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President: O l e m i c T h o m m e s s e n

D a g s o r d e n (nr. 7):

1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling
til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler
og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til
statsbudsjett 2015
(Innst. 1 S (2014–2015))

2. Interpellasjon fra representanten Hadia Tajik til justis-
og beredskapsministeren:

«Gjørv-kommisjonen NOU 2012: 14 skriv at det
som skilte «det som gikk godt fra det som gikk dårlig
22/7, i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og le-
derskap, og hvordan mennesker og organisasjoner ut-
øvet den myndighet de var gitt» (side 458). Dei peika
òg på at endringar i haldningar, leiarskap og kultur «må
utvikles over tid» (side 451). Liknande resonnement er
lyfta som generelle poeng i Difi-Rapport 2013: 3, Eva-
luering av Politidirektoratet, og i Politianalysen NOU
2013: 9. Eg vil invitera statsråden til å gjera greie for
korleis han vil arbeida med dette. Statsråden kan rekna
med å få ein liknande invitasjon frå meg igjen om eitt
år. Eg avgrensar til tiltak i politiet, Politidirektoratet og
Justis- og beredskapsdepartementet.

Korleis vil statsråden arbeida med haldningar, kul-
tur og leiing?»

3. Referat

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant
Per Almar Aas

Presidenten: Ærede medrepresentanter!
Tidligere stortingsrepresentant Per Almar Aas døde

18. mai 2014, nær 85 år gammel. Han representerte Troms
Kristelig Folkeparti på Stortinget fra 1973 til 1989.

Per Almar Aas var født i Ballangen i Nordland, der for-
eldrene hans hadde et småbruk. Som så mange andre i hans
generasjon og med hans bakgrunn begynte han tidlig i ar-
beidslivet, samtidig som han leste seg opp og etter hvert
tok utdannelse som lærer.

I 1959, 30 år gammel, begynte han som lærer og ble
etter hvert skolestyrer og rektor. I 1967 ble han valgt inn
i bystyret i Harstad for Kristelig Folkeparti, og i 1969 ble
han første vararepresentant til Stortinget fra Troms – valgt
på en fellesliste med Senterpartiet. I 1973 ble han valgt inn
på fast plass.

I 1981 opplevde Per Aas det litt nervepirrende at det
måtte holdes omvalg i Troms på grunn av feil som var gjort
ved opptellingen. Omvalget sikret imidlertid mandatet
hans med atskillig større margin enn det ordinære valget.

Per Aas var medlem av samferdselskomiteen gjennom
hele sin stortingstid, noe som gjorde at han ble en erfa-
ren politiker på dette saksfeltet. Han var fødselshjelper for
mangt et vei- og broprosjekt. Samtidig var han ingen ett-
feltspolitiker. Han var en fargerik politiker som tok ak-
tivt del i de ulike debattene i nasjonalforsamlingen. Han
hadde ofte en treffende og god replikk, særlig når debat-

ten gikk mot slutten. Gjennom mange år ivaretok han også
innpiskerjobben i stortingsgruppen.

I sin tid på Stortinget var Per Aas også aktiv i interna-
sjonale organer, som Den interparlamentariske union og
NATOs parlamentariske forsamling.

Per Aas var også aktiv innenfor kristent organisasjons-
arbeid – ikke minst i Santalmisjonen. Han drev også som
oppfinner, og fikk priser for sine gode ideer. Som person
var han oppmerksom og imøtekommende, og han var en
person man satte pris på også når man var uenig med ham.
Det er et varmt menneske og en dyktig politiker som nå har
forlatt oss.

Vi lyser fred over Per Almar Aas’ gode minne.

Representantene påhørte stående presidentens minne-
tale.

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Nord-
land fylke, Tom Cato Karlsen, har tatt sete.

Fra representantene Elin Rodum Agdestein, Trond
Giske, Oskar J. Grimstad, Per Olaf Lundteigen, Magne
Rommetveit og Sveinung Stensland foreligger søknader
om permisjon i tiden fra og med 20. oktober til og med
14. november – alle for å delta i De forente nasjoners
69. ordinære generalforsamling, andre del, i New York.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknadene behandles straks og innvilges.
2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i per-

misjonstiden:
For Buskerud fylke: Gerd Eli Berge 20.10–13.11
For Hordaland fylke: Eigil Knutsen 21.10–13.11
For Møre og Romsdal fylke: Mette Hanekamhaug
21.10–13.11
For Rogaland fylke: Sissel Knutsen Hegdal 21.10–
13.11
For Nord-Trøndelag fylke: Gunnar Viken 21.10–
13.11
For Sør-Trøndelag fylke: Gunn Elin Flakne 20.10–
13.11

Presidenten: Representanten Hege Haukeland Liadal
vil fremsette et representantforslag.

