og unge. Det må legges til
rette for barn og unges deltakelse og påvirkning. Det vil
være positivt for samfunnsutviklingen. Barn og unge skal
bli hørt.

Likestilling mellom jenter og gutter må vektlegges i li-
kestillingsarbeidet. Regjeringa foreslår å øke midlene til
en rekke tiltak på likestillingsområdet. Økningen fra 2006
til 2007 er på 20 mill. kr.

De frivillige organisasjonene er også sentrale aktører i
arbeidet med å legge til rette for en god oppvekst for barn
og unge.

SV er bekymret for utviklingen i barnevernet. Det er en
foruroligende vekst når det gjelder antall barn som har be-
hov for tiltak fra barnevernet, og det er foruroligende at
antall henleggelser av saker etter melding prosentvis er så
ulikt. Østfold og Oslo er de kommunene som henlegger
flest saker, nesten 30 pst. Det hevdes fra ulike barne-
vernsansatte at det er økonomien som styrer tiltakene,
ikke barnets behov og rettigheter. Dette er meget alvorlig
og må følges opp.

Regjeringa satser på å øke kunnskapen og kompetan-
sen i det kommunale barnevernet ved å bevilge 12 mill. kr
til etableringen av et kompetanseprogram.

Hele komiteen er bekymret for den økonomiske situa-
sjonen i Bufetat. Det er viktig at vi nå får en gjennomgang
av etaten – og ikke minst en gjennomgang av styringsdia-
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logen mellom etaten og Barne- og likestillingsdeparte-
mentet.

I Soria Moria-erklæringen varsler regjeringspartiene at
vi vil overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige
asylsøkere fra utlendingsmyndighetene til barnevernet.
Norge er blitt kritisert av FN for at vi diskriminerer disse
barna, og SV er svært glad for at Regjeringa nå begynner
på denne overgangen, ved at mindreårige asylsøkere un-
der 15 år blir barnevernets ansvar fra 1. oktober 2007. Jeg
vil understreke at dette er en begynnelse. Det blir viktig å
få på plass så raskt som mulig de som er i alderen 15–18
år.

For denne regjeringa er bekjempelse av barnefattig-
dom viktig. En forsterket innsats for barn og familier som
lever i fattigdom, styrkes gjennom en økning på 10 mill. kr
til tilskuddsordningen. Bevilgningene til barne- og ung-
domstiltak i større bysamfunn blir i 2007 på over 50 mill. kr,
hvorav 31,5 mill. kr er øremerket innsatsen mot fattig-
dom. Det er viktig at vi får på plass en helhetlig politikk
innenfor barnevernet når det gjelder barn og unge som sli-
ter.

Og jeg må si – etter å ha hørt replikkvekslingen med
Fremskrittspartiet – at jeg ser fram til å høre Fremskritts-
partiet forsvare hvorfor de kutter 480 mill. kr i bevilgnin-
gene til barnevernet.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [11:04:01]:  Som jeg sa i
min innledning, står Fremskrittspartiet fast på det kom-
promiss som Stortinget vedtok, og som innebar likebe-
handling av offentlige og private barnhager, økt utbyg-
ging og lavere foreldrebetaling. Av og til føler vi oss litt
alene ved å stå på det kompromisset.

Regjeringen holder ikke løftene – verken om å følge
opp makspris, eller om å innføre reell likebehandling av
offentlige og private. Mange steder er det stor usikkerhet
og betydelige underskudd når det gjelder barnehagene.
Ifølge Private Barnehagers Landsforbund er det mange
som vurderer nedlegging.

Mitt spørsmål til representanten fra SV er om hun er
komfortabel med det klare bruddet på de løftene man har
gitt når det gjelder maksprisen – som er økt – og det å inn-
føre reell likebehandling.

May  Hansen  (SV)  [11:04:55]:   Denne regjeringa
bryter ikke løftene for barnehagesektoren. I år blir det be-
vilget 3,2 milliarder kr til en økt satsing på barnehager.

Det er helt riktig, som representanten sier, at en del
kommuner ikke har behandlet de private barnehagene
godt nok. Det sier komiteen i sin innstilling. Den sier også
at det er en kommunal plikt å gi de private barnehagene en
likeverdig behandling, og at man må vurdere de kommu-
nene som ikke gjør det.

Maksprisen er ikke et statisk tall. Det vet representan-
ten godt. Denne reformen var vi sammen om, og det er en
kostnads- og prisjustert makspris som foreligger i innstil-
lingen og i budsjettet fra Regjeringa.

Trine Skei Grande (V) [11:06:02]:  SV og Venstre
har stått sammen i mange tiår når det gjelder likestillings-
spørsmål. Vi har kjempet på mange viktige fronter.

Det jeg stiller meg litt undrende til, og som jeg har lyst
til å spørre SV om, gjelder den kampen som nå foregår,
om at kvinner som er gründere, som skaper sin egen ar-
beidsplass, og som kjemper for å skape verdier for seg
sjøl, ikke skal ha de samme rettighetene som de kvinnene
som er vanlige lønnsmottakere. Det Venstre sammen med
Høyre og Kristelig Folkeparti har foreslått i innstillingen,
om å gi gründerkvinner like rettigheter og like muligheter
når det gjelder svangerskapspermisjon, fødselspenger
osv., ønsker vi skal få et skikkelig løft.

Jeg forstår ikke hvorfor SV ikke syns at dette er en vik-
tig likestillingskamp – hvorfor de syns det er viktigere å
kjempe for de offentlig ansatte kvinnene enn for de kvin-
nene som skaper arbeidsplassen sin sjøl.

May Hansen (SV) [11:07:01]:  SV mener at dette er
kjempeviktig – vi kjemper for dette. Det står også i Soria
Moria-erklæringa fra regjeringspartiene at det skal priori-
teres.

Det vi mener er viktigst å få på plass nå, gjelder de ut-
fordringene vi har i barnevernet. Det er bl.a. de mindre-
årige asylsøkerne. Og – ikke minst – må det satses på bar-
nehager, slik at det blir full barnehagedekning i dette lan-
det. Det har vi lovt i 30 år. Det mener jeg, ut fra et likestil-
lingsperspektiv, er absolutt det viktigste for at kvinner
skal få de samme muligheter og rettigheter som menn i ar-
beidslivet, og for at alle barn skal få mulighet til å få en
barnehageplass.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [11:07:59]:
Representanten May Hansen har eit sterkt engasjement
for barnehagar. Det er veldig bra. Det kan ut frå merkna-
der i budsjettinnstillinga verke som om representanten
Hansen ser ein del av dei utfordringane dei private barne-
hagane har, f.eks. når dei får utbetalt skjønnsmidlar i kom-
munane.

Det eg lurer på, er korleis SV vil stille seg til opptrap-
pingsplanen når det gjeld dei private barnehagane, for å få
meir likebehandling mellom kommunale og private bar-
nehagar. Vi veit jo at vi ikkje vil greie å nå målet om full
behovsdekning dersom vi ikkje har offensive og gode bar-
nehagar også. Samtidig veit vi at det er ei utfordring å få
nok kvalifisert personell i barnehagane. Det er mangel på
førskulelærarar. Vi har fremma eit forslag i innstillinga
om strakstiltak for å få auka talet på førskulelærarar. Kan
SV tenkje seg å støtte dette forslaget når det blir votert
over det i dag?

May Hansen (SV) [11:09:03]:  Jeg vil igjen svare at
det viktigste for oss nå er å få på plass full barnehagedek-
ning, både ut fra barnas behov, for at alle barn skal få en
plass, og for at vi skal få på plass det vi har lovet i 30 år.

Når det gjelder kompetanse i barnehagen, er vi kjem-
peopptatt av at vi skal ha høy kvalitet og god kompetanse.
Regjeringa jobber med dette, både i forbindelse med
handlingsplanen og tiltaksplanen, for å få det til.
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Når det gjelder dette med likebehandling i kommune-
ne, har altså kommunene et stort ansvar. Det er kanskje
det jeg har vært mest opptatt av, og sagt flest ganger i den-
ne salen. Da vi jobbet med reformen, var det slik at kom-
munene ikke videreførte sitt nominelle bidrag som denne
reformen var avhengig av. Det er faktisk slik at på tre år er
det lagt inn 18 milliarder kr til barnehager. Det lå 4,5 mil-
liarder kr der. Regjeringa har sagt at vi skal få på plass en
full barnehagedekning, med høy kvalitet og god kompe-
tanse.

Presidenten:  Replikkordskiftet er omme.

Erling Sande (Sp) [11:10:33]:  For Senterpartiet er
ein av berebjelkane i politikkutforminga å sikre borna ein
trygg, god og innhaldsrik oppvekst. Senterpartiet sine
overordna mål om sosial og geografisk utjamning og be-
rekraftig utvikling vil ikkje vere mogleg å nå utan at vi når
målet om å gje born og unge gode oppvekstvilkår.

Familien og heimen er den viktigaste ramma kring
borna sin oppvekst. Ein god familiepolitikk er derfor god
oppvekstpolitikk, og ein god oppvekst gjev gode verdiar
til borna på vegen ut i livet.

Familiepolitikken vår gjev resultat. Vi opplever no at
fleire foreldre brukar meir tid saman med borna sine. Ut-
vida fedrekvote og oppretthalding av kontantstøtta har ef-
fekt, og det er vi glade for. Talet på fedrar som tek permi-
sjon frå arbeidet for å vere saman med borna, aukar.

Senterpartiet er oppteke av at foreldre skal ha mogleg-
heit til å kombinere det å ha små born med ein jobbkvar-
dag. I ein slik politikk er barnehagane eit heilt fundamen-
talt element. Og snart er vi der – kjære medsamansvorne
i den raud-grøne alliansen – at alle born kan få plass i bar-
nehage til ein rimeleg pris. Mange har snakka om det,
men vi er den regjeringa som kjem til å gjere noko med
det! Det er sjølvsagt òg veldig viktig at barnehagetilbodet
har god kvalitet. Det er noko som fleire har vore inne på i
debatten.

Men alt er ikkje rosenraudt. Mange born har det ikkje
bra, og behovet for støtte til familiar og born er aukande.
Velferdssamfunnet sitt støtteapparat er heilt avgjerande
for kva utfall eit tilfelle av omsorgssvikt får. Derfor er det
viktig å sikre eit tilstrekkeleg og godt sikringsnett i form
av eit velfungerande barne- og familievern. Dette er eit ar-
beid som Regjeringa er godt i gang med.

Vi lever i eit samfunn som i stor grad fokuserer på re-
parasjon når eit samfunnsproblem oppstår. Senterpartiet
er overtydd om at vårt samfunn har mykje å tene på å fo-
kusere meir på førebygging. Ikkje berre er det samfunns-
økonomisk riktig å gripe fatt i problema før dei oppstår,
eller i det minste før dei blir for omfattande, men det spa-
rer veldig mange menneske for mykje liding. Gjennom
tilrettelegging i barne- og familiepolitikken, og gjennom
å styrkje den delen av støtteapparatet som tidleg fangar
opp signal om at det er noko gale, når vi fleire på eit tid-
legare tidspunkt. I nesten alle tilfelle vil dette føre til eit
betre resultat. Styrking av førebyggjande arbeid og kunn-
skapsheving i skule og barnehage og ei tettare kopling
med politiet sitt førebyggjande arbeid er gode og viktige

grep i så måte. I Senterpartiet meiner vi òg at satsing på
kultur- og fritidstilbod og frivillig organisasjonsliv passar
inn i ein slik strategi. Men kultur og frivillig arbeid har
sjølvsagt ein sjølvstendig verdi langt utover det reint føre-
byggjande, og det skal vi kome tilbake til seinare i dag.

Lat meg peike på nokre av dei viktige styrkingane Re-
gjeringa gjer i sitt budsjett. Vi er i gang med å sikre eins-
lege mindreårige asylsøkjarar ei betre oppfølging gjen-
nom ei mogleg overføring av desse til barnevernet. På
denne måten er vi med på å sikre ei gruppe som ofte er
svært sårbar, born som kjem til landet utan å ha nære om-
sorgspersonar rundt seg. Ofte kan ikkje eit asylmottak gje
tilstrekkeleg oppfølging av denne gruppa. Regjeringa gjer
no eit viktig grep for å sikre desse ein betre kvardag. Vi
sikrar viktige samlivskurs. Vi styrkjer innsatsen for å mot-
arbeide diskriminering av homofile og lesbiske, og ikkje
minst styrkjer vi fokuseringa på likestilling mellom menn
og kvinner.

Fellesnemnaren for arbeidet til oss alle i denne sal er
kanskje målet om å skape ein betre kvardag for innbyg-
gjarane våre. Noreg har den seinaste tida årleg blitt kåra
til verda sitt beste land å bu i. Likevel ser vi at vi enno har
ein lang veg å gå før alle her i landet deler det synet at
Noreg er verdas beste land å bu i. Eg håpar at dette bud-
sjettet har gjort landet litt betre å bu i spesielt for desse.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Karin S. Woldseth (FrP) [11:14:57]:  Det er relativt
provoserende når representanten fra Senterpartiet sier at
det har vært mye snakk om barnehager, men at denne re-
gjeringen får det til å skje. Det er vel en smule overdrevet,
vil jeg tro. Det var i forrige stortingsperiode at dette fak-
tisk begynte å skje, og den sittende regjeringen følger det
opp. Men det er ikke det jeg har tenkt å spørre represen-
tanten om.

SV ønsker at alle barn skal i barnehage så snart mors
fødselspermisjon er over. Arbeiderpartiet er vel også der,
i og med at de er imot kontantstøtte. Hvor er det blitt av
Senterpartiets familieprofil? Drukner den i rød-grønt
samarbeid? Ønsker også Senterpartiet å fjerne kontant-
støtten på sikt?

Erling Sande (Sp) [11:15:43]:  Lat meg fyrst få seie
heilt tydeleg: Denne regjeringa er den regjeringa som
kjem til å nå målet om full barnehagedekning. Og det
kjem ikkje av seg sjølv. Det kjem fordi vi målretta og
tungt satsa på barnehagane for å nå målet om full dekning.
Så tvilar ikkje eg på at også andre parti har gode intensjo-
nar på barnehageområdet. Men det er altså denne regje-
ringa som gjer noko med det.

Så blir det snakka om familiepolitikk. Jau, Regjeringa
byggjer sin familiepolitikk på Soria Moria-erklæringa. Eg
har lese Soria Moria-erklæringa opptil fleire gonger, og
eg kan ikkje sjå noko der som seier at barn skal inn i bar-
nehagen rett etter at mor er ferdig med sin fødselspermi-
sjon. Det står ikkje noko om det i Soria Moria-erklæringa.
Vil Woldseth setje seg inn i denne regjeringa sin familie-
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politikk, er det ei blekkje som gjeld, og det er Soria Mo-
ria-erklæringa.

Olemic Thommessen (H) [11:16:47]:  Det er riktig at
det er denne regjeringen som kanskje får til full barneha-
gedekning. Men det er vanskelig å se hva nytt denne re-
gjeringen egentlig gjør i forhold til den kursen og de vir-
kemidlene som den forrige regjeringen faktisk hadde lagt
opp til. Tvert imot ser vi at kombinasjonen av makspris og
utbygging har vært en ganske krevende øvelse for å nå
den tidsmessige fremdriften som vi har ønsket for utbyg-
ging.

Så står det å lese i merknadene at de rød-grønne vil ar-
beide videre med «en økonomisk likestilling mellom pri-
vate og kommunale barnehager». Og det er et viktig po-
eng, for det er kanskje nettopp der det kniper. Det er nett-
opp det at de private barnehagene ikke har sterke nok sti-
mulanser, som gjør at vi ikke får opp det tempoet vi alle
ønsker.

Da må jeg få lov til å spørre Senterpartiet: Hva er det
som egentlig ligger i det at man skal arbeide videre med
økonomisk likestilling? Ønsker man å gjøre noe med pro-
senten, f.eks.?

Erling Sande (Sp) [11:17:54]:  Eg har lyst til å under-
streke poenget som eg hadde i forhold til representanten
Woldseth, òg i forhold til representanten Thommessen.
Det er slik at det er lett å snakke om målsetjingane for bar-
nehagepolitikken. Det er lett å stå i denne salen og ha
mange gode ord og formuleringar, men det krev faktisk
økonomiske ressursar dersom ein skal nå målet om full
barnehagedekning. Det er ein økonomisk innsats som er
auka av denne regjeringa, og denne regjeringa har ein
klart større innsats enn den førre. Derfor er det denne re-
gjeringa som innkasserer full barnehagedekning. Så veit
vi sjølvsagt at dette er eit mål som fleire parti i Stortinget
har hatt.

Det er riktig at dei private barnehagane er svært viktige
for å nå målet om full barnehagedekning. Derfor jobbar
Regjeringa no med å få eit overblikk over situasjonen med
å sikre at òg private barnehagar blir behandla på ein rett-
ferdig måte, fordi vi treng dei vidare for å nå dei måla som
vi har sett oss i barnehagepolitikken.

Trine Skei Grande (V) [11:19:07]:  Nå kommer jeg
nok til å bryte et prinsipp og gjøre noe som moren og fa-
ren min har lært meg at jeg ikke skal gjøre, nemlig å stille
spørsmål som gjør at andre blir flaue.

Senterpartiet ble i valgkampen kåret til det beste sin-
gelpartiet. Det var det partiet som hadde de beste forsla-
gene, etter én organisasjons mening. Partiet gikk da i re-
gjering med partier hvor bl.a. en statsråd fra ett av disse
har kommet med mange forslag på dette området. Så viser
det seg at det blir denne regjeringa som parkerer alt arbei-
det når det gjelder single, sjøl om vi har lagt ned et stort
forarbeid. Det var faktisk laget en egen utredning om le-
vekårene for single som gav mange nye innfallsvinkler
også for ny politikk. Likevel velger man å parkere alt i re-
gjering. Og når vi nå legger fram forslag i budsjettet, vel-

ger Senterpartiet å gå imot. Jeg skal gi representanten en
utgang: Hvilke motkrefter er det Senterpartiet og statsrå-
den har følt i Regjeringa som har gjort at alt arbeidet når
det gjelder single, er parkert?

Erling Sande (Sp) [11:20:12]:  Senterpartiet, Regje-
ringa og statsråden, ikkje minst, har eit stort engasjement
for single. Derfor står det i regjeringserklæringa at det
skal kome ei sak om singelpolitikk. Vi er no eitt år ute i
regjeringsarbeidet. Dette skal forhåpentlegvis vare i tre år
til, og Regjeringa har til intensjon å følgje opp det som
står i erklæringa, nemleg at det skal kome ei sak om sin-
gelpolitikk.

Presidenten:  Replikkordskiftet er omme.

Trine Skei Grande (V) [11:21:05]:  Også jeg har lyst
til å begynne med barnehager.

For Venstre har alltid hovedprioriteringen vært å få til
flest mulig barnehageplasser, sjøl om jeg nå også må inn-
rømme at jeg er ganske engstelig når det gjelder kvaliteten
på barnehageplassene. Når vi da har en regjering som har
kuttet i både forskning og høyere utdanning, og som sier
at kompetansesatsingen til denne regjeringa er barnehage-
plasser, er jeg veldig engstelig når man ikke bryr seg om
kvaliteten på disse barnehageplassene.

I tidligere debatter og i tidligere innlegg har det vært
framstilt som om den satsingen som ble gjort under
Bondevik II-regjeringa, var en påtvunget satsing. La meg
bare si at forskjellen mellom Sem-erklæringen og Soria
Moria-erklæringen når det gjelder barnehager, er ganske
liten. Og sjøl om det i historien nok er flest fedre som har
prøvd å lyve seg fra farskap, er det her tydeligvis noen
som prøver å lyve seg til. Og jeg er redd for at noen plut-
selig kan ende i foreningen for feildømte fedre. Ulikhete-
ne mellom de politiske partiene er nok likevel til stede.
Det ene er at man er så opptatt av pris at man har laget en
reform som gir mest til de rikeste, og at man er så opptatt
av at alt skal skje i offentlig regi, at man ikke bryr seg om
forskjellen mellom kommunale og private, noe som kom-
mer til å bli et problem når man skal satse på utbygging.

En annen satsing som Venstre har innenfor denne ram-
men, er at vi ønsker å øke adopsjonsstøtten til 1G. Det er
ingen menneskerett å bli foreldre, men det er en men-
neskerett å ha foreldre. Vi syns det er viktig at når noen
faktisk tar på seg det ansvaret det er å ta til seg et barn, bør
de ikke bli skadelidende økonomisk.

Representanten fra Arbeiderpartiet sa at man ønsket en
ny giv i likestillingspolitikken. Jeg er litt bekymret for at
det blir «ny giv» i gammeldags likestillingspolitikk. At
man ikke ønsker å priortiere kvinnelige gründere, og at
man ikke ønsker en likestilling her, men syns at det er an-
dre, mer gammeldagse tiltak som gjelder, bekymrer meg.
Venstre ønsker at kvinnelige gründere skal ha de samme
rettigheter som de som er arbeidstakere.

Vi ønsker å øke fedrekvoten med én uke utover Regje-
ringens forslag, som også er et viktig likestillingspolitisk
tiltak for å gi fedre rett til lengre tid sammen med barna
sine.
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Vi har en rekke utfordringer når det gjelder frivillig-
hetspolitikk, og mye av det kommer inn under andre ram-
mer enn denne. Venstre ønsker innenfor denne rammen å
styrke barne- og ungdomsorganisasjonene, men også å
styrke satsingen i storbyene, der de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene ikke står så sterkt som de gjør
andre plasser i landet.

Så må jeg få knytte noen merknader til familiepolitik-
ken. For Venstre – som er et liberalt parti – vil det alltid
være klart at alle må respekteres for sine ulike valg i for-
hold til hvordan de ønsker å leve livene sine. Men også de
ulike skjebnene i forhold til hvordan livet har blitt, må re-
spekteres. Derfor ønsker Venstre en ny ekteskapslov, og
håper at Regjeringa jobber videre med den, sjøl om vi
ikke ser mye tilslutning til Venstres forslag om å ta opp
dette i forbindelse med statsbudsjettet.

Vi er også bekymret over at Regjeringa gang på gang
har lagt til side saken om de ensliges situasjon. Vi ser nå,
sjøl om regjeringspartiene i replikkvekslingen sier at de
ønsker å komme med en ny sak, at statsråden her i salen
unnviker å si det, og man ser at man har problemer med å
støtte forslagene som er lagt fram i forbindelse med dette
budsjettet. Når man virkelig skal kutte på noe på dette om-
rådet, er det underlig at det er i bevilgningene til samlivs-
tiltak det skal kuttes. Venstre har ønsket å opprettholde
dem på det nivået de er nå, men jeg syns det er en tanke-
vekker for folk at dette var et av tiltakene som statsråden
ønsket å kutte i.

Til slutt må jeg bare komme med en stor bekymrings-
melding på vegne av barnevernet, som mange her har delt.
Min store bekymring er ikke bare i forhold til at det er
mange utfordringer i barnevernet i dag – noe jeg tror det
er tverrpolitisk enighet om at man må ta tak i – men at et
flertall i denne salen nå vil overføre omsorgsansvaret for
de enslige mindreårige asylsøkerne til barnevernet, uten
at dette er behandlet på en skikkelig måte, uten at man vet
hvor mye det koster, og uten at man vet om barnevernet
bør ha økt kompetanse på dette området. Samtidig ser vi
at barnevernet er under et enormt press på andre områder.
Venstre er nok enig i at enslige mindreårige asylsøkere
bør komme inn under barnevernet, men nå blir de nok en
gang en kasteball i et system som verken har ressurser,
kunnskaper eller muligheter til å ta imot dem. Jeg syns det
er utrolig underlig at et flertall i Stortinget går inn for det-
te uten at vi i det hele tatt har fått oss forelagt en sak, uten
at vi har diskutert det, og uten at vi vet hva dette får av
konsekvenser.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Espen Johnsen (A) [11:26:24]:  Fleire av dei tidlega-
re regjeringspartia kuttar dessverre i satsinga på barneha-
gane i dette budsjettet. Slik sett viser ein at ein no, som i
førre periode, er ein brems og ei sinke i forhold til å gjen-
nomføre dei politiske barnehagemåla. Utbygging, det å få
høg kvalitet og låg foreldrebetaling må skje meir eller
mindre samtidig, og det er det denne regjeringa no får til.

For neste år vidarefører vi foreldrebetalinga på same
arealnivå som i år, etter at vi sette ho kraftig ned i budsjet-

tet for i år. Venstre vil sende ei større rekning til foreldra,
som skal betale meir for å få plass til barna sine. Dei kuttar
i driftstilskotet, dei kuttar i investeringstilskotet, og dei
kuttar skjønnsmidlane til barnehagane.

Venstre vil no at foreldra skal betale nesten 0,5 milli-
ardar kr ekstra av barnehagesatsinga neste år. Er det eit ut-
trykk for at småbarnsforeldre og barnehagar ikkje er så
viktige for Venstre som det ein kan få inntrykk av, men eit
uttrykk for at Venstre meiner småbarnsforeldra har så
romsleg og god økonomi at dei godt kan betale ein høgare
pris for barnehageplassane?

Trine Skei Grande (V) [11:27:24]:  Dette viser vel-
dig godt forskjellene i politikken. For Venstre er det kva-
liteten og at alle skal ha muligheten til tilbudet som er det
viktigste. Derfor har vi tatt de grepene vi har tatt, som
både vil gi flere plasser og gi mulighet for de private til å
bygge ut flere plasser. Regjeringspartiene har gått imot
alle forslagene her som går på kvalitet. Man har gått imot
alle forslagene som går på at det skal være likebehandling
mellom private og offentlige barnehager. Det ville faktisk
gitt flere plasser.

Den reformen man nå har gått inn på, vil hemme ut-
byggingen av flere plasser. Det vil føre til at et gode bare
blir for noen få. I tillegg er man veldig opptatt av pris, og
f.eks. i Oslo kan en familie i Holmenkollåsen, med
655 000 kr i inntekt, få to sydenturer ekstra, mens de som
har under 150 000 kr, har fått økt barnehageutgiftene sine.
Det er dét som er det sosiale grepet denne regjeringa tar.
Venstre er opptatt av at alle skal ha en plass, og så skal vi
få ned prisene, men det tror vi først og fremst er viktigst å
få til for dem som har dårligst råd. Og så er vi opptatt av
å ha kvalitet i barnehagene, slik at alle får utbytte av bar-
nehageplassen.

May  Hansen  (SV)  [11:28:45]:  Jeg skulle gjerne
holdt et innlegg om barnehager igjen, men vil bare si at vi
er opptatt av kvalitet, noe jeg var inne på i stad. Den for-
rige regjeringa ble presset til barnehagesatsingen sin på
bakgrunnen av et forslag fra Fremskrittspartiet og SV.

Jeg er opptatt av de enslige mindreårige asylsøkerne.
Jeg var i Advokatforeningen i valgkampen, hvor Venstres
Thommessen var helt klar på at dette var en prioritert sak
fra Venstre. Disse barna har blitt diskriminert i Norge i
mange år. De har ikke hatt den samme rettssikkerheten
som andre, for i Norge er det slik at når en ikke har om-
sorgspersoner rundt seg, er det barnevernet som får om-
sorgen og ser på hvilke tiltak en trenger, og tilrettelegger
for dem. Vi har blitt kritisert av FN mange ganger for dette
– tre ganger. Disse barna er dårlig ivaretatt, det vet vi.

Hvordan kan representanten mene at barnevernet ikke
har kompetanse til å ivareta barn i Norge?

Trine Skei Grande (V) [11:29:50]:  For det første vil
jeg si at representanten kan bare gå tilbake til både Sem-
erklæringa og Soria Moria-erklæringa og se hvor lik bar-
nehagesatsinga egentlig er når det gjelder målsetting.

Så til enslige, mindreårige asylsøkere, som faktisk en-
gasjerer Venstre og meg veldig mye. Det jeg er bekymret
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over nå, er at vi har et presset barnevern, et barnevern som
vi ser stadig vekk avviser saker, akkurat som representan-
ten sa i sitt innlegg. Jeg tror at det er tverrpolitisk enighet
om at det er en utfordring. Men det man gjør, er at man
legger inn enslige, mindreårige asylsøkere her uten ver-
ken å ha en skikkelig utredning, noe som statsråden egent-
lig ønsket, eller skikkelig med penger for å bygge opp en
kompetanse.

Den kompetansen som barnevernet har i dag, er god på
mange områder. Men jeg kan nevne et område de ikke er
gode på, ut fra min erfaring fra Oslo. Det er det flerkultu-
relle området. Hvordan kan en tro at et norsk barnevern,
uten spesialkompetanse på området, skal forholde seg til
unger med sterke krigsopplevelser, med minner om harde
overgrep, uten at man har en plan for hvordan kompetan-
sen skal bygges opp?

Erling Sande (Sp) [11:31:11]:  Eg utfordra represen-
tanten Thommessen og Høgre tidlegare i dag når det galdt
barn og unge sine oppvekstvilkår og kva kommuneøkono-
mien har å seie for at barn og unge skal ha eit godt fritids-
tilbod og eit godt oppveksttilbod.

Eg har lyst til å stille same spørsmål til representanten
Skei Grande. Venstre sat òg i den regjeringa som strypte
kommunane på ein slik måte at det blei kutt i fritidstilboda
til unge og kutt i grunnskulen, noko som totalt sett førte
til ein reduksjon av fritidstilbodet til både barn og unge.

Kva er Venstre sitt alternativ? Ein kuttar òg i forhold til
Regjeringa sitt opplegg i kommunebudsjettet for neste år,
noko som ville ha ført til eit redusert fritidstilbod dersom
budsjettet til Venstre hadde fått fleirtal. Kva er alternativet
i satsinga på barn og unge, dersom ein er ekte oppteken av
at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår?

Trine Skei Grande (V) [11:32:09]:  På dette området
er jeg oppriktig lei meg over at Senterpartiet har skiftet
side, for her har vi tradisjonelt hatt mange like plasserin-
ger. Venstre har vært opptatt av kommuneøkonomi. I for-
rige periode hendte det nok noen ganger at vi ønsket vi
hadde bedre handlingsrom. Men det vi ser nå, er at Senter-
partiet har gått inn i regjering sammen med et sosialistisk
parti og et sosialdemokratisk parti, som stort sett bare er
opptatt av å pøse penger inn i det offentlige, ikke av å ska-
pe arbeidsplasser på andre områder.

Dette fører igjen til at vi antakeligvis i dag igjen kom-
mer til å få en ny renteøkning, som igjen kommer til å
strupe kommunene. Ethvert lite trinn på renta – som det
sosialistiske kjøret fra Regjeringen nå fører til – kommer
til å strupe kommunene, strupe fritidstilbudet og strupe
handlingsrommet til de enkelte kommunale politikerne.

Vi har mye større tro på kommunepolitikerne enn på
det regjeringskobbelet som Senterpartiet nå plutselig har
gått inn i. Vi ser at kommunepolitikere faktisk har mulig-
heten til å prioritere mye bedre. La meg igjen bruke ek-
sempelet fra barnehagene, der kommunepolitikere har
vært mye bedre til å hindre forskjeller mellom folk enn
det Regjeringa nå er.

Presidenten:  Replikkordskiftet er omme.

Statsråd  Karita  Bekkemellem  [11:33:35]:  Regje-
ringen har lagt fram et budsjettforslag med en styrking på
mange viktige områder. Vi ønsker å revitalisere likestil-
lingsarbeidet i Norge og har derfor økt bevilgningen til
dette formålet med 20 mill. kr. Det betyr et økt fokus på
det regionale likestillingsarbeidet, på likestillingspolitisk
forskning og på den rollen menn bør ha i det framtidige
likestillingsarbeidet. I tillegg foreslår vi en styrking av be-
vilgningen til Reform – Ressurssenter for menn, de kvin-
nepolitiske organisasjonene og Likestillings- og diskrimi-
neringsombudet.

Budsjettet har også en tydelig satsing på likestilling
mellom homofile og heterofile og homofiles levekår. For
Regjeringen handler dette om å bidra til et inkluderende
samfunn der ingen diskrimineres på basis av seksuell ori-
entering.

Barnas beste må være retningsgivende i den framtidige
familiepolitikken. Barnas hverdag er sterkt endret de siste
årene. Vi ser en utvikling med mer kommersiell påvirk-
ning. Spill, internett og mobiltelefon har endret barnas
hverdag betraktelig.

Barnevernet skal ta vare på de mest utsatte barna. Re-
gjeringen satser på barnevernet og foreslår for andre år på
rad en betydelig økning i bevilgningene til det statlige
barnevernet. Samtidig vet vi at det er store utfordringer
knyttet til den økonomiske situasjonen i Barne-, ung-
doms- og familieetaten. Regjeringen har derfor varslet en
ekstern gjennomgang av bl.a. etatens styrings- og omstil-
lingsarbeid samt av departementets etatsstyring.

Til representanten May Hansen har jeg lyst til å si at
Regjeringen har satt i gang et grundig arbeid på alle de
områdene som representanten var inne på i sitt innlegg.

Barnevernsreformen har snart virket i tre år. Regjerin-
gen ønsker nå en bred evaluering av hele reformen, der
man ser på både den faglige og den økonomiske utviklin-
gen. Denne evalueringen vil starte i 2007.

Vi må ikke glemme at kommunene har hovedansvaret
for barnevernet i Norge. En god kommuneøkonomi er
derfor en forutsetning for et godt barnevern. Jeg er derfor
glad for at Regjeringen igjen foreslår en betydelig styr-
king av kommuneøkonomien. Vi må i tillegg styrke kom-
petansen i det kommunale barnevernet. I 2007 har vi der-
for foreslått å bruke 12 mill. kr på et kommunalt kompe-
tanseprogram.

Regjeringspartiene varslet i Soria Moria-erklæringen
at barnevernet skulle overta ansvaret for de enslige, min-
dreårige asylsøkerne. Jeg er svært glad for at flertallet i
Stortinget nå har blitt enige om at denne reformen skal på-
begynnes i 2007, ved at barnevernsmyndighetene skal
overta ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under
15 år fra utlendingsmyndighetene fra høsten 2007.

Jeg har lyst til å si at i motsetning til Venstre – som
hadde regjeringsmakt og mulighet til å gjøre grundige ut-
redninger på dette feltet gjennom mange år, og hadde
makt til å gjennomføre denne overføringen til barnevernet
med nødvendig kompetanse, med nødvendige ressurser
– har faktisk denne regjeringen gjort det i løpet av meget
kort tid. Dette kommer ikke på tampen av en stortingsse-
sjon eller blir lagt fram som en valgkampssak. Dette gjør
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vi nå i to trinn, og vi sier at vi er villige til å legge inn de
ressursene som er nødvendige for å foreta denne overta-
kelsen.

Det handler om at det er viktig å ha hjerte for de barna
som sitter på mottakene som ikke har det tilbudet de skul-
le hatt, og som mange tidligere regjeringer burde ha dårlig
samvittighet overfor. Min invitasjon til Venstre er: La oss
heller få et samspill med hensyn til hvordan vi skal klare
å få på plass en bedre hverdag for disse barna når de skal
ut av mottakene og ut til en vanlig hverdag i kommunene
våre.

Arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
skal videreføres, og vi skal intensivere dette arbeidet. Vi
kommer til å legge fram en ny handlingsplan på dette fel-
tet.

Jeg kunne også sagt mye om forbrukerpolitikken. Jeg
kan forsikre representanten Thommessen om at det er et
tett samarbeid mellom flere departement på dette feltet,
òg når det gjelder konkurransepolitikken. Vi kommer til å
legge fram en egen forbrukerportal, nettopp for å kunne
sammenstille ulik produktinformasjon, slik at det blir mer
oversiktlig og lettere for forbrukerne å sammenligne pro-
dukter og priser når det gjelder bl.a. lån, sparing og forsik-
ring.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [11:38:58]:  I dag har vi
hørt mye om den påståtte store satsingen på barn og fami-
lier, som Regjeringen gjør. Samtidig har jeg bemerket at
man ikke har justert barnetrygden i Norge på ti år. Man
har økt maksprisen i barnehagene til tross for klare løfter
på området, og det er en stor usikkerhet i barnehagesekto-
ren.

SVs representant, Sande, sa det slik at Regjeringen
jobber med å få oversikt over saken. Det er jo imponeren-
de at man har sittet i regjering i over et år og fortsatt ikke
har oversikt over hvordan det står til i Barne- og Familie-
Norge!

Mitt spørsmål er: Hvor er den påståtte satsingen, når
maksprisen går opp, når det er store problemer i private
barnehager, og når man ikke justerer barnetrygden?

Statsråd Karita Bekkemellem [11:40:02]:  Det er
helt riktig at barnetrygden ikke har vært prisjustert siden
1996. Satsene ble sist endret i 2004. Da var det en reduk-
sjon på 24 kr pr. barn, som Bondevik II-regjeringen fore-
tok.

En videre økning av barnetrygden har ikke noen regje-
ring funnet plass til på mange år. En av årsakene til det er
at man nettopp har valgt å satse på de løsningene som
småbarnsforeldrene selv har etterspurt. Da har barnehage-
utbygging vært den viktigste saken, ikke bare for denne
regjeringen.

Jeg har lyst til å korrigere det bildet som ble gitt her i
stad. Nei, barnehageutbyggingen skjedde ikke under
Bondevik II-regjeringen. Det var faktisk Stoltenberg I-re-
gjeringen som fikk på plass den første barnehagemilliar-
den og begynte en offensiv satsing. Og det var den regje-

ringen som faktisk satte i gang arbeidet og fikk på plass
en likestilling mellom private og offentlige barnehager.
Det har vært svaret fra de rød-grønne partiene, nettopp
fordi vi har sett at småbarnsfamilienes behov ikke har
vært kontantoverføringer, som bl.a. Høyre og Frem-
skrittspartiet har sagt når det gjelder familiepolitikken.

Etter hvert som vi får kunnskap om behovene, vet vi at
det er svarene fra de rød-grønne partiene som er de riktige
i familiepolitikken.

Olemic Thommessen (H) [11:41:50]:  Vi har det til
felles med statsråden at vi ønsker en utvidelse av fedre-
kvoten. Vi foreslår det som en del av våre forslag på årets
budsjett.

I Soria Moria-erklæringen står det at fedrekvoten skal
økes med fem uker. Man har så vidt kommet i gang med
den ene, hvis jeg ikke husker helt feil. Det betyr at det er
fire igjen, og man har to budsjett å gjøre det på. Nå er det
også det lille fikse med fedrekvoten at når man først kom-
mer i gang med den, drar det fort på seg. Det koster en god
del penger.

Ettersom jeg er blant dem som ser frem til å komme i
regjering om ikke altfor mange år, lurer jeg på om dette er
et snedig grep fra statsråden, at hun nå somler med over-
legg for å komme i gang med dette, for å skyve regningen
videre til etter neste valg. Regningen blir stor, og vi kon-
staterer at det somles.

Statsråd Karita Bekkemellem [11:42:49]:  Jeg er
glad for at Høyre i opposisjon har blitt utålmodige på det-
te feltet. Det engasjementet skal vi ta med oss i den videre
debatten. Vi skal òg se på hva Høyre konkret vil gjøre hvis
de får mulighet til å komme tilbake til regjeringskontore-
ne. Men jeg håper at det tar lang tid.

Det som står i vår erklæring, er at vi faktisk ønsker å
innfri de konkrete lovnadene i løpet av denne stortingspe-
rioden. Representanten er godt kjent med at i det budsjet-
tet som vi legger fram for neste år, har vi ikke gått inn for
en økning av pappakvoten. Men det vi gjør, er å legge opp
til en offensiv satsing, slik at vi skal klare å komme i mål
i løpet av utgangen av perioden. Representanten vet at en
regjering er nødt til å foreta politiske valg, og i denne om-
gangen nådde ikke dette opp i forhold til de totale priori-
teringene vi gjorde. Som representanten selv vet, klarte
heller ikke Bondevik II-regjeringen det.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [11:44:04]: 
Fedrekvoten blei auka under den førre regjeringa, og det
blei også ei offensiv satsing på barnehagar. Vi fekk 25 000
nye barnehageplassar under Bondevik II-regjeringa, så
historiebiletet er meir nyansert enn det statsråden sette
fram her.

Det eg vil spørje statsråden om, er: Kva ønskjer Regje-
ringa å gjere når det gjeld dei einslege sin situasjon? Vil
Regjeringa kome med ei stortingsmelding? Bondevik II-
regjeringa og Laila Dåvøy var i gang med ei stortingsmel-
ding om den saka, der ein fokuserte på dei ulike utfordrin-
gane knytte til bukostnader, kommunale avgifter m.m.
Statsråden har sagt at dei vil kome med ei eiga sak, ikkje
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lova ei eiga stortingsmelding. Kor ligg denne saka i løy-
pa? Og når kan vi vente at Regjeringa kjem tilbake til sa-
ka?

Kristelig Folkeparti har teke initiativ, og mange støttar
opp om at vi i dag har sett fram eit forslag om at vi ønskjer
ei eiga stortingsmelding. Dette gjeld veldig mange i
Noreg, og vi synest det er viktig at vi får ei brei handsa-
ming av denne saka. Det er viktig å få sett dennne saka i
fokus.

Statsråd Karita Bekkemellem [11:45:06]:  Jeg tror
det er første gang det er sagt fra Stortingets talerstol at re-
presentanter farer med nesten usannheter, men det har jeg
lyst til å si i dag, for det virkelighetsbildet som både
Venstre og Kristelig Folkeparti prøver seg på når det gjel-
der singelpolitikken og det arbeidet som den forrige regje-
ringen hadde gjort, medfører ikke riktighet. Det lå ingen
melding klar til utsendelse da vi tok over regjeringsmak-
ten. Vi ventet på en egen rapport fra Statistisk sentralbyrå
nettopp for å få kunnskapsgrunnlag til å utforme de rikti-
ge tiltakene. Representanten vet utmerket godt at det ar-
beidet ikke hadde kommet så langt, og at denne undersø-
kelsen faktisk var ferdig nå på vårparten.

Så kan vi gjerne ta en diskusjon her i salen om det skal
komme en melding eller ikke en melding, og i hvilken
form Stortinget skal få muligheten til å debattere singel-
politikk. Men å gi regjeringspartiene omtrent skylden for
at vi ikke er villige til å ha en offensiv singelpolitikk etter
at vi har sittet i regjeringskontorene litt over ett år – med
hele den forhistorien disse to partiene har med hensyn til
dette spørsmålet – det synes jeg ikke henger sammen.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [11:46:30]:  Til
ei openberr misforståing, president.

Det eg sa i mitt innlegg, var at Bondevik II-regjeringa
hadde starta opp eit arbeid med ei stortingsmelding, og
hadde vedteke at ho skulle kome. Det er inga usannheit.
Det kan ein gå tilbake og finne dokumentasjon på.

Presidenten:  Presidenten la merke til at statsråden
lurte på om «nesten usannheter» var et parlamentarisk ut-
trykk. «Løgn» hadde ikke vært det, men «nesten usannhe-
ter» er vel en uenighet om fakta. Det var det jeg oppfattet
at statsråden gav uttrykk for.

Statsråd Karita Bekkemellem [11:47:02]: Takk! Det
var bra presidenten godkjente det.

Trine Skei Grande (V) [11:47:14]:  Vi har flinke folk
til å finne sitater fra stortingsbehandlinga, så det skal vi
nok klare.

Jeg skal også gå tilbake til stortingsbehandlinga, nem-
lig til statsrådens svar til meg den 8. november om enslige
mindreårige asylsøkere, der hun sier:

«Det er ingen tvil om at dette vil være en stor reform
med økonomiske, men også faglige konsekvenser.
Derfor er det viktig at vi gjør et stykke ordentlig forar-
beid, slik at vi klarer å ta imot disse barna på en ordent-
lig måte.»

Hun sa videre:
«Så tar det litt tid, men jeg kan love at både Bjarne

Håkon Hanssen og jeg jobber intenst med dette, og vi
kommer til å legge fram forslag så fort vi er ferdige.»
Det var det statsråden sa til meg den 8. november. Tre

dager etterpå var statsråden klar – tre dager etterpå! Det
tok tre dager å oppgradere barnevernet, utrede alle konse-
kvensene og få alt på bordet. Da lurer jeg på om dette ble
gjort for at man ikke torde å stå imot med å si at dette må
gjøres ordentlig, og at man ikke er så opptatt av å ha et
hjerte for barna, men at man faktisk er mest opptatt av å
få PR rundt et sånt grep, for det er vi alle enige om.

Noen må også ta de upopulære avgjørelsene.

Statsråd Karita Bekkemellem [11:48:26]:  Det er
slik med denne regjeringen at den venter ikke til neste
gang den skal vinne et valg, med å sette i gang et arbeid,
og at den da skal vise til alle de gode forslagene den hadde
liggende i skuffen da den gikk av. Denne regjeringen har
fra første dag av satt i gang et arbeid med å overføre an-
svaret for enslige mindreårige asylsøkere. Der har det
vært et kontinuerlig arbeid. Men representanten vet ut-
merket godt at det er spilleregler for når en kan gå ut med
beslutninger Regjeringen har tatt. Hvis representanten
virkelig tror at Regjeringen faktisk begynte sitt arbeid på
dette feltet den 8. november, så kan jeg forsikre represen-
tanten om at slik har det ikke vært.

Dette har vært en viktig sak, som har ligget i erklærin-
gen. Det har vært et sterkt engasjement fra alle tre regje-
ringspartiene på dette feltet. Jeg må si at jeg er glad for at
vi nå faser inn denne overtakelsen gjennom to trinn, der vi
tar de mindre barna først. Så tar vi det videre løftet med
dem som er over 15 år, i neste runde. Jeg håper at dette
skal bety ikke bare at vi nå formelt overfører ansvaret fra
en etat til en annen, men at disse barna skal få reell hjelp,
få psykologhjelp, og at de skal få et bedre tilbud enn det
de faktisk har fått i mottakene i dag.

Presidenten:  Flere har ikke bedt om ordet til replikk.

Karin S. Woldseth (FrP) [11:50:12]:  Det kommer
vel neppe som noen overraskelse at jeg vil snakke litt om
barnevernet.

Vi har helt siden staten overtok ansvaret for barne-
vernsinstitusjonene måttet øke budsjettene. Dette er ikke
ene og alene fordi behovet for barnevernstjenester har økt,
men fordi vi har et stort og tungt byråkrati som krever sta-
dig flere ressurser. Stadig færre av dem som er tilknyttet
statlige barnevern, har kontakt med barna. Vi har hørt det-
te i en årrekke, og vi har vært først i køen av ropende og
forskrekkede politikere som sier at dette går ikke an. Det
går ikke an at barn som har det vanskelig, må vente på in-
stitusjonsplass, må vente på fosterhjem, må vente på opp-
følging, og at de må vente på ettervern. Alle sammen har
behov for tiltak, og mange må vente lenge før de får noe
tilbud.

Det er ikke bare Fremskrittspartiet som finner dette
uakseptabelt. De aller fleste partier i denne salen sier det.
Vi har gjennom en årrekke vært enige om at dette ikke er
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(Woldseth)
godt nok, når bekymringsmeldinger blir liggende, når
tidsfrister ikke blir overholdt, og når ungdommer blir
sluppet ut i livet etter et institusjonsopphold, uten etter-
vern, og når barn faktisk lider. Problemet er bare at dette
har vi sagt i år etter år. Vi har alle sagt det.

Nå vet jeg at noen vil si: Ja, men hvordan i all verden
kan Fremskrittspartiet i det hele tatt tørre å si noe sånt, de
som kutter 480 mill. kr på budsjettet for det statlige bar-
nevernet og enslige mindreårige asylsøkere. Det skal jeg
endelig forklare, sånn at vi kan få avklart denne åpenbare
misforståelsen en gang for alle. Vi ønsker ikke at barn skal
lide. Men de økningene som kommer på budsjettet og i
salderingsproposisjonene, gjelder ikke i nevneverdig grad
barna. De gjelder byråkratiet. Alle som har lest Riksrevi-
sjonens rapporter de sist årene, vil ha sett det. Og når
Fremskrittspartiet kutter, er vi vel vitende om – noe som
kanskje andre burde satt seg inn i også – at bare det statli-
ge barnevernet alene kommer til å bruke 3,8 milliarder kr
neste år. Og når vi da leser hos Statistisk sentralbyrå, SSB,
at vi brukte 2,8 milliarder kr på statlige institusjonsplasser
og fosterhjemsplasser som er støttet av statlige regioner
– 2,8 milliarder kr av de 4 milliardene som ble bevilget –
sier dette noe om nivået på byråkratiet.

På våre komitereiser rundt omkring i landet møter vi
alltid den samme frustrasjonen hos de kommunalt ansatte
barnevernsarbeiderne, som gjør en fremragende jobb,
nemlig at de 24 fagteamene som er opprettet, er det klin
umulig å få tak i. Men det var jo nettopp fagteamene som
skulle hjelpe dem som satt i førstelinjetjenesten og hadde
kontakt med barna. Hvor er de hen da? De hjelper iallfall
ikke førstelinjetjenesten ute i kommunene. Da er det lov å
spørre seg om dette var noen god idé, eller om dette rett
og slett er – beklager min uærbødighet – sysselsettingstil-
tak for fylkeskommunalt ansatte barnevernsarbeidere.
Iallfall er det fremdeles kø av bekymringsmeldinger. Det
er fremdeles saker som ikke en gang blir lagt i køen for
meldinger. Det er barn som fremdeles bor hos sine rusede
foreldre. Det er ikke godt nok! Det er derfor Fremskritts-
partiet ønsker å gjøre noe, se på nye organisasjonsformer,
se på nye tilsynsformer, og sist, men ikke minst, hjelpe
barna, sikre barna en trygg oppvekst, alle barna. Om vi
kutter 480 mill. kr i det statlige barnevernet, avsetter noen
byråkrater og lar kommunene disponere noen av midlene,
er jeg sikker på at man vil få en langt mer effektiv organi-
sasjon, som kan komme inn i problemfamiliene på et
langt tidligere tidspunkt.

Jeg er blitt utfordret på temaet enslige mindreårige
asylsøkere, og det vil jeg komme tilbake til i et treminut-
tersinnlegg senere i dag.

Tove Karoline Knutsen (A) [11:55:15]:  Det er noen
saker vi i familie- og kulturkomiteen har som går tett inn
på livene til menneskene. Mange av de sakene ligger un-
der Barne- og likestillingsdepartementet. Det som ster-
kest berører de fleste av oss, er de sakene som hører inn
under barnevernet. De siste 20 årene har vi sett en stor øk-
ning i barnevernssaker, og derav også økende økonomiske
behov for etaten. Det er antakelig mange årsaker til dette,

både at det er flere unger som trenger hjelp, og at barne-
vernet kanskje er blitt bedre når det gjelder å avdekke
hjelpebehov hos stadig flere familier. Og vi snakker altså
om de mest sårbare av alle: unger og ungdommer som
ikke har voksne som kan være de gode omsorgspersonene
som ethvert menneske trenger for å ha en god oppvekst.

Regjeringa har økt bevilgningene til barnevernet med
ca. 300 mill. kr i budsjettet for 2007. I tillegg til dette har
man satt i gang et arbeid for å handtere det store merfor-
bruket man også har sett innenfor dette feltet. Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet har en løpende dialog
med de fem regionene som forvalter det statlige barnever-
net, og Regjeringa har tatt noen viktig grep for å gjennom-
gå de ordningene man har for de ungene som barnevernet
må overta ansvaret for. Det er bl.a. slik at man i de siste
årene har sett en tiltakende bruk av private, kommersielle
aktører innen barnevernet. Noen av disse er mer som store
konsern å regne, og mange henter ut betydelig utbytte
gjennom de tjenestene de selger til det offentlige barne-
vernet.

Regjeringa har som mål å vri tiltakene fra private,
kommersielle virksomheter med stor fortjeneste til statli-
ge tiltak eller løsninger i samarbeid med eller i regi av ide-
elle organisasjoner. Vi ønsker å føre en politikk på dette
området hvor flere barn som er under barnevernets om-
sorg, kan være i fosterhjem, i nærmiljøbaserte og hjem-
mebaserte tiltak, og at dermed færre skal være i institu-
sjon, iallfall over lengre tid. I dette ligger det også at fos-
terhjem blir enda viktigere som samarbeidspartner i de
ordningene vi utvikler. Det er derfor viktig å ha fokus på
fosterhjemmenes situasjon, både når det gjelder arbeids-
forhold og faglig oppfølging. Samtidig vil det måtte være
slik at man innen barnevernet må sørge for å ha et bredt
repertoar av tiltak, slik at man så langt som råd er, kan fin-
ne det spesielle tilbudet som passer det enkelte barn eller
den enkelte ungdom. Det er derfor en viktig oppgave å
bygge inn et mangfold i de statlige institusjonene og tilta-
kene som vi ønsker skal være der for unger og ungdom-
mer som trenger hjelp.

Det er et uttalt mål kontinuerlig å styrke og oppdatere
kompetansen innen barnevernet, og også styrke det tverr-
faglige samarbeidet som er så viktig for å kunne hjelpe ut-
satte barn og unge. Mange av dem som kommer inn under
barnevernets omsorg, har psykiske problemer eller rus-
problemer. Vi veit også at mange har, eller har hatt, kon-
takt med kriminelle miljø. Det er med andre ord slik at
mange har svært sammensatte problemer, som dermed
også må løses gjennom et samarbeid mellom ulike hjelpe-
instanser.

Ei viktig gruppe er tidligere barnevernsbarn mellom 18
og 23 år, som ofte har behov for ettervern. Regjeringa har
nå satt i gang et arbeid for å se på hvordan ettervernet fun-
gerer, og vil søke å implementere en god praksis på dette
området ut fra de erfaringer man høster.

Det er et viktig sosialpolitisk løft som er tatt gjennom
budsjettet for 2007, ved at det statlige barnevernet nå
overtar ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under
15 år. Dette er ei sak som lenge har vært på den politiske
dagsorden, og det er nedfelt i Soria Moria-erklæringa. Det
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er svært viktig at de første 25 mill. kr er bevilget på neste
års budsjett. Barne- og likestillingsdepartementet vil også
arbeide videre med planlegging og utforming av tilbud for
gruppa mellom 15 og 18 år, og vil komme tilbake til saka
på et seinere tidspunkt, forhåpentligvis så snart som mu-
lig.

Det er vel knapt noen unger eller ungdommer i landet
som trenger mer av barnevernets omsorg enn denne grup-
pa. Mange av dem har en tung bagasje av opplevelser å
hanskes med og er derfor særdeles sårbare. Den overta-
kelsen vi nå får i 2007, blir meget viktig.

På samme måte vil jeg også framholde barnevernets
arbeid mot Nordvest-Russland, som er en svært viktig del
av folk til folk-samarbeidet i nord. Vi skal i årene fram-
over ha mye samarbeid med vår store nabo i øst. Det er en
nabo rik på både menneskelige og andre ressurser, men er
også et land med stor fattigdom. I flere år nå har barne- og
ungdomsetaten i region nord hatt et samarbeid med Nord-
vest-Russland med tanke på å styrke og bygge opp barne-
vernsfaglig kompetanse i det offentlige apparatet i regio-
nen. Resultatene man har oppnådd, er svært gode. Det er
derfor viktig at Regjeringa nå fører dette arbeidet videre,
slik at hjelp kan gis til ei gruppe barn og unge som i man-
ge tilfeller lider under særdeles grov omsorgssvikt. Nord-
områdepolitikken blir ikke heilhetlig og konsistent uten at
vi ivaretar heile spekteret i den satsinga vi skal ha, og da
må også helse- og sosialpolitikken være en viktig del av
dette. Jeg er glad for at Regjeringa både ser viktigheten av
å gjennomgå alle sider ved arbeidet som gjøres innen bar-
nevernet, og samtidig øker den statlige bevilgningen. Det
står i skarp kontrast til det største opposisjonspartiet,
Fremskrittspartiet, som utrolig nok foreslår langt større
kutt til barnevernet i sitt alternative budsjett enn de på-
plussinger vi har gjort på barnevernets budsjettkapittel for
2007, faktisk nærmere 500 mill. kr. Og det er drastisk
uansett hvordan man begrunner det.

S i g v a l d  O p p e b ø e n  H a n s e n  hadde her
teke over presidentplassen.

Statsråd Øystein Djupedal [12:00:37]:  2007 kan bli
et historisk år på mange måter. Dette kan bli det året da vi
klarer å innfri et av norsk politikks aller eldste løfter, nem-
lig full barnehagedekning for alle som ønsker barnehage-
plass for sine barn.

Dette er et mål som Regjeringen har. Vi har tre mål
med barnehagepolitikken vår: Det ene er full behovsdek-
ning, det andre er høy kvalitet, og det tredje er lav pris. Og
at Regjeringen prioriterer barnehager, framgår veldig ty-
delig av det budsjettet som i dag ligger til behandling. Vi
bruker 3,2 milliarder kr mer til barnehager neste år, og av
disse går hele 1,2 milliarder kr til utbygging av nye plas-
ser.

Barnehagenes formål er å gi et trygt omsorgstilbud og
et pedagogisk tilbud til barna. I tillegg har barnehagen et
viktig samfunnsperspektiv utover dette, nemlig at barne-
hagen er viktig for sosial utjevning og ikke minst for
barns utvikling.

Det er også et paradoks at barnehagens samfunnsøko-
nomiske betydning veldig sjelden trekkes fram i debatten
knyttet til barnehagepolitikken i sin alminnelighet. Vi har
nå nyere forskning som viser at investering i barnehager
også samfunnsøkonomisk er meget rentabelt. La meg si-
tere Høyre-ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, som
sier:

«Den dagen vi kan si at alle barn i Drammen får bar-
nehageplass, vil vi få et konkurransefortrinn til andre
byer.»
Også Høyres ordførere legger merke til hvor viktig det

er med barnehageplasser simpelthen for at en by skal
være attraktiv for mennesker å bosette seg i.

Norge får også meget god omtale i en ny OECD-rap-
port som har sett på alle aspekter ved vår barnehagepoli-
tikk. Norge framheves sammen med de øvrige nordiske
land, fordi vi har en helhet og sammenheng når det gjelder
både omsorg og læring.

Vårt mål er at vi skal ha høy kvalitet på barnehagetil-
budet, og det har vi heldigvis. Det har vært sterkt fokus på
utbygging av barnehager de siste årene, men heldigvis har
det vært mulig å opprettholde den høye kvaliteten vi skal
ha. Det betyr at både barnehageloven og den rammepla-
nen vi innførte 1. august i år, gir en trygg, pedagogisk
ramme rundt virksomheten – noe som altså gjør at vi har
høy kvalitet. I tillegg har vi kompetente pedagogisk ansat-
te i barnehagen, som er veldig viktig for at vi skal ha et
fullverdig og godt barnehagetilbud. Regjeringen foreslår
derfor å videreføre styrkingen av midlene til kompetanse-
utvikling i barnehagene med 50 mill. kr fra 2006 til 2007
– det samme som i år. Vi arbeider nå videre med en stra-
tegi for kompetanseheving i barnehagesektoren.

Regjeringen vil også arbeide for å bedre kunnskaps-
grunnlaget om rekruttering til og frafall fra førskolelærer-
yrket samt behovet for førskolelærere i en fullt utbygd
sektor. Dette er en veldig viktig bit, og vi vil komme til-
bake med en rekrutteringsplan for barnehagesektoren,
simpelthen fordi vi ønsker at flere skal finne sitt arbeid
der for å opprettholde den høye kvaliteten vi har. Jeg må i
tillegg si at det er gledelig å se at så mange ønsker å bli
førskolelærere. Det har aldri vært flere som har søkt på
førskolelæreryrket enn ved hovedopptaket til høgskolene
i år, og det er veldig trangt å komme inn. Men det er veldig
gledelig, for det viser at unge mennesker har lyst til å fin-
ne sin arbeidsplass i barnehagene.

Regjeringen har, som sagt, full barnehagedekning som
mål. I 2007 legger Regjeringen bevilgningsmessig til rette
for den høyeste utbyggingen av barnehageplasser noen-
sinne. Hele 19 300 heltidsplasser legger vi opp til, noe
som vil gi plass til 15 800 flere barn. Etter at statsbudsjet-
tet ble lagt fram i oktober, har jeg mottatt rapporter fra
kommunene som tyder på at det samlede måltallet for ut-
bygging i 2006 vil bli nådd. Det viser at målsettingen om
utbygging for 2007 kan nås.

Vår definisjon av full barnehagedekning, slik Regje-
ringen nå definerer det, er at alle som søker plass innen
fristen for hovedopptaket våren 2007, skal få plass i løpet
av 2007. Men skal vi lykkes med å nå dette ambisiøse må-
let, må vi ha et godt samarbeid både med utbyggerne, pri-
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vate så vel som offentlige – og det har vi. Vi har et veldig
tett og godt samarbeid med kommuner og private utbyg-
gere som gjør at vi heldigvis har fått til en rekordutbyg-
ging også i år. Det gjør at vi ser optimistisk på hvordan vi
skal klare å nå dette til neste år.

Mange kommuner har nådd målet om full dekning, og
det er veldig gledelig. Men noen, særlig større byer og
storbynære kommuner, har et stykke igjen. Derfor har vi
også introdusert i dette budsjettet et nytt tilskudd til mid-
lertidige lokaler for permanente plasser. Vi håper at dette
kan være en ekstra gulrot for dem som har krevende tom-
tealternativer, der man ikke har tomter som er byggeklare.
På den måten kan man omdisponere eksisterende byg-
ningsmasse for å få en barnehage som ikke nødvendigvis
trenger å være der til evig tid, men slik at foreldrene skal
slippe å vente på å få bygd ut barnehageplasser.

Som sagt er dette en av de høyest prioriterte områdene
for Regjeringens politikk, og vi har levert imponerende
resultater i løpet av de 14–15 månedene vi har sittet. Jeg
registrerer jo av debatten at det er mange her som ønsker
farskapet til barnehageforliket. Den foregående regjerings
representanter skryter av hva de klarte. Da er det vel bare
å legge merke til følgende: Barnehageforliket ble inngått
mot den daværende regjerings stemmer. Det var altså op-
posisjonen, inkludert Fremskrittspartiet, som inngikk bar-
nehageforliket og tvang regjeringen til en offensiv sat-
sing. Det ene året før barnehageforliket ble inngått, ble
det nesten ikke bygd barnehager i Norge – før barnehage-
forliket kom på plass.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [12:06:13]:  Det er hyggelig
at statsråden viser til min hjemby, Drammen, hvor jeg
også er bystyremedlem. Byen styres for øvrig av Høyre
og Fremskrittspartiet.

KLP Avisen kan ikke akkurat sies å være en frem-
skrittspartipublikasjon. Den dumpet ned i postkassen min
i går. Her er noe av temaet den usikkerhet som råder når
det gjelder barnehagesituasjonen i Norge. «Sliter med
barnehageløftene i kommune-Norge» er en av titlene.
«Vanskelig å tro på gjentatte løfter» er en annen tittel.

Jeg prøvde å utfordre statsrådens partikollega May
Hansen på om hun var komfortabel med de løftebrudd
som Regjeringen har begått når det gjelder makspris, og
når det gjelder å ikke innføre likebehandling mellom pri-
vate og offentlige barnehager. Jeg er litt usikker på hva
hun egentlig svarte, men én ting som gikk klart frem, var
at SV mente at makspris ikke er et statisk tall.

Er statsråden av samme syn, og vil man med et slikt
syn f.eks. kunne få en makspris på, la oss si, 3 500 kr eller
4 000 kr eller 5 000 kr?

Statsråd Øystein Djupedal [12:07:28]:  La meg bare
fastslå at det ikke er brutt et eneste løfte på barnehageom-
rådet. Tvert imot er barnehagepolitikken noe av det mest
offensive som er servert i denne salen på mange år. Det er
jeg glad for. Jeg er ikke først og fremst glad for det på
grunn av Regjeringens renommé, men jeg er glad for det

fordi det er titusenvis av foreldre som nå har fått barneha-
geplass til sine barn. Det er jo derfor vi driver med poli-
tikk. Det vi altså har klart i løpet av disse årene – først mot
den foregående regjerings vilje og nå i posisjon – er at vi
har bygd titusenvis av plasser som gjør at barn plutselig
har fått en barnehageplass som før ikke eksisterte. Kvali-
teten er høy, og ikke minst er prisen lav. Det er jo dette vi
har lyktes med. Det betyr at jeg er glad for at Fremskritts-
partiet på et tidspunkt var med på denne avtalen i Stortin-
get som gjorde det mulig å få startet denne satsingen.

Jeg registrerer med en viss tristhet at Fremskrittspartiet
ikke har det samme engasjementet rundt barnehager som
de hadde i forrige periode, for partiet var en lojal støtte-
spiller i Stortinget den gangen. Jeg registrerer at nå driver
man mer polemikk med Regjeringen mot det man før var
enige om. Jeg ønsker Fremskrittspartiet tilbake dit de var
i forrige periode: som en trofast og god støttespiller for
denne fantastiske satsingen for at barna i Norge skal få
gode barnehageplasser.

Olemic  Thommessen  (H)  [12:08:38]:  Jeg noterer
meg stor entusiasme fra statsråden når det gjelder frem-
driften med hensyn til å bygge barnehager, og jeg deler i
og for seg den. Det er mye positivt som skjer. Men likevel
ser vi at det med fremdriften ikke har vært så enkelt som
man kanskje skulle tenke seg. Vi ser også – det er vel en
felles erkjennelse, håper jeg – at de private barnehagene
spiller en helt sentral rolle i det å oppnå full barnehage-
dekning. Vi er nødt til å ha et godt incitament for at de pri-
vate barnehagene skal hive seg rundt og bli flere og der-
med bidra til at full barnehagedekning skjer.

Så sies det at det arbeides med økonomisk likestilling
mellom private og kommunale barnehager. Det er et helt
sentralt punkt. Jeg må da få spørre statsråden: Hva består
dette arbeidet i? Er det slik at vi f.eks. skal få økt denne
driftstilskuddsdelen fra 85 pst. og oppover, eller hva er det
man arbeider med?

Statsråd Øystein Djupedal [12:09:53]:  La meg først
understreke at det er riktig som representanten sier: Vi er
veldig avhengig av de private utbyggerne. De stod i fjor
for hele 70 pst. av barnehageutbyggingen. Det er jeg vel-
dig glad for, og jeg har all mulig grunn til å rose alle de
private som bygger barnehager. De har altså en finansi-
ering i dag som gjør at 70 pst. av barnehagene i fjor, ble
bygd av private. Det betyr at finansieringen ikke kan være
så ravgal.

Vi har altså det samme finansieringssystemet som den
forrige regjeringen etablerte. Det var statsråd Dåvøy som
etablerte dagens finansieringsmodell. Vi har ikke endret
på den, men den har åpenbare svakheter. Det betyr selv-
følgelig at vi gjennomgår et finansieringssystem som i
enda større grad skal være treffsikkert, men man kan ikke
bare endre en prosentsats. Man må se på helheten i finan-
sieringssystemet. Det er vi selvfølgelig i ferd med å gjøre,
i tråd med det som står i Soria-Moria-erklæringen, og i
tråd med det som har vært et uttrykt ønske gjennom bar-
nehageforliket.
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Men det er ingen enkle komponenter i dette, fordi bar-
nehagene har veldig forskjellige kostnader – fra en kom-
mune i et pressområde til en landkommune, som på et
tidspunkt kan ha fått en gratis tomt. Derfor er dette et
langt mer komplisert regnestykke enn bare en prosentend-
ring.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [12:11:12]: 
Når det gjeld barnehageforliket, var regjeringspartia den
gongen med på det. Vi var ikkje med på å fremje forslaget,
men i innstillinga og då saka blei behandla i Stortinget,
kom ein fram til brei semje. Det synest eg var flott.

Eg hugsar at statsråd Djupedal hausten 2005, då han
var forholdsvis ny statsråd, var veldig stolt over alle dei
nye barnehageplassane som hadde blitt bygt i 2005. Det
var altså eit resultat av Bondevik II-regjeringa. Så denne
svart/kvitt-framstillinga når det gjeld barnehagesatsing,
synest eg ikkje noko særleg om, for her er det mange som
har kjempa og stått på. Det er det viktig at vi også gjer
framover.

Eg har eit spørsmål til statsråden. Det er ein samrøys-
tes komite som nemner kor viktig det er at private barne-
hagar får kjennskap til og utbetalt driftsmidlar frå kom-
munen i begynninga av eit nytt kalenderår. Eg lurer på
korleis statsråden vil følgje opp dette, om han vil ta noko
initiativ – eller kontakt – overfor kommunane, for det er
veldig viktig at dei veit kva dei skal halde seg til.

Kristeleg Folkeparti ønskjer å trappe opp likebehand-
ling av kommunale og private barnehagar, og vi foreslår i
budsjettet vårt at vi går opp frå 85 pst. til 87 pst. Ser stats-
råden for seg at Regjeringa kan kome med ei kraftig opp-
trapping her?

Statsråd Øystein Djupedal [12:12:23]:  Som jeg sa i
foregående replikk, har vi det samme finansieringssyste-
met for barnehager som representanten Molvær Grim-
stads partifelle, tidligere statsråd Laila Dåvøy, etablerte.
Denne modellen har åpenbare svakheter, og jeg er glad for
at Kristelig Folkeparti nå når de sitter i opposisjon, bruker
mye av sin tid på å polemisere mot tidligere statsråd
Dåvøys modell. Men det betyr, som jeg sa til representan-
ten Thommessen, at vi er i en prosess om hvordan vi kan
lage en mer treffsikker modell. Men å øke tilskuddet fra
85 pst. til 87 pst. gir ikke en mer treffsikker modell. Det
vet vi med sikkerhet.

Vi der nødt til å gå mer nøye igjennom dette, og vi vil
selvfølgelig komme tilbake til Stortinget på et egnet tids-
punkt med det. Men vi er veldig opptatt av en forutsigbar-
het for de private utbyggerne når det gjelder finansiering.
Jeg har merket meg komiteens merknad om at man ønsker
tilskuddet tidligere i året. Naturlig nok – og selvfølgelig –
vil statsråden følge opp.

Trine Skei Grande (V) [12:13:28]:  Det vil nok være
slik at historikerne er de som skal skrive historien om hvor
barnehagepolitikken har sin rot. Min og Venstres hold-
ning er nok at det var i forbindelse med barnehagemeldin-
gen våren 1999, fra Valgerd Svarstad Haugland, at det ble
lagt opp til den nye ordningen. Det var f.eks. første gan-

gen SV valgte å svelge sin motstand mot likestilling
mellom kommunale og private barnehager, noe de fortsatt
holder på med i mange kommuner ved å nedkjempe de
private som ønsker å lage tilbud til ungene.

Men jeg ble litt engstelig da statsråden sa at vi var imot
barnehageforliket, for jeg satte faktisk min signatur under
dette forliket her i Stortinget. Er det slik at statsråden me-
ner at alt man ikke er initiativtaker til, eller ikke støtter i
alle merknader, er man imot?

Jeg er bekymret for alt det som er lagt inn fra opposi-
sjonens side om kvalitet i barnehagene, om flere førskole-
lærere. Det er veldig mange mødre og fedre som syns det
begynner å bli langt mellom førskolelærerne i barnehage-
ne, og som er oppriktig bekymret for akkurat det. Hvis det
er slik at statsråden er imot alle de forslagene opposisjo-
nen har lagt inn her, og er imot våre perspektiver, er jeg
bekymret.

Statsråd Øystein Djupedal [12:14:40]:  Det som er
veldig gledelig, er at i denne perioden med veldig skarp
utbygging har vi klart å opprettholde pedagogtettheten.
Det er nå flere pedagoger i barnehagene – i antall, og det
betyr at forholdet mellom pedagoger og barn er noenlun-
de identisk. Jeg tror det er en pedagogtetthet på 33 pst.
eller der omkring. Så det er omtrent slik det har vært. Men
det er klart at vi har høyere ambisjoner enn dette. Vi regis-
trerer også at det er et økende antall barnehager som ikke
har pedagogisk ledelse, særlig her i Oslo og i Oslos rand-
kommuner ser vi at dette er et problem. Det er klart at det
er en utfordring for oss, for det å ha pedagogisk personale
er veldig viktig for å opprettholde den høye kvaliteten vi
ønsker.

Som jeg sa i innlegget mitt, er det nå veldig stor og god
søkning på førskolelærerutdanningen. Det betyr at mange
ønsker å finne en arbeidsplass i barnehagen. Det er glede-
lig. Vi vil komme tilbake med en rekrutteringsmelding
der vi også ser på hvordan mennesker som har førskole-
lærerutdanning, kan komme tilbake til yrket, og ikke
minst hvordan vi skal få flere menn inn i yrket, og hvor-
dan flere av dem som har yrket, skal ønske å forbli i yrket.
Alt dette er krevende spørsmål som vi er i dialog med Ut-
danningsforbundet og andre viktige aktører om, for å sør-
ge for at vi får opprettholdt og styrket kvaliteten i barne-
hagene.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [12:16:02]:  Statsråden hev-
det i sitt svar til meg at Fremskrittspartiet hadde endret sin
barnehagepolitikk. Det er en relativt grov omskriving av
virkeligheten. Dokumentasjonen på det ligger her, nemlig
i den budsjettinnstillingen vi behandler i dag, hvor det
faktisk er Fremskrittspartiet som tar til orde for å stå fast
på maksprisen og tar til orde for likebehandling av offent-
lige og private barnehager.

Jeg antar at dette muligens har en sammenheng med at
angrep i en del tilfeller er det beste forsvar, og at han ikke
hadde noe særlig lyst til å svare på spørsmålene. Jeg kan
prøve å stille dem igjen: Hva vil statsråden gjøre med den
usikkerheten som nå er når det gjelder barnehagene – og
den uttalelsen May Hansen kom med, om at makspris
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ikke er «et statisk tall»? Og hva kan vi da forvente oss av
fremtidig maksprisutspill fra Regjeringen?

Statsråd Øystein Djupedal [12:17:02]:  Det er svært
mange som har sagt at makspris vil være et hinder for ut-
bygging. Det vi har klart i løpet av disse årene, er å bevise
det motsatte. Vi har klart tre ting, som vi med en populær
term ofte kaller et kinderegg. Vi har klart tre ting samti-
dig: Vi har høy kvalitet, vi har stor utbygging, og vi har
samtidig lav pris. Det er denne politikken vi skal fortsette.
Regjeringens maksprispolitikk er nedfelt i regjeringser-
klæringen, og den følger vi videre opp.

Men det er klart at jeg legger merke til at særlig to par-
tier i denne salen nå øker maksprisen til dels betydelig og
sier at det betyr full barnehagedekning. Det er selvfølge-
lig veldig enkelt. Det finnes ingen lettere måte å få full
barnehagedekning på enn å sette opp prisen. Det er det
Høyre og Venstre gjør. På den måten vil selvfølgelig svært
mange av dem som ikke har råd, falle ut av køen. Man kan
si at man har full barnehagedekning, men man har ikke
full behovsdekning, for det betyr at svært mange foreldre
ikke har råd til barnehageplass.

Vår regjerings politikk er at barnehager i tillegg til alt
det andre positive også er et middel for sosial utjevning.
Det betyr at det skal være mulig for dem som har dårlig
råd, også å ha det høykvalitetstilbudet som en barnehage-
plass er. Det er det vi har klart gjennom disse årene. Jeg
har vært veldig glad for støtten fra Fremskrittspartiet.
Hvis jeg forstår representanten Knudsen rett nå, at han
fortsatt er en god støttespiller for maksprisavtalen i Stor-
tinget, setter jeg veldig stor pris på det.

Presidenten:  Replikkordskiftet er dermed omme.
De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

3 minutter.

Olemic Thommessen (H) [12:18:47]:  Jeg må si at
statsråd Djupedals siste kommentar når det gjelder hvor-
dan makspris virker innenfor den størrelsesordenen som
Venstre og Høyre opererer med når vi setter prisene opp
og ned, tegner et nokså enkelt bilde av helheten. Det me-
ner jeg er litt bekymringsfullt.

Jeg mener også det er bekymringsfullt når vi snakker
om likebehandling av kommunale og private barnehager.
Når jeg har stilt spørsmål om dette både til statsråden og
til representanten Sande, hvis jeg husker riktig, har jeg fått
ganske forblommet tale til svar, for å si det med Holberg.
Hvis det er slik at man arbeider mye med dette, kunne
man kanskje gitt noen signaler om på hvilke områder man
tenker seg å bedre likebehandlingen. Noen eksempler
eller noen små hint må vi kunne forvente å få i et så av-
gjørende, viktig spørsmål. Det er slik at det er trøkk i den
private barnehageutbyggingen, som faktisk blir sentral for
å oppnå det målet som Regjeringen har satt seg, som til og
med sentrale medlemmer av Regjeringen nærmest har satt
sin stilling inn på.

Jeg skjønner at dette bekymrer Regjeringen dypt inn i
egne rekker. Jeg må si at det er et nærmest oppsiktsvek-
kende oppslag som statsministeren har bidratt til i Dags-

avisen i dag, hvor han kjefter på Oslo kommune fordi de
har det han kaller en «kraftløs satsing» på barnehager. «Få
opp tempoet!», sier statsministeren. Det må jeg si er å sen-
de regning til feil adresse, og å rette baker for smed.

Oslo kommune står for mellom 16 pst. og 17 pst. av
veksten når det gjelder barnehageplasser i hele landet. De
har spesielt store utfordringer i Oslo kommune med høy
fødselsrate og stor tilflytting. De hadde en utbygging på
3 000 nye barnehageplasser i fjor og kommer til å oppnå
det samme for inneværende år. Når man tidligere har blitt
innkalt til Statsministerens kontor og mottatt ros for at
man har vært en pådriver og virkelig fått sving på sakene
etter resultatet foregående år, og nå får kjeft for å være en
sinke i klassen i inneværende år, ja, da bringer man dette
inn som et ledd i en kommunevalgkamp, som jeg kanskje
synes Regjeringen og i særdeleshet statsministeren burde
holde seg for god for.

Saken er at Regjeringen har ingen gode svar når det
gjelder hvordan man vil likestille kommunale og private
barnehager. Den vet ikke hva den har tenkt å gjøre for å
sørge for at dette kommer på plass. Da blir det et litt for
billig svar når statsministeren prøver å skyve problemstil-
lingen over til å være en ensidig kommunal utfordring.
Inntil Regjeringen kommer med noe bedre hint og noen
små tips om hva den har tenkt å gjøre, må jeg si at dette så
langt har vært en meget slett forestilling.

Karin S. Woldseth (FrP) [12:22:14]:  Først vil jeg
gjerne si noen ord om erstatningsordningen for barn i bar-
nehjem og i spesialskoler som gjelder barn med atferds-
problemer.

Måten erstatningsordningen har blitt behandlet på, er
Fremskrittspartiet ikke fornøyd med. Vi vil ikke akkurat
bruke ordet «skandale», men det er jammen ikke langt un-
na. Sakene har vært fram og tilbake fra Billighetserstat-
ningsutvalget til justissekretariatet, det har vært ulike
oppfatninger om hva Stortinget egentlig mener – og
imens venter disse menneskene, som jo nå er voksne.
Mange av dem har store skader. Flere av dem som har søkt
om erstatning, lever vel ikke engang lenger. Jeg håper at
statsråden tar tak i dette nå.

Jeg ser at det står i innstillingen at saksbehandlingen
ikke skal vare mer enn ett år, men ett år er fryktelig lang
tid for de menneskene det gjelder. Så jeg ber statsråden
innstendig om å gå gjennom dette, se på det, slik at vi får
fortgang i disse sakene. Det er viktig for dem det gjelder.

Så til enslige mindreårige asylsøkere. Allerede i bud-
sjettet for 2000 fremmet Fremskrittspartiet første gang
forslaget om at enslige, mindreårige asylsøkere skulle
flyttes over til barnevernet. Det er altså syv år siden. Hvert
eneste år har vi stått alene – helt til SV støttet oss i forrige
periode. Nå skjer det altså noe. Det betyr igjen at Frem-
skrittspartiet må være snøplogen. Vi blir alltid beskyldt
for å ha andre motiver, men man vil i forbindelse med
Kommunaldepartementets budsjett se at vi faktisk har lagt
inn penger også innenfor kommunenes rammer.

Det er bra at vi skal få flyttet de enslige, mindreårige
asylsøkerne og få et skikkelig og forsvarlig tilbud til disse
barna. Det er ofte svært traumatiserte barn som trenger en
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svært god oppfølging og behandling, både for fysiske og
psykiske skader. Hvis statsråden ser på det som ligger i in-
tensjonene i den utredningen som de frivillige organisa-
sjonene har laget, og følger de rådene som ligger der, i til-
legg til å se i sin egen utredning, er jeg sikker på at dette
kommer til å ende godt. Men jeg håper at det ikke vil ta
for lang tid.

Kari Lise Holmberg (H) [12:25:26]:  Ibsen-året går
mot slutten. I dette budsjettet forslår Regjeringen å bevil-
ge 1,5 mill. kr til en internasjonal Ibsen-pris som skal sti-
mulere til kritisk debatt om vesentlige samfunnsmessige
og eksistensielle temaer.

Når Høyre har kritiske anmerkninger, er det to hoved-
grunner til det. For det første er det viktig å evaluere det
Ibsen-året som nå snart er slutt. Vi må se på status – hva
er gjort, og hva skal videreføres? I Høyre mener vi det er
en manglende satsing på enkelte andre Ibsen-prosjekter.
Dette må vurderes opp mot opprettelsen av en internasjo-
nal Ibsen-pris.

For det andre må landet ha en strategi for sin Ibsen-sat-
sing framover. En internasjonal Ibsen-pris må ses i en slik
helhetlig strategi. Ibsen-prisens statutter er svært vide og
lite konkrete. Hva vil det si å gjøre en ekstraordinær inn-
sats i Ibsens ånd? Er det kult nok, er det kanskje greit nok.

I Høyre mener vi det er viktig å få på plass en langsik-
tig strategi i forhold til forvaltningen av Ibsens forfatter-
skap. I en slik sammenheng ønsker vi en mer spisset Ib-
sen-pris. Det forunderlige i denne saken er at vi i Norge
allerede har en Ibsen-pris, en dramatikerpris. Det finnes
ikke tilsvarende i landet. Skien kommune har delt ut den-
ne nasjonale Ibsen-prisen i 20 år. Den er høyt verdsatt og
skattet, og den må virkelig sies å være en pris i Ibsens ånd.
Jeg vet at Skien kommune har søkt departementet om å få
utvide denne prisen til å bli en internasjonal dramatiker-
pris, men at byens arbeiderpartiordfører, og også kultur-
sjefen, har kommet til kort i møte med departementet. Det
ville være helt naturlig at Skien fikk muligheter til å vide-
reutvikle sin tradisjonsrike Ibsen-pris. Den er helt i Ibsens
ånd, og den er godt etablert i Ibsens fødeby. Det kan vel
ikke være slik at Regjeringen tenker å frarøve Skien sin
Ibsen-pris, eller utkonkurrere den? I dette tilfellet er det
faktisk både nødvendig og riktig med et hvileskjær. En in-
ternasjonal Ibsen-pris må etableres i den rette sammen-
heng og i forhold til en bevisst strategi.