Hege Haukeland Liadal (A) [10:05:40]: På vegne av
representantene Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen og
meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å god-
kjenne Harstad kommunes søknad om å bli friby for en
forfulgt musiker.

Presidenten: Janne Sjelmo Nordås vil fremsette et re-
presentantforslag.

Janne Sjelmo Nordås (Sp) [10:06:13]: På vegne av
representantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og meg
selv har jeg gleden av å framsette et forslag om oppretting
av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på regle-
mentsmessig måte.
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S a k n r . 1 [10:06:41]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til
komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og ut-
kast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbud-
sjett 2015 (Innst. 1 S (2014–2015))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 [10:07:10]

Interpellasjon fra representanten Hadia Tajik til justis-
og beredskapsministeren:

«Gjørv-kommisjonen NOU 2012: 14 skriv at det som
skilte «det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22/7, i ho-
vedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og
hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndig-
het de var gitt» (side 458). Dei peika òg på at endringar i
haldningar, leiarskap og kultur «må utvikles over tid» (side
451). Liknande resonnement er lyfta som generelle poeng
i Difi-Rapport 2013: 3, Evaluering av Politidirektoratet,
og i Politianalysen NOU 2013: 9. Eg vil invitera statsrå-
den til å gjera greie for korleis han vil arbeida med dette.
Statsråden kan rekna med å få ein liknande invitasjon frå
meg igjen om eitt år. Eg avgrensar til tiltak i politiet,
Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Korleis vil statsråden arbeida med haldningar, kultur
og leiing?»

Hadia Tajik (A) [10:08:36]: Formuleringa «kultur,
haldningar og leiarskap» har vorte brukt om mange for-
hold etter rapporten frå Gjørv-kommisjonen i 2012. Eg ser
behovet for ei viss tverrpolitisk forankring av korleis dette
kan verta forstått, og korleis me kan støtta opp under det,
både frå Stortinget og frå regjeringa si side. Eg ønskjer å
gjera det til ein årleg debatt, for kultur, haldningar og leiar-
skap er ikkje noko ein kan endra frå eitt år til eit anna.
Det handlar om dei lange linjene. Alle partia vert på denne
måten inviterte til å ta stilling til kva det er dei forventar
av politiet, Politidirektoratet og Justisdepartementet i dette
spørsmålet. Det er forventningsavklaringar som eg trur vil
vera nyttige for alle partar.

Etter mi meining er ein god beredskapskultur open,
handlingsorientert, samarbeidsvillig, kunnskapssøkjande
og sjølvransakande. Ein god beredskapskultur inneber å
ikkje skyva ansvar på andre. Ein god beredskapskultur tek
ansvar og ber ikkje berre om leiing, men utøver sjølv leiar-
skap, spør ikkje berre kva andre kan gjera, men kva kvar
enkelt kan gjera sjølv – aleine og saman med andre.

Organisasjonskultur vert ikkje vedteken, han vert
skapt, forma og endra ut frå kva som vert sett på som rik-
tig å gjera. Som regel er desse ideane uuttalte ved at dei
sit i veggene og vert lite diskuterte. Det kan handla om
dei små tinga, som sjargong og vitsar, eller om forhold
som har meir gjennomgripande betydning, som kva som
gjev autoritet og ikkje. For ordens skuld vil det innanfor
omgrepet «beredskapskultur» eller «organisasjonskultur»
vera eit lappeteppe av kulturar. Ordenspolitiet opptrer ann-

leis enn beredskapstroppen, operasjonsleiaren annleis enn
politimeisteren og byråkratane i Politidirektoratet annleis
enn byråkratane i Justisdepartementet.