Ibsen-året 2006 ligger an til å bli en suksess. Arrange-
mentene året gjennom har løftet fram Henrik Ibsens for-
fatterskap og økt bevisstheten om dette, ikke minst i eget
land. Dette året har også illustrert hvilket ansvar Norge
som nasjon har for å forvalte litteraturhistoriens fremste
forfatterskap. En utvidelse av Skiens dramatikerpris vil
passe utmerket inn i dette bildet.

Presidenten:  Presidenten vil si at representanten
holdt et godt innlegg i kulturdelen, men barnevernet har
vel heller ikke vondt av å høre litt om Ibsen.

May Hansen (SV) [12:28:52]:  Jeg må si dette på en
litt annen måte enn jeg gjorde forrige gang, så kanskje

Fremskrittspartiet husker at de var sammen med oss om
det. Vi bryter ikke maksprisen. Det står i Soria Moria-er-
klæringen:

«Maksimalpris på 1 750 kroner (2005-kroner) inn-
føres når full barnehagedekning er nådd».
Det betyr at den skal prisjusteres. Det var også Frem-

skrittspartiet enig med oss om i forrige periode.
Når det gjelder mindreårige asylsøkere, er jeg litt for-

skrekket over innlegget som Venstres representant holdt.
Venstre-representanten sa faktisk at barnevernet henla sa-
ker med omsorgsovertakelser. Det er jo ikke slik. I Norge
er rettssikkerheten til ethvert barn slik at når man ikke har
omsorgspersoner rundt seg, er barnevernet den instansen
i Norge, i henhold til lovverket, som går inn og overtar
omsorgen. Det er ikke slik at barnevernet henlegger saker
i så måte.

Så kan vi være bekymret for barnevernet, og vi kan
være bekymret for om vi har god nok kunnskap om min-
dreårige asylsøkere i Norge. Det tror jeg faktisk ikke vi
har, og den er i hvert fall ikke godt nok ivaretatt der den
ligger i dag. Men det er mye kompetanse, og når vi nå
flytter over ansvaret, må man gå inn og gjøre en jobb fram
til 1. oktober, slik at man drar nytte av den kompetansen
som vi allerede har på dette feltet. Dette var en stor sak for
Venstre i valgkampen, og her bryter Venstre valgløftene
sine.

Så til representanten fra Høyre. Vi hadde en debatt her
i Stortinget om testing av språk på 4-årskontrollen. Det er
ikke sånn at noen i denne salen fra regjeringspartienes
side mener at barn med minoritetsbakgrunn må gå i bar-
nehage. Det vi sier, er at de familiene også må få lov til å
velge å gå i barnehage. Kontantstøtten har faktisk vært et
hinder for det, fordi man ikke har økonomiske muligheter
til å si nei takk til den. Vi ser at barnevernet i mindre grad
enn før kan bruke barnehage som forebyggende tiltak,
fordi en del familier ikke har råd til å si nei takk til kon-
tantstøtte, og det mener vi er problematisk.

Jeg vil gjerne utfordre Høyre på en ting. Jeg er ganske
forskrekket over det Høyre har gått inn på i innstillingen.
De er jo opptatt av kompetanse og språkutvikling. Men
Høyre – og Fremskrittspartiet – er ikke med på flertallets
merknad i innstillingen om at man er «opptatt av å styrke
arbeidet med den flerkulturelle kompetansen i barnever-
net, og er glad for at det nå er satt i gang et arbeid med det-
te som siktemål».

Dette er Høyre altså ikke enig i.

Statsråd Øystein Djupedal [12:32:13]:  Siden repre-
sentanten Thommessen nok en gang tok opp likebehand-
ling, la meg bare gjenta det som jeg har sagt tidligere. Den
modellen vi har, er den modellen som ble innført under
den foregående regjering. Den modellen har svakheter,
det tror jeg alle har sett. Når jeg hører engasjementet fra
opposisjonen når det gjelder en modell de selv har innført,
når de selv ikke gjorde endringer de fire årene de satt, så
forbauses jeg litt over det. Men grunnen er nok selvfølge-
lig at de vet at det ikke bare er så enkelt som å si at man
går fra 85 pst. til 87 pst. dekning, eller på annen måte gjø-
re den typen grep, simpelthen fordi kostnadsvariasjonen i
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norske barnehager er betydelig. Det er derfor ikke ett en-
kelt grep som kan gjøres. Det tror jeg Thommessen vet
veldig godt, og det tror jeg komiteens leder, Molvær
Grimstad, vet meget godt. Men det er opposisjonens rolle
å ta tak i det.

Vi ønsker en trygg finansiering av private barnehager
og offentlige barnehager, og det som står i kostnadsdek-
ningsmodellen, er at man skal ha 85 pst. av snittet for en
offentlig barnehage. Det er kommunen pliktig å betale.
De pengene får kommunen i skjønnstilskuddet, og får
man for lite penger her, må man opp i det. I tillegg har
man også andre inntektskilder enn dette.

Vi ser altså at denne modellen har svakheter, men sam-
tidig er det sånn at alternativet ikke uten videre er gitt. Jeg
registrerer med stor tilfredshet at svært mange barnehager
som etableres, er private. Hele 70 pst. av den store utbyg-
gingen i fjor var private barnehager, og det betyr at de
fleste barnehager synes at denne modellen tross alt, tross
sine svakheter, gir forutsigbarhet og trygghet.

Som mange har vært inne på i dagens debatt, bruker vi
et rekordantall milliarder kr på barnhagesektoren til neste
år – mer enn 18 ½ milliard kr, så vidt jeg husker i farten,
og det er 12–14 milliarder kr mer enn for bare få år tilba-
ke. Det viser at vi fra samfunnets side nå satser på barne-
hager i et omfang som samfunnet vårt aldri før har gjort,
og det er positivt.

La meg avslutte med å si at de privates bidrag for å få
disse høye tallene er helt avgjørende og helt vesentlige. Vi
er i god dialog med de private barnehagene og deres orga-
nisasjoner for eventuelt å få vite i hvilken retning man øn-
sker en endring. Men som sagt, dette er et litt mer kreven-
de regnestykke.

Ole-Anton Teigen (SV) [12:34:39]:  Når det gjelder
barnehagene, er det en stor glede å få være med i et av de
partiene som vår rød-grønne regjering har gått ut fra. Det
gjør meg både glad og stolt over at vi har en regjering som
ikke bare vil noe, men som faktisk gjør noe som merkes
av alle, uansett om de bor i en stor by på det sentrale Øst-
landet, eller om de bor i en liten distriktskommune i Nord-
Norge.

Tenk når vi kommer til neste stortingsvalg i 2009. Da
er det ingen – og jeg mener ingen – som snakker om at vi
må få full barnehagedekning, fordi det er helt unødven-
dig. Det er fullført – eller for å bruke en annens ord: se,
det er fullendt. Vi har gjort en historisk satsing, og vi har
nådd målet som bl.a. vi i SV har snakket om i 40 år – full
barnehagedekning.

Nå må vi gå videre, og vi må sette oss nye mål, og så
må vi sette alle kluter til for å nå dem. Det går hovedsake-
lig på å få kvalitativt høyt nivå på innholdet i alle barne-
hagene, og så må prisen senkes til et nivå som er så lavt at
ingen holdes utenfor på grunn av prisen på en barnehage-
plass. Dette er faktisk et av de beste grepene som er gjort
for å få sosial utjevning og for å integrere alle barn, uan-
sett kultur og bakgrunn – lære dem hva det vil si å bo i et
norsk samfunn, og lære dem norsk kultur og historie.

Så er det et annet fagområde som har vært nevnt i da-
gens debatt, og det er barnevernet. Det er et stort tanke-

kors at vi som bor i et av verdens rikeste land, har skapt et
samfunn der mange barn har en hverdag der de ikke har
trygge omsorgspersoner rundt seg, og de må legge seg
gråtende og ensomme i en utrygg sammenheng. Jeg og
min familie har jobbet innenfor barnevernet i en rekke år,
og det som skjer nå, bl.a. det siste året, er en stor makt-
kamp mellom private og offentlige barnevernsinstitusjo-
ner og barnevernsorganer. Det er en kamp om penger, der
makt og penger er i fokus, mens barn lider unødvendig og
blir skadelidende. Dette må det gjøres noe med straks. Det
er en hån mot de barna som har det tyngst og vanskeligst,
at de skal være taperne i denne kampen.

Presidenten:  Representanten Olemic Thommessen
har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad,
begrenset til 1 minutt.

Olemic Thommessen (H) [12:37:23]:  Det skal holde
med en kort merknad.

Jeg har lyst til å takke for Kari Lise Holmbergs glim-
rende innlegg om Ibsen. Som presidenten er kjent med,
har Skien en stor barnesatsing når det gjelder akkurat det
å formidle Ibsen. Derfor synes jeg det var veldig flott at
hun tok det innlegget her, og sånn sett bygger broer
mellom disse to viktige feltene, som man må se i sam-
menheng.

Når det gjelder representanten May Hansens kommen-
tar om kontantstøtte og innvandrere, så må hun ha meg
unnskyldt: Det blir et litt merkelig resonnement når man
sier at innvandrerne ikke har råd til å la være å ta kontant-
støtten, og så skulle de komme bedre ut hvis man tar fra
dem kontantstøtten. Uansett hvordan man snur og vender
på det – hvis man flytter kontantstøtten over til et offentlig
tilbud som en barnehage er, så tar man også vekk den
valgfriheten som ligger der. Når man gjentatte ganger
kommer tilbake til det akkurat i forhold til innvandrere,
synes jeg man også skal ta med seg det menneskelige per-
spektivet, som jeg tidligere har vært inne på.

Presidenten:  Representanten May Hansen har hatt
ordet to ganger og får ordet til en kort merknad.

May Hansen (SV) [12:38:45]: Når representanten fra
Høyre ikke svarer på mitt spørsmål, regner jeg med at det
kanskje var et uhell at Høyre står inne på den merknaden.
Videre vil jeg si til statsråden i Barne- og likestillingsde-
partementet at jeg er veldig fornøyd med den jobben som
gjøres fra Regjeringas side overfor barn som har vært ut-
satt for seksuelle overgrep og vold. Det er satt i gang man-
ge, mange gode tiltak, og vi hadde en god interpellasjons-
debatt her, som var reist av Venstre, som tok opp dette
med menn og gutter i forhold til seksuelle overgrep.

Nå gjøres det en kartlegging som jeg mener er kjempe-
viktig for at vi skal få på plass tall og se hvor vi skal sette
inn ulike tiltak. Jeg glemte å si det under interpellasjons-
debatten, men vil gjerne ta det opp nå og utfordre statsrå-
den på om funksjonshemmede, som er en stor gruppe som
blir utsatt for overgrep i mye større grad enn andre, kan bli
et av temaene i den kartlegginga.
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Trine Skei Grande (V) [12:40:19]:  La meg først be-
gynne med å ta opp Venstres forslag. Jeg var så engasjert
i sakene da jeg holdt mitt hovedinnlegg, at jeg glemte å ta
opp forslagene.

Det er sjølsagt en sak som gjør at jeg tegnet meg igjen,
og det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi har også
lagt inn et forslag i den forbindelse, så Venstres hovedpri-
oritering kan det ikke være noen tvil om. Det som forun-
drer meg, er at statsråden sa at det er visse måter man går
fram på når man skal offentliggjøre saker. Ja, det er det så
klart. En av de viktigste måtene er å legge dem fram i
statsbudsjettet. Det at man legger fram et statsbudsjett, for
så noen uker etterpå å stå i spontanspørretimen her og si
at dette er ikke godt nok utredet, dette trenger vi tid på, for
så tre dager etter det å legge inn forslag i Stortinget på
vegne av regjeringspartiene om den samme saken, gjør
meg enda mer bekymret. Det er en framgangsmåte når det
gjelder de aller svakeste, som viser at her er det viktigere
å markere at man gjør noe, enn å få gjort en skikkelig
jobb. Vi har sett så mange ganger at man har dyttet disse
foran seg, og at de har blitt brukt. Nå er det viktig at de får
et skikkelig tilbud som vi er sikre på er faglig godt nok.

Jeg har ikke noen mistro til noen av dem som jobber i
barnevernet. Jeg tror også at de jobber mye med å øke
kompetansen sin på en rekke områder, men dette – den
hverdagen de møter her – er en hverdag som er mye tøf-
fere og annerledes enn den mange møter i arbeidet med
norske barn, sjøl om den hverdagen også kan oppleves
tøff. Så jeg er enig i intensjonen i det som Regjeringa gjør.
Jeg er opptatt av at dette skal bli gjort skikkelig, men jeg
er faktisk villig til å bære byrden med å si at vi venter noen
måneder for å få gjort det skikkelig, og jeg er bekymret
når statsråden ikke orker å bære den byrden.

SV har ikke sittet i regjering før, og det er sikkert mor-
somt å få igjennom sånne vedtak, men jeg syns det vik-
tigste er at vi er sikre på at de som får oppgaven, er i stand
til å utføre den, både økonomisk og faglig. Jeg vil gjerne
være med på den dugnaden, men jeg er også villig til å ta
kjeften her i salen for at den dugnaden skal bli gjort på en
skikkelig måte, og at barna faktisk blir behandlet på en
skikkelig måte. SV kan få være så sinte og slå så hardt
med dørene de bare vil, men det er faktisk resultatet i bun-
nen som betyr noe. Det er faktisk det at dette blir gjort på
en skikkelig måte, som betyr noe. Det er disse ungene
som betyr noe.

Presidenten:  Flere har ikke bedt om ordet til ramme-
område 2.

Stortinget går over til debatten om rammeområde 3.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [12:43:21]:
(leiar i komiteen): Eg vil også takke komiteen for samar-
beidet om denne budsjettramma. Det har vore eit intenst
arbeid med mange nyttige innspel.

Årets kulturbudsjett er i hovudsak eit godt framlegg,
der mange kulturformål får ein auke. Kristeleg Folkeparti
støttar hovudprofilen, men foreslår endringar på nokre
punkt. Regjeringa foreslår å kutte ut ordninga med tilskott
til lokale musikktiltak, LOK-ordninga. Denne ordninga

har vore ei svært viktig kjelde til midlar for mange frivil-
lige konsertarrangørar landet over. Sjølv om tilskotta rela-
tivt sett har vore små, har LOK-midlane dei fleste stader
utløyst ytterlegare ressursar i form av midlar frå kommu-
nar, sponsorar og billettinntekter. Dei frivillige organisa-
sjonane på musikkområdet har signalisert ønske om å for-
valte midlane. Eg er derfor skuffa over at Regjeringa ikkje
lyttar til grasrota i denne saka, og saman med med dei
andre opposisjonspartia foreslår Kristeleg Folkeparti å
overføre LOK-midlane til Norsk musikkråd, Norsk jazz-
forum, Norsk Rockforbund og Norsk Folkemusikk- og
Danselag i samarbeid med Landslaget for Spelemenn.

Kristeleg Folkeparti meiner det er viktig å halde ved
lag både talet på distriktsbokhandlar og breiddetilbodet i
bokhandlane i distrikta. Mange distriktsbokhandlarar slit
for å halde ved lag sjølve drifta og eit breitt boktilbod.
Kristeleg Folkeparti ønskjer derfor ei forsøksordning med
tilskott – eit såkalla breiddebidrag – til eit avgrensa tal
bokhandlar i distrikta. Vi har derfor bedt Regjeringa vur-
dere eit slikt breiddebidrag for å hindre at distriktsbok-
handlane forsvinn. Eit breiddebidrag vil bidra til at dis-
triktsbokhandlane kan halde drifta ved lag, samt at kunda-
ne vil kunne nyte godt av eit breiare utval av litteratur i sin
lokale bokhandel.

Frivillige lag og organisasjonar gjer ein stor sam-
funnsinnsats og betyr mykje for livskvaliteten til mange
menneske. Innsatsen frå lag og organisasjonar har også
vore banebrytande i utviklinga av viktige institusjonar
på fleire samfunnsområde, ikkje minst innan humanitær
omsorg, velferd og kunnskapsformidling. Kristeleg Folke-
parti styrkjer frivillig sektor og m.a. barn og unges kul-
turaktivitet på lokalt nivå med 7,9 mill. kr i sitt alterna-
tive statsbudsjett, i tillegg til å auke grensa for skattefrå-
drag for gåver til frivillige organisasjonar frå 12 000 til
15 000 kr.

Bibliotekutgreiinga blei nyleg levert til statsråd Trond
Giske. I utgreiinga blir det foreslått ei konsolidering av bi-
blioteka. Vi har mange små bibliotek med avgrensa res-
sursar. Heile 244 av kommunane har eitt eller færre års-
verk i biblioteket. Ressursmessig er folkebibliotek på
botnnivå i Norden. Men også i dei minste kommunane er
brukarane forskjellige når det gjeld interesser og behov.
Biblioteka treng derfor brei kompetanse. I Bibliotekre-
form 2014 er det derfor foreslått at kommunane må sam-
arbeide om einingar som bør ha minst seks årsverk. Sam-
stundes må biblioteket bevarast som den lokale møteplas-
sen. Det vonar eg at statsråden tek omsyn til.

I stortingsmeldinga om arkiv, bibliotek og museum,
som blei handsama for seks år sidan, blei det skissert ei
tilskotsordning for bevaring av privatarkiv. Ei slik ordning
må kome på plass snarast. Framtidas historieskriving må
basere seg på anna enn kjelder frå stat, kommune og fylke.

Museumsreforma legg til grunn ein monaleg auke i
friske pengar kvart år. Det følgjer ikkje Regjeringa opp i
budsjettet for 2007. Dette kan innebere at arbeidet med re-
forma blir ytterlegare forseinka. Kristeleg Folkeparti har
foreslått å styrkje det nasjonale museumsnettverket med
5 mill. kr. Ein slik auke ville ha vore eit handslag til mange
museum som slit med konsolidering.
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Musea har ei viktig rolle i samfunnsdebatten ved at dei
tek opp både samfunnsmessige konfliktar og ubehagelege
historier tilbake i tid. Døme på dette er baksida av den
medaljen som heiter industriutvikling, dvs. miljøproblem
i kjølvatnet av industrialismen, ikkje berre i form av na-
turøydeleggingar og forureining, men også uheldige sider
ved arbeidsmiljøet, så som helseskade og arbeidsulykker.
Det er også viktig å dokumentere kulturytringar og kultur-
trekk knytte til våre nye landsmenn. Kulturell toleranse-
trening har vore brukt om den rolla musea kan spele på
dette feltet.

Kristeleg Folkeparti foreslo i sitt alternative budsjett og
i finansinnstillinga å auke kultursatsinga med 19,4 mill. kr
utover Regjeringa sitt budsjettforslag. I tillegg foreslår
Kristeleg Folkeparti nokre mindre omdisponeringar in-
nanfor rammeområde 3. Om Kristeleg Folkeparti hadde
fått gjennomslag for sitt budsjettopplegg, ville ein fått
både auka kulturramme og viktige omprioriteringar. Kriste-
leg Folkeparti har gjennom merknader vist til kva vi stod
for i finansinnstillinga, samt forslag til omdisponeringar
innanfor vedteken ramme. Vi har fått gjennomslag for
auka satsing på Nynorsk kultursentrum og statstilskot til
Protestfestivalen. Dette er vi svært glade for. Pengane vil
gå til svært gode formål.

Eg tek elles opp dei forslaga som Kristeleg Folkeparti
har innstillinga, eller som vi er medforslagsstillarar til.

Presidenten:  Representanten May-Helen Molvær
Grimstad har tatt opp de forslagene hun refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Erling Sande (Sp) [12:49:20]:  Eg har eit kort spørs-
mål til Kristeleg Folkeparti og representanten Molvær
Grimstad, og det går på frivilligheit. Kristeleg Folkeparti
har jo, som regjeringspartia, eit stort engasjement for fri-
villigheit, men ser ein på historia, har dessverre Kristeleg
Folkeparti i regjering vore med på kutt både i den viktige
Frifond-ordninga, som går direkte til barn og unge, og i
studieforbunda til dei frivillige organisasjonane, som òg
er eit veldig, veldig viktig tilbod rundt om i Frivilligheits-
Noreg.

No tyder Kristeleg Folkeparti sitt budsjettforslag på ei
sterkare satsing på frivilligheit òg på desse områda. Er
dette eit kursskifte frå Kristeleg Folkeparti som vi kan sto-
le på? Kan vi vere sikre på at Kristeleg Folkeparti òg i dei
komande budsjetta har ein tydeleg profil på frivilligheit
og støttar Regjeringa i arbeidet med å styrkje frivillig sek-
tor?

G u n n  O l s e n  hadde her overtatt presidentplas-
sen.

May-Helen  Molvær  Grimstad  (KrF)  [12:50:14]: 
Kristeleg Folkeparti har alltid vore oppteke av frivillig
sektor, og det vil vi alltid vere òg i framtida.

Det som representanten Sande siktar til i samband med
førre års statsbudsjett, er m.a. Frifond, som var nemnt.
Det som skjedde på Stortinget med endring av tippenøk-
kelen, tilførte Frifond-ordninga betydeleg meir disponible

midlar. Midlane til ordninga var såleis aukande sjølv om
det på statsbudsjettet blei trappa ned. Totalt sett fekk Fri-
fond meir midlar som følgje av ei endring av tippenøkke-
len. Men eg er glad for at når vi no har behandla budsjet-
tet, har vi kunna foreslå ein ytterlegare auke på Frifond,
fordi vi veit at ein gjer eit viktig arbeid for barn og unge.

Så vil det av og til vere litt vanskelege avvegingar i pri-
oriteringane, som representanten Sande har blitt godt
kjend med når han no representerer eit regjeringsparti.
Det er ikkje alltid ein kan få i pose og sekk, og må derfor
avvege viktige prioriteringar. Gjennomgåande kunne eg
ha teke for meg heile Kristeleg Folkeparti sitt alternative
budsjett, der vi viser at vi har hatt og vil ha sterk fokuse-
ring på frivilligheit, men det tek for lang tid.

Karin S. Woldseth (FrP) [12:51:31]:  Jeg hører hva
representanten fra Kristelig Folkeparti sier om at de alltid
vil ha et stort engasjement for frivillige lag og organisa-
sjoner, til tross for at de altså fjernet Frifond fra budsjettet.
Da Frifond ble økt innenfor tippenøkkelen, var det under
forutsetning av at man ikke skulle røre budsjettet.

Men det var ikke det jeg ville spørre om. Spørsmålet
handler om frivillige organisasjoner og inntektsbortfall
fra spilleautomater. Hvordan har Kristelig Folkeparti
tenkt – og da går det ikke an å bruke penger om igjen og
om igjen og om igjen – å finansiere og hjelpe de frivillige
lag og organisasjoner som de satser på, når disse mister
mange milliarder kroner til sine organisasjoner?

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [12:52:28]:  Vi
veit at det er mange tusen i Noreg som har problem med
speleavhengigheit. Vi veit at det fører med seg mange
store sosiale problem og lidingar for dei 70 000 som ein
anslår har speleproblem i Noreg. Då har Kristeleg Folke-
parti sagt at det er ikkje dei speleavhengige som kan fi-
nansiere frivillig sektor. Når vi ser kor store sosiale pro-
blem automatane har ført med seg for svært mange, må
ein finne andre inntektsmåtar for dei frivillige organisa-
sjonane. Derfor fremma vi forslag der vi bad Regjeringa
kome tilbake med utgreiingar om andre måtar dei frivilli-
ge organisasjonane kan sikre inntektene sine på. Vi har
foreslått å auke skattefrådraget for gåver til frivillige or-
ganisasjonar frå 12 000 kr til 15 000 kr for neste års bud-
sjett, noko som kan vere med og styrkje frivilligheit på ein
måte, men eg trur vi må tenkje ganske breitt og vere kre-
ative på mange område for å sikre frivilligheita. Så vil det
vere nokre område som dei frivillige organisasjonane job-
bar med i dag, som staten burde vere med og yte meir til-
skott til.

May Hansen (SV) [12:53:45]:  Representanten fra
Kristelig Folkeparti er opptatt av at Regjeringa ikke følger
opp ABM-meldinga. Siktemålet var fra starten av å gjen-
nomføre planen i løpet av fem år, i perioden 2001–2005.
Men opptrappinga ble først påbegynt et år seinere, i 2002.
Gjennomføring over fem år ville likevel betydd at opp-
trappinga hadde vært fullført, men det ble i denne perio-
den bare lagt inn 209 mill. kr. Fra den forrige regjeringas
side ble dette løpet omtrent halvkjørt, og det blir jo litt
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problematisk å forholde seg til den kritikken som kommer
nå, for denne regjeringa prøver jo nå å trappe opp innsat-
sen her og ta igjen det etterslepet som ligger fra forrige re-
gjering, som hadde en kulturminister fra Kristelig Folke-
parti.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [12:54:39]: 
Kristeleg Folkeparti hadde ein aktiv og engasjert kultur-
minister, og på mange område blei det ei betydeleg sat-
sing også innafor kultur og på ABM-sektoren. Kristeleg
Folkeparti er likevel glad for at Regjeringa som sit no, vil
følgje opp ABM-meldinga. Regjeringa har også skapt for-
ventningar om at ho vil kome med betydelege midlar på
dette området, og dersom ein skulle følgje dette ut frå kor
langt ein skulle ha kome, trur eg vi alle skulle ønskje at vi
var komne enda lenger. Ut frå dei signala som den nye re-
gjeringa har gitt på ABM-sektoren, hadde Kristeleg
Folkeparti forventa at når det kom ein god auke på kultur-
budsjettet, som Regjeringa skal ha all honnør for, var det
sett av meir midlar til ABM-sektoren enn det faktisk er
gjort for neste år.

Presidenten:  Replikkordskiftet er over.

Britt Hildeng (A) [12:56:07]:  Festtalenes tid er for-
bi, i hvert fall de festtalene som forble ord. Kulturen har
gjennom tidene fått mange pene ord, men i konkurranse
med andre politikkområder har kulturen tapt tidligere.
Dette er snudd. Opposisjonens refreng fra Regjeringens
første tid om manglende saker har stilnet. Vi har en regje-
ring og en minister som leverer.

Kulturen er i ferd med å komme i politikkens førstedi-
visjon, en klar budsjettvinner, med en økning på nesten en
halv milliard kroner. Dette er bare første skritt. Innen
2014 skal 1 pst. av statsbudsjettet gå til kulturformål. Kul-
turløftet er i rute.

Kultur og kunst gir oss opplevelser, gjenkjennelse og
mening, uro, refleksjoner, tilhørighet og ambisjon for
framtiden. Et mangfold av kunstuttrykk og kunstopple-
velser gjør samfunnet og den enkeltes liv rikere. Å sikre
gode vilkår for å skape, formidle og tilgjengeliggjøre
kunsten er demokratiutvikling.

Dette budsjettet innebærer en satsing på mange kultur-
formål som tidligere er blitt sultefôret. Det er sterkere sat-
sing og økninger til frivillighetsformål, på musikk, teater
og dans, opera, billedkunst, kunstformidling, til språk og
litteratur, til museer, nasjonale kulturbygg og en eventyr-
lig satsing på film og media.

Men Kulturløftet handler om mer:
– Det handler om å gi status til kulturen og anerkjennelse

av kunstens betydning for den enkeltes livskvalitet.
– Det handler om å anerkjenne kunstens og kulturens

betydning som drivkraft i den kritiske samfunnsde-
batt, som drivkraft i by- og regionutvikling. I Oslo er
Operaen selve motoren i utviklingen av en helt ny
bydel.

– Det handler om å anerkjenne den økonomiske betyd-
ningen kunsten og kulturen har som næringsgrunnlag
og arbeidsplasser.

Det er Kulturløftet, et betydelig politikkområde, med
behov for en kulturlov som understreker det offentliges
ansvar for å sikre tilgjengelighet og mangfold av kulturtil-
bud over hele landet.

For å utløse det store næringspotensialet som finnes in-
nenfor kulturfeltet, må flere kunne leve av sin kunst. Det
er derfor viktig å sikre opphavsmennenes og utøvernes
rettigheter, samtidig med at kunstnernes arbeidsvilkår
styrkes.

At det finnes strukturer som støtter opp om utøvernes
virksomhet, er avgjørende – derfor støtte til innkjøpsord-
ninger, til spillesteder, lokale arrangører, festivaler, festi-
valtransport, manuskripter og programutvikling. Med sli-
ke strukturer kan de tusen blomster blomstre.

Med Kulturløftet vil vi skape og legge til rette for
mangfoldet i kulturen. Både den globaliserte verden og
det flerkulturelle Norge gir oss utfordringer i så måte. Vi
må møte den globale ensrettingen av USAs markedsba-
serte kulturdominans – en ensretting som aktivt må møtes
med en politikk for mangfold. Vi må skape møteplasser
som bidrar til å ivareta vår kulturarv, samtidig som vi får
inspirasjon og lærer av nye og ukjente kulturuttrykk.

I forbindelse med 100-årsjubileet for Henrik Ibsen ble
Peer Gynt – symbolet på vår kulturarv – vist i Egypt i ku-
lissene av hele verdens kulturarv: pyramidene og sfinxen.
Dette maner til ettertanke og refleksjon. Ibsens forfatter-
skap – vår kulturarv – ble til under påvirkning av euro-
peiske kulturstrømninger og i møte med andre kontinen-
ter.

Kunst og kultur er i stadig utvikling. Det som er nytt i
dag, kan være kulturarven i morgen. Slike refleksjoner
bør være med i vårt arbeid med den videre kulturutvik-
ling.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Karin S. Woldseth (FrP) [13:01:46]:  Da Arbeider-
partiet var i opposisjon, i forrige periode, hadde vi et godt
og nært samarbeid om film, hvor vi var enige om en rekke
punkter som man skulle gå inn for og jobbe mot.

Nå fremmer Fremskrittspartiet et forslag i den innstil-
lingen som behandles nå, om å gå inn for en skatteincen-
tivordning for å trekke utenlandske filmproduksjoner til
Norge. Hvorfor er det slik at Arbeiderpartiet ikke støtter
dette nå, men gjorde det i forrige periode, da vi hadde det-
te samarbeidet om film?

Britt Hildeng (A) [13:02:34]:  Hvis en ser på det
budsjettet som nå behandles, vil en se at det er en gedigen
satsing og store målsettinger når det gjelder filmindus-
trien og filmproduksjonen i Norge. Men vi ønsker en
gjennomgang av hvordan vi best kan utvikle filmområdet
i Norge, før vi går i gang med de store virkemidlene og
strukturelle endringer når det gjelder organisering. Derfor
har man satt ned et utvalg som også har kommet med sitt
forslag til utvikling av filmområdet. Det skal nå ut på hø-
ring, og departementet vil legge fram en melding om Nor-
ges framtidige filmvirksomhet. Og i den forbindelse vil vi
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få rikelig anledning til å diskutere både det spørsmålet
som representanten her nevner, og mange flere andre.

Olemic Thommessen (H) [13:04:05]:  Jeg har notert
meg representantens panegyriske utlegninger om hvilke
fantastisk store beløp som nå tilflyter kulturlivet. Det har
hun langt på vei rett i. Når vi har hørt statsråden her ved
tidligere anledninger, er det heller ikke måte på hvor store
deler av de kommunale bevilgningene som vil tilflyte kul-
turlivet. Og det er selvfølgelig storartet.

Men ser representanten at dette kanskje også gjør noe
med kulturlivet selv? Ser representanten at det kanskje er
et problem forbundet med at kulturlivets fokus etter hvert
bare rettes mot at her vil det komme mer og mer og mer
og mer penger – en halv milliard i år, en halv milliard til
neste år og kanskje enda mer lenger ut, hvis man skal føl-
ge opptrappingen?

Statsråden snakker ofte om armlengdes avstand-prin-
sippet. Jeg synes å notere at statsrådens armer begynner å
bli kortere, og det lurer jeg på om kanskje Arbeiderpartiet
også ser kan være et problem.

Britt Hildeng (A) [13:05:06]:  Jeg tror at det man ser
nå, en halv milliard kroner – som er mye penger, som re-
presentanten sier – er en nødvendig innsprøytning i et om-
råde som gjennom mange, mange år er blitt sultefôret.

Men ambisjonene i Kulturløftet er langt videre. Blant
annet handler det om, på samme måte som innenfor andre
politikkområder, å se en kombinasjon av marked, politisk
styring og politisk tilrettelegging. Det er det som ligger i
den videre utviklingen av Kulturløftet. Det er det som lig-
ger i å tilrettelegge for kulturen og kunsten som nærings-
vei, men det forutsetter at kunstnerne har muligheter til å
leve av sin kunst. Det forutsetter at det er strukturer som
legger til rette for at også denne næringsgrenen, dette po-
litikkområdet, skal få utvikles. Det er det det offentlige til-
skuddet nå handler om.

Trine Skei Grande (V) [13:06:35]:  Både jeg og re-
presentanten Hildeng representerer Oslo, og representan-
ten Hildeng skrøt i Dagsavisen for i går av kultursatsin-
gens betydning for Oslo. Det kommer jeg nok til å komme
tilbake til på annen måte.

Men jeg har lyst til å stille et spørsmål som berører de
tingene som Britt Hildeng har vært veldig engasjert i tid-
ligere, nemlig det flerkulturelle perspektivet og visjonen
om Snelda, en kulturøy i Oslo, som også henger sammen
med ting som hun har hatt stort engasjement for før, nem-
lig operaen og operaens nærmiljø, som er en viktig utford-
ring for Oslo.

Statsråden har vært litt unnvikende, men jeg håper jo at
en Oslo-representant har et engasjement på dette. Så mitt
spørsmål til representanten Hildeng er om hun har tro på
dette prosjektet, om hun synes det er spennende for Oslo,
og om hun tror det er noe vi kan jobbe sammen om å få
realisert som en viktig del av kulturvisjonen for Oslo.

Britt Hildeng (A) [13:07:31]:  Nå står vi vel sammen i
komiteen, hvor vi uttrykker en positiv holdning til Snelda.

Snelda er veldig spennende – en liten øy som blir resulta-
tet av at man skjærer igjennom med Bjørvikatunnelen.
Den øya gir muligheter for kanskje å bygge et flerkultu-
relt kultursenter. Mange er interessert i det.

I Oslo kommune står representanten Skei Grandes eget
parti og det partiet jeg representerer, sammen om å ville
gi prosjektmidler til utvikling av denne ideen. Så la oss ut-
vikle den. La oss se på mulighetene for å realisere dette.
Jeg synes det er spennende, men de nødvendige skrittene
må tas for å komme fram til en endelig vurdering av om
vi kan få det til eller ikke. Jeg har tro på det.

Presidenten:  Dermed er replikkordskiftet over.

Karin S. Woldseth (FrP) [13:09:11]:  Da har vi
kommet til den årlige kulturdebatten og festtalenes tid,
som fort kan bli både en reprise og en hilsen hjem for de
fleste, for ikke å snakke om – som vi nettopp hørte – en
lovprisning av Kulturløftet og kulturlov og kultursatsing
fra de rød-grønne partiene. Men den debatten tar jeg ikke
nå. Grunnen til det er at det gjør ikke kultureliten heller.
De bare nikker og smiler og er fornøyd med det nissen gir
dem. Det er jo jul snart, må vite.

Det vi i Fremskrittspartiet ønsker å fokusere på, er det
faktum at vi nå er blitt førende innenfor norsk kulturpoli-
tikk. Vi har gått fra å være et parti som etter sigende ikke
hadde noen kulturpolitikk, til å bli et parti som starter de
debattene som teller. Det har vært spaltemeter på spalte-
meter med debatt rundt vår kulturpolitikk, og det setter vi
stor pris på. For i motsetning til de andre partiene har vi
gjort et forsøk på å prioritere.

Det er sikkert en del ulike kulturtiltak der man ikke set-
ter pris på våre prioriteringer, men slik vil det alltid være.
Det som er positivt, er jo at de andre nå erkjenner at Frem-
skrittspartiet faktisk har en kulturpolitikk som nok frem-
deles vil provosere, men også engasjere innenfor kultur-
sektoren.

Statsråden har ikke imponert oss nevneverdig med ny-
tenkning på kulturfeltet. Det var nok store forventninger
til at det nå skulle bli et kulturløft. Men det som skjedde,
var at mange av de politisk korrekte tiltakene fikk penger,
mens andre gikk skuffet hjem. Og ikke har det skjedd noe
spesielt nytt heller, annet enn en liten kulturlov på fire pa-
ragrafer som nå er ute på høring, og at frivillige lag og or-
ganisasjoner har mistet en del av inntektene sine. Det kan
kanskje virke som om jeg ønsker å kritisere statsråden,
men én ting skal jeg ikke kritisere ham for, nemlig hans
valg av venner og den måten han står rakrygget og forsva-
rer sine vennskap på. Det synes jeg statsråden skal ha ros
for.

Men i mellomtiden venter vi og håper på at det faktisk
skal skje noe innenfor kulturfeltet. Vi har gjort vårt for å
dra i gang debatten. Vi har fremmet forslag om en kanon,
som falt på stengrunn. Dette til tross for at stadig flere
land lager sin. Nylig laget USA en liste over verdens mest
betydelige menn, og da kommer det vel også snart en
kvinneliste, vil jeg tro.

Norsk Litteraturfestival, som jo er støttet av staten,
skal lage en litterær kanon. Det blir veldig spennende å se
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hvordan dette skal utvelges og prioriteres, for dette har jo
vært så vanskelig for Regjeringen og regjeringspartiene.

Jeg har, i forbindelse med kanonen, lyst til å sitere
kommentator Steinar Brox, som skriver:

«Verden er plutselig snudd på hodet. Frp går inn for
kulturell planpolitikk, de andre for liberalistisk mar-
kedspolitikk. I de fleste sammenhenger forlanges det
faktisk rettesnorer, og uten slike normeringer er det
heller ikke mulig å si hva som er godt eller dårlig, sant
eller usant.»
Han skriver også i kronikken: «I virkeligheten tok Frp

de andre partiene på senga.» Og det er vi veldig stolt av!
Dette var den mer generelle delen av innlegget. Nå vil

jeg gå over til de ulike feltene som Fremskrittspartiet har
prioritert, og som vi mener det er viktig at vi satser på.

Først til museene: Her har det vært lovt mye, bare man
konsoliderte seg. Momskompensasjonen som det har vært
snakket så mye om i året som gikk, er uteblitt, noe som
gjør det vanskelig selv for konsoliderte museer å få mu-
ligheten til å videreutvikle seg. Bare en liten digresjon når
det gjelder museer: Jeg hørte forleden at det bare er én
– jeg gjentar: bare én – tekstilkonservator i Norge som kan
ta inn lærlinger. Hva skjer etterpå? Hvem skal sørge for å
utdanne nye? Vi har nemlig en fantastisk samling av tek-
stiler rundt omkring i Norge. Hvem skal sikre dem for et-
terslekten?

Mitt poeng er at vi må sikre en forsvarlig drift av mu-
seene, og vi må forsikre oss om at det finnes både interes-
se og kompetanse. Dette gjør vi ved å styrke feltet.

I likhet med museene våre har også arkivene en helt
unik rolle i historiefortellingen om landet vårt. Det finnes
mange god arkiv, både små og store, både offentlige og
private, og det er fantastisk hvor mye lokalhistorie og his-
torie av nasjonal interesse som finnes der. Fremskrittspar-
tiet foreslår å bygge opp et fond for å gi arkivene mulighet
til å digitalisere det de besitter av verdifullt materiell. Jeg
så nylig en reportasje på NRK om et fotoarkiv i Bergen
som dessverre ikke hadde særlig bra forhold, og som ikke
var særlig godt brannsikret heller. Det var nærmest takket
være noen få, engasjerte mennesker at det ikke har gått
tapt for lenge siden. Og dette er nok ikke det eneste i sitt
slag. Det er av svært stor viktighet at vi tar vare på denne
delen av kulturarven vår og sikrer også denne for etterti-
den.

Fremskrittspartiet fremmer forslag om to ulike fond
for kultur i tillegg til arkivfondet. Vi mener at målrettede
fond gir gode og etterprøvbare resultater.

For det første foreslår vi å opprette et fond for frivillige
og deltagende kulturaktiviteter. Vi mener at de mange en-
gasjerte amatører i bredden i kulturen også bør få bedre
kår. Spesialisert, profesjonell kultur for de få gir ikke nød-
vendigvis et rikt kulturliv, men det gjør den kulturen hvor
folk selv deltar. Vi mener at det er i bredden vi får mest
for kronene.

Fremskrittspartiet mener at den frivillige og deltagen-
de kulturen kanskje ikke er den som gir de store overskrif-
tene og den stor prestisjen, men at det allikevel er nettopp
amatørkulturen som gir mest glede og opplevelse i de
mange lokalsamfunn. Vi mener det er viktig at den verdi-

fulle lokale amatørkulturen får trygge og stabile rammer.
Derfor ønsker vi å opprette dette fondet. Fondets avkast-
ning bør rettes spesielt mot aktiviteter for barn.

Det andre fondet vi ønsker å opprette, er et fond for
samarbeid mellom kulturvirksomheter og privat nærings-
liv.

I forbindelse med Stortingets behandling av kultur- og
næringsmeldingen ga alle partier uttrykk for vyer om
kunst- og kulturvirksomhet som god næringsvirksomhet.
Fremskrittspartiet ønsker med utgangspunkt i slike vyer å
legge til rette for utvikling av levedyktige og skapende
kulturnæringsvirksomheter. Vi er veldig glad for at de
andre borgerlige partiene i år støttet vårt forslag om et
slikt fond. Dessverre er det denne gangen bare Frem-
skrittspartiet som har funnet penger til fondet. Men vi hå-
per at de andre borgerlige partiene og de sosialistiske re-
gjeringspartiene skal følge etter oss, om et år eller to, når
tanken har modnet.

Fondet skal gi muligheter for samarbeid mellom kul-
turvirksomheter og privat næringsliv. Her er det viktig å
se det store potensialet som ligger i skjæringspunktet
mellom kreative sjeler og de andre. Det er faktisk slik at
begge sider potensielt er både givere og mottakere av
kompetanse, ideer og hjelp.

Som man ser, har vi en plan med det vi holder på med,
som er målrettet, men som også tør å stille krav både til
utøvere og til bruk av statlige kroner.

Man kan si, og det viser vel også medienes og kultur-
livets nysgjerrighet og engasjement for vår kulturpolitikk,
at Fremskrittspartiet i sitt kulturprosjekt har lyktes så
langt.

Jeg vil herved ta opp Fremskrittspartiets forslag og de
forslagene der vi er medforslagsstillere.

Presidenten:  Representanten Karin S. Woldseth har
tatt opp de forslagene hun refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Tove Karoline Knutsen (A) [13:18:04]:  I sitt Doku-
ment nr. 8-forslag om å opprette en kulturkanon har Frem-
skrittspartiet flere begrunnelser. En av de mest oppsikts-
vekkende og svært betenkelige er formulert slik:

«Debatten vil gi folk en bedre forståelse av hva som
er norsk kultur og av grensen mellom norsk og frem-
med kultur.»
Dette er meget forvirrende. Er det ikke sånn at de frem-

ste kunstnerne våre, som Munch og Ibsen, nettopp ble så
store fordi de lot seg utfordre og inspirere av det fremme-
de? Og er det ikke sånn at vi i dag har et kulturliv som kan
være både stedlig og lokalt og samtidig globalt, og at all
kunst vokser i møte med nettopp det fremmede?

I et slikt perspektiv må representanten Woldseth kunne
besvare følgende viktige spørsmål: Hvordan mener Frem-
skrittspartiet at det norske skal være for at vi skal kunne
skille det fra det fremmede, som Fremskrittspartiet altså
mener skal være et hovedmål med en kanon?

Karin S. Woldseth (FrP) [13:19:08]: I motsetning til
regjeringspartiene tør vi i hvert fall å kalle norsk kultur
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for norsk. I den debatten som representanten Knutsen vi-
ser til, kaller regjeringspartiene norsk kultur for «såkalt
norsk kultur». Det er nettopp den tradisjonen og den arven
vi har fått, vi er bekymret for. Selvsagt vet vi at Munch,
Ibsen og flere andre kunstnere har vært i utlandet og latt
seg påvirke der, og at noen til og med skrev store verker
der. Men det er ikke hvor de befant seg da de skrev verke-
ne, som gjør det til en del av vår kulturarv, men det er det
faktum at en norsk forfatter har skrevet et verk som det er
verdt å ta vare på, som gjør det til en kulturarv for oss. Det
er det sentrale i dette. Derfor fremmet vi forslag om dette,
fordi vi mener norsk kultur må tas vare på. Det skjønner
vi når vi hører regjeringspartiene kalle norsk kultur for
«såkalt norsk kultur» – som bekymrer meg mye mer.

Olemic Thommessen (H) [13:20:25]:  Det var et po-
eng ved dette med kulturkanon som fikk meg til å be om
replikk.

Det er riktig som Fremskrittspartiet sier. Fremskritts-
partiet har reist en del debatter. Et viktig poeng i de debat-
tene synes jeg har vært et gjennomgående angrep på noe
Fremskrittspartiet kaller eliten. Det handler om folk som
presumptivt har kunnskap, innsikt og kompetanse, som
faktisk jobber med et fag over tid, og som setter normer
for hva man mener er godt, og hva man mener er mindre
godt. Det har Fremskrittspartiet systematisk tatt avstand
fra, og ved mange anledninger hevdet er en umulig øvel-
se.

I forbindelse med en kulturkanon skal vi plutselig ha
normer. Da skal vi plutselig skille klinten fra hveten. Da
skal vi plutselig si hva som er godt, hva som ikke er godt,
og hva som er de fremste verkene. Det kunne vært inter-
essant å høre representanten Woldseth utdype lite grann
om hun mener at det finnes normer i kulturlivet, om man
kan skille godt fra dårlig.

Karin S. Woldseth (FrP) [13:21:33]:  Nå trodde jeg
for så vidt ikke vi skulle videreføre debatten om en kanon.
Men når det gjelder kultureliten, er det en gruppe kultur-
kjennere, som representanten Thommessen helt riktig si-
er. Det er bare det at denne eliten i større eller mindre grad
innenfor de ulike sektorene ønsker å bestemme hva vi skal
synes er godt og hva vi skal synes er dårlig. Det er nettopp
dette vi ikke ønsker. Vi ønsker at folk skal være med og
påvirke hva som skal være vår kulturarv, selvsagt ved at
kompetente mennesker setter opp en liste, og at folk så
kan rangere verkene etter ønske og behov. Den som vin-
ner, vinner. Vi ønsker likevel ikke at eliten skal sitte og
plukke ut hva som er det beste for oss. Vi er skeptisk til at
makten innenfor kulturen er samlet på svært få hender, og
at de sitter med ulike hatter i ulike styrer og sammenhen-
ger.

May Hansen (SV) [13:22:56]:  Det er helt klart at
Fremskrittspartiet har en kulturpolitikk. De definerer den
selv som en kulturpolitikk for folk flest. Den skal ikke
velges av en snever elite, heller ikke skal politikerne be-
stemme hva folk vil ha.

Fremskrittspartiet kutter drastisk på flere felt innenfor
kulturbudsjettet og støtter opp om andre tiltak, ofte stikk i
strid med lange, gode norske tradisjoner, som represen-
tanten var inne på i sitt forrige innlegg. Fremskrittspartiet
har f.eks. drastiske kutt på samiske kulturtiltak, tiltak un-
der Norsk kulturråd, tiltak under norsk presse, portostøtte
og nasjonale institusjoner – her vil Fremskrittspartiet fi-
nansiere større deler av driften med økte billettinntekter.

Hvor demokratisk er dette? Hvordan vet Fremskritts-
partiet at dette er det folk flest vil, når man ikke har demo-
kratiske prosesser rundt dette? Dette er jo virkelig en po-
litisk utvelgelse av hvilke kulturtiltak man skal drifte.

Karin S. Woldseth (FrP) [13:23:59]:  Jeg tror faktisk
at representanten May Hansen har lest dette med litt feil
briller. Det vi ønsker, er at folk skal få det de vil ha. Nett-
opp det må jo være den mest demokratiske måten å gjøre
det på, ikke at noen sitter i Kulturrådet eller i andre statli-
ge instanser og bestemmer ut fra ulike faktorer, gjerne
subjektive, hvem som skal bli med på innkjøpsordninger,
hva som skal kjøpes inn til museer, osv.

Når det gjelder samiske tiltak, er det faktisk slik at sa-
mene har egne kulturmidler i Sametinget, slik at det blir
dobbelt opp når vi først skal bevilge herfra. I tillegg øns-
ker vi at alle skal søke på lik linje, og at man ikke skal ha
noen særtiltak for samene.

Presidenten:  Replikkordskiftet er over.

Olemic Thommessen (H) [13:25:43]:  Årets kultur-
budsjett er – målt i penger – et godt budsjett. Høyre følger,
med unntak av pressestøtten, Regjeringens forslag stort
sett hele veien. I tillegg finner vi i vårt alternative budsjett
50 mill. kr som vi legger på en del prioriterte områder,
som jeg sikkert vil komme innom.

Satsing på kultur er viktig. Kulturlivets uttrykk utgjør
en stadig større del av livene våre. Kvalitet og mangfold i
kulturlivet er en viktig del av den generelle livskvaliteten
som vi alle har. I et globalt samfunn, hvor internasjonal
kultur gjør seg stadig sterkere gjeldende, er det kjempe-
viktig at vi som nasjon har et offensivt og levende kultur-
liv som gjør at vi kan møte internasjonale uttrykk på en
god måte, en måte som gjør at vi vokser på den kulturpå-
virkningen vi har.

Høyre mener at markedet er viktig og mangfoldig, men
vi innser også markedets begrensning, særlig i et lite land
som vårt, der betalingsevnen i smale nisjer blir svak. Vi
mener derfor at en målrettet offentlig satsing på kvalitet
og mangfold innenfor kulturlivet er nødvendig.

I Regjeringens budsjett satses det innenfor en stor
bredde – et generelt og bredt anlagt kulturløft, som bebu-
det. Imidlertid er det vanskelig å se noe egentlig program
utover det generelle. Vi må regne med at vi nå og i årene
som kommer, skal holde oss til «business as usual» – mer
av det meste.

Høyre mener en satsing på kulturfeltet burde ha fulgt
en annen og tydeligere kurs. Selv om Høyre mener det er
riktig å bruke offentlige penger på kultur, er vi fortløpen-
de opptatt av at kulturlivet skal opprettholde en høy grad
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av integritet. Vi er opptatt av at kulturlivet ikke blir under-
lagt offentlige ønsker og behov, ikke direkte som vedtak
eller pålegg, men ut fra de ønsker og målsettinger vi som
politikere legger frem, og som dermed kulturlivet kanskje
lett vil oppsøke fordi det er hos oss pengene hentes.

Høyre bekymrer seg over at det er et relativt sett lite an-
tall beslutningstakere som til sammen fort kan komme til
å utgjøre en herskende smaksretning, eller i alle fall domi-
nerende synspunkter på hva som godt og hva som bør pri-
oriteres. Offentlig finansiering kan bli eneste fokus, og
kulturlivets organisasjoner får preg av å være et klakør-
korps for dem som tilbyr mest.

Statsråden kommer ofte tilbake til «armlengdes av-
stand»-prinsippet, og han har også bebudet at han vil ta et
oppgjør med nære bånd mellom saksbehandlere og kunst-
nere i f.eks. Kulturrådet. Med andre ord: Han ser proble-
met, men gir ingen signaler om å ta et reelt oppgjør med
problemstillingen, faktisk gjøre noe med det. Med så
mange penger mellom hendene som kulturministeren har,
og formodentlig vil få de nærmeste årene, burde han gjøre
noen mer grunnleggende grep for å sikre mangfold og for
å reise bidragsytere til kulturlivet der nye beslutningstake-
re er involvert. Slike bidragsytere bør være private aktø-
rer, eller det kan være aktører som ligger i det offentliges
ytterkant. I dette budsjettet har Høyre signalisert at et godt
sted å begynne, ville være å få på beina en kultur- og næ-
ringslivsorganisasjon. Det har vi også tatt opp gjentatte
ganger tidligere, men vi gir oss ikke før det blir et faktum.
Vi tenker oss en organisasjon i betydelig grad etter møns-
ter av den engelske.

Forum for Kultur og Næringsliv er etter vår oppfatning
et sted man kunne begynne. Der ligger en viktig spire som
kunne utvikles videre til et slikt forum. Men det er langt
frem i forholdet mellom hva som er dagens virksomhet i
Forum for Kultur og Næringsliv, og hva som må være am-
bisjonene for den organisasjonen vi snakker om. Skal vi
få dette til, må det altså til et skikkelig løft og en uttrykt
politisk vilje – hvor man vil, og hva man vil.

Høyre har foreslått å styrke driften atskillig utover Re-
gjeringens forslag for å gi Forum for Kultur og Nærings-
liv et løft og en mulighet til å vokse. I tillegg vil vi tilføre
et beløp til konkret prosjektutvikling, der målet er at pri-
vate bidragsytere bidrar med f.eks. en halvpart. Skal det
bli noe sving på dette, må vi begynne med et par titalls
millioner for å utforske terrenget. Kulturdepartementet
burde ta et slikt initiativ. Senere bør også Næringsdepar-
tementet med, fordi dette i betydelig grad også vil handle
om næringsutvikling. Så vil vi kanskje se spirene til en or-
ganisasjon som kan leve og bety mye for norsk kulturliv,
og som kan være en kompetent kultur- og næringslivsor-
ganisasjon, uavhengig av Innovasjon Norge.

Men også innenfor den offentlige sfæren, eller i umiddel-
bar nærhet til den, er det mulighet til å gjøre grep for å re-
kruttere nye beslutningstakere. Man kunne rendyrke Norsk
kulturråd, og det er kanskje det det arbeides med, selv om
jeg må si at de grepene som er gjort hittil, ikke akkurat oser
av suksess. Man kunne tilbakeføre 74-postene til departe-
mentet, man kunne synliggjøre en statlig kompetanse – det
burde jo en sosialistisk statsråd trives med. Man kunne job-

be videre med å selvstendiggjøre og styrke organer som
Nordnorsk Kulturråd i stedet for å gjøre kål på dem. Og for
å se på veksten nedenfra kunne man også styrke produsent-
utdanningen, og skape entreprenører på kulturfeltet.

Når det gjelder de frie gruppene, gjør Regjeringen et
godt grep når man ønsker å etablere en ny ordning for frie
grupper, den såkalte Jo Strømgren-posten. Tanken er god.
Høyre støtter den, og vi vil støtte den fremover. I tillegg
signaliserer vi ønsket om vekst innenfor dette feltet gjen-
nom en rekke påplussinger på en rekke forskjellige grup-
per og ensembler. Regjeringen har signalisert et kulturelt
mangfoldsår, og man har falt i den fella å gjøre dette til en
debatt mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet
når det gjelder kulturkanon og kulturarv, som vi har vært
inne på her.

Høyre er opptatt av at kultur er noe som vokser neden-
fra. Og når vi snakker om mangfold, kan det være alt fra
halling og springar til de uttrykkene som våre nye lands-
menn har med seg. Mangfoldsåret må handle om møte
mellom disse. Det må handle om møte mellom kulturer og
et klima for mangfold som er generelt, ikke bare være ret-
tet mot en gruppe, og ikke bare være et integreringstiltak.
Vi mener det er viktig å styrke de initiativene som kom-
mer nedenfra innenfor innvandringskulturen. Vi ønsker å
styrke instanser som Nordic Black Theater, Cosmopolite,
Mela, Utrop og andre. Det er viktig å ta vare på egne ini-
tiativer, ikke å konstruere overbygninger eller komme
med vedtak.

Vi ønsker også å ta vare på kulturarven, og vi mener at
det er viktig å følge opp museumsreformen. Museumsre-
formen har dessverre gått litt i rykk og napp. Her burde
det en sterkere satsing til. Det samme gjelder med arkiv-
feltet, som nå står for tur, og som det bør tas kraftig tak i.

Når det gjelder det feltet som handler om den immate-
rielle delen av kulturarven, folkemusikk, folkedans og
håndverk, er Høyre også litt overrasket over at særlig fol-
kemusikken kom så vidt dårlig ut innenfor det store løftet
som nå var, i forhold til de andre, samstemte kameratene.

Når det gjelder feltet håndverk, er det behov for å ta et
tak, og der håper jeg kulturministeren vil ta en utfordring.
Når det gjelder ivaretakelsen av håndverkene våre, ligger
det innenfor flere departementer. Kunnskapsdepartemen-
tet har stipendordningen, Miljøverndepartementet har alt
som knytter seg til kulturminnevernet, og Kulturdeparte-
mentet bør nettopp ta tak for å finne koordineringer på
dette som gjør at Norsk håndverksutvikling kan utvikle
seg videre og gjøre en målrettet jobb for å ivareta hånd-
verkene våre.

Avslutningsvis vil jeg si at vi også ser frem til stor-
tingsmeldingen om frivillige organisasjoner. Det er viktig
å få på plass gode rammebetingelser for dette feltet. Ikke
minst er det viktig å ha i fokus at frivillighetsregisteret blir
reelt tilgjengelig for alle.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Espen Johnsen (A) [13:35:55]:  Eg har lyst til å stille
eit spørsmål om eit tema som representanten brukte lite
tid på, naturleg nok, i sitt innlegg. Det handlar om Høgre
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sitt forslag om å kutte pressestøtta med 151 mill. kr over
natta. Totalt vil altså Høgre ta vekk 60 pst. av den støtta
som sikrar at vi har eit breitt utval av aviser over heile lan-
det, og konsekvensen vil vere at dei aller fleste av desse
avisene i løpet av kort tid vil gå den sikre død i møte. I re-
presentanten Thommessens og mitt heimfylke, Oppland,
vil det gjelde tre aviser, Vigga, Fjuken og Døl, og for res-
ten av landet vil det gjelde 137 andre aviser som med
Høgre sitt forslag vil bli lagde ned neste år. I budsjettet har
Høgre ingenting om ei anna innretning i bruken av desse
pengane, ingen pengar til alternative støtteformer, og in-
gen andre ting som ville vere med og vareta eit mangfald
av aviser, både geografisk og når det gjeld innhald og ver-
diforankring. Opphavleg ønskjer Høgre å kutte ytterlega-
re 100 mill. kr på budsjettet, og då ville konsekvensane
kanskje vore enda større. Spørsmålet mitt er derfor om
Høgre føler seg vel med at partiet neste år vil leggje ned
140 aviser over det ganske land.

Olemic Thommessen (H) [13:37:06]:  For det første
vil ikke det være konsekvensen av det kuttet vi gjør. For
det andre er pressestøtten et veldig godt bilde på en full-
stendig antikvarisk mediepolitikk som Regjeringen står
for. Denne ordningen ble innført på 1960-tallet, den gan-
gen det fantes stort sett to aviser i alle små byer. Siden har
de avisene forsvunnet som dugg for solen, selv om man
har øst inn pressestøtte i alle ender.

Det denne typen ordning gjør, er å fryse fast en struktur
som bidrar til manglende omstilling på medieområdet. I
disse dager, i den teknologiske utviklingen vi nå er inne i,
trenger medieområdet betydelig vitalisering. Istedenfor å
satse på pressestøtte, eierskapslov og andre regulerende
og hindrende virkemidler, som Regjeringen gjør, burde
man heller sørge for at norske avishus greier å omstille
seg til morgendagens krav om å bli mediehus. Det er da vi
sikrer ytringsfriheten, som er det grunnleggende prinsipp
for all mediepolitikk.

Magnar Lund Bergo (SV) [13:38:16]:  Represen-
tanten Thommessen savner en idé eller en kurs i kulturpo-
litikken. Det er noe jeg deler med ham. Derfor forundrer
det  meg  at  Høyres  bidrag  i  årets  budsjettinnstilling  er
– foruten en rasering av pressestøtten – en ren blåkopi av
det som Regjeringen selv legger fram. Nå er ikke det så
ille i seg selv, for det betyr jo at Høyre har økt bevilgnin-
gene med x antall millioner kroner. Og det gjør de selvføl-
gelig fordi de i sitt budsjett ikke har tilbakeført den skat-
teletten som vi har fjernet. Cirka 8 milliarder kr har Høyre
disponibelt i år som de ikke ville hatt hvis de hadde fort-
satt med Bondevik II-regjeringen. Da er det hyggelig at
også Høyre finner at de kan la det drysse en del på kultur.

Det vi gjør, er å følge opp Kulturløftet. Da Kulturløftet
kom, var representanten Thommessens spontane kom-
mentar at det var populistisk overbudspolitikk. Nå ser vi
at Høyre har en blåkopi av vårt budsjett. Betyr det at Høy-
re nå fører en populistisk overbudspolitikk?

Olemic Thommessen (H) [13:39:26]:  Nei, og jeg
kjenner meg heller ikke igjen i den beskrivelsen. Jeg sy-

nes jeg har vært ganske raus, både med statsråden og med
regjeringspartiene, når det gjelder å vise at vi synes det er
riktig med en satsing på kultur. Og det gjør vi fordi sam-
funnsutviklingen ber om det. Det er viktig for det norske
samfunnet at vi løfter frem kulturen.

Når jeg etterlyser mangelen på retning, er det fordi jeg
mener at man har en fullstendig kritikkløs vinkling når det
gjelder å øse inn midler i kulturområdet, i forhold til hvil-
ket fokus kulturlivet da får. Det kommer altså en halv mil-
liard kroner i år. Det er et kjempestort beløp. Statsråden
har også snakket om kommunale midler. Det skal komme
en halv milliard neste år igjen og en halv milliard – og
kanskje mer til – året etter det.

Det forbauser meg at man ikke ser at dette gjør noe
med kulturlivet, at kulturlivet kan omdannes til det renes-
te klakørkorps, og bli for nært knyttet til departementet.
En annen kurs vil være å satse på andre strukturer. Derfor
mener jeg at man må gå inn i strukturelle spørsmål, slik at
man mobiliserer private og andre offentlige former for bi-
drag.

Presidenten:  Flere har ikke bedt om ordet til replikk.

May Hansen (SV) [13:41:00]:  Kultur er viktig for
enkeltmennesket, for samhandling og for utvikling. Kul-
tur integrerer, øker livskvaliteten, gir bedre helse og er
viktig for vår identitet. Kulturpolitikken må få større opp-
merksomhet og må integreres i vår politiske helhetstenk-
ning, både lokalt og sentralt.

Denne regjeringa har tatt kulturpolitikk på alvor. Den
øker kulturbudsjettet med nesten en halv milliard kroner
fra 2006 til 2007. Dette er rekord i norsk sammenheng.
Norsk kulturliv blomstrer og gror som aldri før. Det er
utrolig morsomt å få være med på dette viktige løftet, som
betyr en opptrapping av kulturmidlene til 1 pst. av stats-
budsjettet i 2014. Jeg er glad for at vi har en statsråd og en
regjering som holder det vi lovet i valgkampen.

Regjeringa la nylig fram St.meld. nr. 17 for 2005-2006,
2008 som markeringsår for kulturelt mangfold. Markerin-
gen skal være et ledd i en helhetlig strategiutvikling for å
fremme kulturelt mangfold i kultursektoren. Norge har
også gjennom internasjonale erklæringer, som UNESCOs
universelle erklæring om kulturelt mangfold og Europarå-
dets deklarasjon om kulturelt mangfold, sluttet seg til en
demokratisk kulturpolitikk, med tanke på å fremme kultu-
relt mangfold nasjonalt og internasjonalt. Vårt felles kul-
turelle referansegrunnlag som nasjon er av grunnleggende
betydning for vår identitet som enkeltmennesker og som
folk. Derfor er det kulturelle mangfoldet og satsingen på
det så viktig. Jeg ser fram til Mangfoldsåret 2008.

SV vil understreke viktigheten av at det fokuseres på
kjønns- og likestillingsperspektivet i norsk kulturliv. Det
gjør denne regjeringa. Det er vanskelig for kvinner å få
oppdrag etter en viss alder, og det er vanskelig å komme
inn på enkelte studier. Kjønnsperspektivet innenfor film
er et godt eksempel. Deltakelse av begge kjønn i kunst- og
kulturuttrykk er riktig og nødvendig for framtidas Kultur-
Norge. Det bør redegjøres for likestilling i de ulike virk-
somhetene i Kultur-Norge, og det bør iverksettes tiltak for
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å hindre forskjellsbehandling, som er i strid med likestil-
lingsloven.

SV er glad for at Regjeringa skal komme tilbake til
Stortinget med en sak om kunstnernes levekår, og mener
at problemet med at mange eldre skuespillere, særlig
kvinner, har vansker med å få roller ved våre teatre, bør
ses på i denne sammenheng, sammen med likestillings-
perspektivet og pensjonsvilkårene.

Det er viktig for SV at Regjeringa nå styrker det frie
feltet og framveksten av teaterarbeid over hele landet. Ut-
viklingen av ny norsk dramatikk er avgjørende for forny-
elsen i norske teatre og for å styrke teateret som debatt-
arena, som også andre har vært inne på. Kulturen er i ut-
gangspunktet en viktig debattarena i vår nasjon.

Regjeringa bevilger 44,1 mill. kr til teater og dans. Det
er også viktig at musikkfeltet styrkes, med over 64 mill.
kr. Dette er et betydelig løft, som vil gi ringvirkninger
over hele landet.

Frivillig virksomhet har stor egenverdi for den enkelte
og yter i sum et betydelig bidrag til samfunnet, gjennom
tjenesteproduksjon og gjennom omfattende ulønnet inn-
sats. Denne regjeringa mener det er ekstremt viktig å satse
på Frivillighets-Norge. Vi er veldig glad for at det nå skal
etableres et frivillighetsregister. Vi tror dette er et tiltak
som kan forenkle og avbyråkratisere myndighetenes for-
hold til frivillige organisasjoner. Regjeringa øker sin inn-
sats med over 31 mill. kr til frivillighetsformål.

Helt til slutt vil jeg komme inn på en av SVs kjepphes-
ter i forrige periode som jeg mener at hele komiteen må se
på framover, når det gjelder kulturlivet. Det er fylkesvis
skjev fordeling av kulturmidler i forhold til befolknings-
tall i de ulike fylkene. Kunst og kultur har bedre vilkår i
noen fylker framfor andre. Kunstens og kulturens betyd-
ning i lokalsamfunnet har betydning for økt sysselsetting,
og ikke minst for livskvaliteten. Derfor bør en ved nyeta-
bleringer og ved etablering av nye kunstuttrykk prioritere
fylker med lite statlige kulturmidler.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Karin S. Woldseth (FrP) [13:46:19]:  Nå har vi hørt
at SV er veldig interessert i å støtte opp om frivillige lag
og organisasjoner. Vi vet også at i denne sammenheng har
man et bortfall av inntekter til frivillige lag og organisa-
sjoner.

Opposisjonen – dvs. Høyre, Venstre, Kristelig Folke-
parti og Fremskrittspartiet – har fremmet forslag i bud-
sjettet om å sikre at aldersgrensen på spilleautomater
overholdes, og forslag om at 1 pst. av spilloverskuddet av-
settes til forskning og informasjon om spilleavhengighet.
Derfor blir jeg litt forundret når SV, som jo er en sterk
motstander av automater, ikke i det minste er med og støt-
ter disse to forslagene, for å prøve å redusere spilleavhen-
gigheten.

May Hansen (SV) [13:47:28]:  Vi ønsker å gjøre alt
vi kan for å redusere den utviklingen vi har sett når det
gjelder spilleavhengighet. Det er klart at de aggressive au-

tomatene vi har hatt på markedet, har gjort at dette har
eksplodert.

Det er jo ikke slik at det er Frivillighets-Norge som har
fått den største gevinsten fra disse automatene. Det er ak-
tørene på markedet som har fått den. Det er kun 2 milliar-
der kr som har gått til Frivillighets-Norge. Vi har inne en
sak som vi får medhold i eller ikke. Det er klart at hvis vi
får medhold i at vi kan ha et monopol, og disse automate-
ne blir underlagt Norsk Tipping, vil en mye, mye større
del av overskuddet gå til Frivillighets-Norge. Men det
viktigste for oss er selvfølgelig at vi får bukt med den spil-
leproblematikken som vi har hatt de siste åra, som ram-
mer både barn og voksne.

Vi er også opptatt av Frivillighets-Norge. Vi skal legge
fram en frivillighetsmelding, og vi skal få et frivillighets-
register, som vi mener kan være med på å gjøre det bedre
for frivilligheten i Norge.

Olemic Thommessen (H) [13:48:53]:  SV er det par-
tiet, kanskje sammen med Kristelig Folkeparti, som har
hatt den høyeste profilen med restriksjoner på spill. Ikke
minst var representanten Lund Bergo en aktiv talsmann
for restriksjoner på dette området i forrige periode. Sam-
tidig hørte vi nå i innlegget til representanten May Hansen
at det er svært viktig å ta vare på frivillige organisasjoner
og det frivillige feltet fremover. Det er vi alle enige om.

Spørsmålet er da bare følgende: Regjeringen går inn
for – og jeg regner med at SV også er en pådriver i den
sammenheng – et forbud mot automater fra 1. juli neste år.
Da vet vi at det kommer til å bortfalle mange hundre mil-
lioner, for ikke å si milliarder, til frivillig sektor. Hvordan
tenker SV at dette skal kompenseres? Og jeg mener ikke
nå at de må finne seg i noe mindre, for her vil det rett og
slett være et bortfall. Hvordan tenker man seg at dette skal
gjøres i årene som kommer?

May Hansen (SV) [13:49:57]:  Vi er opptatt av at Fri-
villighets-Norge og frivillige organisasjoner får et pro-
blem. Men det har de visst om en god stund, også under
den forrige regjering, som var av samme oppfatning.

Det er helt klart at inntektene har eksplodert, fordi så-
pass mange har problemer med spillavhengighet. Det har
ført til store personlige tragedier. Jeg mener at de frivillige
organisasjonene også har et ansvar, og de har visst over
lang tid at inntektene blir redusert.

Jeg har sagt at Regjeringa skal legge fram en frivillig-
hetsmelding. Jeg mener at mange av de oppgavene som
Norges frivillige organisasjoner driver med, bør de kan-
skje ikke drifte. Mange av de oppgavene mener jeg er sta-
tens ansvar. Jeg mener en melding må drøfte det. Et ek-
sempel: Jeg pleier å trekke fram at denne lange kysten
burde ha en redningsskøyte som driftes av staten. Når det
er sagt, mener jeg at vi bør se til Sverige også. De har
mange gode tiltak hvor frivillige organisasjoner tar inn
penger.

Olemic Thommessen (H) [13:51:04]:   En faktisk
feil, president – den forrige regjeringen gikk ikke inn for
totalforbud mot spill.
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Trine Skei Grande (V) [13:51:20]:  Jeg synes det er
hyggelig at representanten Hansen brukte så mye av inn-
legget sitt på å snakke om kunstnerpolitikk, sjøl om SV
ikke har fått lov til å støtte noen av Venstres forslag på det-
te området.

Jeg har lyst til å stille representanten May Hansen et
spørsmål ut fra at hun har et stort sosialt engasjement. Vi
må se på kulturen som en del av identitetsbygging og en
del av det å ha tillit til grupper, også de grupper som ikke
står sterkest i samfunnet. Og en av de tingene som har for-
undret meg mest i innstillingen, er den snuoperasjonen
SV har gjort når det gjelder tegnspråk. For i forrige perio-
de var vi i en ganske bred merknad faktisk enige om et
forslag om å se på tegnspråk som et eget språk og få en
egen melding om det. Når Venstre igjen tar opp denne sa-
ken i budsjettet, slutter ikke SV seg til lenger. Man har en
merknad om at man har merket seg at statsrådene har kon-
takt. Det er betryggende at statsråder har kontakt, men jeg
vet ikke om det er betryggende nok når det gjelder å se på
tegnspråk som et eget språk.

May Hansen (SV) [13:52:28]:  Det er helt riktig som
Venstre sier, at dette er en sak som SV har vært opptatt av,
og vil være opptatt av framover.

Det er kjempeviktig at vi i vår politikk legger til rette
for at alle i dette samfunnet kan delta i kulturlivet. Og det
er klart at med den satsingen vi nå har på kulturfeltet i
Norge, er det helt nødvendig at vi får til en dialog, og at
statsråden går inn i disse sakene. Det har han allerede
sagt; han sier at han har en dialog. Det gjelder ikke bare
døvespråk. Det gjelder tegnspråk. Det gjelder det kultu-
relle mangfoldet. På mange ulike områder er det kjempe-
viktig at vi legger til rette for at alle kan delta i det norske
kulturlivet, ikke minst ved å legge forholdene til rette for
funksjonshemmede i kulturinstitusjonene.

Så dette er vi opptatt av, og dette jobber vi med
sammen med statsråden.

Presidenten:  Dermed er replikkordskiftet over.

Erling Sande (Sp) [13:53:40]:  Kulturlyftet er i rute.
Kulturlyftet er i rute.
Det kunne eigentleg ha vore heile innlegget i debatten,

dersom ein ynskte å plukke fram eitt poeng ved dette bud-
sjettet. Det er nemleg slik at Regjeringa brukar meir pen-
gar på kultur og frivillig arbeid enn noka anna regjering
har gjort. Det neste budsjettåret kryp auken på kultur opp
mot ein halv milliard kroner – ein talstørrelse vi tidlegare
ikkje har snakka om når det gjeld budsjettauke på kultur-
området. Vi er i rute med å nå målet om at 1 pst. av stats-
budsjettet skal gå til kultur innan 2014.

Med desse midlane styrkjer vi heile breidda innanfor
kulturområdet – musikk, film, dans, teater, opera, kunst-
formidling, språk og litteratur, frivillig sektor, som fleire
har vore opptekne av her i dag, museum, bibliotek, arkiv
og mykje, mykje meir. Vi har moglegheit til det, for vi har
ei regjering i ryggen som er villig til å spandere meir enn
fine ord og monopolpengar på kulturen.

Vi har sikra eit lyft for frivillig sektor òg i årets bud-
sjett. Enkelte av opposisjonspartia har hevda at vi er for
tilbakelente i forholdet til frivilligheita. Vi har sjølvsagt
som mål å auke innsatsen på frivillig sektor ytterlegare,
men vi er allereie langt, langt framfor den førre regjeringa
når det gjeld frivillig sektor.

Mens den førre regjeringa sveltefôra kommunane og
på den måten svekte lokalt frivillig kulturarbeid, har den-
ne regjeringa styrkt kommuneøkonomien. Og den satsin-
ga ein har gjort i kommuneøkonomien, vil òg gi seg utslag
i det lokale frivillige kulturarbeidet. Mens den førre regje-
ringa kutta på ei ordning som Frifond over statsbudsjettet,
også med støtte frå Framstegspartiet, har den nye regjerin-
ga styrkt Frifond for andre året på rad og dermed bidrege
til å skape mykje aktivitet for barn og unge rundt om i hei-
le landet. Mens den førre regjeringa kutta dramatisk i støt-
ta til studiearbeidet til dei frivillige organisasjonane, har
denne regjeringa styrkt posten betydeleg.

Vi skal ikkje gi oss der. Vi har ambisjonar om å setje
frivillig sektor i fokus òg dei komande åra. Ambisjonane
er store. Det er nok å nemne frivilligheitsregister og ei va-
rig momskompensasjonsordning for frivillig sektor. Dette
er ting som òg frivillig sektor etterspør, og den politikkut-
forminga som vi gjer, skjer i samarbeid med frivillig sek-
tor.

I neste års statsbudsjett har vi styrkt det frivillige arbei-
det òg i eit samspel med Kristeleg Folkeparti. Kristeleg
Folkeparti deler Regjeringa sitt engasjement for frivillig
sektor, og det er gledeleg. Det minner oss om noko anna
som er viktig, nemleg at vi blir påverka av dei vi omgåast.
Og det er gledeleg at Kristeleg Folkeparti har valt å omgå-
ast regjeringspartia litt, for å styrkje innsatsen på område
som er viktige både for Kristeleg Folkeparti og for oss.
Mellom anna har vi auka løyvinga til Nynorsk kultursen-
trum og dermed til det viktige arbeidet med å ta vare på
språkmangfaldet vårt. Også innanfor kulturpolitikken tør
eg påstå at regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti påver-
kar kvarandre på ein god måte.

Kvar einaste dag skjer det spennande ting på kulturfel-
tet rundt om i det langstrakte landet vårt. Hundretusenvis
av nordmenn opplever kultur kvar einaste dag, anten i
form av konsertar, utstillingar og idrettsarrangement eller
i form av kultur gjennom media. Vi går forbi skulpturar,
og så grundar vi litt på dei, vi høyrer musikk, og vi nyt ein
god film. Eg er sikker på at vi er einige om at dette er med
på å gjere livet rikare for oss alle. Men kulturliv av eit slikt
omfang som vi er heldige å ha, krev òg at fellesskapet er
villig til å leggje til rette for at kulturen skal få gode vilkår.
Denne regjeringa har vist vilje til satsing på kultur, og det
er vi stolte av.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Karin S. Woldseth (FrP) [13:57:48]:  Det var ikke
bare småflørting Senterpartiets representant drev med
overfor Kristelig Folkeparti her i salen, det var storflør-
ting. Det var nesten så det gikk over til å være søtt.

Vi hører representanten fra Senterpartiet snakke veldig
varmt om frivillig sektor, og i neste åndedrag og i neste ar-
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gument sier han at det er fordi kommuneøkonomien er
styrket, og når kommuneøkonomien er styrket, blir det
nok helt sikkert kulturkroner til den frivillige sektor ute i
kommunene. Da blir mitt spørsmål til representanten San-
de: Når det er mangel på vedlikehold av skolebygg, når
det er mangel på eldreomsorgsplasser, når det er mangel
på stort sett det meste i kommunene, tenker han seg da at
kultur er det man vil prioritere når kommuneøkonomien
blir styrket?

Erling Sande (Sp) [13:58:50]:  Vi veit allereie i dag
om kommunar som vel å lyfte fram kultur. Dersom repre-
sentanten Woldseth og Framstegspartiet tek seg ei runde
rundt om i dette landet, vil ein sjå at det finst gode eksem-
pel på kommunar som lyftar fram og prioriterer kultur
fordi dei har fått auka rammer.

Men det som er interessant med Woldseth sitt innlegg,
er jo at ho peikar på situasjonen i Kommune-Noreg. Den
situasjonen oppstod med full kraft i førre periode, då
Woldseth og Framstegspartiet støtta den førre regjeringa
sine kommuneopplegg, som førte til det som Woldseth
seier: kutt i eldreomsorg, kutt i vedlikehald og kutt innan-
for skule.

Eg er glad for det lyftet som Regjeringa har fått til på
kommuneøkonomien, og eg er glad for at det finst gode
eksempel på at det òg går til kultur.

Trine Skei Grande (V) [13:59:52]:  Jeg skal ikke
spørre representanten hvorfor han har valgt ikke å kjempe
for Opera Nordfjord, når alle de andre distriktsoperaene
har fått så mye.

Jeg skal spørre representanten om noe annet som be-
kymrer meg, og som burde bekymre en tidligere sen-
trumspolitiker. Det gjelder frivillig sektor. Frivillig sektor
er nå utsatt for en god del reformer som er i kjømda. En
av de reformene heter frivillighetsregister, en annen heter
momskompensasjon, og det er flere. Det ligger en utred-
ning på bordet om frivillighetsregister som stort sett til-
godeser de store organisasjonene. Det er en god del andre
trekk også, knyttet til spillpolitikken m.m., hvor man til-
godeser de store, tunge aktørene – pengemaskinene blant
de frivillige organisasjonene.

Mitt spørsmål til representanten fra Senterpartiet er om
han ikke er bekymret for de små distriktsorganisasjonene,
de små frivillige organisasjonene som ikke passer inn
sammen med kreftorganisasjonene, LHL eller andre sto-
re, tunge organisasjoner som har et apparat rundt seg. Er
representanten villig til å kjempe for disse innad i Regje-
ringa – for at de små organisasjonene skal få komme til?

Erling Sande (Sp) [14:01:04]:  Lat meg begynne
med eit lite ord om Opera Nordfjord. Det som er gledeleg,
er at Opera Nordfjord no har kome langt i planlegginga og
er klar til bygging av eit nytt bygg som gjer at også Opera
Nordfjord kan få gode lokalitetar til å framføre dei aktivi-
tetane som dei har årleg. Eg håpar at representanten Trine
Skei Grande vil ta turen dit og oppleve haustoppsetjinga
til Opera Nordfjord, for det er verkeleg ei flott oppleving.

Så til frivillig sektor og den utgreiinga som ligg føre i
høve til frivilligheitsregister. Den utgreiinga tek vi til ori-
entering, men representanten Skei Grande kjenner til at
det ikkje er sikkert at det blir politikk i denne salen ut av
alt som ligg til utgreiing.

Dei innspela som Skei Grande kjem med, er viktige, og
eg meiner vi bør ta dei på alvor når vi skal i gang med det
endelege arbeidet med å utforme dette registeret.

S i g v a l d  O p p e b ø e n  H a n s e n  hadde her
teke over presidentplassen.

Karin S. Woldseth (FrP) [14:02:12]:  Hadde dette
vært et annet sted, hadde jeg sagt at svaret fra representan-
ten fra Senterpartiet grenser til det useriøse, ved å snakke
seg bort med svært dårlige argumenter fra hvordan
Senterpartiet skal sørge for finansiering av frivillig sektor,
til tross for at de med den andre hånda kveler dem lang-
somt ved å frata dem spilleoverskuddet. Det er helt riktig,
som representanten fra Venstre sier, at det er de ti store hu-
manitære organisasjonene som departementet vil sikre,
mens alle de tusenvis av frivillige lokale lag og organisa-
sjoner vil miste inntekten sin. Det går ikke an å skylde på
Fremskrittspartiet, når de selv har helt andre løsninger.

Erling Sande (Sp) [14:03:07]:  Vi er opptekne av å
sikre frivillig sektor gode rammevilkår. Gode rammevil-
kår sikrar vi gjennom t.d. ein god kommuneøkonomi,
gjennom ei god frifondordning, som vi har styrkt, og som
Framstegspartiet svikta og reduserte. Frivillig sektor vil
tape inntekter på grunn av den omlegginga som no skjer
innanfor spelepolitikken.

Men vi meiner òg at å sende rekninga frå frivillig sek-
tor i stor grad til folk med speleproblem, er feil. Det er ik-
kje der rekninga skal hamne. Derfor må vi sjå på heile
breidda av frivillig sektor og på korleis vi frå offentleg
hald kan leggje til rette for frivillig sektor. Frivillig sektor
må òg vere offensiv når det gjeld å skaffe inntekter. Det
veit vi at store delar av sektoren er i dag.

Presidenten:  Replikkordskiftet er over.

Trine Skei Grande (V) [14:04:34]:  Jeg syns også det
er fint at statsråden har fått økt feltet sitt. Vi i Venstre had-
de nok ønsket å øke kulturdelen litt mer, på bekostning av
pressestøtten. Men jeg må også si at den debatten som
Olemic Thommessen hadde tid til å ta opp i sitt innlegg,
er en viktig debatt om styring av kulturlivet. Jeg syns det
er en debatt som også må tas i denne forsamlinga fram-
over, og som nok kommer til å komme opp mye mer.