Alle arbeidsplassar har sine kulturar. I ei svensk doktor-
avhandling om organisasjonskulturen i politiet vert svensk
riksrevisjon sitert på denne måten:

«Det finns polisar som ifrågasätter ledningen. De
anser at polisledningen inte består av riktiga poliser,
eftersom de är polischefsutbildade jurister.»
Det er eitt eksempel på korleis det kan vera ulike kul-

turar i éin etat. Kultur kan på den måten definera kva som
er viktig. Kultur er likevel «felles oppfatningar, idear, tra-
disjonar og normer som dei tilsette deler». Definisjonen
kjem frå Edgar Schein, som er ein anerkjend professor i or-
ganisasjonsutvikling. Organisasjonskultur seier altså noko
om kva som vert forventa, og kva som er suksesskriterium
på ein arbeidsplass.

Finn-Arild Bystrøm, som har vore tilsett i politiet sidan
1999, skreiv i år ei masteroppgåve om korleis det er å vera
ny leiar i politiet. I oppgåva peiker han på tilfeldigheiter og
manglande strategi rundt utveljing og oppfølging av leia-
rar i norsk politi: Enkelte vert leiarar fordi det er deira tur,
ikkje fordi dei er best eigna. Han peiker altså på korleis
uskrivne suksesskriterium reproduserer seg sjølve. I dette
ligg det eit viktig paradoks – dei nye leiarane vert rekrut-
terte av dei gamle kulturberarane og etter deira erfarings-
baserte kriterium. Samtidig vert dei forventa å utvikla vi-
dare ein etablert kultur som dei samtidig vert sosialiserte
inn i, bl.a. gjennom vilkårlegheita i rekrutteringsmetodane.

I så måte var det forfriskande å høyra politimeister Arne
Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt tidlegare i år. Follo po-
litidistrikt har allereie vore igjennom strukturelle endrin-
gar. Olafsen gav uttrykk for at dei såg desse endringane
som ei moglegheit til òg å endra rekrutteringsprosessane
for leiarutveljingar. Dei kartla leiareigenskapane til aktu-
elle leiaremne og la meir vekt på det enn f.eks. ansienni-
tet. Dei braut opp tradisjonar, og dei skapte systematikk.
Dei identifiserte kva som gjorde enkelte betre eigna enn
andre til å vera leiarar. Ifølgje Agenda Kaupang, som i
2012 evaluerte omstillingane i Follo, har det både ført til
at nye leiarar i politidistriktet i større grad enn før kan
innta rolla som faglege – altså ikkje administrative – lei-
arar, og til at leiarane har fått frigjort meir tid til å utøva
leiarskap.

Eg har forventningar om at den komande politireforma
vil leggja opp til ein liknande arbeidsmetode – bryta tra-
disjonar og vilkårlegheit, gjera utveljingsprosessane føre-
seielege i større grad, definera tydelegare kva me ventar av
leiarar, og ikkje minst støtta betre opp om dei som vert det.
Ingen vert gode leiarar over natta. Det er ei ferdigheit som
må trenast opp på linje med skyteferdigheiter eller evne til
å løfta tungt eller springa langt.

Gjørv-kommisjonen avgrensa aldri diskusjonen om
kultur, haldningar og leiarskap til politiet. Dei skreiv at
dette skilde det som fungerte, frå det som ikkje fungerte,
uavhengig av kvar i den totale beredskapen det var snakk
om. Det er difor òg naturleg å nemna Helsetilsynets rap-
port om Justisdepartementet frå tidlegare i år. Dei omtaler
samarbeidsforholdet mellom politiavdelinga og rednings-

16. okt. – Interpellasjon frå repr. Tajik om korleis statsråden vil arbeide med haldningar, kultur og
leiarskap i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet

2152014



og beredskapsavdelinga som så krevjande at det kan gå ut
over effektiviteten i og kvaliteten på samfunnstryggleiks-
og beredskapsarbeidet. Det er ingen grunn til å tru at den
typen mangel på samhandling ikkje òg kan forplanta seg
nedover i systemet og få store konsekvensar. Eg forven-
tar av vår framtidige beredskapskultur på alle nivå at han
har godt samarbeid som eit etablert suksesskriterium, og
at Justisdepartementet sjølv må gå føre som eit godt føre-
bilete. Samarbeid og samhandling er allereie forankra i
planverk, men det må òg verta absorbert i det daglege vir-
ket. Planar er trass i alt framleis berre planar. Det er berre
handlingar som er handlingar.