Så til noen bekymringer og noen andre prioriteringer
som Venstre ville ha gjort i dette budsjettet: Det første jeg
vil dra fram, er museene. Når man har fått en så stor øk-
ning på kulturfeltet, syns jeg det er rart at man ikke ønsker
å prioritere museene mer. Når man ser at det også er i ferd
med å oppstå en god del ulikheter, og at det er inkonse-
kvens når det gjelder tilskuddet til museene i forhold til
reformen, blir jeg mer bekymret.
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Det er også noen grep statsråden tar på en del områder
som jeg ikke skjønner motivasjonen for. Det grepet som
tas her i forhold til de kulturhistoriske museene når det
gjelder prosjekt- og utviklingsarbeidet, tror jeg ikke kom-
mer til å styrke museumssektoren som helhet. Jeg tror
ikke det kommer til å være noen fordel for utviklingen av
museumssektoren. Dette er en modell som egentlig er la-
get for et helt annet land, med en helt annen regioninnde-
ling. Det er mulig at dette er et innlegg fra statsråden i re-
giondebatten internt i Regjeringa, men sånn det er nå, er
ikke de prosjektbildene og det utviklingsarbeidet som er
flyttet ut, mulig å bære av de institusjonene de er lagt til.
Jeg syns fortsatt Kulturrådet skulle holde på med dette.

Et annet område som jeg også er forundret over at ikke
er blitt tilgodesett mer, er folkemusikkområdet. Det er et
spennende område som også berører andre saker vi skal
behandle i dag, og som jeg skal komme tilbake til. Venstre
hadde ønsket å prioritere folkemusikkområdet mer.

Det er underlig at en statsråd som får et så stort hand-
lingsrom på kulturområdet, og som har løftet det flerkul-
turelle området så mye, ikke ønsker å foreta et skikkelig
løft for å få de flerkulturelle institusjonene opp på et nor-
malt nivå. Jeg ble kjempeglad for det som Britt Hildeng
svarte i dag når det gjaldt Snelda. Men skal man få løftet
det flerkulturelle området, trengs det en dugnad med alle
parter, der vi løfter de flerkulturelle institusjonene opp
mot det som er et normalt tilskuddsnivå også for de så-
kalte norske institusjonene – jeg liker fortsatt å forholde
meg til «såkalt», selv om Fremskrittspartiet ikke liker
det. Det løftet ønsket Venstre å starte med i forbindelse
med det forrige budsjettet, og vi peker på at vi ønsker det
i forbindelse med dette budsjettet også. Vi syns det er
rart at vi ikke får mer tilslutning til den dugnaden det
hadde vært å løfte disse institusjonene opp på et normalt
nivå.

Så til litteraturområdet. Kulturministerens område blir
berørt av andre statsråders områder. Frivillighetsområdet
nevnte jeg tidligere i dag. At Regjeringa har gått inn for
en utlånsordning og ikke en stipendordning når det gjel-
der litteratur, går spesielt ut over de små distriktsbokhand-
lene. Venstre har både lagt inn penger og fremmet forslag
om å se på tiltak når det gjelder de små distriktsbokhand-
lene, som er viktige kulturinstitusjoner ute i Distrikts-
Norge, og viktige for å holde på bredden i kulturtilbudet
der de kommersielle aktørene, som en liten distriktsbok-
handel er, er viktige for å holde på den.

Et annet område som jeg er bekymret for, er frivillig-
hetsområdet. Her er det nok i ferd med å skje noen klare
ideologiske grep. Jeg er bekymret over at det nå ligger ut-
redninger på bordet som først og fremst ivaretar de store
og tunge organisasjonene og ikke de små frivillige.

LOK-midlene er blitt nevnt av flere. Vi støtter så klart
Høyres og Kristelig Folkepartis holdning når det gjelder
disse midlene. Jeg er litt bekymret for behandlingen av
Nordnorsk Kulturråd, som er en av de institusjonene som
støtter de frie kunstnerne. At vi får en så stor dreining over
til institusjoner og bort fra de frie kunstnermiljøene, syns
jeg er et bekymringsfullt trekk ved den politikken som nå
føres.

Til slutt: Jeg skulle gjerne ha snakket lenge og vel om
Ibsen. Jeg syns det blir litt flaut og smålig når vi ikke får
til et større løft i forhold til Ibsen i år, slik at vi kunne ha
dratt linjene framover i 2007.

Til slutt vil jeg fremme de forslagene som Venstre har
i saken.

Presidenten:  Representanten Trine Skei Grande har
teke opp dei forslaga ho refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Magnar  Lund  Bergo  (SV) [14:09:53]:  I valgkam-
pen før forrige stortingsvalg hadde jeg gleden av å være
med i en del debatter som representanten Skei Grande
også var med i. Da vi lanserte Kulturløftet, tok det ikke
lang tid før Venstre sa at de også hadde som målsetting å
gjøre det samme som vi gjorde i Kulturløftet – 1 pst. av
statsbudsjettet skulle gå til kulturformål. De lovet ikke ba-
re, slik vi gjorde, å klare dette innen 2014 med en jevn
stigning. Jeg var på et møte der det ble sagt at målet skulle
nås i løpet av ett år – det kan ha vært et munnhell. Jeg har
sjekket det i dag, og det er i hvert fall ingen tvil om at
Venstre har stått hardt på i hele valgkampen, og dette skul-
le gjøres i løpet av denne stortingsperioden. Ved årets
budsjett ser vi at Venstre er nest dårligst i klassen når det
gjelder å bevilge penger til kultur.

Føler representanten Skei Grande at Venstre er i god
bane for å nå målet om 1 pst. av statsbudsjettet til kultur i
2009?

Trine Skei Grande (V) [14:11:09]:  Ja,  det  gjør  vi
– det skal vi klare. Vi har foretatt et kutt i pressestøtten,
men på den andre kulturdelen er det en stor påplussing i
Venstres budsjett. Det kommer vi til å følge opp videre. Vi
kommer selvfølgelig til å følge opp det som er vårt valg-
program i stortingsperioden.

Erling Sande (Sp) [14:11:35]:  Frå Senterpartiet si
side har det vore viktig å få klårleik i Venstre og enkelte
andre opposisjonsparti sin nye kurs når det gjeld viktige
verkemiddel innafor frivillig sektor.

Studieforbunda er eit viktig verktøy for frivillig sektor.
Og eg har lyst å stille representanten Skei Grande eit

veldig enkelt og greitt spørsmål: Er Venstre på veg vekk
frå den kursen som den førre regjeringa hadde i forhold til
studieforbunda, og kjem vi til å sjå eit Venstre i tida fram-
over som er meir positivt til det viktige arbeidet som stu-
dieforbunda gjer, og derfor er meir positivt til å støtte stu-
dieforbunda?

Trine Skei Grande (V) [14:12:22]:  Dette er et spørs-
mål jeg er oppriktig glad for å få. Hvis man går tilbake i
referatene, kan man nok finne at jeg som medlem av ut-
danningskomiteen i forrige periode beklaget de kuttene
som ble gjort, hvert år det ble gjort kutt.

Jeg tror det trengs en omlegging når det gjelder studie-
forbundene, der man skiller ut vanlig voksenopplæring til
kulturformidling. Det er det samme som de tidligere re-
gjeringspartiene gjorde i forbindelse med forrige års stats-
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budsjett, der vi ønsket en egen studieforbundsstøtte til
kulturformidling, kulturopplæring og oppbygging av fri-
villige organisasjoner. I dag tror jeg det er vanskelig, og
det ser vi at det er også med dagens regjering. Etter dette
første året har sjøl ikke dagens regjering, som har flagget
dette så høyt, klart å løfte dette opp. Kanskje burde dette
ha ligget på kulturministerens bord, og vært hans ansvar.
For det er snakk om kulturformidling og organisasjons-
oppbygging, og i og med at han er frivillighetsminister,
burde dette ha vært hans område istedenfor Utdannings-
departementets.

Presidenten:  Fleire har ikkje bedt om ordet til re-
plikk.

Statsråd Trond Giske [14:13:51]:  Det går godt med
Norge, og vi blir rikere enn noensinne i 2007. Men sam-
funnet trenger ikke bare å bli rikt på penger, det må også
bli rikt for menneskene. Det må være rikt på opplevelser,
kunst, kultur, idrett og frivillighet. Når de materielle be-
hovene er dekket, er det kanskje disse områdene som er
avgjørende for menneskers livskvalitet, fellesskap og ut-
vikling. Regjeringen har en visjon om at Norge skal være
en ledende kulturnasjon, som legger vekt på kultur i alle
deler av samfunnslivet.

Regjeringens kulturløft er en anerkjennelse av kultu-
rens rolle i samfunnet. Vi gikk høyt på banen. Vi stod i
denne salen 1. april 2004 og lovte et kulturløft for Norge.
Det var ikke en aprilspøk – det var alvor, og nå gjennom-
fører vi løftene våre. Innen 2014 skal 1 pst. av statsbud-
sjettet gå til kulturformål, og med budsjettet i 2007 er vi i
rute. Med om lag 460 mill. kr mer på kulturbudsjettets
ramme innenfor Kulturløftet er vi helt i rute mot å nå må-
let. Aldri før har bevilgningene til kunst- og kulturformål
økt så mye. Vi har som mål å styrke de ulike feltene, men
samtidig få mer igjen for pengene.

Det er flere her som har etterlyst en debatt om struktu-
rer, om tiltak, om gjennomføring, desentralisering, arm-
lengdes avstand osv. Der handler vi. Det er vel ikke noe
budsjett de siste årene som er blitt lagt fram med såpass
mange endringer som styrker desentralisering, spredning
av makt, mindre byråkrati og mer penger til kulturell virk-
somhet. Men det som i tillegg er gjennomgangstonen, er
at når vi kommer til de konkret tiltakene som foreslås, er
de samme partiene som etterlyser strukturendringer, mot
de endringene som foreslås, det være seg når vi legger
kulturhistoriske museers støtteordninger i Kulturrådet ut
til institusjonene, når det gjelder LOK-ordningen, som vi
mener kommunene må ha et ansvar for, og også ordninger
som jeg ikke vet om man har sterke meninger om, nemlig
desentralisering av innkjøpsordningen for samtidskunst,
eller det at vi gjør det som burde ha vært gjort for lenge
siden, nemlig at vi tar pressestøtten til enkeltpublikasjo-
ner ut av departement, regjering og storting og over til
Kulturrådet, slik at vi også får en armlengdes avstand på
det området, hvor det virkelig bør være avstand mellom
politikk og tildeling. Så de strukturtiltakene som etterly-
ses, gjennomføres i stort monn.

Vi legger også til rette for store løft. Musikklivet styr-
kes med 64 mill. kr. Enkeltvirksomheter, tilskuddsordnin-
ger – alle sjangre får styrking. Museumssektoren har vært
nevnt her. Museumsreformen styrkes mer enn noensinne
– 67 mill. kr mer på 2007-budsjettet. Likevel er det noen
i opposisjonen som mener at det er for lite. La meg minne
om at hele økningen på det framlagte kulturbudsjettet
høsten 2005 var på 102 mill. kr, slik at vi bare på muse-
umssektoren har en styrking som tilsvarer to tredjedeler
av den forrige regjeringens forslag til total kulturøkning i
2006.

Vi innfører kulturkort for ungdom. Kulturloven ligger
på bordet. Vi har satt i gang Telemarksforskning med en
utredning om kunstneres levekår. Den kommer høsten
2007, slik at den kan gi grunnlag for å bedre deres levekår.

Nå vet vi at 2006 blir det nest beste filmåret i norsk his-
torie. Vi kommer til å ha en markedsandel som ikke er på
det nivået vi har ambisjoner om, 25 pst., men som nærmer
seg vesentlig. Vi vinner internasjonale priser, og vi har da
med budsjettet i 2006 og 2007 styrket filmbudsjettet med
60 mill. kr.

Ett område hvor det er stor uenighet, er pressestøtten.
Jeg er glad for at et klart stortingsflertall går inn for å opp-
rettholde pressestøtten. Fremskrittspartiet går i sine merk-
nader inn for å halvere pressestøtten, og for at de riksdek-
kende meningsbærende avisene mer eller mindre skal
greie seg selv. Det vil føre til et mindre mangfold. Det vil
ramme demokratiet og meningsutvekslinger i samfunnet.
Det er det viktig for oss å ta vare på.

Til slutt frivillighet: Jeg ser med interesse at det ikke
bare i samfunnet, men også blant opposisjonspartiene er
utløst en helt ny energi etter at man kom ut av regjering.
Etter at man år for år kuttet i Frifond og i det siste budsjet-
tet som man la fram, foreslo 15 mill. kr i kutt, er det altså
ikke nok med 15 mill. kr i påplussing i 2007. Enkelte vil
ha enda en påplussing. Det ønsker vi hjertelig velkom-
men. Vi får håpe at de forrige regjeringspartiene holder
seg unna hverandre lenge, slik at denne energien kan tas
vare på.

Presidenten:  Det blir replikkordskifte.

Karin S. Woldseth (FrP) [14:19:17]:  Vi hører stats-
råden snakke om armlengdes avstand, han snakker om de-
sentralisering, osv. I likhet med regjeringspartiene skryter
han voldsomt av det de har fått til. Og så viser han til at
han har løftet flere tiltak ut fra Kulturrådet og til de lokale
institusjonene.

Da er det et eller annet som skjer oppe i hodet mitt, og
det er at det faktisk kan se ut som om statsråden på litt sikt
har tenkt å legge ned Kulturrådet eller avvikle det i sin nå-
værende form. Dette er jo ikke noe nytt for statsråden, for
han vet jo at Fremskrittspartiet flere ganger har foreslått
dette. Jeg lurer faktisk på om det er slik at statsråden på
sikt har tenkt å avvikle Kulturrådet i sin nåværende form?

Statsråd  Trond  Giske  [14:20:14]:  Representanten
Woldseth skal ikke være redd for at det skjer ting oppe i
hodet hennes. Det er bare et sunnhetstegn.
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Kulturrådets budsjett for 2007 styrkes med 20 mill. kr
i sum, så det er ikke en svekking av Kulturrådet, det er en
styrking. Men vi foretar en opprydding. Vi mener at det er
galt at Kulturrådet skal sitte med bunkevis av søknader
som bedre kan behandles lokalt, eller i de institusjonene
det gjelder. Støtteordningen for kulturhistoriske museer
ble nevnt her tidligere. Vel, de to største mottakerne når
det gjelder den støtteordningen, er Maihaugen og Folke-
museet. De får mange millioner i driftsstøtte direkte fra
staten. De må innenfor sine stadig økende budsjetter kunne
finne rom for prosjekter istedenfor å belaste Kulturrådet
med den type søknader.

Vi flytter også ting fra departementet til Kulturrådet.
Vi lager en ny støtteordning for scenekunst, for flerårig
støtte, og vi lager en ny klubbstøtte innenfor pop-rock-
området osv. Summen blir en styrking, men det blir også
en kraftig opprydding når det gjelder hvem som gjør hva,
etter de prinsippene som er nedfelt i budsjettet.

Olemic Thommessen (H) [14:21:34]:  Det var med
stor glede vi noterte at kulturministeren i Dagbladet den
29. november i år påpekte at en rekke kunstnere er selv-
stendig næringsdrivende, og at det er viktig at disse skal
få en forutsigbar arbeidssituasjon. Det er behov for en
bedring av trygderettighetene ved svangerskap og fødsel
for denne gruppen.

En stor del av disse er kvinner, og det er først og fremst
kvinner dette retter seg mot. Nå har Høyre nettopp hatt et
Dokument nr. 8-forslag om dette. Det falt dessverre på
stengrunn, selv om det har kommet noen positive signaler.
Vil statsråden bidra til at vi får fortgang i den saken, slik
at Regjeringen kanskje i forbindelse med rapporten om
kunstneres levekår, som er kjempeviktig, kan løfte denne
saken også med et kulturpolitisk perspektiv.

Statsråd Trond Giske [14:22:37]:  Hele hensikten
med at vi nå gjennomfører en levekårsundersøkelse for
kunstnere, er nettopp å se om det er spesielle ting som
hindrer mennesker med kreative evner og visjoner i å gå
inn i en kunstnerkarriere og skape seg sitt eget virke. Vi
ser at flere blir frilansere, og at flere starter – som repre-
sentanten Thommessen sier – sin egen bedrift. Mange er
langt unna det inntektsnivået som advokater, leger eller
andre typer frie yrkesutøvere kan være på. Her er det ofte
svært små midler.

Jeg er åpen for alle gode forslag, særlig de som sikrer
at kvinner kan gå inn i en kunstnerkarriere. De er kanskje
mest skeptiske i forhold til at de har mindre rettigheter
med hensyn til fødselspermisjoner, sykepenger, pensjon
osv., så her er det mange både næringsmessige og vel-
ferdspolitiske spørsmål som må vurderes.

Rapporten fra Telemarksforskning skal være ferdig om
om lag ett år, og så vil vi følge opp på egnet måte med en
rapport til Stortinget, både om undersøkelsen og om tilta-
kene.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [14:23:50]:  Eg
vil gjerne spørje statsråden om ein merknad i budsjettinn-
stillinga som heile komiteen står bak. Det gjeld organisa-

sjonen BarneVakten, som komiteen seier gjer «en meget
viktig jobb i forhold til en rådgivende, veiledende og på-
drivende funksjon til hvordan barn kan bruke mediene på
en positiv måte».

BarneVakten held kurs for over 15 000 foreldre og
3 000 elevar kvart år, og dei går veldig mykje på å hjelpe
foreldra til å vere bevisste når det gjeld bl.a. eksponering
av medievald overfor barn, skadeleg informasjon og kor-
leis ein kan vere bevisst og sørgje for ei positiv utvikling.
Dette er ein frivillig organisasjon som gjer eit veldig vik-
tig og omfattande arbeid. Dei har ikkje statsstøtte i dag, og
ein veit at det er små midlar som skal til for å kunne utløy-
se mykje arbeid og sikre mykje.

Eg lurer på korleis statsråden vil følgje opp den merk-
naden i budsjettinnstillinga?

Statsråd Trond Giske [14:24:56]:  Jeg har merket
meg at en samlet komite omtaler det arbeidet organisasjo-
nen BarneVakten gjør. Jeg er helt enig med komiteen i at
de driver et veldig viktig arbeid, bl.a. har de en egen hjem-
meside hvor man kan få tips om hvordan man kan forhol-
de seg til disse spørsmålene.

Det er viktig at organisasjonen får jobbe fritt, at de har
sin egen styring, og at de benytter de tiltakene de selv øn-
sker. Men det at vi kan gå i dialog med organisasjonen,
slik komiteen ønsker, dra veksler på den kunnskapen de
har, og også vurdere hvordan de kan bidra til at denne
kunnskapen kan spres bedre, det skal jeg ta med meg.

Vi lytter alltid til forslagene fra Kristelig Folkeparti, og
leser spesielt de merknadene som Kristelig Folkeparti
skriver i budsjettinnstillingen, med veldig påpasselige øy-
ne.

Trine Skei Grande (V) [14:25:56]:  Statsråden skry-
ter av denne kultursatsingen.

Litt av problemet, fra mitt synspunkt, er at det er veldig
få av de andre statsrådene som er engasjert på kulturfeltet.
Representanten Olemic Thommessen tok opp dette med
rettigheter på trygdesiden. Det trenger man ikke en forsk-
ningsinstitusjon til, det trenger man bare ører for å få med
seg, og det virker det som om statsråden er utstyrt med,
sjøl om jeg ikke vet hvilken virkning det vil ha. Dette gjel-
der også andre felt. Vi har f.eks. en utdanningsminister
som har kuttet hele feltet som kalles kunstforskning, og
har tatt bort alle nye stipendiater til det forskningspro-
grammet, og vi har en utdanningsminister som også har
laget en utlånsordning for skolebøker som kommer til å
strupe de små distriktsbokhandlerne.

Så spørsmålet mitt til statsråden er: Hvordan er det, når
de andre statsrådene har så liten forståelse for statsrådens
felt?

Statsråd Trond Giske [14:26:57]:  Jeg må nok si at
min sympati går mer til min forgjenger når det gjelder
kollegaenes forståelse for feltet, enn den trenger å gå til
meg.

For det første har jeg en enorm forståelse hos statsmi-
nister, finansminister og kommunalminister, som utgjør
ledertroikaen i vår regjering, og som sørger for at et sam-
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let kollegium går for det store budsjettløftet. Det er det jo
et samlet kollegium som gjennomfører. I tillegg sørger
kommunalministeren for at kultur er sentralt i den lokale
næringsutviklingen og i distriktsutviklingen, bl.a. i den
meldingen hun la fram. Utdanningsministeren har sørget
for at vi har fått gjenopprettet nivået på bevilgningene
etter det dramatiske kuttet i voksenopplæringsmidlene
som den forrige regjeringen foreslo i sitt budsjett – noe
som betyr enormt på kulturområdet. Næringsministeren
er i nær dialog med meg om en handlingsplan for kultur
og næring, som kommer om kort tid, og jeg kunne ha fort-
satt når det gjelder andre områder. Utenriksministeren har
snudd Jan Petersens kutt i presse-, kultur- og informa-
sjonsmidlene til en solid påplussing. I nordområdestrate-
gien, som Regjeringen la fram, er kultur sentralt, og jeg
kunne fortsatt.

Jeg burde også ha fortalt mer om at Venstre mangler ca.
400 mill. kr på en jevn opptrapping til 1 pst. innen 2009,
men det har jeg ikke tid til.

Karin S. Woldseth (FrP) [14:28:12]:  At det foregår
ting i mitt hode, bekymrer ikke meg spesielt. Det bør der-
imot bekymre statsråden.

Men så til noe helt annet, nemlig frivilligheten. Vi har
sett at statsråden varsler at det kommer et frivillighetsre-
gister. Vi har også hørt at SVs representant har vist til at
det kommer en frivillighetsmelding.

Og da blir jeg nødt til å spørre statsråden: Er det slik at
det kommer en frivillighetsmelding våren 2007? Er det
slik at statsråden gjør sitt for å sikre at alle frivillige lag og
organisasjoner får en eller annen form for kompensasjon
for bortfall av spilleinntekter?

Statsråd Trond Giske [14:29:07]:  Det vi legger opp
til når det gjelder kompensasjon overfor frivilligheten i
forhold til automatene, er nøyaktig det samme som Stor-
tinget tidligere har sluttet seg til, og som var den forrige
regjeringens opplegg, nemlig en omfordeling av tippe-
nøkkelen.

For idretten betyr det f.eks. at det blir Idrettsforbundet
som får de økte midlene som kommer. Det er veldig vari-
abelt hvilke lag og organisasjoner innen idretten som har
inntekter fra automater, eller som ikke har det. Det får
idretten selv bestemme. Mange vil jo mene at det er rime-
lig at når man får en felles automatinntektspott, kan også
de som ikke har benyttet seg av automatinntekter, faktisk
også nyte godt av det.

Vi må også være på vakt og følge med på andre områ-
der når det gjelder hvordan vi kan styrke frivilligheten. Vi
har opphevet den forrige regjeringens moratorium mot
nye spill og utviklinger. Vi åpner nå bl.a. for dette pante-
lotteriet, som jeg ikke tror kommer til å ha nevneverdige
negative sosiale virkninger. Andre kreative tiltak fra fri-
villigheten vil absolutt bli godt imøtekommet. Vi er opp-
tatt av å styrke frivilligheten også når vi legger om spille-
bransjen. Det er også en av grunnene til at vi legger om
spillbransjen og sikrer disse inntektene for framtiden.

Presidenten:  Da er replikkordskiftet over.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [14:30:43]:  Vi i Fremskritts-
partiet mener at kulturen i utgangspunktet skal være fri og
uavhengig av politisk styring, og at den må være basert på
frivillighet og personlig engasjement. Politikerstyrte kul-
turgoder ødelegger kulturen og fremmer ensretting. Man
har sett eksempler på dette i andre land, bl.a. i kommu-
nisttiden i Øst-Europa og i dagens Nord-Korea.

Fremskrittspartiet ønsker ikke et sterkt subsidiert kul-
turliv, eller at en snever elite skal forvalte fellesskapets
kulturmidler kun til glede for sin egen snevre krets. Regje-
ringens betydelige økning av bruken av skattebetaleres
penger fører ikke til at det blir kultur som folk flest øn-
sker. Vårt budskap er at folk i størst mulig grad selv skal
ha råderett over kulturmidlene. Fremskrittspartiet mener
dette vil sikre at kulturen blir deltagende, engasjerende og
treffer flest mulig.

Fremskrittspartiet mener at kulturmidler i størst mulig
grad bør kanaliseres i samsvar med det smaks- og me-
ningsmangfold som eksisterer. Dette betyr at Fremskritts-
partiet prinsipielt er mot alle modeller som innebærer at
oppnevnte komiteer fordeler penger, etter eget forgodtbe-
finnende, på vegne av fellesskapet. Vi vil altså ta et opp-
gjør med «bedrevitere», «eksperter» og «intellektuelle»
av alle slag, som mener de kan forvalte kulturmidlene
bedre enn vanlige folk. En praktisk konsekvens av en slik
politikk, er at Fremskrittspartiet vil ta avstand fra kultur-
politikk hvor store summer blir brukt til prestisjeprosjek-
ter hvor målgruppen er et relativt begrenset antall men-
nesker, som f.eks. bygging av ny opera i Bjørvika.

Dette er selvfølgelig ikke et unyansert ståsted Frem-
skrittspartiet har. Vår politikk er ikke utelukkende fundert
på en slik prinsipiell tilnærming. Vi mener at det er en del
områder som faktisk må kunne eksistere på siden av et
fritt kulturmarked. Dette er særlig ivaretakelsen av viktig
norsk kultur i et historisk perspektiv. Fremskrittspartiet
har altså erkjent at man må sikre vår kulturarv for etter-
slekten. Dette betyr at Fremskrittspartiet mener at penge-
ne det offentlige skal bruke på kulturtiltak, i første rekke
må sikre at viktige historiske og tradisjonsrike elementer
innen kultursektoren ikke går tapt, og at det kommer flest
mulig til gode. Min kollega Karin S. Woldseth redegjorde
i sin innledning svært godt for dette.

Men tilbake til mitt hovedpoeng. Fremskrittspartiet
ønsker at kulturlivet i større grad skal rette seg mot publi-
kum og alternative inntektskilder enn mot offentlige bud-
sjettprosesser. Effekten av en slik politikk vil være todelt:
For det første sikrer det økte inntekter til kulturlivet uten
at det går over offentlige budsjetter, og for det andre sør-
ger det for at kulturtilbudet er fritt og når ut til flest mulig.

Vi må ikke låse oss fast i dagens politikk der kulturpo-
litikk handler om budsjettkamp, men finne flere ordninger
som kan gi offentlige kulturinstitusjoner et bredere publi-
kum, et mer innholdsrikt kulturtilbud, og samfunnet en
bedre utnyttelse av de offentlige og private kulturmidlene.

Fremskrittspartiet ønsker ikke at politikerne skal be-
stemme hva som er god eller dårlig kultur. Vi vil la folk
bestemme selv. Derfor ønsker vi ikke et sterkt subsidiert
kulturliv. Kulturlivet har best av å innrette seg etter folks
ønsker. Om kulturlivet gjør dette, vil behovet for store of-
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fentlige subsidier reduseres kraftig. Slik blir det mulig å
nå flere med mer kultur. Folks valg av kultur vil til enhver
tid være mer variert enn det offentlig subsidiert kultur kan
tilby. Fremskrittspartiet mener at det nettopp er folks valg
som sikrer en bredde.

Vi har merket oss at Regjeringen øker den offentlige
subsidieringen av kulturen. Det ser ikke ut til å være noen
planmessig eller klar profil på denne satsingen, men man
har isteden lagt opp til å «strø ut» større og mindre beløp
til mange formål. Fremskrittspartiet oppfatter dette som at
Regjeringen er ute av stand til å formulere en kulturpoli-
tikk med vesentlig nytenking, og som utelukkende går på
å belønne smale grupper i kulturlivet.

Tove Karoline Knutsen (A) [14:35:57]:  Det er ofte
sagt fra denne talerstolen, også av meg, at kulturbudsjettet
for 2007 er historisk. Og jeg kan godt gjenta det. Nesten
en halv milliard kr i økning! Det har aldri hendt før. Men
jeg tror jeg skal begynne mitt innlegg i budsjettdebatten
med å ta et overordnet blikk og stille noen spørsmål rundt
hvorfor dette løftet på kulturfeltet er viktig, og si noe om
hva det er vi vil med det.

Den gang de gamle grekerne gikk rundt og filosoferte,
tenkte de at kunsten hadde sine egne guder, musene, som
evnet å åpenbare for menneskene det guddommelige, og
at redskap for å oppnå dette var kunsten, musikken, lyrik-
ken, dansen og bildene. Kunsten kan, som ingenting an-
net, forløse oss mennesker, tenkte de gamle grekerne.

Hva tenker vi i dag? Noen argumenter og tanker som
vi i regjeringsfraksjonen har gjort oss, og som vi har brakt
inn i den debatten vi har hatt, kan formuleres slik: I ei tid
da de fleste mennesker lever hektiske liv, og da knapphet
på tid river oss i alle retninger, trenger vi noen refleksjons-
rom, noen steder vi kan gå med de spørsmålene som vi
som regel verken har tid til å stille eller besvare. Kunsten
og kulturen kan gi oss dette. Stor kunst evner som ingen-
ting annet å møte vår uro, vårt behov for å bli berørt og be-
kreftet, og vår lengsel etter skjønnhet. Kulturen er også
det redskapet mange ofte griper til når vi trenger å uttryk-
ke oss på mer subtilt vis.

Sjøl har jeg som skapende og utøvende kunstner gjen-
nom mange år sett det i møte med mennesker – fra barne-
hageunger til folk i livets siste fase. Og kulturopplevelser
blir ekstra sterke når vi kan ha dem sammen, når vi kan
delta i et fellesskap, enten som publikummer eller som ak-
tør. Dypest sett handler kunst og kultur om at det gir oss
muligheter til å foreta en erkjennelsesreise, og denne re-
gjeringa vil at alle skal kunne være med på en slik reise.

Det er den store begrunnelsen for det historiske kultur-
løftet som Regjeringa nå gjennomfører. Så finnes det sjøl-
sagt mange andre begrunnelser også, det at kultur skaper
trivsel i store og små lokalsamfunn, eller det at kultur og
kulturell egenaktivitet handler om livskvalitet og kanskje
til og med om helse, eller at kunst og kultur nå etter hvert
viser seg å ha et betydelig næringspotensial.

Kulturløftet går ut på at vi skal øke bevilgningene til
kulturformål, slik at dette utgjør 1 pst. av statsbudsjettet
innen 2014. Dette løftet tas bredt, på flere kulturområder,
samtidig som vi kan peke på noen felter som er kommet

spesielt godt ut. Musikken er et slikt felt. Økningen på
musikkområdet for 2007 er på vel 64 mill. kr, og mye av
den satsinga går til det frie feltet. Det er gledelig at også
musikksjangre som pop, rock, folkemusikk og jazz, som
ikke tidligere har vært vinnere i offentlige budsjetter, har
fått en påplussing. Også det frie scenekunstfeltet har fått
et løft, på ca. 20 mill. kr. Ikke minst er det flott at dans,
som jo er en ung kunstform hos oss, har fått et løft gjen-
nom den nye tilskuddsordningen under Norsk kulturfond.
Det blir i den forbindelse viktig å stimulere til videre sam-
arbeid mellom institusjonene på scenekunstområdet og
det frie feltet. Og til våren kommer filmmeldinga!

Bevilgningene til det frivillige kulturlivet er endelig på
plass, etter at Bondevik II-regjeringa foretok noen saftige
kutt i budsjettforslaget for 2006. Jeg fikk mange bekym-
rede meldinger fra kulturaktører mange steder, en bekym-
ring som nå er vendt til glede.

Jeg er også glad for at Regjeringa i forhold til amatør-
kulturen veit å rette bevilgningene inn mot kompetanse-
bygging, slik man har gjort med støtten til Norsk teater-
råd, hvor Hålogaland Amatørteaterselskap og Vestland-
ske Teatersenter har fått midler øremerket på samme nivå
som de har hatt til nå. Disse utdanner fagpersoner til ama-
tørvirksomheten, og nå har de fått en forutsigbarhet som
er viktig for dette arbeidet.

Regjeringa har tatt noen viktige overordnede politiske
grep som kan få stor betydning. Gjennomgang av makt-
forholdene i kulturlivet er svært viktig, og jeg er svært
glad for at statsråden har sagt at dette arbeidet skal skje på
brei basis – her skal man tenke maktfordeling både i et
geografisk, kunstnerisk, kjønnsmessig og etnisk perspek-
tiv. Ikke minst det siste blir viktig for det sekretariatet som
over nyttår skal begynne å jobbe fram mot det kulturelle
mangfoldsåret i 2008. Fram mot, gjennom og etter 2008
blir det viktig å realisere det vi har lovet: å løfte og synlig-
gjøre den mangfoldige og rike kulturen i det flerkulturelle
Norge.

Det går noen skillelinjer mellom politiske partier også
på kulturfeltet. Det største skillet går mellom Fremskritts-
partiet og de andre partiene. Det går sjølsagt på kunstsyn,
men også på hvordan det offentliges ansvar – eller mangel
på ansvar – skal være. Fremskrittspartiet, som vil øke sta-
tens pengepott med 25 milliarder kr, kutter i det minste
budsjettet, kulturbudsjettet, med 800 mill. kr for 2007.
Sammenholdt med Fremskrittspartiets programformule-
ringer om at staten ikke skal støtte teateret og andre insti-
tusjoner, er det kanskje nødvendig at man like godt først
som sist kanoniserer en håndfull kunstnere med det sam-
me. Skulle Fremskrittspartiet mot formodning få makta,
er jeg redd at det ikke blir særlig mange store kunstnere
klar for kanonisering i de kommende generasjoner.

Presidenten:  Dei talarane som heretter får ordet, har
ei taletid på inntil 3 minutt.

Eirin Kristin Sund (A) [14:41:31]: Det er utrolig
kjekt at vi i dag skal vedta historiens største satsing på
kultur. Vi er nå godt i gang på veien til å nå målet om at
1 pst. av statsbudsjettet skal gå til kultur. Det blir altså en
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økning på kulturbudsjettet som er på bortimot 0,5 milliar-
der kr. Det er en femdobling av veksten i forhold til Bonde-
vik-regjeringens budsjett på kultur. Aldri før har kultur-
satsingen blitt omtalt i milliardbegrep. Det er ikke for tid-
lig at den blir det. Det er jammen på tide.

Kultur er viktig i folk sine liv, for vi trenger noe å leve
for. Kulturopplevelser, kulturaktiviteter, engasjement og
fellesskap gir folk muligheten til bedre liv. Det gjør også
samfunnet vårt mer spennende og berikende. Det øker
kreativiteten og trivselen, og det skaper gode fellesarena-
er i et samfunn der mange ønsker mer fellesskap, ikke
mindre fellesskap. Derfor sa Arbeiderpartiet, SV og
Senterpartiet før valget at vi skulle gjennomføre Kultur-
løftet, og med budsjettet nå for 2007, er vi i rute. Og vi
skal levere det vi har lovet, også på dette området.

Hele landet skal ta del i dette. Vi styrker bredden, og vi
styrker også det smale. Vi styrker frivilligheten, engasje-
mentet og ildsjelene.

Også folk i Rogaland, mitt eget fylke, vil nyte godt av
satsingen på kultur. Til sammen får Rogaland bortimot
32 mill. kr mer neste år enn det de har fått før. Og tilbake-
meldingene som jeg får hjemmefra, er udelt positive. Det
betyr ikke at en i Rogaland og andre plasser mener at nå
har en fått nok, og at en ikke trenger mer, men en gleder
seg over satsingen og stoler på at vi skal levere også ved
neste korsvei. Og det er vi rød-grønne, med Trond Giske
i spissen, som skal være garantistene for at vi skal levere
i framtiden også.

I Rogaland er det mange som får mer. Jeg kan nevne
noen: Symfoniorkesteret, alle museene, Kapittelfestiva-
len, som endelig har kommet på statsbudsjettet, teatrene,
og ikke minst gir vi også 40 mill. kr til Stavanger kulturby
2008. Vi viser kulturbyen at denne regjeringen står ved
sine lovnader til Stavanger 2008, og vi gleder oss både til
opptakten i 2007, og selve året 2008. Det vil også gi bedre
kår til den fantastiske innsatsen som tusenvis av frivillige
gjør rundt omkring i bygd og by i dette land med Kultur-
løftet. Flere frivillighetssentraler skaper nettverk, kontakt,
varme, hjelpende hender og mindre ensomhet.

Styrkingen av kommuneøkonomien vil også bidra til
mer kultur. 12 milliarder kr mer til kommunen betyr 400
mill. kr mer til kultur i 2007.

En rød-grønn regjering gjør drømmen som Kultur-
Norge og kulturlivet har hatt i mange år, til virkelighet, og
vi skal fortsette den jobben videre. Statsråden og alle som
sitter i kulturkomiteen, skal vite at vi som sitter i de andre
komiteene, skal være med sammen med de rød-grønne og
dra dette løftet videre.

Magnar Lund Bergo (SV) [14:44:35]:  Debatten i
dag har vist, som vi også tidligere har vært innom, at det
rår stor konsensus i norsk kulturpolitikk – unntaket er
Fremskrittspartiet, som også i denne saken er på en annen
planet. Det skal bli spennende å se samordningen mellom
Høyre og Fremskrittspartiet fram mot valget i 2009 – mel-
lom Olemic Thommessen, som jeg oppfatter som en re-
presentant for det verdikonservative Høyre, og Karin S.
Woldseths og Ulf Erik Knudsens stemmer fra folkedypet –
hvordan de skal forene kreftene til valget i 2009. Det skal

bli spennende å se på de prioriteringene som kommer ut
av det. Men på ett felt er de faktisk nærmere hverandre, og
det er på det feltet som det ikke er stor konsensus om i
norsk politikk, på mediefeltet.

Dette er et spennende felt. For forbrukere er det helt
fantastisk. Det er et mylder av tilbud, det er et mylder av
kanaler på tv, det er aviser og nettsider, det er tidsskrifter,
det er musikk, og det er film. I framtiden vil det vel være
slik at vi mer og mer lager vår egen meny, i motsetning til
den felles mediehverdagen som NRK gav oss inntil for få
år siden. I framtiden vil det vel være slik at vi bare velger
de smørbrød som vi liker. Vi vil sannsynligvis i stor grad
kunne skjerme oss fra uønsket reklame. Resultatet har
etter min mening også negative sider. De som vil, vil kun-
ne velge lettfordøyelige kjendis- og kommersprogrammer
på beskostning av fakta-, aktualitets- og nyhetsprogram-
mer, som vi tidligere kanskje har vært tvangsfôret til å se.
Dette kan være hyggelig, men det er neppe noen styrke for
den brede samfunnsdebatten. Nettopp i en slik situasjon
er det viktig at vi har medieeierskapskontroll og presse-
støtte. Dette er det beste virkemiddel og verktøy for å sik-
re meningsmangfold.

Høyre og Fremskrittspartiet kutter drastisk i presse-
støtte, og på det mediepolitiske området går de langt på
vei i spann. Det ser vi også i årets budsjett. Vi ser av disse
to partienes program at de kutter drastisk.

En styrke ved det norske demokratiet har vært – og er –
mangfoldet i medier, bredde i eierskap og mangfold i
meninger. Dette er kvaliteter som må etterstrebes og styr-
kes og ikke gjøres om til en vare på et kommersielt mar-
ked. Det er jo ikke slik at de meningsberettigede avisene
som sliter, mangler lesere. Det som er, er at de mangler
penger, de mangler annonser. Annonsemarkedet er ikke
noen demokratisk institusjon. Derfor mener jeg at menin-
ger ikke må gjøres til en vare på et kommersielt marked
for tilbud og etterspørsel.

Lise Christoffersen (A) [14:47:54]:  Kulturløftet er
et løft og et løfte. Det er konkret, det kan måles: 15 punk-
ter pluss 1 milliard kr, 1 pst. av budsjettet i 2014. Løftet
ble fulgt opp i årets budsjett. Det blir fulgt opp i budsjettet
for neste år. Løftet er viktig for dem som er opptatt av det
gode liv.

Min hjemby, Drammen, intensiverte jakten på det gode
liv før årtusenskiftet. Kommuneplan og byutvikling stod
på dagsordenen. Befolkningen tok del i jakten: Barn, ung-
dommer, næringsliv, folk i bydelene svarte unisont. Av
fire scenarioer valgte drammenserne Naturbania, et ord-
spill og framtidsbilde som speiler en tett, mangfoldig by
– urban, men med natur og elv, og det flerkulturelle som
et særlig kjennetegn ved byen.

Kultur ble valgt som motor i ønsket byutvikling. Filo-
sofien var at kultur er viktig for folks trivsel. Der folk tri-
ves, vil de bo. Der folk vil bo, vil næringslivet etablere
seg. Satsing på kultur la føringer for utformingen av det
fysiske miljøet. Gode møteplasser for felles opplevelser
ble viktig – torg, bystrand, elvepark, teater, museum, ny
kino, idrettsområde for elite og bredde, og nytt helårsbad,
der Kulturløftet allerede har bidratt med 5 mill. kr. Elve-
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festival, byfestival og store idrettsarrangementer er blitt et
varemerke for byen. Det vi ser, er at folks bruk av felles-
arenaene ikke er en tilmålt kvote – bruk avler ny bruk, og
gode opplevelser skaper ønske om nye opplevelser.

Gjennom Kulturløftet kommer midler til videre sat-
sing. En glad museumsdirektør får nye 700 000 kr til neste
år. Han var nesten mer glad for begrunnelsen enn for pen-
gene, for noen på høyeste hold hadde sett det verdifulle i
den jobben han gjør. Brageteateret, et unikt teater med
barne- ungdoms- og flerkulturelt perspektiv, får 600 000
kr mer.