Når det gjeld det daglege samarbeidet på den enkel-
te arbeidsplassen, legg eg vekt på dialogkompetanse og at
leiarane er gode prestasjonshjelparar for sine tilsette. Når
det gjeld det nødvendige samvirket mellom naudetatane,
legg eg vekt på gjensidig respekt for kvarandres roller og
tett kontakt òg utanom katastrofar. Det dannar grunnlaget
for å samhandla betre når det verkeleg gjeld. Dette er det
me må stå for – at det ikkje handlar om å vera best i klas-
sen, men om å leia den beste klassen, som Kristin Aga,
tillitsvald i Oslo politiforening, har teke opp, at gode leiar-
eigenskapar skal telja meir enn fagleg tunge cv-ar, som
Hanne Kristin Rohde, som var seksjonsleiar i Oslo politi-
distrikt, har teke opp, at folk i beredskapsetatane som prak-
tiserer openheit, får respekt, ikkje kritikk, som Torbjørn
Aas, som var politimeister i Vest-Finnmark politidistrikt,
har teke opp. Ove Sem, tidlegare forbundssekretær i Poli-
tiets Fellesforbund, skriv i siste Politiforum om viktigheita
av utvikling gjennom kollektiv og individuell læring. Han
skriv:

«Redselen for å gjøre feil vil lett lede til dårlige-
re mental beredskap, og rommet for felles refleksjon i
politiet kan raskt utebli fordi tryggheten mangler.»
Det trur eg Sem har rett i. Me må skapa det rette rom-

met, der me seier takk for den jobben alle som jobbar
med tryggleik og beredskap, gjer. For dette er folk som har
hovud og hjarte på rett plass. Men det me òg kan seia, er
at dette vert vegen vidare no – ikkje eit feilfritt politi, men
eit politi som vil læra av sine feil, ikkje eit byråkrati der
kvar avdeling er seg sjølv nok, men eit byråkrati som ar-
beider på tvers, ikkje politikarar som spelar opp politiske
forskjellar, men politikarar som samarbeider og trekkjer i
same retning.

Under den førre regjeringa vart det sett i gang ein del
initiativ for å skapa forandring til det betre. Blant anna vart
det allereie i 2012 sett av midlar til eit program for end-
ringsleiing i Politidirektoratet og Justisdepartementet. Det
vart sett i gang kurs om beredskap og krisehandtering for
Politihøgskolen og Forsvarets høgskole. Det vart gitt nye
instruksar for beredskap i 2012, for redningstenesta i 2013
og for Politidirektoratet og politidirektøren, som klargjer
ansvar, roller og oppgåver. Det har òg kome inn nye leiarar
på ulike nivå.

Eg vert alltid glad når justisministeren byggjer på tidle-
gare regjeringsarbeid. Samtidig er det interessant, sikkert
både for han og for andre, å høyra kva sjølvstendige initia-
tiv han vil ta i arbeidet med kultur, haldningar og leiarskap.
Eg ser fram til debatten.

Statsråd Anders Anundsen [10:18:24]: Ledelse,
holdninger og kultur i politi- og beredskapssammenheng
har vært underfokusert i mange år. Derfor synes jeg det
er inspirerende at et tidligere medlem av regjeringen Stol-
tenberg II tar opp denne problematikken, når interpellan-
ten selv er gått inn i opposisjonens rekker. Det er viktig
å løfte diskusjoner om ledelse, kultur og holdninger for å
sikre forankring også i parlamentet. Derfor vil jeg takke
representanten Tajik for å ha tatt initiativ gjennom denne
interpellasjonen.

Jeg vil imidlertid tillate meg å peke på at Tajiks regje-
ring hadde satt opp 54 hovedmål og delmål for justissek-
toren i sitt siste fremlagte statsbudsjett – og ledelse var
ikke nevnt i ett eneste av dem. Nå har denne regjeringen
og jeg endret hele målstrukturen for justis- og beredskaps-
feltet for å gi klarere prioritering og tydeligere ledelse. I
antall er det nå ti mål, hvor det ene heter: Bedre ledelse
og styrket ledelseskultur. Slik sett er det også en tydelig
prioriteringsendring fra forrige til nåværende regjering.