Men det viktigste av alt: Kultur som motor i byutvik-
ling og inngangsbillett til det gode liv, er en måte å tenke
på som også er tatt inn i arbeidet for et inkluderende by-
samfunn. Kultur er en glimrende brobygger. 11. oktober
2003 var en stor dag med kick-off for byens nye nerve:
Drammens internasjonale kultursenter, i gamle fabrikk-
haller på Grønland, ved elva, sammen med byens nye
høyskolesenter og senter for flerkulturell verdiskaping
– et felles myldreområde for kultur, næringsetablering og
utdanning, som skal bli et nasjonalt kompetansesenter for
flerkulturell formidling. Mange aktører er på plass. Nye
kommer i neste byggetrinn. Staten bidro med 5 mill. kr i
første trinn. Hva så med neste? I vår hadde «Du store ver-
den» konferanse, med tema: Hvilke utfordringer møter en
ny arena, bygd på ideen om kulturelt mangfold? Til slutt i
mitt innlegg der, sa jeg: Hvis det er lov å ønske, vil jeg ha
et høyskolefag i internasjonalt kulturarbeid, en handlings-
plan for inkludering, med Drammen som nasjonalt fyrtårn
og 15 mill. kr fra Trond Giske. De 15 mill. kr er i boks,
fordelt over fire år. Det er glimrende. Det er slik det skal
gjøres. Det er slik lokal satsing overrisles og styrkes av
det nasjonale kulturløftet. Enda ble det altså 2,5 mill. kr til
andre deler av fylket. Så i Buskerud er vi godt fornøyd.

Kari Lise Holmberg (H) [14:51:23]:  Det gjelder å
være på rett sted til rett tid. Men siden en god ting ikke
kan sies for ofte, skal jeg nå gjenta mine ord om Ibsen
– med riktig statsråd i salen.

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å bevilge 1,5 mill. kr
til en internasjonal Ibsen-pris. Når Høyre er kritisk til
dette forslaget, er det to hovedgrunner til det. For det første
er det viktig å evaluere det Ibsen-året som nå går mot slut-
ten. Hva er gjort? Hva skal videreføres? I Høyre mener vi
det er en manglende satsing på enkelte andre Ibsen-pro-
sjekter, og dette må vurderes opp mot opprettelsen av en
internasjonal pris og den pengebruken det medfører. For
det andre må landet ha en strategi for sin Ibsen-satsing, og
en internasjonal Ibsen-pris må ses i en slik helhetlig stra-
tegi.

Ibsen-prisens statutter er svært vide og lite konkrete.
Hva vil det si å gjøre en ekstraordinær innsats innenfor Ib-
sens ånd? Er det kult nok, er det kanskje greit nok?

Høyre mener det er viktig å få på plass en langsiktig
strategi for forvaltningen av Ibsens forfatterskap. I en slik
sammenheng passer en mer spisset Ibsen-pris.

Det forunderlige i saken er etter min mening at vi i
Norge allerede har en Ibsen-pris – en dramatikerpris. Det
finnes ikke tilsvarende i Norge. Skien har delt ut denne

nasjonale Ibsen-prisen i 20 år. Den er høyt verdsatt og
skattet, og må virkelig sies å være en pris i Ibsens ånd.

Jeg vet at Skien kommune har søkt departementet om
å få utvide denne prisen til å bli en internasjonal dramati-
kerpris. Men jeg vet også at både byens arbeiderpartiord-
fører og kultursjef har kommet til kort i møte med depar-
tementet. Det ville være helt naturlig at Skien fikk mulig-
heter til å videreutvikle sin tradisjonsrike Ibsen-pris. Den
er helt i Ibsens ånd, og den er godt etablert i Ibsens føde-
by. Det kan vel ikke være slik at Regjeringen tenker å fra-
røve Skien sin Ibsen-pris eller utkonkurrere den?

I dette tilfelle er det faktisk både nødvendig og riktig
med et hvileskjær. En internasjonal Ibsen-pris må etable-
res i den rette sammenheng og i forhold til en bevisst stra-
tegi.

Ibsen-året 2006 ligger an til å bli en suksess. Arrange-
mentene året igjennom har løftet fram Henrik Ibsens for-
fatterskap og økt bevisstheten om dette både internasjo-
nalt, nasjonalt og også lokalt. Dette året har illustrert hvil-
ket ansvar Norge har som nasjon til å forvalte litteraturhis-
toriens fremste forfatterskap. En utvidelse av Skiens
dramatikerpris vil passe utmerket inn i dette bildet.

Christian  Tybring-Gjedde  (FrP)  [14:54:43]:  Et
gjennomgående trekk ved debatten her i dag er at de rød-
grønne og statsråd Giske har solt seg i glansen fra å gi ut
milde gaver i øst og vest. Eller som han selv uttrykte det i
en tidligere debatt i denne salen: Forskjellen mellom mitt
kulturbudsjett og min forgjengers, er at jeg har lagt til en
null etter alle tallene.

Jeg er skremt over hvor useriøst og flåsete en statsråd er
i stand til å uttrykke seg fra denne talerstolen. Det er fak-
tisk ingen bragd å bevilge penger for å kjøpe seg politisk
korrekt popularitet. Hvorvidt statsrådens gavedryss til
kulturlivet har like stor gjenklang i de miljøer Arbeider-
partiet gir inntrykk av å representere, er vel mer tvilsomt.

Hos statsråd Giske finnes ingen refleksjon eller yd-
mykhet over at pengene som benyttes faktisk tilhører an-
dre. Dette er lønnsinntekter som Halvorsen og Stolten-
berg har konfiskert for å videredistribuere til formål de
mener er bedre enn hva lønnstakerne selv ville prioritert.

For Fremskrittspartiet er det ikke slik at det smerter
hver gang friske og oppegående mennesker, som repre-
senterer smale interessegrupper, ikke får støtte over stats-
budsjettet. For oss er det derimot direkte smertefullt å bru-
ke andres penger gjennom offentlige budsjetter. Frem-
skrittspartiet er ikke mot kultur, snarere tvert imot. Vi me-
ner imidlertid at folk selv i størst mulig grad skal få
definere sitt eget kulturbegrep. Nettopp av den grunn øns-
ker vi at folk skal få beholde mer av sin egen inntekt, slik
at de selv skal kunne definere og bestemme mer over sin
egen velferd og over sine egne kulturaktiviteter.

Med andre ord: Det som defineres som god velferd
eller kultur for én person, oppfattes ikke nødvendigvis på
samme måte av en annen. Jeg ønsker å gjøre gjenbruk av
et eksempel jeg benyttet i skatte- og avgiftsdebatten for
noen dager siden. Eksemplet viser hvor skjevt Regjerin-
gens såkalte satsing på kultur kan slå ut. Mange unge
mennesker i dag er ofte villige til å betale 1 000 kr for en
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billett til en rockekonsert eller en fotballkamp. Samtidig
ønsker de færreste av disse menneskene å gå eksempelvis
i Operaen. Når rockeentusiastene er villige til å betale full
pris for sin billett, synes ikke Fremskrittspartiet at han
eller hun samtidig skal subsidiere billetten til den politisk
korrekte kulturen, som eksempelvis operaen represente-
rer. En slik omfordeling av samfunnets ressurser innebæ-
rer at de som deltar i breddekulturen, ikke bare betaler
fullt ut for sin egen billett, men samtidig subsidierer ope-
rabilletten for mennesker som i stor grad er i stand til å be-
tale for sine egne kulturaktiviteter. En slik politikk er dob-
belt urettferdig, og bidrar til at folk flest finansierer sam-
funnets elite. Eller for å bruke rød-grønn retorikk: Man tar
fra folk flest og gir til dem som har mest fra før.

Fremskrittspartiets skatte- og avgiftsopplegg sikrer
folk muligheten til å fatte sine egne beslutninger. Ikke
minst fordi vi har en innretning som gjør at det er i særlig
grad de med lavere og midlere inntekter som får de største
lettelsene. I vårt skatteopplegg vil en familie kunne få
18 000 kr i skattelette, og dermed bestemme og definere
sin egen kultur selv.

Presidenten:  Presidenten vil minne om at bruk av or-
det «flåsete» er på grensa til å vere uparlamentarisk.

Olemic  Thommessen  (H)  [14:58:05]:  Jeg hadde
kanskje ventet at Nordnorsk Kulturråd hadde fått større
oppmerksomhet i representanten Tove Karoline Knutsens
innlegg fordi Nordnorsk Kulturråd er i en vanskelig situ-
asjon. Arbeiderpartiet på alle nivåer både på fylkesplan
og i regjering og i storting bærer et betydelig ansvar i for-
hold til Nordnorsk Kulturråds mulighet for å jobbe videre.
Man har foretatt en reversering av det grepet som betydde
at Nordnorsk Kulturråd ble strøket ut av budsjettet, som
en følge av at fylkeskommunene hadde gitt litt forskjel-
lige signaler. Man flyttet disse pengene rundt. Man har
foretatt en reversering som gir Nordnorsk Kulturråd
1 mill. kr til neste år, men fortsatt er det en manko på
1,7 mill. kr.

Det har stått å lese i avisene fra enkelte av Arbeiderpar-
tiets representanter at de 1,7 mill. kr skal fylkeskommu-
nene komme med. Vi er midt i budsjettbehandlingen, og
det er så langt ingen tegn til at de pengene kommer på
plass. Jeg håper jeg tar feil, men så langt har i alle fall ikke
jeg greid å oppspore noen signaler om det.

Det betyr at Nordnorsk Kulturråd kommer veldig dår-
lig ut i forhold til neste år. De skal inn i en evalueringsrun-
de hvor de skal være i en diskusjon med fylkeskommune-
ne. Det er viktig at Nordnorsk Kulturråd ikke blir stilt med
hatten i hånden i den samtalen. Nordnorsk Kulturråd bør
ha den samme ryggraden, det samme virkefeltet og den
samme styrken som de har hatt i inneværende år, også til
neste år. Hvis ikke kommer dette galt ut. De fikk tidligere
et statlig bidrag på 2,7 mill. kr. De får nå 1 mill. kr. Det er
klart at dette er et dramatisk kutt, som det er grunn til å se
alvorlig på. Jeg håper at Arbeiderpartiet på ulike nivåer
vil ta ansvar for at Nordnorsk Kulturråd får de samme ar-
beidsvilkår til neste år som i år.

Ågot Valle (SV) [15:00:47]:  Det er to ting som er
klart i denne debatten. Det ene er at vi med den rød-grøn-
ne regjeringen faktisk tar et gedigent kulturløft. Det andre
er at vi har et parti, Fremskrittspartiet, som faktisk tror at
kultur utvikler seg innenfor en glassboble, der impulser
utenfra er livsfarlige.

Når jeg hører på debatten, lurer jeg faktisk litt på om
Fremskrittspartiet i det hele tatt er opptatt av utvikling in-
nen kunst og kultur. La nå det være! Det er iallfall slik at
kunst og kultur alltid har utviklet seg i møte med det
ukjente, med det som utfordrer vår identitet. Derfor er
kulturpolitikk en viktig del av utenrikspolitikken. Derfor
er kulturelt mangfold noe som alle andre partier er opptatt
av. Kunst og kultur er en kjerne i ethvert lands nasjons-
bygging. Derfor støtter Norge Kunstakademiet i Palesti-
na, et kunstakademi som kunstnere i Palestina og Kunst-
akademiet i Oslo har tatt initiativet til. Det var kanskje in-
gen tilfeldighet at nettopp kunstnerne i Palestina stod opp
for ytringsfriheten etter tumultene med Muhammed-teg-
ningene. Dette understreker viktigheten av den kulturelle
kunstneriske dialogen over landegrensene, men ikke bare
det: Det er slik at dialog og fri flyt av kunstneriske uttrykk
er med på å utvikle vår egen kunst- og kulturpolitikk.

Kulturelt mangfold betyr å gi plass til alle stemmene,
alle identitetene, alle historiene, alle kunst- og kulturut-
trykkene til minoritets- og majoritetsbefolkningen på li-
keverdig basis. I dette arbeidet må vi ha en strategi for å
gi organisasjonene, institusjonene og enkeltpersonene
som har tatt initiativ nedenfra, større forutsigbarhet og
rausere rammer. Vi vet hvem de er, og de fleste får støtte,
på kap. 320 post 74. Det tas et første skritt for å gjøre for-
utsigbarheten større i dette budsjettet.

2008 er ikke bare mangfoldsåret, det er også det året vi
har mulighet til å løfte opp to av våre viktige kunstnere,
nemlig Olav H. Hauge og Geirr Tveit. Jeg er glad for at
komiteen er enig i at det både er et statlig og et regionalt
ansvar å sikre at disse to kunstnernes verker bringes inn i
vår tid og gis et rikt etterliv. Det passer bra i et mang-
foldsår å sørge for at to så markante og kontroversielle
kunstnere synliggjøres. Begge sprengte konvensjonelle
grenser. Begge hadde betydning utover det norske – inn i
vår tid. Derfor er det viktig at vi sikrer at dette arbeidet
blir gjort mulig, at vi løfter det opp. Jeg er sikker på at
statsråden er lydhør overfor det.

Knut Gravråk (A) [15:04:11]:  Denne dagen har jeg
gledet meg til veldig lenge – og da er det ikke kveldens
julebord jeg tenker på. Men i dag skal innstillingen til kul-
turbudsjettet behandles, og det mener jeg er en veldig flott
lesning. Aldri før har det blitt satset så mye på kultur, og
aldri før har kommunene i Norge hatt en større mulighet
til virkelig å satse på dette feltet. For det er faktisk ingen-
ting annet enn en historisk satsing når vi ser på dette bud-
sjettet – over en halv milliard kroner i økning i forhold til
det forrige budsjettet betyr bare en ting: Vi holder det vi
lovet i valgkampen.

I Melhus, hjemkommunen min, har vi en veldig god
kulturskole. Som gammel elev må jeg si at den gav meg
opplevelser for livet. For de av oss som drev med ama-
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tørteater på denne kulturskolen, var det alltid et stort
høydepunkt når Riksteatret kom på besøk. For oss ute i
distriktene er nettopp Riksteatret ofte den eneste mulig-
heten man har til å oppleve teaterkunst på et virkelig
høyt nivå. Derfor synes jeg det er trist når Fremskritts-
partiet – for så vidt blant en stor mengde kutt – ønsker å
kutte i støtten til dette formålet. Når det gjelder å få kul-
tur ut til folk flest, er Riksteatret et fantastisk verktøy.
Det er jo ikke slik at vi som bor ute i distriktene, når som
helst bare kan kaste oss på et fly og reise til Oslo for å få
med oss et teaterstykke.

I debatten har Fremskrittspartiet snakket mye om fin-
kultur, om kultureliten som sløser med norske skattepen-
ger på kunst og kultur som kun er for de få. Det må vel
mildt sagt kunne kalles en grov generalisering av de pro-
sjektene som får støtte over statsbudsjettet.

Som statsråden har nevnt før meg, er kultur en veldig
viktig del av folks liv. For mange ville nok hverdagen for-
tone seg langt mer grå og kjedelig hvis man kun skulle
satse på kultur som er selvfinansierende.

Det er viktig også å ta vare på de smale prosjektene
rundt omkring i landet. Derfor har jeg gledet meg slik til
denne dagen. Derfor er dette en gledens dag for alle som
er glad i kultur.

Tove Karoline Knutsen (A) [15:07:01]:  Jeg har blitt
utfordret til å si noe om Nordnorsk Kulturråd. Det gjør jeg
gjerne. Når jeg valgte ikke å ta det med i mitt hovedinn-
legg, var det fordi den saken etter mi meining er kvittert
ut.

Det er ikke riktig som representantene Thommessen
og Skei Grande antydet i sine innlegg, at staten har trukket
sin bevilgning til Nordnorsk Kulturråd. Det var de nord-
norske fylkene som trakk sin støtte til Nordnorsk Kultur-
råd, først Nordland i 2005 og Troms og Finnmark gjen-
nom et brev til departementet av 5. september i år. Da var
det viktig at de pengene som før var gått til Nordnorsk
Kulturråd, ble omdisponert slik at de kunne komme fri-
lanskunstnere i Nord-Norge til gode. Det ble omdisponert
slik at Festspillene Turné, som er en veldig spennende
musikkordning for det frie profesjonelle musikklivet i
nord, fikk 2 mill. kr av de pengene. De nordnorske fylke-
ne og de nordnorske kulturorganisasjonene ble enige om
likevel å opprettholde rådet i 2007, med tanke på at rådet
skulle gjennomgå sin organisering og virksomhet. Det sy-
nes jeg var en veldig god løsning, for til tross for at jeg er
sterk tilhenger av det nordnorske kultursamarbeidet, har
jeg lenge vært av den oppfatning at Nordnorsk Kulturråd
trenger å ta den gjennomgangen som de nå har sagt at de
skal ta.

Så har fylkene sagt, skriftlig gjennom fylkesrådslede-
ren i Troms, at de skal svare for administrative kostnader
og driftsstøtte til organisasjonene på samme nivå som tid-
ligere. Da har regjeringspartiene innstilt på at 1 mill. kr av
de 2 mill. kr til Festspillene Turné skal omdisponeres til
Nordnorsk Kulturråds frilanspott, som er nøyaktig det
samme beløpet som de har hatt før. Så slik saken står nå,
videreføres støtten til Nordnorsk Kulturråd også i 2007,
og så har vi fått 1 mill. kr ekstra til frilans profesjonelle

musikere gjennom Festspillene Turné. Det synes jeg er en
veldig god ordning.

Erling Sande (Sp) [15:09:35]:  Den representanten
frå Framstegspartiet som sist var på talarstolen, hadde ei
litt anna vinkling til kulturområdet enn det som Fram-
stegspartiet har hatt tidlegare i debatten. Bruk av offentle-
ge kroner på kultur gjer vondt – eg trur det var noko i den
duren han sa. Så gir han uttrykk for at kultur ikkje skal
belastast kvar enkelt over skattesetelen, men ein skal få
skattelette, og så kan ein velje fritt kva slags kultur ein vil
oppleve, og fellesskapet skal i mindre grad ha ansvar for
det.

Det melder seg med ein gong ein del spørsmål. Kva
skal ein då velje mellom? Har Framstegspartiet vore rundt
om og sett korleis busetnaden er og kva for avstandar det
er i dette landet? Trur ein at det er mogleg å sikre eit godt
driftsgrunnlag for dei kulturinstitusjonane vi har i landet,
berre basert på billettinntekter? Eg trur Framstegspartiet
tek feil i det. Eg trur at dersom ein gjennomfører ein slik
politikk på kulturområdet som Framstegspartiet på slutten
av debatten no la opp til, blir befolkninga i store delar av
dette landet frårøva moglegheita til å oppleve kultur i sitt
nærområde, kultur dei i dag har tilgang til.

Så er det eitt spørsmål til. Det handlar om kva mogleg-
heit ein har til å oppleve kultur, ut frå lommeboka. Trur
Framstegspartiet det verkeleg er sånn at alle dei gruppene
som i dag dreg nytte av kulturtilbod, kan oppleve kultur
òg dersom billettprisane innafor kulturområdet blir langt
høgare? Det trur ikkje eg – særleg trur eg ungdomsgrup-
per då vil få store problem med å betale inngangsbilletten
til kulturtilboda. Dette viser Framstegspartiets sanne an-
sikt. Denne kulturbutikken, som Framstegspartiet gjerne
kunne ha kalt det, tener berre dei som bur i nærleiken av
butikken, dei som kan ta seg fram i butikken, dei som er
høge nok til å rekke opp til øvste hylle, og dei som har råd
til å betale når dei kjem i kassa. Det er ikkje ein sånn kul-
turpolitikk denne regjeringa står for – heldigvis.

Statsråd Trond Giske [15:12:12]:  Først til et spørs-
mål som jeg ikke rakk å svare ordentlig på, og som flere
tok opp, nemlig LOK-ordningen – hvor man er bekymret
for at 6,3 mill. kr forsvinner fra Kulturrådets støtteordning
til lokale musikktiltak. Bekymringen gjelder hva som da
skjer med den lokale kulturen. Jeg konstaterer at ingen
partier på Stortinget ønsker å opprettholde LOK-ordnin-
gen i sin nåværende form. Noen partier foreslår imidlertid
at ulike sektororganisasjoner kan ivareta noe av dette. Vi
mener at vi har gjort mye av det i statsbudsjettet, men først
og fremst mener vi at over 12 milliarder kr i kommunenes
budsjetter medfører om lag 400 mill. kr til kultur, og her
kan disse tiltakene i stor grad ivaretas. Veldig mange av
tiltakene får støtte fra kommunen allerede, så det vil være
forenkling av byråkrati å samle den støtten på færre ste-
der.

Samtidig er det mange tiltak som vil berøre nøyaktig
de samme områdene: Frifond styrkes med 15 mill. kr, Den
kulturelle skolesekken innebærer mange lokale kulturtil-
tak, festivalstøtten økes kraftig, Den kulturelle spaser-
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stokken med 10 mill. kr innebærer mye lokal kultur, kul-
turkort for ungdom kan bidra til større etterspørsel. Det er
mange forskjellige tiltak: 2 mill. kr til kor, 2,5 mill. kr til
korps, 2,5 mill. kr til musikkensembler, 1 mill. kr til tur-
néstøtte, 3 mill. kr til ulike jazztiltak, 10 mill. kr til Riks-
konsertene og 5 mill. kr til utvidelse av Den kulturelle
skolesekken til videregående skole. Og ved at den nye av-
giftsordningen for bruk av ikke vernet musikk i offentlig
sammenheng kommer fra 1. januar, vil Fond for utøvende
kunstnere få 10 mill. kr ekstra, også til mange av disse
samme tiltakene. Så det at LOK-ordningen avvikles, at
andre tar seg av dette, vil i sum føre til en massiv økning
av den kulturelle aktiviteten på lokalplanet.

Når det gjelder partiet Høyre, som jeg synes har en
ganske konstruktiv tilnærming til diskusjonen om struktu-
rer – de hadde det også i forrige periode – er man i prin-
sippet for desentralisering, armlengdes avstand, mindre
byråkrati osv., men hver eneste gang det gjøres et grep,
om det er støtteordningen for kulturhistoriske museer,
støtteordninger for LOK-ordningen, om det er Nordnorsk
Musikkråd eller hva det nå er, er man imot i praksis. Da
må man i hvert fall komme med noen alternative forslag
til hvordan man skal gjennomføre det jeg tror vi til en viss
grad er enige om, nemlig å desentralisere, spre makt i
Kultur-Norge, redusere søknadsskriving, byråkrati og
rapportering og sørge for at mer penger går til skapende
kunst. For selv om vi er uenige om nivået på kultursatsin-
gen og satser fire ganger så mye som den forrige regjering
når det gjelder økning, må vi i hvert fall kunne være enige
om noen prinsipper her, og da kan man ikke løpe vekk fra
de prinsippene hver gang det skaper litt ubehag i gjen-
nomføring og praksis.

Presidenten:  Representanten Olemic Thommessen
har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad.

Olemic Thommessen (H) [15:15:36]: Jeg skal til og
med greie to merknader innenfor det ene minuttet som jeg
får.

Først til representanten Knutsen. Det var en grei rede-
gjørelse, men fortsatt går ikke regnestykket opp, etter det
jeg kan greie å få til oppi hodet mitt. Det er en manko på
1,7 mill. kr, hvis ikke fylkeskommunene kommer opp
med ytterligere midler. Det får vi se.

Statsråden takker jeg for invitasjonen. Jeg skal love
ham at vi skal komme sterkere tilbake til spørsmålet om
maktspredning.

Når det gjelder de ordningene som er flyttet på innen-
for Norsk Kulturråd, er jo det oppriktig talt en liten skrape
i – jeg holdt på å si – lakken, eller i fernissen. Da snakker
vi om små ordninger.

Når vi har gått inn for å opprettholde LOK-ordningen,
handler det om at vi ser på LOK-ordningen først og fremst
i et frivillighetsperspektiv, og i så måte mener vi at de fri-
villige i dette kommer for dårlig ut. Ellers kan det godt
tenkes at man skal tenke i nye baner når det gjelder forde-
ling mellom kommune og stat. Det er riktig som statsrå-

den sier – mange av disse tingene får støtte allerede i kom-
munene. Vi tror nå for øvrig ikke at selv om kommunene
er velvillige og det er mange gode lokalpolitikere, så vil
ikke to og to bli fire når dette kommer opp.

Statsråd Trond Giske [15:16:52]:  Det er ikke riktig.
Representanten Thommessen og hans parti går inn for å
avvikle LOK-ordningen slik den er under Kulturrådet, og
riktignok styrke en del bransjer – eller en del sektororga-
nisasjoner – men de styrkes også på mange andre måter,
slik at det samlede bildet jo er at mange av disse lokale til-
takene blir styrket.

Men jeg imøteser svært gjerne konkrete forslag til
hvordan man skal gjennomføre det. Jeg ser at Trondheim
kommune, som har et rød-grønt flertall, har gått ut og sagt
at alle de tiltakene som har hatt støtte fra LOK-ordningen,
skal de ivareta i 2007, slik at ingen skal få noen over-
gangsproblemer.

Nå er det ikke sånn at alle tiltak har klippekort på å få
støtte i all evig framtid. Noen må utfases for at andre skal
få slippe til. Sånn er det på kulturfeltet. Men i den over-
gangen er det en del kommuner som tar det ansvaret, og
jeg håper at Thommessen kan påvirke sine partikamerater
i hovedstaden, f.eks., til at de også gjør det. Det samme
gjelder jo ellers rundt omkring i Norge, at man sørger for
at de solide påplussingene, som ikke hadde vært der hvis
det ikke hadde vært regjeringsskifte, faktisk også kan
komme kulturlivet til gode.

Så noen få ord om Tybring-Gjeddes gjesteopptreden
som kulturpolitiker. Vel, la meg først anbefale ham å bru-
ke Karin Woldseths hode. Selv om det innebærer enda
mer ubehag for henne, så tror jeg det hodet er bedre på
kultur enn det man kan si om det innlegget som kom her,
hvor man framstiller kultursatsingen som noe bare en elite
får nyte godt av.

Vel, Frifond-ordningen går til hundretusenvis av barne-
og ungdomspublikummere og deltakere over hele landet.
Den kulturelle skolesekken nyter samtlige skoleelever
godt av, festivalstøtten er det hundretusenvis av mennes-
ker som nyter godt av gjennom året. Den kulturelle spa-
serstokken kan gjøre at de eldre får ta mer del i kultur.
Kulturkort for ungdom kan gjøre at folk med dårlig øko-
nomi, som ungdom med liten inntekt, kan ta del i kultu-
ren. Det at vi får flere norske filmer, er til gode både for
nåtiden og for framtiden, og publikum strømmer til nors-
ke kinosaler for å se norske filmer. At man støtter rocke-
klubbene, er veldig godt mottatt i de miljøene som det an-
går. At vi får flere bøker i bibliotekene, er et resultat av
styrking av innkjøpsordningen. Så Tybring-Gjedde må
rett og slett lese kulturbudsjettet for å se hva som faktisk
foregår.

Så en ting til. Jeg synes at det å si at disse andre tingene
– opera eller symfoniorkester eller teater – er finkultur,
det er for eliten, er en veldig nedvurdering av de såkalte
folk flest. I mitt parti og i den rød-grønne regjeringen me-
ner vi faktisk at folk flest er høyt kvalifiserte og velkom-
men til å gå i opera, til å gå på symfoniorkesterkonsert, til
å gå i teateret, fordi disse institusjonene skal være for alle,
ikke bare for de få.
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En operabillett ville kostet – dette har jo Fremskritts-
partiet regnestykker på – mange, mange ganger det det
koster i dag, dersom man fjernet støtten. Det ville blitt in-
stitusjoner kun for eliten. Det er med vår politikk at disse
institusjonene er for folk flest, og vi mener faktisk at alle
skal nyte godt av alle kulturtiltak som de interesserer seg
for, og at det ikke er forskjell på høy og lav hva angår mu-
ligheten til å interessere seg for alle typer kunstformer.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [15:20:25]:  Det er
tydelig at mitt innlegg traff statsråden på en øm rojal tå,
men jeg blir faktisk ikke så imponert over statsrådens
evne til å bevilge penger.

Det jeg blir imponert av, er politikere som ønsker å la
folk få beholde mer av sine egne penger, politikere som
sier at de ikke ønsker å styre, politikere som stoler på folk,
politikere som lar folk fatte sine egne beslutninger, politi-
kere som ikke stiller seg til dommer over andre folks valg.

Det er også litt paradoksalt: Hvis en går tilbake og ser
på hvilke av de norske kunstnerne som er verdenskjente
og berømte, er det de som opp gjennom tidene har fått
mest statlig støtte, mest offentlig støtte – ja, enkelte av
dem har fått det – som har blitt mest anerkjent? Når vi går
tilbake og ser på musikere, poeter, forfattere og malere, er
det de som fikk mest støtte, som er blitt mest anerkjent?
Veldig, veldig tvilsomt.

Vårt poeng – med vårt budsjett – er at vi ønsker å gi
skattelette, slik at folk kan prioritere selv. Får en familie
med to barn 18 000 kr i skattelette, kan de prioritere enten
å gå på Rolling Stones-konsert eller gå i operaen eller gå
og høre på Filharmonikerne. Men det må de prioritere
selv.

Det å si at opera i dag er for folk flest, er direkte me-
ningsløst. Hvis man foretar en undersøkelse av hvem som
går i operaen – ja, enkelte har fått rabatter – vil man finne
at gjennomsnittet av dem som går i operaen, faktisk ikke
er folk flest. Og det er ganske interessant å se. Vi kan se
det her i Oslo. Hvor mange fra Groruddalen, f.eks., er det
som går i operaen? Det er ikke særlig mange. De kommer
stort sett fra Oslo vest. Og billettene er altså subsidiert av
folk som bor i Groruddalen, f.eks.

Fremskrittspartiet mener at det er bedre politikk, bedre
kulturpolitikk, å la folk få beholde sine egne penger, slik
at de selv kan foreta sine egne prioriteringer og gå på sine
egne kulturarrangementer, som de selv ønsker å priorite-
re. Det er nå slik at folk prioriterer forskjellig. Noen øns-
ker en kveld på puben. Det kan være god kultur for noen.
En dag i svømmehallen kan være god kultur for en annen.
En tur på biblioteket kan være god kultur for en tredje.
Men det er opp til hver enkelt å prioritere bruk av sine
egne penger når han får beholde sine egne penger.

Det er ikke god politikk – det er faktisk ikke politikk i
det hele tatt, mener jeg – å skryte av at man har distribuert
andre folks penger til alle mulige formål. Det er veldig,
veldig enkel politikk å hevde at det er god kulturpolitikk
å distribuere penger til alle gode formål. Det som er poli-
tikk, er faktisk å finne nye metoder og la folk selv få velge
å distribuere sine penger. Det er god politikk. Det er en
modig politikk.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [15:23:27]: 
Når ein høyrer representanten Tybring-Gjedde sitt inn-
legg her om kulturbudsjettet, skjøner vi at skulle Fram-
stegspartiet fått gjennomslag for sin kulturpolitikk, ville
det vere ein katastrofe for kulturlivet. For det er viktig å
ha ein mangfaldig og god kulturpolitikk. Vi treng dei pro-
fesjonelle, som er med og stimulerer amatørane. Vi treng
gode aktivitetar for barn og unge. Og det å leggje til rette
for at vi har både teater, opera, orkester og kva det enn
skulle vere, er kjempeviktig. Skulle Framstegspartiet få
fleirtal for sin politikk, ville det ha radert ut ein haug med
viktige og gode støtteordningar for kulturen. For at vi skal
ha eit godt og levande kulturliv lokalt blant frivillige og
amatørar, veit vi at det er mange profesjonelle som bidreg
og gir stimulans til det frivillige.

Så snakkar ein om at ein bruker andre sine pengar. Ja,
vi bruker mange pengar innanfor det offentlege for å leg-
gje til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kul-
tur har ein eigenverdi i seg sjølv.

Og når ein spør om dei som er internasjonalt kjende
i dag som norske kunstnarar, har hatt gode støtteordnin-
gar, har dei kanskje ikkje det, men dei har blitt kjende
nasjonalt og internasjonalt kanskje meir trass i enn på
grunn av. Dersom vi skal leggje til rette for nye spirer i
Noreg i dag som kan bli kjende nasjonalt og internasjo-
nalt, vil vi greie det utan at vi har ein bevisst kulturpo-
litikk som legg til rette, som tek vare på mangfaldet, og
som også stimulerer den smale kulturen og ikkje berre
den breie?

Eg er glad for at det er brei semje om det meste innan-
for kulturfeltet. Eg er glad for at det er ei styrking på kul-
turbudsjettet. Og eg er glad for at det som representanten
Tybring-Gjedde her flagga i dag, ikkje får gjennomslag.
Eg veit at dei har representantar i komiteen som er opp-
tekne av ein del område også innanfor kulturfeltet. Sjølv
om vi er ueinige om mykje, er det nokre område dei er
opptekne av. Men eg er ikkje i tvil om at hadde Framstegs-
partiet totalt sett fått gjennomslag for sin kulturpolitikk,
ville det ha vore ein katastrofe på svært mange område
innan kultursektoren.

Presidenten:  Representanten Erling Sande har hatt
ordet to gonger og får ordet til ein kort merknad.

Erling Sande (Sp) [15:26:37]:  For det fyrste klar-
gjorde representanten Tybring-Gjedde at prisauke på kul-
turtilbod kjem til å finne stad som følgje av Framstegspar-
tiet sin politikk dersom den skulle få gjennomslag. Han
nekta heller ikkje for at det ville bli lengre avstandar til
kulturtilbod.

Så snakka han om dei som får 18 000 kr i skattelette.
Mitt spørsmål til Tybring-Gjedde er då: Kva med dei som
ikkje får 18 000 kr i skattelette? Er kultur berre for dei
som får skattelette, og som får råd til å kjøpe billett på in-
stitusjonar som får høgare inngangsprisar?

Eg gjentek: Dette er ein kulturpolitikk for dei som bur
i nærleiken, for dei som har mobilitet, og for dei som har
feit lommebok.
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May Hansen (SV) [15:27:54]:  Jeg hadde ikke tenkt å
ta ordet mer i debatten, men etter at representanten Ty-
bring-Gjedde fra Fremskrittspartiet var her oppe, er jeg
nødt til det. Jeg er veldig glad for at representantene fra
Fremskrittspartiet i kulturkomiteen ikke har den samme
oppfatning, det ser man jo av budsjettet til Fremskrittspar-
tiet. De har støttet mange av de ulike tiltakene som Ty-
bring-Gjedde sier er tullete, er subsidiering og er bruk av
skattebetalernes penger.

Det er heller ikke sånn at ikke Fremskrittspartiet velger
for «folk flest». Jeg vil si, som jeg sa i replikken min til
Fremskrittspartiet: Man kutter drastisk på flere felt innen-
for kulturbudsjettet, og så støtter man opp om andre tiltak,
ofte stikk i strid med de tradisjonene vi har i norsk kultur,
som Fremskrittspartiet er veldig opptatt av i sin «kultur-
kanon». Man har drastiske kutt på samiske kulturtiltak,
ikke uventet kanskje, tiltak under Norsk kulturråd, presse,
portostøtte og nasjonale institusjoner. Og så gjør man
også et grep overfor de store nasjonale institusjonene og
vil finansiere større deler av driften gjennom økte billett-
inntekter. Er det å legge til rette for «folk flest»? Det
Fremskrittspartiet gjør, er klart å velge fra dette ståstedet
her i denne stortingssalen. Det er stortingspolitikerne i
Fremskrittspartiet som velger for «folk flest». Man kutter
drastisk i mange ting som «folk flest» er opptatt av. Det
vil bli dyrere og vanskeligere å få til kulturtilbud utover
det ganske land, og det er jo det som er kjempeviktig. Kul-
tur skal være tilgjengelig for alle. Det kulturelle mangfol-
det er man på ingen måte opptatt av, og det er jo det som
er det tragiske ved Fremskrittspartiets politikk. Man prø-
ver å late som om man legger til rette for folk flest, og så
utelater man vesentlige grupper i det norske samfunn som
er kjempeviktige for mangfoldet, og som er kjempevikti-
ge for vår kulturelle utvikling.

Jeg må si det er trist at vi får en slik slutt på denne de-
batten. Jeg har hatt litt respekt for at Fremskrittspartiet
faktisk har hatt en kulturpolitikk, men når jeg hører inn-
leggene her fra representanten Tybring-Gjedde, begynner
jeg å lure. Man er i hvert fall ikke enig i Fremskrittspartiet
om Fremskrittspartiets kulturpolitikk.

Trine Skei Grande (V) [15:30:58]:  Det er to ting
som er kommet fram i debatten som jeg har lyst til å ta
opp. Det ene er innlegget fra Lund Bergo, om hvor viktig
det er å ha bredde i medietilbudet. Det er ikke sikkert at
jeg og Lund Bergo er så fryktelig uenige, men den tilnær-
minga som regjeringspartiene nå har til hele mediepolitik-
ken, syns jeg er litt skremmende. Det har vi sett i en del
andre saker også, f.eks. knyttet til politisk reklame. Lund
Bergos tilnærming er på en måte redselen for at folk skal
se for dumme tv-programmer. Det kan man sjølsagt være
engstelig for, men jeg mener at hovedutfordringa innenfor
medieverdenen når det gjelder allmennkringkasting
f.eks., er at vi i dag får så stort medieoppbud at du ikke
bare kan velge programmer som ikke øker intelligensen,
men du kan også velge programmer som bare tilfredsstil-
ler dine egne synspunkter i utgangspunktet. For den of-
fentlige debatten er det noen ekstra utfordringer. For den
offentlige debatten er det ganske skummelt hvis vi får en

medieverden der vi ikke utfordres, en medieverden som
ikke har som mål å være med på den store dannelsespro-
sessen media egentlig er med på med hensyn til oss. SV
henger her igjen i en, mildest talt, 1980-talls tankegang
om hva medieutfordringene er, og det syns jeg er litt
skremmende.

Det andre er selvfølgelig representanten Tybring-
Gjedde. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gjøre det, men
jeg har faktisk lyst til å ha med meg Tybring-Gjedde i
operaen en kveld for å se hvilke typer mennesker som er
der. For de er nok litt annerledes. Når jeg møter pappaen
til Tybring-Gjedde på slike forestillinger, er det nok en litt
annerledes sammensetning der enn hva Tybring-Gjedde
tror at det er. Dette innlegget syns jeg viser at vi har et
godt grunnlag i Venstre når vi prøver å forklare hvorfor et
regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet er umulig, og
når vi ramser opp kultur som en av de viktigste sakene for
å vise forskjellene mellom oss. Det er en tilnærming til
hva kulturpolitikk er, det er en tilnærming til hva dannelse
er i et samfunn, og det er en tilnærming i forhold til hva
det er vi politikere skal være med og utvikle, og hva alle
borgere skal være med og utvikle, som ligger svært fjernt
fra en liberal tankegang. Det er nok klart ideologisk, men
det ligger ganske langt fra de fleste andre partiene her. Så
jeg håper fortsatt at den profilen som kulturrepresentante-
ne i kulturkomiteen forholder seg til, er litt greiere å dis-
kutere, sjøl om det også er store uenigheter og store for-
skjeller. Men forskjellene mellom Venstre og Fremskritts-
partiet er i hvert fall vist fram godt i denne salen en gang
for alle.

T h o r b j ø r n  J a g l a n d  hadde her gjeninntatt
presidentplassen.

Karin S. Woldseth (FrP) [15:34:08]:  Nå har flere av
representantene i salen fortalt oss hvilken katastrofal kul-
turpolitikk det vil bli med Fremskrittspartiets kulturpoli-
tikk. Det representanten Tybring-Gjedde snakket om, var
valgfrihet. Ja, vi kutter, og vi omprioriterer, men at det
skulle resultere i noen katastrofe for Kultur-Norge, tror
jeg knapt det vil gjøre. Men ikke minst, vi tør å si det, vi
tør å si at vi vil omprioritere. Vi tør å si at det er ikke alle
tiltak vi ønsker like mye, og noen tiltak trenger man ikke
nødvendigvis å subsidiere. Det høres ut som om vi med et
pennestrøk satte kulturbudsjettet til null. Det var slik man
nærmest kunne tolke det som representanten Molvær
Grimstad sa. Det er slett ikke riktig. Vi kutter 780 mill. kr
– ja det gjør vi – av et totalbudsjett på 4,6 milliarder kr.
Men jeg synes faktisk at samtlige av de representantene
som har vært her oppe nå, trenger å tenke seg lite grann
om. Riktignok snakket statsråden om at 460 mill. kr mer
var den største satsingen på kultur noensinne i et år. Det
kan hende, men det er altså Fremskrittspartiets tippenøk-
kel, takket være den og samarbeidet mellom Arbeiderpar-
tiet, SV, Senterpartiet og oss den gang, som har tilført kul-
turlivet 400 friske millioner i året. Da synes jeg at de
skjellsordene som hagler over oss nå, egentlig ikke er for-
tjent. Jeg er relativt sikker på at de frivillige lag og orga-
nisasjonene der ute, som har hatt stor glede av det, ikke
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minst Den kulturelle skolesekken, som også har hatt stor
glede av det, og alle de kunstnerne som er blitt påvirket av
de friske midlene som kom, nok vil synes at de skjellsor-
dene som har falt over Fremskrittspartiet nå, er noe urett-
ferdig.

Presidenten:  Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.
(Votering, se side 1416)

 

S a k  n r .  2

Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets
møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå lovverket,
med sikte på å revidere aktuelle lover, slik at man likestil-
ler tvangsekteskap med voldtekt, dersom ekteskapet «full-
byrdes». Forsøk på å arrangere ekteskap under tvang må
følgelig bli å anse som medvirkning til voldtekt.»

Presidenten:  Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1454)

 

S a k  n r .  3

Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets
møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag
om at det ikke gis familiegjenforening i Norge for ektepar
med mindre begge ektefeller har fylt 24 år.»

Ulf Erik Knudsen (FrP) [15:37:21]:  Jeg ber om at
forslaget gjøres om til et oversendelsesforslag i tråd med
det jeg sa under Odelstingets behandling av saken. I det
innlegget begrunnet jeg også hvorfor det bør være et over-
sendelsesforslag.

Presidenten:  Det vil da bli gjort.
(Votering, se side 1454)

 

S a k  n r .  4

Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets
møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag om
å innføre forsørgelsesevne og disponering av egen egnet
bolig for den herboende ektefellen som betingelse for fa-
miliegjenforening i Norge med utenlandsboende ektefelle.»

Presidenten:  Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1454)

 

S a k  n r .  5

Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets
møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag
om et generelt forbud mot ekteskap mellom fetter og kusi-
ne, med mulighet for dispensasjon for dokumenterte kjær-
lighetsekteskap.»

Presidenten:  Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1454)

 

S a k  n r .  6

Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets
møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag
om å øke strafferammen for vold og trusler mot egne fa-
miliemedlemmer, med sikte på å påvirke dem til inngåelse
av ekteskap.»

Presidenten:  Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1454)

 

S a k  n r .  7

Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen
på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets
møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 18):

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme de nød-
vendige forslag for å innføre obligatorisk helsekontroll
hvert år av piker og unge kvinner som befinner seg i risi-
kogruppene for kjønnslemlestelse.»

Presidenten:  Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se side 1454)
Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presi-

denten foreslå at sakene nr. 8 og 9 behandles under ett –
og anser det som vedtatt.
 

S a k  n r .  8

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtyk-
ke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober
2003 om vern av den immaterielle kulturarven  (Innst. S.
nr. 29 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 73 (2005-2006))
 

S a k  n r .  9

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtyk-
ke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober
2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk
(Innst. S. nr. 73 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 76 (2005-2006))

Presidenten:  Etter ønske fra familie- og kulturkomi-
teen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til
5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til statsråden.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anled-
ning til replikker etter de enkelte innlegg, og at de som
måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid,
får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.
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Trine Skei Grande (V) [15:39:50] (ordfører for sak
nr. 8): Jeg kommer stort sett bare til å berøre den saken jeg
er saksordfører for, som det er bred enighet bak, og som
har vært en veldig spennende sak.

Jeg har lyst til å begynne med Guédelon i Frankrike, i
1997. Der startet man bygginga av en svær middelalder-
borg. Jeg var middelalderhistoriefan, så det er derfor jeg
velger dette eksempelet. Der begynner man å bygge opp
en borg som skal vise hvordan middelalderlivet var. Det
holder man fortsatt på med, fordi alt skal gjøres hånd-
verksmessig akkurat slik som det ble gjort da man bygde
borger i middelalderen. De har ikke kommet så veldig
langt, men i 2005 var det 245 000 mennesker som besøkte
borgen for å se på håndverksarbeidet som var gjort.

Da er vi ved sakens kjerne, nemlig det å ta vare på
håndverkstradisjoner, det å ta vare på minner og det å ta
vare på opplevelser og alt det som ligger ikke bare i ting,
men også rundt ting. Jeg tror nok at de aller fleste i denne
salen må innrømme at når ABM-meldinga gjorde mange
viktige grep på dette området, var dette meldingas store
svakhet – den immaterielle kulturarven.

Å arbeide med ratifikasjonen syns jeg har vært spen-
nende. Den har løftet mange områder. Det har vært snak-
ket om å være bevisst ikke bare på håndverkstradisjonene
våre, som er så viktige å ta vare på, og som gjør at vi
skjønner at det å ta vare på utdannelse innen håndverk
ikke bare er å sørge for arbeidsplasser eller å ta vare på
noen arbeidere i dag, men også på å ta vare på en kulturarv
vi er forpliktet internasjonalt til å ta vare på.

Det er på samme måte med dansen. Det er lett å tenke
hvis det ikke er noen som syns det er interessant å holde
på med folkedans, at det går bare an å kutte i overføringe-
ne. Jeg vet i hvert fall om en i forrige debatt som hadde
vært villig til å gjøre det. Men når man gjør det, kutter
man også båndene til den tradisjonen, den historien, den
kunnskapen og all den formidlinga som ligger i forståel-
sen av dansen og folkedansen vår – alle fortellingene. Det
som det kanskje har vært lettest å ha forståelse for, er det
å ta vare på folkemusikken vår og alle de lydopplevelsene
som ligger i det.

Som kvinne må jeg si at jeg syns at dette er spesielt
spennende jobbing, fordi det er så veldig mye av kvinne-
kulturen som er immateriell kulturarv. Det er så mye av
historien som er tatt vare på, som også er kvinnenes his-
torie. Så dette er en viktig kvinnepolitisk sak å løfte også.

Når det gjelder folkemusikken, er det ikke bare snakk
om å holde musikken i hevd og det å ta vare på lyden, ta
vare på notene og det som ligger der, men det er også å
bringe det videre i dag som en levende kultur. Sånn sett vil
riksscenen for folkemusikken være et viktig grep for å
ivareta det som ligger i konvensjonen. Det er viktig at det-
te bevares gjennom bruk.

I konvensjonen ligger den klare forventninga om regis-
trering, om oppgradering av arkiver, digitalisering og det
at man satser på disse områdene. Komiteen har sagt at vi
forventer at statsråden og Regjeringa kommer tilbake til
hvordan det skal gjøres. Det er klart at jeg, som har reist
rundt til mange av disse arkivene, f.eks. for folkemusikk,
ser at de er i en forfatning som gjør at det gir noen skumle

perspektiver for hvor lenge dette kan vare, og hvor mye
ressurser man faktisk trenger for å ta vare på den. Venstre
har plusset på dette i statsbudsjettet, men det trengs en
større satsing på folkemusikkarkivene våre for å klare å ta
vare på dem.

Det er bred enighet om tilslutninga. Fremskrittspartiet
mener at det ikke skal koste noen penger, men det får vi
bare ta. Flertallet i komiteen ønsker å slutte seg til og ra-
tifisere konvensjonen. Jeg syns det er et spennende tiltak,
og jeg er spent på hvordan Regjeringa vil komme tilbake
til Stortinget, hvordan vi skal oppgradere, digitalisere
våre arkiv, hvordan vi skal lage registre på dette, og hvor-
dan vi skal komme med andre tiltak for å ivareta konven-
sjonens intensjoner.

Tove Karoline Knutsen (A) [15:44:41]  (ordfører for
sak nr. 9): Regjeringa ber om Stortingets tilslutning til ra-
tifikasjon av UNESCOs konvensjon om å verne og frem-
me et mangfold av kulturuttrykk. Det er brei enighet om
tilslutning til konvensjonen i komiteen.

Konvensjonen om kulturelt mangfold ble vedtatt på
UNESCOs generalkonferanse 20. oktober 2005, der kun
to stater stemte imot. Arbeidet med konvensjonen ble
igangsatt i 2003, og skiftende regjeringer har aktivt støtta
arbeidet med å få til en slik konvensjon. I St.meld. nr. 19
for 2002-2003, En verden av muligheter, gikk daværende
regjering inn for at Norge aktivt skal delta i det internasjo-
nale arbeidet for vern og fremme av kulturelt mangfold.
Det er i den forbindelse viktig å understreke betydningen
av at regjeringa Stoltenberg har vedtatt at 2008 skal være
markeringsår for kulturelt mangfold her hos oss. Formålet
med konvensjonen er å gi medlemslandene reelle mulig-
heter til å utforme en kulturpolitikk som bygger på et
mangfold av kulturuttrykk, og ratifikasjonsprosessen på-
går nå i en rekke stater, bl.a. i EU. Konvensjonen anses
som en sak av stor betydning, og det er derfor nødvendig
med Stortingets samtykke til ratifikasjon i medhold av
Grunnloven § 26 annet ledd.

Fortalen til konvensjonen framholder at et mangfold av
kulturuttrykk er en viktig forutsetning for demokrati, to-
leranse, sosial rettferdighet og gjensidig respekt mellom
folk og kulturer. Det understrekes også at kultur er viktig
for sosial samhørighet generelt og bemerkes spesielt at
kultur gir mulighet til å forbedre kvinners status. Det er
også grunn til å merke seg at opphavsrettens betydning
blir understreket når det gjelder å støtte skapende kultur-
virksomhet. Et mangfold i kulturlivet, der ulike kulturut-
trykk får mulighet til utfoldelse, er også et viktig grunnlag
for å skape et kvalitativt bedre kunst- og kulturliv.

Konvensjonen framholder at kultur og kulturell aktivi-
tet har to sider, en økonomisk og en kulturell, og at kom-
mersielle hensyn ikke må få dominere kulturlivet. Det er
en av konvensjonens viktigste perspektiver. Konvensjo-
nen holder fram at globaliseringsprosessene skaper nye
betingelser for samspill mellom kulturer. Samtidig under-
streker konvensjonen at dette kan være en utfordring for
det kulturelle mangfoldet, med fare for ubalanse mellom
rike og fattige land. Dette er et fokus som man ikke må
tape av syne i det videre arbeidet.
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S 2006–2007

2006

(Knutsen)
Konvensjonens intensjon er nedfelt i 35 artikler som

bl.a. inneholder veiledende prinsipper, virkeområder og
tiltak for konvensjonen. Likeledes defineres de enkelte
begrepene som benyttes i konvensjonen, samt regler for
partenes rettigheter og forpliktelser.

Konvensjonen har vært på høring, og 30 høringsinstan-
ser, bl.a. seks departementer samt ulike organisasjoner og
institusjoner, har uttalt seg positivt til konvensjonens
tekstutkast.

Konvensjonen bygger på en grunnleggende oppfatning
av det kulturelle mangfoldets betydning for demokrati, ut-
vikling og samhandling både lokalt, nasjonalt og interna-
sjonalt. Samtidig er det viktig at konvensjonen understre-
ker betydningen av å ivareta tradisjonelle kulturuttrykk i
kombinasjon med økt åpenhet for et mer variert og inklu-
derende kulturelt samfunn. Det er også viktig at konven-
sjonen har som intensjon å verne sårbare kulturuttrykk i
utviklingsland gjennom det rammeverk som legges for in-
ternasjonalt arbeid.

Et viktig forslag som er nedfelt i konvensjonens Artik-
kel 18, er opprettelsen av et internasjonalt fond for å frem-
me kulturelt mangfold. Dette fondet skal forvaltes av en
mellomfolkelig komite, og det er grunn til å tru at fondet
vil være et godt redskap også for vårt lands kunst- og kul-
turliv i en internasjonal og globalisert verden.

Presidenten:  Flere har ikke bedt om ordet til sakene
nr. 8 og 9.

(Votering, se side 1455)
 

S a k  n r .  1 0

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om forslag
fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Olemic
Thommessen, Gunnar Gundersen og Elisabeth Aspaker
om nasjonal antidopinglovgiving  (Innst. S. nr. 39 (2006-
2007), jf. Dokument nr. 8:75 (2005-2006))

Presidenten:  Etter ønske fra familie- og kulturkomi-
teen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 5 mi-
nutter til hver gruppe og 5 minutter til statsråden.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning
til tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av
Regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne
seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid
på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [15:49:45]  (ordfører for sa-
ken): Vi skal i dag behandle forslag fra stortingsrepresen-
tantene André Oktay Dahl, Olemic Thommessen, Gunnar
Gundersen og Elisabeth Aspaker om nasjonal antidoping-
lovgivning. Representantene bør ha ros for det fine initia-
tivet med å sette denne saken på dagsordenen.

Familie- og kulturkomiteen har foretatt en grundig be-
handling av saken. Det har bl.a. vært avholdt en omfatten-
de og meget interessant høring, og en samlet komite me-

ner det er all grunn til å slå fast at doping har negative hel-
semessige sider både fysisk og psykisk.

I tillegg er det mye som tyder på at doping kan bidra til
økt vold og kriminalitet i samfunnet. Risiko for økt aggre-
sjon og voldelig atferd er et problem som ikke bare påvir-
ker brukerne, men også deres venner, familier, jobb og
samfunnet for øvrig.

De siste årene har det vært en økende erkjennelse av
at en effektiv bekjempelse av doping også forutsetter en
økt fokusering på dopingmisbruk i treningsmiljøer uten-
for den organiserte idretten. Mens bruk av doping innen-
for den organiserte idretten har fått stor oppmerksomhet,
kan det synes som om bruken i uorganiserte idrettsmil-
jøer kan ha økt. Dette kan utvikle seg til å bli et alvorlig
problem og fordrer økt oppmerksomhet fra myndighete-
nes side.

Kultur- og kirkedepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske komite opprettet i 2003 stiftelsen Antido-
ping Norge. Formålet med opprettelsen var å sikre at kon-
troll- og påtalevirksomheten i dopingsaker innenfor idret-
ten skulle foregå uavhengig av både idretten og staten.
Antidoping Norge finansieres via en andel av tippemidle-
ne.

Antidoping Norge har inngått avtaler med en rekke tre-
ningssentre om frivillig dopingtest, dette som en følge av
at mange treningssentre har et uttalt ønske om å være fri
for dop. Aller partier utenom Venstre ser positivt på dette.
Jeg forutsetter at Venstre selv vil redegjøre for sitt syn i
saken.

På vegne av flertallet vil jeg understreke at antidoping-
arbeidet utenfor den organiserte idretten må ha person-
vern, frivillighet og informasjon som sentrale bærebjel-
ker.

Da Datatilsynet fattet et vedtak om stans av de frivilli-
ge dopingkontrollene på norske trengingssentre, satte det-
te stopp for Antidoping Norges samarbeid med over 50
sentre over hele landet og hindret en utvidelse av prosjek-
tet.

Tilsynets vedtak ble omgjort av Personvernnemnda i
vedtak datert 14. september 2006. Nemndas vedtak åpner
for at treningssentrene kan gjenoppta ordningen med fri-
villige tester av sine medlemmer.

Flertallet mener denne ordningen skal videreføres, og
vi ber Regjeringen om å intensivere antidopingarbeidet,
også utenfor den organiserte idretten, og i denne sammen-
heng sørge for at de frivillige dopingkontrollene kan videre-
føres.

Forslagsstillerne tar til orde for en egen nasjonal anti-
dopinglov for å regulere antidopingarbeidet.

Etter hva flertallet erfarer, foregår det en vurdering av
om straffeloven bør utvides, slik at det blir straffbart med
bruk, besittelse, kjøp og salg av dop. Flertallet imøteser
konklusjonene av denne vurderingen og vil håpe at den
kan forelegges Stortinget i løpet av første halvår 2007.

Vi presiserer dog at dette arbeidet ikke skal være til
hinder for det positive arbeidet som drives med frivillige
tester i den uorganiserte delen av idretten.

Så lenge dette arbeidet gjøres med fokus på informa-
sjon, frivillighet og personvern, må det ses som uteluk-

Forhandlinger i Stortinget nr. 95

95
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kende positivt. Flertallet mener at alle som ønsker det,
skal ha rett og mulighet til å trene i et dopfritt miljø.

Trine  Skei  Grande  (V)  [15:54:14]:  Venstre deler
sjølsagt forslagsstillernes intensjon og også intensjonen
om å få dette som en egen sak i Stortinget så vi får disku-
tere dette bredt.

Vi har i tillegg til det saksordføreren dro fram, to store
bekymringer knyttet til andre følger av dette. Vi er selv-
følgelig bekymret for renheten til den organiserte idretten,
og vi er bekymret for treningsstudioene – som foreldre
sikkert også er engstelige og bekymret for. Det er nok vik-
tig at vi klarer å se hvilke virkningsfulle grep vi kan ta
uten nødvendigvis å angripe personvernet. Også mange
av de tiltakene som den organiserte idretten har, f.eks. når
det gjelder idrettsutøveres privatliv og varslingsrutiner,
begynner å bevege seg opp mot grensen for hva man ut fra
personvernhensyn skal kunne godta.

Så til forslaget om frivillig dopingtesting. For meg blir
det bare registrering for registreringens skyld. Ingen skal
tro at noen som tar dop, ønsker frivillig å ta en test. Det å
tro at man skal klare å avsløre doping med frivillige tester,
er så pass naivt at jeg egentlig ikke hadde forventet at vi
skulle ha en stor diskusjon om det. Spørsmålet mitt blir
da: Hvorfor skal man registrere dem som ikke gjør det,
bare for å registrere alle? Da må man heller gjøre andre
grep på forbudsområdet i forhold til disse stoffene og be-
handle dem på annen måte enn man gjør i dag. Vi har i dag
teknologiske muligheter til å lage register over folk som
er mye større enn grunnlaget for å lage register over folk.
Jeg syns ikke det er noen tungtveiende grunner for at vi
skal ha et frivillig system som skal føre til den type regis-
trering.

Vi i Venstre ønsker gjerne at vi får en sak om dette. Vi
ser store problemer på dette området når det gjelder både
den organiserte og den uorganiserte idretten, men vi ser
ingen grunn til å ta i bruk tiltak som Datatilsynet har vært
kritisk til, som det å lage et register – noe vi ikke ser et
grunnlag for å gjøre – på bakgrunn av de menneskene som
frivillig skal la seg teste.

Vi ønsker med dette å ta opp forslaget vårt i denne sa-
ken.

Presidenten:  Representanten Trine Skei Grande har
tatt opp det forslaget hun refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.
(Votering, se side 1455)

Etter at det var ringt til votering, uttalte
presidenten:  Stortinget skal nå votere i sakene

nr. 1–10.

Votering i sak nr. 1 

Presidenten:  Under debatten er det satt fram 40 for-
slag. Det er
– forslagene nr. 1, 8–12, 15 og 26–36, fra Ulf Erik Knud-

sen på vegne av Fremskrittspartiet
– forslagene nr. 2 og 16, fra Olemic Thommessen på

vegne av Høyre
– forslagene nr. 3, 14 og 18, fra Trine Skei Grande på

vegne av Venstre
– forslagene nr. 4, 5 og 19–21, fra May-Helen Molvær

Grimstad på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre,
Kristelig Folkeparti og Venstre

– forslagene nr. 6, 7 og 23–25, fra May-Helen Molvær
Grimstad på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og
Venstre

– forslagene nr. 13, 17 og 38–40, fra May-Helen Mol-
vær Grimstad på vegne av Kristelig Folkeparti

– forslag nr. 22, fra May-Helen Molvær Grimstad på
vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

– forslag nr. 37, fra May-Helen Molvær Grimstad på
vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre
Før vi voterer over forslagene, vil presidenten opplyse

at det under debatten er gjort en rettelse i forslag nr. 15,
fra Fremskrittspartiet, forslag nr. 16, fra Høyre, forslag
nr. 17, fra Kristelig Folkeparti, og forslag nr. 18, fra Venstre.
Under kap. 315 post 70 i disse forslagene endres stikkor-
det «kan overføres» til «overslagsbevilgning».

Det blir først votert over forslagene nr. 3, 14 og 18, fra
Venstre.
Forslag nr. 3 lyder:

«I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
231 Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 ....  129 801 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud ............................................. 11 870 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 ............................................... 16 488 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning ......................... 13 526 505 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning ...................................... 87 100 000
62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage  772 675 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritets-

språklige barn i førskolealder ..........................................................  117 523 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning ................... 55 000 000
65 Skjønnsmidler til barnehager 3 054 831 000
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800 Barne- og likestillingsdepartementet
1 Driftsutgifter .................................................................................... 89 805 000
21 Spesielle driftsutgifter ..................................................................... 6 720 000

830 Samlivstiltak og foreldreveiledning
21 Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under 

kap. 854 post 21 ............................................................................... 3 572 000
22 Driftsutgifter til samlivstiltak .......................................................... 10 954 000
60 Tilskudd til kommuner til samlivstiltak .......................................... 9 194 000
70 Samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner ................................ 9 200 000

840 Krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter ..................................................................... 7 196 000
60 Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning ................................... 123 000 000
61 Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning ................................ 51 000 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. ....................................... 3 975 000

841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning  13 630 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. ............................................... 7 920 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning .......... 5 555 000

842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ........................................... 167 262 000
21 Spesielle driftsutgifter ..................................................................... 4 900 000
70 Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1 ........ 108 880 000

843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1 Driftsutgifter .................................................................................... 2 077 000

844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning ......................................................... 1 993 000 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd ........................................................................................... 14 381 300 000

846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 ............................ 14 831 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21 ................................................ 10 297 000
70 Tilskudd ........................................................................................... 14 050 000
71 Særlige familiepolitiske tiltak .......................................................... 977 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile ........................................................ 7 100 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, 

kan overføres ................................................................................... 2 130 000

849 Likestillings- og diskrimineringsombudet
50 Basisbevilgning ............................................................................... 29 092 000

850 Barneombudet
1 Driftsutgifter .................................................................................... 9 590 000

852 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, 

overslagsbevilgning ......................................................................... 69 856 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner



20061418 13. des. – Voteringer

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
1 Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker ......................... 103 168 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 21 ............. 38 459 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ............................................... 12 209 000
64 Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og 

flyktninger, overslagsbevilgning ..................................................... 127 269 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til 

enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 139 860 000
70 Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim ........ 2 323 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50 ...... 65 547 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 .......................................... 2 315 068 000

21 Spesielle driftsutgifter ..................................................................... 55 329 000
22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 1 .......... 1 400 508 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ............... 59 312 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1 Driftsutgifter ................................................................................... 24 000 000

857 Barne- og ungdomstiltak
21 Spesielle driftsutgifter ..................................................................... 1 078 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ............................................... 6 142 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner .................................................. 110 151 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50...................................... 11 214 000
73 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres .......... 61 436 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres  39 775 000

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 .............................. 131 978 000

21 Spesielle driftsutgifter ..................................................................... 1 956 000

859 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres ............................................................ 5 982 000

860 Forbrukerrådet
50 Basisbevilgning ............................................................................... 84 999 000

862 Positiv miljømerking
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking ......... 4 162 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid  11 006 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres .............. 4 285 000

866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning ............................................................................... 23 979 000

867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1 Driftsutgifter ................................................................................... 6 695 000

868 Forbrukerombudet
1 Driftsutgifter ................................................................................... 18 031 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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II
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2007 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barne-
hagetilbud fastsatt til kr 2 530 pr. måned og kr 27 830 pr. år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling
i barnehager § 1.

III
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

IV
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd
§ 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner pr. barn pr. år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter
folketrygdloven og som har barn i alderen 0-3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner pr. år. Dette tillegget gis
pr. enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord- Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,
Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

V
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontant-
støtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning ............................. 10 244 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning ......... 420 875 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning ...................... 290 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning ........................ 135 000 000

Totale utgifter .................................................................................. 50 884 652 000

I n n t e k t e r
3830 Samlivstiltak og foreldreveiledning

1 Diverse inntekter ............................................................................. 415 000

3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter .............................................. 6 606 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Diverse inntekter ............................................................................. 20 000 000
2 Barnetrygd ....................................................................................... 3 000 000
3 Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger ........... 15 000 000
60 Kommunale egenandeler ................................................................. 631 522 000

3859 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen ................................................... 1 922 000

Totale inntekter ................................................................................ 678 465 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1 ................................................................................................... kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 ................................................................................................... kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 858 post 1 ................................................................................................... kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 ................................................................................................... kap. 3868 post 1
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VI
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel 

utenfor institusjon
Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folke-

trygd kan utbetale:

Forslag nr. 14 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen, senest i forbindelse

med Revidert nasjonalbudsjett 2007, legge fram en
egen sak om forbedring av vilkårene for enslige min-
dreårige asylsøkere, herunder en mulig overføring av
ansvaret for disse til barnevernet, hvilke krav dette stil-

ler til kompetansen i barnevernet og hvilke ressurser
som må tilføres barnevernet for å utøve ansvaret på en
tilstrekkelig god måte.»

Forslag nr. 18 lyder:

«I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Oppholdstid i barnehage Prosentandel av full sats Kontantstøtte i kroner pr. år

Ikke bruk av barnehage ......................................................... 100 39 636
Til og med 8 timer pr. uke ..................................................... 80 31 704
9-16 timer pr. uke .................................................................. 60 23 784
17-24 timer pr. uke ................................................................ 40 15 852
25-32 timer pr. uke ................................................................ 20 7 932
33 timer eller mer pr. uke ...................................................... 0 0

Engangsstønad ved fødsel ........................................................................................................ kr 33 584 pr. barn
Engangsstønad ved adopsjon ................................................................................................... kr 62 892 pr. barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 ................................................................ kr 1 765 pr. fødsel»

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Driftsutgifter ............................................................................... 102 667 000

305 Lotteri- og stiftelsestilsynet
1 Driftsutgifter ............................................................................... 55 729 000

21 Spesielle driftsutgifter ................................................................ 750 000

315 Frivillighetsformål
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, 

kan overføres .............................................................................. 180 316 000
71 Tilskudd til frivillighetssentraler ................................................ 74 475 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet ................................................. 26 070 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse-

politiske virksomhet ................................................................... 2 280 000
74 Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres .... 3 000 000
79 Ymse frivillighetsformål ............................................................ 3 000 000

320 Allmenne kulturformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 41 716 000

50 Norsk kulturfond ........................................................................ 309 834 000
51 Fond for lyd og bilde .................................................................. 25 000 000
52 Norges forskningsråd .................................................................. 2 287 000
53 Samiske kulturformål ................................................................. 47 405 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres .......................................... 54 758 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres ............ 135 253 000
75 Kulturprogram, kan overføres .................................................... 8 236 000
76 Folkemusikk ............................................................................... 5 000 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 33 993 000
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79 Til disposisjon ............................................................................ 9 000 000
82 Nobels fredssenter ...................................................................... 19 353 000
83 Stavanger som europeisk kulturby ............................................. 40 000 000

321 Kunstnerformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 15 756 000
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslags-

bevilgning ................................................................................... 12 757 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres ........................................ 95 124 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning ....................................... 90 944 000
75 Vederlagsordninger .................................................................... 108 114 000

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Driftsutgifter ............................................................................... 10 872 000
50 Utsmykking av offentlige bygg .................................................. 10 680 000
72 Knutepunktinstitusjoner ............................................................. 2 809 000
73 Nasjonalmuseet for kunst ........................................................... 198 795 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design ............................................ 25 219 000
77 Henie Onstad Kunstsenter .......................................................... 6 930 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 48 266 000

323 Musikkformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 129 259 000
70 Nasjonale institusjoner ............................................................... 172 038 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ................................................... 134 706 000
72 Knutepunktinstitusjoner ............................................................. 40 669 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge .............................................. 17 649 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 66 615 000

324 Teater- og operaformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 97 746 000
70 Nasjonale institusjoner ............................................................... 618 275 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ................................................... 234 013 000
73 Region- og distriktsopera ........................................................... 26 796 000
75 Dans ............................................................................................ 26 388 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 41 378 000

325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Driftsutgifter ............................................................................... 72 278 000
21 Spesielle driftsutgifter ................................................................ 5 737 000
73 Prosjekt- og utviklingstiltak ....................................................... 25 793 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 331 136 000
21 Spesielle driftsutgifter ................................................................ 9 586 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .......... 19 258 000
73 Noregs Mållag ............................................................................ 2 126 000
74 Det Norske Samlaget .................................................................. 9 076 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. ........................................... 13 272 000
76 Ibsenpris m.m. ............................................................................ 3 000 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 99 790 000

328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 36 154 000
21 Arkeologiske og andre oppdrag ................................................. 16 168 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ........... 2 387 000
70 Det nasjonale museumsnettverket .............................................. 577 895 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 38 399 000

329 Arkivformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 204 542 000

21 Spesielle driftsutgifter ................................................................ 6 558 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ........... 4 206 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 6 223 000

334 Film- og medieformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 137 204 000

21 Spesielle driftsutgifter ................................................................ 5 209 000
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 .................................. 264 232 000
51 Audiovisuelle produksjoner ........................................................ 27 669 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 .......... 18 871 000
72 Knutepunktinstitusjoner ............................................................. 8 293 000
73 Regional filmsatsing ................................................................... 17 479 000
75 Medieprogram, kan overføres ..................................................... 15 930 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 30 252 000
79 Til disposisjon ............................................................................ 1 659 000

335 Pressestøtte
52 Norges forskningsråd .................................................................. 1 696 000
71 Produksjonstilskudd ................................................................... 203 767 000
72 Kompensasjon for portoutgifter ................................................. 14 300 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning ............................... 11 100 000
75 Tilskudd til samiske aviser ......................................................... 16 277 000
76 Tilskudd til ymse publikasjoner ................................................. 14 820 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark .............................. 1 671 000

.....................................................................................................
336 Informasjonsberedskap – kringkasting

70 Informasjonsberedskap ............................................................... 1 800 000

337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70 Kompensasjon ............................................................................ 34 815 000

Totale utgifter ............................................................................. 5 722 548 000

I n n t e k t e r
3300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Ymse inntekter ............................................................................ 58 000

3305 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS ...................................... 833 333 000
2 Gebyr – lotterier ......................................................................... 38 186 000
3 Refusjon ...................................................................................... 10 293 000
4 Avgift, gebyr – stiftelser ............................................................. 7 250 000
7 Inntekter ved oppdrag ................................................................. 750 000

3320 Allmenne kulturformål
1 Ymse inntekter ............................................................................ 90 000

3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Ymse inntekter ............................................................................ 208 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

3323 Musikkformål
1 Inntekter ved Rikskonsertene ..................................................... 29 758 000

3324 Teater- og operaformål
1 Inntekter ved Riksteatret ............................................................ 9 180 000

3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Ymse inntekter ........................................................................... 849 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................ 5 737 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 4 652 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................ 9 586 000

3328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 1 593 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................ 16 168 000

3329 Arkivformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 1 431 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................ 6 558 000

3334 Film- og medieformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 10 815 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................ 5 209 000
70 Gebyr .......................................................................................... 15 500 000
71 Inntektsuavhengig vederlag fra TV2 .......................................... 27 669 000

Totale inntekter .......................................................................... 1 034 873 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1 ................................................................................................... kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 ................................................................................................... kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21................................................................................................. kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 ................................................................................................... kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1 ................................................................................................... kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 ................................................................................................... kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 ................................................................................................... kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 ................................................................................................... kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21................................................................................................. kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 ................................................................................................... kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21................................................................................................. kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 ................................................................................................... kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21................................................................................................. kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 ................................................................................................... kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21................................................................................................. kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 ................................................................................................... kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21................................................................................................. kap. 3334 post 2
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III
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

IV
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå av-
taler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske
utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt
ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V
Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for
2007:
1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/

landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/
landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og opera-
formål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nord-
norske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nord-
norsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og
offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap.
323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner,
kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post
70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334
Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjo-
ner.

3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige
knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offent-
lige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst.
på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knu-
tepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre
kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museums-

nettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72
Knutepunktinstitusjoner.

VI
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:
1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for

utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedeparte-
mentet kan sette ned eller frita for gebyr i visse til-
felle.

2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til
Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være
kr 1 948 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved
forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når
melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desem-
ber 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd,
skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

V o t e r i n g :

Forslagene fra Venstre – med den foretatte rettelse i
forslag nr. 18 – ble med 101 mot 6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.04.05)

Presidenten: Det blir så vortert over forslagene nr. 13,
17, 38, 39 og 40, fra Kristelig Folkeparti.
Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen trappe opp adopsjons-
støtten til 1 G i løpet av stortingsperioden.»

Forslag nr. 17 lyder:
[[ Romerdel ]]

«I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50 Utsmykking av offentlige bygg ......................................................................... 8,4 mill. kroner

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Driftsutgifter ............................................................................... 102 667 000

305 Lotteri- og stiftelsestilsynet
1 Driftsutgifter ............................................................................... 55 729 000

21 Spesielle driftsutgifter ................................................................. 750 000

315 Frivillighetsformål
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, 

kan overføres .............................................................................. 180 316 000
71 Tilskudd til frivillighetssentraler ................................................ 74 475 000
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72 Tilskudd til frivillig virksomhet ................................................. 25 570 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse-

politiske virksomhet ................................................................... 2 280 000
74 Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres .... 3 000 000
79 Ymse frivillighetsformål ............................................................ 3 000 000

320 Allmenne kulturformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 41 716 000

50 Norsk kulturfond ........................................................................ 302 334 000
51 Fond for lyd og bilde .................................................................. 25 000 000
52 Norges forskningsråd ................................................................. 2 287 000
53 Samiske kulturformål ................................................................. 47 405 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres .......................................... 54 558 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres ............ 130 253 000
75 Kulturprogram, kan overføres .................................................... 8 236 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 35 643 000
79 Til disposisjon ............................................................................ 5 400 000
82 Nobels fredssenter ...................................................................... 17 353 000
83 Stavanger som europeisk kulturby ............................................. 40 000 000

321 Kunstnerformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 15 756 000

72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslags-
bevilgning ...................................................................................  12 757 000

73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres ......................................... 95 124 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning ........................................ 90 944 000
75 Vederlagsordninger .................................................................... 108 114 000

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Driftsutgifter ............................................................................... 10 872 000

50 Utsmykking av offentlige bygg .................................................. 10 680 000
72 Knutepunktinstitusjoner ............................................................. 2 809 000
73 Nasjonalmuseet for kunst ........................................................... 198 795 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design ............................................ 25 219 000
77 Henie Onstad Kunstsenter .......................................................... 6 930 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 48 266 000

323 Musikkformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 129 259 000

70 Nasjonale institusjoner ............................................................... 172 038 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ................................................... 134 706 000
72 Knutepunktinstitusjoner ............................................................. 41 419 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge .............................................. 17 649 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 66 615 000

324 Teater- og operaformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 97 746 000

70 Nasjonale institusjoner ............................................................... 618 275 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ................................................... 233 013 000
73 Region- og distriktsopera ........................................................... 26 796 000
75 Dans ............................................................................................ 26 388 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 41 378 000

325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Driftsutgifter ............................................................................... 61 278 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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21 Spesielle driftsutgifter ................................................................. 5 737 000
73 Prosjekt- og utviklingstiltak ........................................................ 25 793 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 331 136 000

21 Spesielle driftsutgifter ................................................................. 9 586 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ........... 19 258 000
73 Noregs Mållag ............................................................................ 2 126 000
74 Det Norske Samlaget .................................................................. 9 076 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. ............................................ 13 272 000
76 Ibsenpris m.m. ............................................................................ 3 000 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 87 390 000

328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 36 154 000

21 Arkeologiske og andre oppdrag .................................................. 16 168 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ........... 2 387 000
70 Det nasjonale museumsnettverket .............................................. 576 895 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 38 649 000

329 Arkivformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 204 542 000

21 Spesielle driftsutgifter ................................................................. 6 558 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ........... 4 206 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 6 223 000

334 Film- og medieformål
1 Driftsutgifter ............................................................................... 137 204 000

21 Spesielle driftsutgifter ................................................................. 5 209 000
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 .................................. 264 232 000
51 Audiovisuelle produksjoner ........................................................ 27 669 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 .......... 18 871 000
72 Knutepunktinstitusjoner .............................................................. 8 293 000
73 Regional filmsatsing ................................................................... 17 479 000
75 Medieprogram, kan overføres ..................................................... 15 930 000
78 Ymse faste tiltak ......................................................................... 30 252 000
79 Til disposisjon ............................................................................. 3 609 000

335 Pressestøtte
52 Norges forskningsråd .................................................................. 1 696 000
71 Produksjonstilskudd .................................................................... 251 767 000
72 Kompensasjon for portoutgifter .................................................. 14 300 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning ............................... 11 100 000
75 Tilskudd til samiske aviser ......................................................... 13 877 000
76 Tilskudd til ymse publikasjoner .................................................. 13 820 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark .............................. 1 671 000

336 Informasjonsberedskap – kringkasting
70 Informasjonsberedskap ............................................................... 1 800 000

337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70 Kompensasjon ............................................................................. 34 815 000

Totale utgifter ............................................................................. 5 722 548 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

I n n t e k t e r
3300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Ymse inntekter ........................................................................... 58 000

3305 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS ...................................... 833 333 000
2 Gebyr – lotterier ......................................................................... 38 186 000
3 Refusjon ...................................................................................... 10 293 000
4 Avgift, gebyr – stiftelser ............................................................. 7 250 000
7 Inntekter ved oppdrag ................................................................. 750 000

3320 Allmenne kulturformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 90 000

3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Ymse inntekter ........................................................................... 208 000

3323 Musikkformål
1 Inntekter ved Rikskonsertene ..................................................... 29 758 000

3324 Teater- og operaformål
1 Inntekter ved Riksteatret ............................................................ 9 180 000

3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Ymse inntekter ........................................................................... 849 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................. 5 737 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 4 652 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................. 9 586 000

3328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 1 593 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................. 16 168 000

3329 Arkivformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 1 431 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................. 6 558 000

3334 Film- og medieformål
1 Ymse inntekter ........................................................................... 10 815 000
2 Inntekter ved oppdrag ................................................................. 5 209 000

70 Gebyr .......................................................................................... 15 500 000
71 Inntektsuavhengig vederlag fra TV 2 ......................................... 27 669 000

Totale inntekter ........................................................................... 1 034 873 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1 ................................................................................................... kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 ................................................................................................... kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21................................................................................................. kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 ................................................................................................... kap. 3320 postene 1 og 3
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III
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

IV
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå av-
taler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske
utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt
ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V
Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for
2007:
1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/

landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-
/landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og opera-
formål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nord-
norske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nord-
norsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og
offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap.
323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner,
kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post
70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334
Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjo-
ner.

3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige
knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offent-
lige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst.
på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knute-

punktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kul-
turvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnett-
verket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72
Knutepunktinstitusjoner.

VI
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:
1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for

utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedeparte-
mentet kan sette ned eller frita for gebyr i visse til-
felle.

2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til
Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr
1 948 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved for-
sinket betaling av kringkastingsavgiften og når mel-
ding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember
1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal
være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

Forslag nr. 38 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om et

forbud mot gevinstautomater, inkludert bingoautoma-
ter.»

Forslag nr. 39 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen utvide ordningen med

instrumentfond for skolekorps til også å gjelde genera-
sjonskorps i de kommuner som ikke har skolekorps.»

Forslag nr. 40 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen sikre at talegjenkjen-

ningsteknologi tas i bruk, og at alle tv-programmer
tekstes.»

kap. 322 post 1 ................................................................................................... kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 ................................................................................................... kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 ................................................................................................... kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 ................................................................................................... kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21 ................................................................................................. kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 ................................................................................................... kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21 ................................................................................................. kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 ................................................................................................... kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21 ................................................................................................. kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 ................................................................................................... kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21 ................................................................................................. kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 ................................................................................................... kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21 ................................................................................................. kap. 3334 post 2

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50 Utsmykking av offentlige bygg ......................................................................... 8,4 mill. kroner
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V o t e r i n g :

Forslagene fra Kristelig Folkeparti – med den foretatte
rettelse under forslag nr. 17 – ble med 100 mot 7 stemmer
ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.04.27)

Presidenten:  Det blir så votert over forslag nr. 37, fra
Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere tiltak for å
hindre at distriktsbokhandlene forsvinner. Et mulig til-
tak kan være å prøve ut et økonomisk tilskudd til de
som ønsker å satse på økt litterær bredde i butikk. Til-

skuddet kan knyttes til litteraturabonnementene, og
forbeholdes distriktsbokhandler.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med
94 mot 13 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.04.43)

Presidenten:  Det bli så votert over forslagene nr. 2 og
16, fra Høyre.
Forslag nr. 2 lyder:

«I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
231 Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 .....  91 301 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud ............................................... 11 870 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 ................................................. 16 488 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning ........................... 12 992 105 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning ....................................... 255 000 000
62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage .  772 675 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritets-

språklige barn i førskolealder ........................................................... 117 523 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning ..................... 55 000 000
65 Skjønnsmidler til barnehager ............................................................ 3 431 331 000

800 Barne- og likestillingsdepartementet
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 89 805 000

21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 6 720 000

830 Samlivstiltak og foreldreveiledning
21 Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under 

kap. 854 post 21 ................................................................................ 3 572 000
22 Driftsutgifter til samlivstiltak ........................................................... 7 954 000
60 Tilskudd til kommuner til samlivstiltak ........................................... 9 194 000
70 Samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner ................................. 6 100 000

840 Krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 7 196 000
60 Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning ................................... 133 000 000
61 Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning ................................. 46 000 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. ........................................ 3 975 000

841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslags-

bevilgning .........................................................................................  13 630 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. ................................................ 7 920 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning ........... 5 555 000

842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ............................................ 167 262 000

21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 4 900 000
70 Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1 ......... 108 880 000



Trykt 9/1 2007

20061430 13. des. – Voteringer

843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1 Driftsutgifter .................................................................................... 2 077 000

844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning ......................................................... 2 080 900 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd ........................................................................................... 14 381 300 000

846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 ............................. 14 831 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21 10 297 000
70 Tilskudd ........................................................................................... 14 050 000
71 Særlige familiepolitiske tiltak .......................................................... 977 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile ........................................................ 7 100 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, 

kan overføres .................................................................................... 2 130 000

849 Likestillings- og diskrimineringsombudet
50 Basisbevilgning ................................................................................ 29 092 000

850 Barneombudet
1 Driftsutgifter .................................................................................... 9 590 000

852 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslags-

bevilgning ......................................................................................... 26 456 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
1 Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker .......................... 103 168 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 21 .............. 28 459 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ................................................ 12 209 000
64 Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og 

flyktninger, overslagsbevilgning ..................................................... 127 269 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige

mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning .......... 139 860 000
70 Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim ......... 2 323 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50 ....... 60 547 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 ........................................... 2 315 068 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 55 329 000
22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 1 ........... 1 400 508 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ................ 59 312 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1 Driftsutgifter .................................................................................... 24 000 000

857 Barne- og ungdomstiltak
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 1 078 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ................................................ 6 142 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner ................................................... 80 151 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50 ......................................  11 214 000
73 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres ........... 71 436 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres .  37 875 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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S 2006–2007

2006

II
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2007 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barne-
hagetilbud fastsatt til kr 2 680 pr. måned og kr 29 480 pr. år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling
i barnehager § 1.