Ledelse er ikke noe som bare ligger på toppen av en
organisasjon. Ledelse utøves i alle ledd, hele tiden. Det å
være trygg i sine lederoppgaver og ha nødvendig tillit til
og rom for ledelse er viktig. Ledelse skjer fra politibetjen-
ter og oppover. Jeg sier det egentlig på den måten, for vel-
dig ofte forveksler vi ledelsesperspektivet med en pyrami-
de ovenfra og ned. Men ledelse utøves i absolutt alle ledd
i en organisasjon. Det å sikre godt lederskap i alle ledd
er en forutsetning for å lykkes med de viktige oppgavene
vi har på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet, og
hvor politiet er en av de mest sentrale aktørene.

Da Gjørv-kommisjonen la frem sin rapport etter ter-
rorangrepet mot Norge, bekreftet den at det var et vesent-
lig forbedringspotensial, særlig hva gjelder politiets evne
til ledelse, men pekte også på at den kulturen og de hold-
ningene som de fant i sitt arbeid, ikke var forenlig med de
forventninger vi som samfunn skal ha til politiet.

Jeg vil imidlertid understreke to ting i den sammen-
heng, for det første at konklusjonene ikke var et angrep på
dem som arbeidet i etaten, men en sterk oppfordring til å
tenke annerledes i organisasjonen Politiet, og for det andre
at begrepene «ledelse, kultur og holdninger» er ganske dif-
fuse, og å bidra til endringer er en kompleks og mangfoldig
utfordring.

Politiet er i gang med en av de største endringene i eta-
tens historie. De neste årene skal vi bygge et bedre og mer
moderne politi som jobber mer effektivt, som er rustet til å
møte fremtidens kriminalitet, og som skaper trygghet der
folk flest bor og ferdes.

Kulturbegrepet favner vidt og er på mange måter et til-
svar til en slags overdreven tro på at endringer kan gjen-
nomføres ut fra tekniske og rasjonelle prosesser alene. En
praktisk tilnærming til begrepet «kultur» kan derfor be-
skrives som uttrykket «måten vi gjør ting på hos oss».
Det gir en slags inngang til å snakke om kultur som gode
eller mindre gode måter å løse politioppgaver på. I Difi-
rapporten, Evaluering av Politidirektoratet, omtales direk-
toratet og deler av etaten som å være preget av en «kon-
servativ ordrekultur og en enda mer konservativ jurist- og
byråkratikultur».
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Å bevege en hel organisasjon i en ny retning kan med
andre ord ikke gjøres gjennom rasjonelle og instrumentel-
le tiltak alene. Kultur og holdninger må utvikles gjennom
dialog, respekt og handling. Det er også viktig å sette så
tydelige, klare og konkrete krav som mulig til de konkrete
endringene man ønsker å oppnå.

I politiet er man nå i gang med å etablere flere arenaer
hvor ansatte og ledere møtes for å dele erfaring og utvik-
le en felles forståelse for endring, retning og konkret hand-
ling. Målet er å skape en felles forståelse for hva vi vil med
fremtidens politi, som utgangspunkt for å utvikle ledelse,
kultur og holdninger.

Jeg vil trekke frem noen av de prosessene som er i
gang for å styrke etatens samhandlings- og gjennomfø-
ringsevne. Difi fremhever i sin evaluering av Politidirek-
toratet hvor viktig det er at direktoratet utvikler seg til å
bli «et reelt utviklings-, ledelses- og samordningsorgan for
norsk politi». Politidirektoratet må ha kompetanse og res-
surser til å se sammenhenger og representere et helhetsbil-
de, noe som er helt nødvendig både som utgangspunkt for
politikkutformingen i Justis- og beredskapsdepartementet
og for strategiske veivalg i forbindelse med direktoratets
styring og ledelse av etaten.

For at Politidirektoratet skal kunne fylle denne rollen,
har direktoratet etablert en ny organisasjonsstruktur, hvor
HR, IKT og beredskap er løftet opp på strategisk nivå. Det
er rekruttert nye ledere i 60 pst. av stillingene. Som en opp-
følging av omorganiseringen i Politidirektoratet er det satt
i gang et bredt anlagt utviklingsarbeid, med særlig fokus
på styring, ledelse, medarbeiderskap og arbeidsprosesser.
Dette perspektivet er viktig både under kriser og for or-
dinær drift. Det er generelt avgjørende med tydelig ledel-
se, kontroll og koordinering og klare roller og ansvar. En
velutviklet risikoerkjennelse og gjennomføringsevne kan
i mange situasjoner være helt avgjørende for å lykkes,
særlig i krisehåndtering.

Politiet har gjennomført en rekke tiltak for å styrke be-
redskapsevnen. Det er gjennomført stabs- og lederutvik-
ling, og det har vært gjennomført flere store og mindre
øvelser nasjonalt og lokalt, hvor dette er vektlagt. God le-
delse i det daglige kjennetegnes også ved at det er gitt en
tydelig retning for utvikling av etaten, og man sikrer gode
endringsprosesser. Det er igangsatt et omfattende ledelses-
utviklingsprogram med vekt på å utvikle en felles forståel-
se for samfunnsoppdraget, for en enhetlig og helhetlig le-
delsespraksis og for å øke den enkeltes bevissthet for seg
selv som leder.

Etatens viktigste ressurs er menneskene som jobber der.
For å sikre at politiet er en attraktiv arbeidsplass som leve-
rer gode resultater, må ledelse innebære utvikling av godt
medarbeiderskap og kompetente medarbeidere. Det ligger
også til grunn for de krav og forventninger Politidirekto-
ratet stiller til rekruttering og utvikling av ledere. Etaten
er avhengig av motiverte og dyktige medarbeidere som bi-
drar til å løse politiets samfunnsoppdrag. Jeg mener vi nå
må se på lederrekrutteringen i hele politiet og gjøre politiet
attraktiv som arbeidsplass, også for personer med annen
fagbakgrunn enn bare den politifaglige eller juridiske.
Ledelseskompetanse må være en kvalifikasjon i seg selv.

Politidirektoratet har også utviklet en medarbeider-
plattform basert på kjerneverdier som respekt, helhetsori-
entering, modighet og å være tett på. Det presenteres for
politimestrene i løpet av de nærmeste ukene. Det leg-
ges frem egne verktøy for at tilsvarende prosess kan gjen-
nomføres lokalt. Politidirektoratet har videreutviklet eta-
tens verktøy og prosesser for medarbeidersamtaler – som
er en viktig lederoppgave – og det er viktig å knytte den
enkeltes oppgaver, arbeidsplan og utviklingsplan tydeli-
gere til politiets fremtidige behov for oppgaveløsning og
kompetanse. Opplæring vil bli gjennomført i alle deler av
politiet. Politidirektoratet planlegger også en stor ny med-
arbeiderundersøkelse i 2015, som vil gi et godt utgangs-
punkt for å vurdere hvordan tilstanden oppleves på det
tidspunktet.

Jeg er også veldig opptatt av at Politidirektoratet skal
klargjøre og dyrke frem et tydeligere lederskap. Der er det
skjedd mye det siste året, og ikke minst viser erfaringene
fra terrortrusselen i sommer at vi har et mer fremoverlent
og tydelig politidirektorat. Det er en viktig forutsetning for
at vi skal lykkes i dette arbeidet. Politidirektoratet arbei-
der videre med å utvikle en tydelig rolle og ansvarsdeling
mellom direktoratet, særorganene og politidistriktene.

Justis- og beredskapsdepartementet, som har det over-
ordnede ansvaret for styring av politi- og lensmannsetaten,
har satt i gang flere utviklingstiltak som omfatter organi-
sasjon, ledelse og kultur i departementet. Departementet
har fått på plass en ny virksomhetsstrategi, nye ledere og
medarbeiderkriterier, et bedre system for styring og en helt
ny målstruktur. Det arbeides nå videre med å videreutvik-
le styringssystemet for å sikre at det støtter opp om en ef-
fektiv oppgaveløsning og sikrer kvaliteten i utføringen av
samfunnsoppdraget. Departementet har i den forbindelse
bl.a. intensivert styringsdialogen og fortsetter det arbeidet
gjennom flere direktemøter mellom øverste politiske le-
delse og etatslederne. Det bidrar til forankring og korte
beslutningslinjer der det er behov for det.

Vi er også i gang med en omfattende organisasjonsut-
viklingsprosess – det er jo det moderne ordet for omor-
ganisering – for å styrke samfunnssikkerhets- og bered-
skapsarbeidet. Prosessen skal også lede til at vi forbedrer
samordningen og samhandlingen på området. Alt ledel-
sesarbeid i departementet er forankret hos departementets
øverste ledelse.