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 ............................... 131 978 000

21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 1 956 000

859 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres ............................................................. 5 982 000

860 Forbrukerrådet
50 Basisbevilgning ................................................................................ 84 999 000

862 Positiv miljømerking
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking ........... 4 162 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid  11 006 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres ............... 4 285 000

866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning ................................................................................ 23 979 000

867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 6 695 000

868 Forbrukerombudet
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 18 031 000

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning .............................. 10 266 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning .......... 420 875 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning ....................... 290 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning ......................... 135 000 000

Totale utgifter ................................................................................... 50 884 652 000

I n n t e k t e r
3830 Samlivstiltak og foreldreveiledning

1 Diverse inntekter .............................................................................. 415 000

3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ............................................... 6 606 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Diverse inntekter .............................................................................. 20 000 000
2 Barnetrygd ........................................................................................ 3 000 000
3 Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger ............ 15 000 000

60 Kommunale egenandeler .................................................................. 631 522 000

3859 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen .................................................... 1 922 000

Totale inntekter ................................................................................. 678 465 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner

Forhandlinger i Stortinget nr. 96

96
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III
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

IV
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet for 2007 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om bar-
netrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner
pr. barn pr. år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvi-
det stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad
etter folketrygdloven og som har barn i alderen 0-3 år, har
rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner pr. år. Dette til-
legget gis pr. enslig forsørger, uavhengig av hvor mange
barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-
Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordrei-
sa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på
3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fos-
terhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommu-
nene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et tillegg
i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte
svalbardtillegget.

For familier med fire eller flere barn ytes et ekstra til-
legg i barnetrygden på kr 1 000 pr. familie pr. år.

V
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet for 2007 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om
kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontant-
støtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

VI
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om fol-
ketrygd kan utbetale:

Forslag nr. 16 lyder:

«I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1 ................................................................................................... kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 ................................................................................................... kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 858 post 1 ................................................................................................... kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 ................................................................................................... kap. 3868 post 1

Oppholdstid i barnehage Prosentandel av full sats Kontantstøtte i kroner pr. år

Ikke bruk av barnehage 100 41 618
Til og med 8 timer pr. uke...................................................... 80 33 289
9-16 timer pr. uke................................................................... 60 24 979
17-24 timer pr. uke................................................................. 40 16 645
25-32 timer pr. uke................................................................. 20 8 329
33 timer eller mer pr. uke....................................................... 0 0

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 ........................................... kr 33 584 pr. barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 .................................................................. kr 1 765 pr. fødsel»

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Driftsutgifter .................................................................................... 102 667 000

305 Lotteri- og stiftelsestilsynet
1 Driftsutgifter .................................................................................... 55 729 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 750 000
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315 Frivillighetsformål
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, 

kan overføres .................................................................................... 180 316 000
71 Tilskudd til frivillighetssentraler ...................................................... 74 475 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet ....................................................... 30 570 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse-

politiske virksomhet ......................................................................... 2 280 000
74 Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres .......... 3 000 000

320 Allmenne kulturformål
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 41 716 000
50 Norsk kulturfond .............................................................................. 316 084 000
51 Fond for lyd og bilde ........................................................................ 25 000 000
52 Norges forskningsråd ........................................................................ 2 287 000
53 Samiske kulturformål ....................................................................... 47 905 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres ................................................ 58 758 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres .................. 157 703 000
75 Kulturprogram, kan overføres .......................................................... 8 236 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................... 54 743 000
79 Til disposisjon .................................................................................. 9 300 000
82 Nobels fredssenter ............................................................................ 17 353 000
83 Stavanger som europeisk kulturby ................................................... 48 000 000

321 Kunstnerformål
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 15 756 000
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning  12 757 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres ............................................... 95 124 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning .............................................. 90 944 000
75 Vederlagsordninger .......................................................................... 108 114 000

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 10 872 000
50 Utsmykking av offentlige bygg ........................................................ 10 680 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................... 3 309 000
73 Nasjonalmuseet for kunst ................................................................. 198 795 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design .................................................. 25 219 000
77 Henie Onstad Kunstsenter ................................................................ 6 930 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................... 51 266 000

323 Musikkformål
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 129 259 000
70 Nasjonale institusjoner ..................................................................... 172 038 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ......................................................... 135 706 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................... 44 894 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge ..................................................... 17 649 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................... 71 615 000

324 Teater- og operaformål
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 97 746 000
70 Nasjonale institusjoner ..................................................................... 618 275 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ......................................................... 236 013 000
73 Region- og distriktsopera ................................................................. 27 096 000
75 Dans .................................................................................................. 26 388 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................... 48 378 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Driftsutgifter .................................................................................... 61 278 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 5 737 000
73 Prosjekt- og utviklingstiltak ............................................................. 25 793 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter .................................................................................... 331 636 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 9 586 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ................ 19 258 000
73 Noregs Mållag .................................................................................. 2 126 000
74 Det Norske Samlaget ....................................................................... 9 076 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. ................................................. 15 772 000
76 Ibsenpris m.m. .................................................................................. 3 000 000
78 Ymse faste tiltak .............................................................................. 92 790 000

328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Driftsutgifter .................................................................................... 36 154 000
21 Arkeologiske og andre oppdrag ....................................................... 16 168 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ................ 2 387 000
70 Det nasjonale museumsnettverket ................................................... 608 170 000
78 Ymse faste tiltak .............................................................................. 38 399 000

329 Arkivformål
1 Driftsutgifter .................................................................................... 204 542 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 6 558 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ................ 4 206 000
78 Ymse faste tiltak .............................................................................. 9 223 000

334 Film- og medieformål
1 Driftsutgifter .................................................................................... 137 204 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 10 209 000
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 ........................................ 264 232 000
51 Audiovisuelle produksjoner ............................................................. 27 669 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 ............... 18 871 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................... 8 293 000
73 Regional filmsatsing ........................................................................ 21 479 000
75 Medieprogram, kan overføres .......................................................... 15 930 000
78 Ymse faste tiltak .............................................................................. 30 252 000
79 Til disposisjon .................................................................................. 9 000

335 Pressestøtte
52 Norges forskningsråd ....................................................................... 1 696 000
71 Produksjonstilskudd ......................................................................... 100 767 000
72 Kompensasjon for portoutgifter ....................................................... 14 300 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning .................................... 11 100 000
75 Tilskudd til samiske aviser .............................................................. 13 877 000
76 Tilskudd til ymse publikasjoner ....................................................... 14 820 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark ................................... 1 671 000

336 Informasjonsberedskap – kringkasting
70 Informasjonsberedskap .................................................................... 1 800 000

337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70 Kompensasjon .................................................................................. 34 815 000

Totale utgifter .................................................................................. 5 722 548 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

I n n t e k t e r
3300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Ymse inntekter .................................................................................. 58 000

3305 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS ............................................ 833 333 000
2 Gebyr – lotterier ............................................................................... 38 186 000
3 Refusjon ............................................................................................ 10 293 000
4 Avgift, gebyr – stiftelser ................................................................... 7 250 000
7 Inntekter ved oppdrag ....................................................................... 750 000

3320 Allmenne kulturformål
1 Ymse inntekter .................................................................................. 90 000

3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Ymse inntekter .................................................................................. 208 000

3323 Musikkformål
1 Inntekter ved Rikskonsertene ........................................................... 29 758 000

3324 Teater- og operaformål
1 Inntekter ved Riksteatret ................................................................... 9 180 000

3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Ymse inntekter .................................................................................. 849 000
2 Inntekter ved oppdrag ....................................................................... 5 737 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Ymse inntekter .................................................................................. 4 652 000
2 Inntekter ved oppdrag ....................................................................... 9 586 000

3328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Ymse inntekter .................................................................................. 1 593 000
2 Inntekter ved oppdrag 16 168 000

3329 Arkivformål
1 Ymse inntekter .................................................................................. 1 431 000
2 Inntekter ved oppdrag ....................................................................... 6 558 000

3334 Film- og medieformål
1 Ymse inntekter .................................................................................. 10 815 000
2 Inntekter ved oppdrag ....................................................................... 5 209 000
70 Gebyr ................................................................................................ 15 500 000
71 Inntektsuavhengig vederlag fra TV 2 ............................................... 27 669 000

Totale inntekter ................................................................................. 1 034 873 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1 ................................................................................................... kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 ................................................................................................... kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21................................................................................................. kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 ................................................................................................... kap. 3320 postene 1 og 3
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III
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

IV
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå av-
taler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske
utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt
ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V
Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for
2007:
1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/

landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/
landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og opera-
formål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nord-
norske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nord-
norsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og
offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap.
323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner,
kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post
70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334
Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjo-
ner.

3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige
knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offent-
lige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst.
på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knu-

tepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre
kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museums-
nettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72
Knutepunktinstitusjoner.

VI
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:
1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for

utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedeparte-
mentet kan sette ned eller frita for gebyr i visse til-
felle.

2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til
Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være
kr 1 948 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved
forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når
melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desem-
ber 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd,
skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

V o t e r i n g :

Forslagene fra Høyre – med den foretatte rettelse un-
der forslag nr. 16 – ble med 92 mot 14 stemmer ikke bi-
falt.

(Voteringsutskrift kl. 16.04.59)

Presidenten:  Det blir så votert over forslagene nr. 1,
8–12, 15 og 26–36, fra Fremskrittspartiet.
Forslag nr. 1 lyder:

kap. 322 post 1 ................................................................................................... kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 ................................................................................................... kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 ................................................................................................... kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 ................................................................................................... kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21 ................................................................................................. kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 ................................................................................................... kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21 ................................................................................................. kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 ................................................................................................... kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21 ................................................................................................. kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 ................................................................................................... kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21 ................................................................................................. kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 ................................................................................................... kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21 ................................................................................................. kap. 3334 post 2

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50 Utsmykking av offentlige bygg ......................................................................... 8,4 mill. kroner
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«I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
231 Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 .....  71 301 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud ............................................... 11 870 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 ................................................. 6 488 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning ........................... 13 877 105 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning ....................................... 255 000 000
62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage  762 675 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritets-

språklige barn i førskolealder ........................................................... 102 523 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning ..................... 40 000 000
65 Skjønnsmidler til barnehager ............................................................ 3 181 331 000

800 Barne- og likestillingsdepartementet
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 82 805 000

21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 6 720 000

830 Samlivstiltak og foreldreveiledning
21 Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under 

kap. 854 post 21 ................................................................................ 2 572 000
22 Driftsutgifter til samlivstiltak ........................................................... 7 954 000
60 Tilskudd til kommuner til samlivstiltak ........................................... 4 194 000

840 Krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 7 196 000
60 Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning .................................... 123 000 000
61 Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning ................................. 41 000 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. ........................................ 3 975 000

841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning  13 630 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. ................................................ 7 920 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning ........... 5 555 000

842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ............................................ 167 262 000

21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 4 900 000
70 Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1 ......... 108 880 000

844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning .......................................................... 1 993 000 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd ............................................................................................ 14 601 300 000

846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 ............................. 2 500 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21 ................................................. 7 500 000
71 Særlige familiepolitiske tiltak ........................................................... 977 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, 

kan overføres ....................................................................................  2 130 000
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849 Likestillings- og diskrimineringsombudet
50 Basisbevilgning ................................................................................ 14 092 000

850 Barneombudet
1 Driftsutgifter .................................................................................... 9 590 000

852 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, 

overslagsbevilgning ......................................................................... 26 456 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
1 Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker .......................... 73 168 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 21 .............. 28 459 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ................................................ 12 209 000
64 Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og 

flyktninger, overslagsbevilgning ..................................................... 77 269 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til ensli-

ge mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning ...... 89 860 000
70 Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim ......... 2 323 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50 ....... 60 547 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 ........................................... 2 115 068 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 55 329 000
22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 1 ........... 1 250 508 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ................ 59 312 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1 Driftsutgifter .................................................................................... 45 655 000

857 Barne- og ungdomstiltak
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 1 078 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ................................................ 6 142 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner ................................................... 80 151 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50 ..................................... 11 214 000
73 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres ........... 51 436 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres .  31 775 000

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 ............................... 127 778 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 1 956 000

859 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres ............................................................. 5 982 000

860 Forbrukerrådet
50 Basisbevilgning ................................................................................ 84 999 000

862 Positiv miljømerking
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking .......... 4 162 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid  11 006 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres ............... 4 285 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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II
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2007 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barne-
hagetilbud fastsatt til kr 2 250 pr. måned og kr 24 750 pr. år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling
i barnehager § 1.

III
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

IV
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet for 2007 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om bar-
netrygd, § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 931 kroner
pr. barn pr. år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvi-
det stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad

etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0-3 år, har
rett til et småbarnstillegg på 8 118 kroner pr. år. Dette til-
legget gis pr. enslig forsørger, uavhengig av hvor mange
barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms
(Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,
Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på
3 936 kroner pr. barn pr. år, det såkalte finnmarkstillegget.

866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning ................................................................................ 23 979 000

867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 6 695 000

868 Forbrukerombudet
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 18 031 000

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning .............................. 10 145 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning .......... 420 875 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning ....................... 290 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning ......................... 135 000 000

Totale utgifter 50 884 652 000

I n n t e k t e r
3830 Samlivstiltak og foreldreveiledning

1 Diverse inntekter .............................................................................. 415 000

3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ............................................... 6 606 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Diverse inntekter .............................................................................. 20 000 000
2 Barnetrygd ........................................................................................ 3 000 000
3 Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger ............ 15 000 000

60 Kommunale egenandeler .................................................................. 631 522 000

3859 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen .................................................... 1 922 000

Totale inntekter ................................................................................. 678 465 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1 ................................................................................................... kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 ................................................................................................... kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 858 post 1 ................................................................................................... kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 ................................................................................................... kap. 3868 post 1
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Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fos-
terhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommu-
nene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytets et til-
legg i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det så-
kalte svalbardtillegget.

V
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet for 2007 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om
kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontant-
støtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

VI
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om fol-
ketrygd kan utbetale:

Forslag nr. 8 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme for-

slag om etablering av et statlig barnevernstilsyn.»
Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utforme nye forskrifter
om likeverdig behandling, hvor det fastslås at kommu-
nene skal følge enhetskostnadsprinsippet.»

Forslag nr. 10 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om av-

vikling av Likestillings- og diskrimineringsombudet,
og endring av likestillingsloven slik at andre instanser,
herunder domstolene og Arbeidstilsynet, får i oppgave
å håndheve de sentrale bestemmelser i loven.»

Forslag nr. 11 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om vur-

dering av sammenslåing av en eller flere av institusjo-
nene og kapitlene innenfor forbrukerområdet, her-
under kap. 860 Forbrukerrådet, kap. 862 Positiv
miljømerking, kap. 865 Forbrukerpolitiske tiltak og in-
ternasjonalt samarbeid, og kap. 866 Statens institutt
for forbruksforskning.»

Forslag nr. 12 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om en

endring av lover og regelverk slik at det blir opptil det
enkelte par hvordan de vil fordele fødselspermisjonen
mellom seg.»

Forslag nr. 15 lyder:

«I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Oppholdstid i barnehage Prosentandel av full sats Kontantstøtte i kroner pr. år

Ikke bruk av barnehage .......................................................... 100 39 636
Til og med 8 timer pr. uke...................................................... 80 31 704
9-16 timer pr. uke................................................................... 60 23 784
17-24 timer pr. uke................................................................. 40 15 852
25-32 timer pr. uke................................................................. 20 7 932
33 timer eller mer pr. uke....................................................... 0 0

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 ......................................... kr 33 584 pr. barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 ................................................................ kr 1 765 pr. fødsel»

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Driftsutgifter .................................................................................. 90 667 000

305 Lotteri- og stiftelsestilsynet
1 Driftsutgifter .................................................................................. 55 729 000

21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 750 000

315 Frivillighetsformål
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, 

kan overføres .................................................................................. 180 316 000
71 Tilskudd til frivillighetssentraler ................................................... 74 475 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet ..................................................... 25 570 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse-

politiske virksomhet ....................................................................... 2 280 000
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74 Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres ....... 3 000 000
79 Ymse frivillighetsformål ............................................................... 3 000 000

320 Allmenne kulturformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 33 716 000
50 Norsk kulturfond ........................................................................... 250 834 000
51 Fond for lyd og bilde ..................................................................... 20 000 000
53 Samiske kulturformål .................................................................... 10 000 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres ............................................. 53 058 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres ............... 67 753 000
75 Kulturprogram, kan overføres ....................................................... 8 236 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 21 142 000
79 Til disposisjon ............................................................................... 14 300 000
80 Tilskuddsordning for frivillig virksomhet ..................................... 60 000 000
82 Nobels fredssenter ......................................................................... 17 353 000
84 Fond for frivillige og deltakende kulturaktiviteter ........................ 235 500 000
85 Fond for samarbeid mellom kultur og næringsliv ......................... 235 500 000

321 Kunstnerformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 14 156 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres ............................................ 50 124 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning ........................................... 87 944 000
75 Vederlagsordninger ....................................................................... 108 114 000

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Driftsutgifter .................................................................................. 6 872 000
50 Utsmykking av offentlige bygg ..................................................... 6 680 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................ 2 809 000
73 Nasjonalmuseet for kunst .............................................................. 198 795 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design ............................................... 20 219 000
77 Henie Onstad Kunstsenter ............................................................. 6 930 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 32 988 000

323 Musikkformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 114 659 000
70 Nasjonale institusjoner .................................................................. 178 788 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ...................................................... 134 706 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................ 35 820 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge ................................................. 15 649 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 44 924 000

324 Teater- og operaformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 87 746 000
70 Nasjonale institusjoner .................................................................. 593 275 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ...................................................... 223 013 000
73 Region- og distriktsopera .............................................................. 16 596 000
75 Dans ............................................................................................... 20 388 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 25 355 000

325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Driftsutgifter .................................................................................. 61 278 000
21 Spesielle driftsutgifter ................................................................... 5 737 000
73 Prosjekt- og utviklingstiltak .......................................................... 25 793 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 321 136 000

21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 9 586 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............. 19 258 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. ............................................... 13 272 000
76 Ibsenpris m.m. ................................................................................ 3 000 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 49 033 000

328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 36 154 000

21 Arkeologiske og andre oppdrag ..................................................... 16 168 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............. 2 387 000
70 Det nasjonale museumsnettverket ................................................. 677 895 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 34 148 000

329 Arkivformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 204 542 000

21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 6 558 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............. 4 206 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 618 000
80 Fond for digitalisering av lokale og nasjonale arkiv ...................... 100 000 000

334 Film- og medieformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 137 204 000

21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 5 209 000
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 ...................................... 264 232 000
51 Audiovisuelle produksjoner ........................................................... 27 669 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 ............. 18 871 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................. 8 293 000
73 Regional filmsatsing ...................................................................... 17 479 000
75 Medieprogram, kan overføres ........................................................ 15 930 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 30 252 000
79 Til disposisjon ................................................................................ 3 609 000

335 Pressestøtte
71 Produksjonstilskudd ....................................................................... 51 767 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning .................................. 11 100 000
76 Tilskudd til ymse publikasjoner ..................................................... 13 820 000

336 Informasjonsberedskap – kringkasting
70 Informasjonsberedskap .................................................................. 1 800 000

337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70 Kompensasjon ................................................................................ 34 815 000

Totale utgifter ................................................................................ 5 722 548 000

I n n t e k t e r
3300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Ymse inntekter ............................................................................... 58 000

3305 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS ......................................... 833 333 000
2 Gebyr – lotterier ............................................................................. 38 186 000
3 Refusjon ......................................................................................... 10 293 000
4 Avgift, gebyr – stiftelser ................................................................ 7 250 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

7 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 750 000

3320 Allmenne kulturformål
1 Ymse inntekter .............................................................................. 90 000

3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Ymse inntekter .............................................................................. 208 000

3323 Musikkformål
1 Inntekter ved Rikskonsertene ........................................................ 29 758 000

3324 Teater- og operaformål
1 Inntekter ved Riksteatret ............................................................... 9 180 000

3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Ymse inntekter .............................................................................. 849 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 5 737 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Ymse inntekter .............................................................................. 4 652 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 9 586 000

3328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Ymse inntekter .............................................................................. 1 593 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 16 168 000

3329 Arkivformål
1 Ymse inntekter .............................................................................. 1 431 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 6 558 000

........................................................................................................
3334 Film- og medieformål

1 Ymse inntekter .............................................................................. 10 815 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 5 209 000
70 Gebyr ............................................................................................. 15 500 000
71 Inntektsuavhengig vederlag fra TV 2 ............................................ 27 669 000

Totale inntekter............................................................................... 1 034 873 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1 ................................................................................................... kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 ................................................................................................... kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21................................................................................................. kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 ................................................................................................... kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1 ................................................................................................... kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 ................................................................................................... kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 ................................................................................................... kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 ................................................................................................... kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21................................................................................................. kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 ................................................................................................... kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21................................................................................................. kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 ................................................................................................... kap. 3328 post 1
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III
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

IV
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå av-
taler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske
utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt
ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V
Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2007:
1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/

landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/
landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og opera-
formål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nord-
norske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nord-
norsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og
offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner,
kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitu-
sjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernfor-
mål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og
kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunkt-
institusjoner.

3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige
knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offent-
lige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst.
på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knu-
tepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre
kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museums-
nettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72
Knutepunktinstitusjoner.

VI
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:
1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for

utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedeparte-
mentet kan sette ned eller frita for gebyr i visse til-
felle.

2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til
Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være
kr 1 888 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved
forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når
melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desem-
ber 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 annet ledd,
skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

Forslag nr. 26 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om

opprettelse av et fond for tilskudd til frivillig og delta-
gende kulturvirksomheter, med spesiell oppmerksom-
het på de virksomheter som inkluderer eller retter seg
mot barn og ungdom.»

Forslag nr. 27 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om

opprettelse av et fond for tilskudd til samarbeid
mellom kulturvirksomheter og privat næringsliv.»

Forslag nr. 28 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen om å avvikle ordningen

med statsstipendiater innen kunst.»
Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å avvikle ordningen
med stipend til kunstnere.»

Forslag nr. 30 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen om å avvikle ordningen

med garantiinntekter.»

kap. 328 post 21 ................................................................................................. kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 ................................................................................................... kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21 ................................................................................................. kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 ................................................................................................... kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21 ................................................................................................. kap. 3334 post 2

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50 Utsmykking av offentlige bygg ......................................................................... 8,4 mill. kroner



13. des. – Voteringer 14452006

Forslag nr. 31 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen i større grad enn tidli-

gere bruke kunst som allerede er i statens eie til å ut-
smykke offentlige bygg.»

Forslag nr. 32 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om re-

vurdering  av  fremtidige  driftsplaner  for  Operaen
– med sikte på kraftig reduksjon av det offentliges bi-
drag.»

Forslag nr. 33 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om

opprettelse av et fond for digitalisering av nasjonale og
lokale arkiv, hvis formål skal være å øke digitaliserin-
gen av arkivmateriale og tilgjengeliggjøringen av det-
te. Fondet kan forvaltes av ABM-utvikling.»

Forslag nr. 34 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen innføre en incentivord-

ning for å trekke utenlandske filmproduksjoner til Nor-
ge.»

Forslag nr. 35 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen avvikle ordningen med

kompensasjon for portoutgifter for aviser.»
Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i neste års statsbudsjett
fremme forslag om vanlige forretningsmessige innkre-
vingsrutiner for NRK-lisensen.»

V o t e r i n g :

Forslagene fra Fremskrittspartiet – med den foretatte
rettelse i forslag nr. 15 – ble med 81 mot 23 stemmer ikke
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.05.38)

Presidenten:  Det vil så bli votert over forslagene
nr. 6, 7, 23, 24 og 25, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og
Venstre.
Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sette i verk strakstiltak
våren 2007 for øke antall førskolelærere til barnehage-
sektoren og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 7 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med en melding om kvaliteten i barnehagene.»
Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen opprette en egen inn-
kjøpsordning for spesielt tilrettelagt litteratur slik at
også lesesvake får tilgang til litteratur.»

Forslag nr. 24 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen utrede og legge frem

sak vedrørende hvordan man kan bedre arbeidsforhol-
dene for eldre skuespillere.»

Forslag nr. 25 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen utrede og legge frem

sak om dansernes pensjonsordninger.»

V o t e r i n g :

Forslagene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre
ble med 80 mot 27 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.06.03)

Presidenten:  Det blir votert over forslag nr. 22, fra
Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.
Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om for-
deling av støtten innenfor kap. 335 post 76 Ymse pu-
blikasjoner på basis av objektive kriterier.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti
ble med 77 mot 30 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.06.19)

Presidenten:  Det blir votert over forslagene nr. 4, 5,
19, 20 og 21, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig
Folkeparti og Venstre.
Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stor-
tingsmelding om ensliges levekår. Meldingen må blant
annet vurdere tiltak knyttet til bokostnader, kommuna-
le avgifter m.m.»

Forslag nr. 5 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen vurdere lovfestet rett til

ettervern for barnevernsbarn og komme tilbake til
Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 19 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen vurdere tiltak for å sik-

re at aldersgrensene på gevinstautomater blir håndhe-
vet.»

Forslag nr. 20 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det avsettes

en årlig andel på inntil 1,0 pst. av spilleoverskuddet til
forskning, informasjon, forebygging og opplysnings-
virksomhet om spilleavhengighet.»

Forslag nr. 21 lyder:
«Stortinget ber Regjeringen i dialog med Nobels

Fredssenter komme fram til en løsning som sikrer at
Nobels Fredssenter kan fortsette å formidle fredspri-
sens historie og skape bevissthet om vår forpliktelse til
å samarbeide for fred, forsoning, menneskerettigheter
og utvikling for alle land og folk.»

V o t e r i n g :

Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folke-
parti og Venstre ble med 57 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.06.39)

Komiteen hadde innstilt:
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A. Rammeområde 2 
(Familie og forbruker)

I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
231 Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 .....  71 301 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud .............................................. 11 870 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 ................................................ 6 488 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning .......................... 13 692 105 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning ....................................... 255 000 000
62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage  762 675 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritets-

språklige barn i førskolealder ........................................................... 102 523 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning .................... 40 000 000
65 Skjønnsmidler til barnehager ........................................................... 3 081 331 000

800 Barne- og likestillingsdepartementet
1 Driftsutgifter .................................................................................... 89 805 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 6 720 000

830 Samlivstiltak og foreldreveiledning
21 Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under 

kap. 854 post 21 ............................................................................... 3 572 000
22 Driftsutgifter til samlivstiltak ........................................................... 7 954 000
60 Tilskudd til kommuner til samlivstiltak ........................................... 9 194 000
70 Samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner ................................ 6 100 000

840 Krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 7 196 000
60 Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning ................................... 123 000 000
61 Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning ................................. 41 000 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. ....................................... 3 975 000

841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning  13 630 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. ............................................... 7 920 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning ........... 5 555 000

842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ........................................... 167 262 000
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 4 900 000
70 Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1 ......... 108 880 000

843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1 Driftsutgifter .................................................................................... 2 077 000

844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 1 993 000 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd ........................................................................................... 14 351 300 000
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S 2006–2007

2006

846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 ............................. 14 831 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21 ................................................. 10 297 000
70 Tilskudd ............................................................................................ 14 050 000
71 Særlige familiepolitiske tiltak ........................................................... 977 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile ......................................................... 7 100 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan 

overføres ........................................................................................... 2 130 000

849 Likestillings- og diskrimineringsombudet
50 Basisbevilgning ................................................................................ 29 092 000

850 Barneombudet
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 9 590 000

852 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslags-

bevilgning ......................................................................................... 26 456 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
1 Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker ........................... 103 168 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 21 ............... 28 459 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ................................................. 12 209 000
64 Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flykt-

ninger, overslagsbevilgning .............................................................. 127 269 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige

 mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning .......... 139 860 000
70 Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim .......... 2 323 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50 ....... 60 547 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 ............................................ 2 315 068 000

21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 55 329 000
22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 1 ............ 1 400 508 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ................. 59 312 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1 Driftsutgifter ..................................................................................... 24 000 000

857 Barne- og ungdomstiltak
21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 1 078 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ................................................. 6 142 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner ................................................... 80 151 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50 ...................................... 11 214 000
73 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres ........... 51 436 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres ..  31 775 000

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 ............................... 131 978 000

21 Spesielle driftsutgifter ...................................................................... 1 956 000

859 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres ............................................................. 5 982 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner

Forhandlinger i Stortinget nr. 97

97
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II
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2007 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barne-
hagetilbud fastsatt til kr 2 330 pr. måned og kr 25 630 pr. år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling
i barnehager § 1.

III
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

860 Forbrukerrådet
50 Basisbevilgning ................................................................................ 84 999 000

862 Positiv miljømerking
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking .......... 4 162 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid  11 006 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres ............... 4 285 000

866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning ................................................................................ 23 979 000

867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1 Driftsutgifter .................................................................................... 6 695 000

868 Forbrukerombudet
1 Driftsutgifter .................................................................................... 18 031 000

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning ............................. 10 145 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning ......... 420 875 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning ....................... 290 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning ......................... 135 000 000

Totale utgifter ................................................................................... 50 884 652 000

I n n t e k t e r
3830 Samlivstiltak og foreldreveiledning

1 Diverse inntekter .............................................................................. 415 000

3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ............................................... 6 606 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Diverse inntekter .............................................................................. 20 000 000
2 Barnetrygd ........................................................................................ 3 000 000
3 Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger ........... 15 000 000
60 Kommunale egenandeler ................................................................. 631 522 000

3859 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen .................................................... 1 922 000

Totale inntekter ................................................................................ 678 465 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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IV
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet for 2007 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om bar-
netrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner
pr. barn pr. år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvi-
det stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad
etter folketrygdloven og som har barn i alderen 0-3 år, har
rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner pr. år. Dette til-
legget gis pr. enslig forsørger, uavhengig av hvor mange
barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-
Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordrei-

sa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på
3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fos-
terhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommu-
nene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et tillegg
i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte
svalbardtillegget.

V
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet for 2007 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om
kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontant-
støtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

VI
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om fol-
ketrygd kan utbetale:

Presidenten:  Presidenten antar at Fremskrittspartiet,
Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme
imot.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling bifaltes med 56 mot 51 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 16.07.03)

Videre var innstilt:

B. Rammeområde 3 
(Kultur)

I
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1 ................................................................................................... kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 ................................................................................................... kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 858 post 1 ................................................................................................... kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 ................................................................................................... kap. 3868 post 1

Oppholdstid i barnehage Prosentandel av full sats Kontantstøtte i kroner pr. år

Ikke bruk av barnehage.......................................................... 100 39 636
Til og med 8 timer pr. uke ..................................................... 80 31 704
9-16 timer pr. uke .................................................................. 60 23 784
17-24 timer pr. uke ................................................................ 40 15 852
25-32 timer pr. uke ................................................................ 20 7 932
33 timer eller mer pr. uke ...................................................... 0 0

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 ......................................... kr 33 584 pr. barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13................................................................ kr 1765 pr. fødsel

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Driftsutgifter ................................................................................... 102 667 000
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305 Lotteri- og stiftelsestilsynet
1 Driftsutgifter .................................................................................. 55 729 000
21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 750 000

315 Frivillighetsformål
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner ........... 180 316 000
71 Tilskudd til frivillighetssentraler ................................................... 74 475 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet ..................................................... 25 570 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse-

politiske virksomhet ....................................................................... 2 280 000
74 Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres ........ 3 000 000
79 Ymse frivillighetsformål ................................................................ 3 000 000

320 Allmenne kulturformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 41 716 000
50 Norsk kulturfond ............................................................................ 300 134 000
51 Fond for lyd og bilde ..................................................................... 25 000 000
52 Norges forskningsråd ..................................................................... 2 287 000
53 Samiske kulturformål ..................................................................... 47 405 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres ............................................. 54 558 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres ............... 128 072 000
75 Kulturprogram, kan overføres ........................................................ 8 236 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 33 393 000
79 Til disposisjon ................................................................................ 13 300 000
82 Nobels fredssenter .......................................................................... 17 353 000
83 Stavanger som europeisk kulturby ................................................. 40 000 000

321 Kunstnerformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 15 756 000
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslags-

bevilgning ....................................................................................... 12 757 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres ............................................ 95 124 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning ........................................... 90 944 000
75 Vederlagsordninger ........................................................................ 108 114 000

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Driftsutgifter .................................................................................. 10 872 000
50 Utsmykking av offentlige bygg ..................................................... 10 680 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................. 2 809 000
73 Nasjonalmuseet for kunst ............................................................... 198 795 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design ............................................... 25 219 000
77 Henie Onstad Kunstsenter ............................................................. 6 930 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 48 266 000

323 Musikkformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 134 659 000
70 Nasjonale institusjoner ................................................................... 172 038 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ....................................................... 134 706 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................. 40 669 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge .................................................. 16 649 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................ 62 496 000

324 Teater- og operaformål
1 Driftsutgifter .................................................................................. 97 746 000
70 Nasjonale institusjoner ................................................................... 618 275 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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71 Region-/landsdelsinstitusjoner ....................................................... 233 013 000
73 Region- og distriktsopera ............................................................... 26 596 000
75 Dans ................................................................................................ 26 388 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................. 41 378 000

325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Driftsutgifter ................................................................................... 61 278 000

21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 5 737 000
73 Prosjekt- og utviklingstiltak ........................................................... 25 793 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter ................................................................................... 331 136 000

21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 9 586 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............. 19 258 000
73 Noregs Mållag ................................................................................ 2 126 000
74 Det Norske Samlaget ...................................................................... 9 076 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. ............................................... 13 272 000
76 Ibsenpris m.m. ................................................................................ 3 000 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................. 86 790 000

328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Driftsutgifter ................................................................................... 36 154 000

21 Arkeologiske og andre oppdrag ..................................................... 16 168 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............. 2 387 000
70 Det nasjonale museumsnettverket .................................................. 577 145 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................. 38 399 000

329 Arkivformål
1 Driftsutgifter ................................................................................... 204 542 000

21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 6 558 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............. 4 206 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................. 6 223 000

334 Film- og medieformål
1 Driftsutgifter ................................................................................... 137 204 000

21 Spesielle driftsutgifter .................................................................... 5 209 000
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 ...................................... 264 232 000
51 Audiovisuelle produksjoner ........................................................... 27 669 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 .............. 18 871 000
72 Knutepunktinstitusjoner ................................................................. 8 293 000
73 Regional filmsatsing ....................................................................... 17 479 000
75 Medieprogram, kan overføres ........................................................ 15 930 000
78 Ymse faste tiltak ............................................................................. 30 252 000
79 Til disposisjon ................................................................................ 3 609 000

335 Pressestøtte
52 Norges forskningsråd ..................................................................... 1 696 000
71 Produksjonstilskudd ....................................................................... 251 767 000
72 Kompensasjon for portoutgifter ..................................................... 14 300 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning ................................... 11 100 000
75 Tilskudd til samiske aviser ............................................................. 13 877 000
76 Tilskudd til ymse publikasjoner ..................................................... 13 820 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark .................................. 1 671 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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336 Informasjonsberedskap – kringkasting
70 Informasjonsberedskap .................................................................. 1 800 000

337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70 Kompensasjon ................................................................................ 34 815 000

Totale utgifter ................................................................................. 5 722 548 000

I n n t e k t e r
3300 Kultur- og kirkedepartementet

1 Ymse inntekter ............................................................................... 58 000

3305 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS ......................................... 833 333 000
2 Gebyr – lotterier ............................................................................. 38 186 000
3 Refusjon ......................................................................................... 10 293 000
4 Avgift, gebyr – stiftelser ................................................................ 7 250 000
7 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 750 000

3320 Allmenne kulturformål
1 Ymse inntekter ............................................................................... 90 000

3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1 Ymse inntekter ............................................................................... 208 000

3323 Musikkformål
1 Inntekter ved Rikskonsertene ......................................................... 29 758 000

3324 Teater- og operaformål
1 Inntekter ved Riksteatret ................................................................ 9 180 000

3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Ymse inntekter ............................................................................... 849 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 5 737 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Ymse inntekter ............................................................................... 4 652 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 9 586 000

3328 Museums- og andre kulturvernformål
1 Ymse inntekter ............................................................................... 1 593 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 16 168 000

3329 Arkivformål
1 Ymse inntekter ............................................................................... 1 431 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 6 558 000

3334 Film- og medieformål
1 Ymse inntekter ............................................................................... 10 815 000
2 Inntekter ved oppdrag .................................................................... 5 209 000
70 Gebyr ............................................................................................. 15 500 000
71 Inntektsuavhengig vederlag fra TV 2 ............................................ 27 669 000

Totale inntekter .............................................................................. 1 034 873 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

III
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

IV
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå av-
taler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske
utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt
ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V
Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for
2007:
1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/

landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/
landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og opera-
formål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nord-
norske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nord-
norsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på
regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og
offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner,
kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitu-
sjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernfor-

mål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og
kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunkt-
institusjoner.

3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige
knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offent-
lige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst.
på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knu-
tepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre
kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museums-
nettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72
Knutepunktinstitusjoner.

VI
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:
1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for

utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedeparte-
mentet kan sette ned eller frita for gebyr i visse til-
felle.

2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til
Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være
kr 1 948 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved
forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når
melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desem-

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1 .............................................................................................. kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 .............................................................................................. kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21............................................................................................ kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 .............................................................................................. kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1 .............................................................................................. kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 .............................................................................................. kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 .............................................................................................. kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 .............................................................................................. kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21............................................................................................ kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 .............................................................................................. kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21............................................................................................ kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 .............................................................................................. kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21............................................................................................ kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 .............................................................................................. kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21............................................................................................ kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 .............................................................................................. kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21............................................................................................ kap. 3334 post 2

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50 Utsmykking av offentlige bygg ........................................................................ 8,4 mill. kroner
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ber 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd,
skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

Presidenten:  Presidenten antar at Fremskrittspartiet
ønsker å stemme imot. – Det nikkes.

Presidenten antar også at Høyre, Kristelig Folkeparti
og Venstre nå vil støtte innstillingen. – Det nikkes.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling ble bifalt med 84 mot 23 stem-
mer.

(Voteringsutskrift kl. 16.07.33)

Votering i sak nr. 2 

Presidenten:  Det voteres over forslag fra stortingsre-
presentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspar-
tiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2006

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå lovverket,
med sikte på å revidere aktuelle lover, slik at man like-
stiller tvangsekteskap med voldtekt, dersom ekteska-
pet «fullbyrdes». Forsøk på å arrangere ekteskap under
tvang må følgelig bli å anse som medvirkning til vold-
tekt.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 83 mot 24
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.08.05)

Votering i sak nr. 3 

Presidenten:  Det voteres over forslag fra stortings-
representant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskritts-
partiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2006.

Forslaget er under debatten omgjort til et oversendel-
sesforslag og lyder da i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen snarest å fremme
forslag om at det ikke gis familiegjenforening i Norge
for ektepar med mindre begge ektefeller har fylt 24 år.»
Presidenten foreslår at dette forslaget oversendes Re-

gjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 4 

Presidenten:  Det voteres over forslag fra stortings-
representant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskritts-
partiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2006:

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag
om å innføre forsørgelsesevne og disponering av egen
egnet bolig for den herboende ektefellen som betingel-
se for familiegjenforening i Norge med utenlands-
boende ektefelle.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 84 mot 23
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.08.42)

Votering i sak nr. 5 

Presidenten:  Det voteres over forslag fra stortings-
representant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskritts-
partiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2006:

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag
om et generelt forbud mot ekteskap mellom fetter og
kusine, med mulighet for dispensasjon for dokumen-
terte kjærlighetsekteskap.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 84 mot 23
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.09.01)

Votering i sak nr. 6 

Presidenten:  Det voteres over forslag fra stortings-
representant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskritts-
partiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2006:

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag
om å øke strafferammen for vold og trusler mot egne
familiemedlemmer, med sikte på å påvirke dem til inn-
gåelse av ekteskap.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 84 mot 23
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.09.21)

Votering i sak nr. 7 

Presidenten:  Det voteres over forslag fra stortings-
representant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskritts-
partiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2006:

«Stortinget ber Regjeringen snarest fremme de nød-
vendige forslag for å innføre obligatorisk helsekontroll
hvert år av piker og unge kvinner som befinner seg i ri-
sikogruppene for kjønnslemlestelse.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 82 mot 22
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.09.39)
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Votering i sak nr. 8 

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av UNESCOs kon-
vensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle
kulturarven.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 9 

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av UNESCOs kon-
vensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et
mangfold av kulturuttrykk.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 10 

Presidenten:  Under debatten har Trine Skei Grande
satt fram et forslag på vegne av Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen å intensivere antido-
pingarbeidet, også utenfor den organiserte idretten.»
Det vil bli votert alternativt mellom dette forslaget og

innstillingen fra komiteen.

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget ber Regjeringen å intensivere antidopingar-
beidet, også utenfor den organiserte idretten, og i denne
sammenheng sørge for at frivillige dopingkontroller kan
videreføres.

V o t e r i n g :

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling
og forslaget fra Venstre ble innstillingen bifalt med 98
mot 8 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 16.10.52)

S a k  n r .  1 1

Referat

Presidenten:  Det foreligger ikke noe referat.
Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.
Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens

§ 37 a før møtet heves? – Det har ikke skjedd.

Møtet hevet kl. 16.12.