Det er gjort mye, men det kan gjøres langt mer. Arbei-
det med holdninger, kultur og ledelse er et arbeid som må
pågå hele tiden. Det må ligge som en premiss når vi ut-
vikler virksomhetene videre. Det må være fokus i store og
mindre reformer, men det må først og fremst være en del
av vårt daglige fokus – hele tiden å tenke på hvordan vi kan
bli bedre, og hvordan vi kan bidra til å skape bevegelse og
ledelse.

Jeg ser frem til debatten.

Hadia Tajik (A) [10:28:31]: Eg takkar justisministe-
ren for det innleiande svaret. I tidleg fase som justisminis-
ter uttalte han på spørsmål frå ein journalist at han ville
vera politiets kritiske venn. I rolleavklaringa si ånd lurer eg
på om justisministeren kan utdjupa det.
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Statsråd Anders Anundsen [10:29:11]: Det skal jeg
med største glede gjøre. Jeg mener at vi er i en situasjon
hvor vi har opplevd i årevis, særlig etter terrorangrepene
mot Norge i 2011, at politiet har vært utsatt for massiv kri-
tikk. Mye av den kritikken har vært velfortjent, en del av
den har gått for langt på en del områder. Jeg tror vi, når vi
har en kritisk gjennomgang av en etats virksomhet, også
må huske på alt det gode arbeidet som gjøres i politiet hver
eneste dag. Dette er medarbeidere som går på jobb hver
eneste dag for å sikre og trygge våre liv. Derfor er det vik-
tig for meg å bidra til at vi i den oppfølgingen som vi har
av en del av de kritikkpunktene, ikke bare fokuserer på det
negative, men også fokuserer på det positive. Jeg er opptatt
av at vi skal ha et politi som er stolt av å være politi, som
er stolt av de leveransene de har, og det er vår oppgave som
politikere å legge rammeforholdene til rette for at de skal
oppnå det. Det er denne regjeringen i gang med å gjøre. Da
må man tenke helhet, og da må man tenke langt frem, sam-
tidig som man skal løse de utfordringene som ligger foran
oss.

Så er det slik med gode venner at de sier fra når ting
ikke fungerer ordentlig, at de tør å være kritiske og peke på
områder som ikke passer akkurat inn i den fremtidsvisjo-
nen som vi skal ha. Det er det jeg mener med å være poli-
tiets kritiske venn. Jeg vil være en ekte venn av politiet i
Norge, jeg vil være en som står opp for norsk politi. Men
jeg vil også være en statsråd som tør å si fra når det er ting
som ikke fungerer, når det er nødvendig å gjøre endringer,
når det er viktig å tenke annerledes.

Jeg tror det er viktig for norsk politi å vite at de har
statsråden sin i ryggen. Det har de, og de skal vite at de har
en statsråd som står trygt i den tilliten jeg har til norsk po-
liti, ved bl.a. å tørre å si fra når det er forbedringspotensial.
Jeg tror at vi i de debattene vi skal ha om hvordan politiet
skal være i fremtiden, aldri skal glemme at vi har et politi
som på mange områder leverer bra. Men det skal aldri være
en hvilepute opp mot å levere bedre. Det er alltid slik at vi
kan gjøre ting enda bedre. Derfor synes jeg det er flott at vi
nå får en debatt i Stortinget også om hvordan vi skal tenke
ledelse, kultur og holdninger i praksis. Det er lett å snak-
ke om ledelse, kultur og holdninger som et problem uten
å definere hva problemet i realiteten er, og hvis man ikke
klarer å konkretisere hva som er det reelle problemet, er
det veldig vanskelig også å løse det. Det er den jobben som
både Justis- og beredskapsdepartementet og politiet selv
er i ferd med å materialisere. Vi gjør om disse litt diffu-
se begrepene til praktisk handling. Vi tenker ledelse, hold-
ning og kultur i alt det arbeidet som nå gjøres for å bedre
fremtidens politi enda mer.

Lene Vågslid (A) [10:32:20]: Eg vil òg starte med å
takke interpellanten for å setje eit veldig viktig tema på
dagsordenen, eit tema som eg veit at leiaren i justiskomi-
teen er veldig oppteken av. Eg er veldig glad for at me
får debattere framtidas politi og ikkje berre debattere dei
kvantitative måla, som me politikarar ofte likar. Det blir
ofte mange debattar om kor mange politifolk me skal ha,
kor mange politidistrikt me skal ha – ting me kan telje.
Men som både leiaren av justiskomiteen og justisministe-

ren var inne på, er dette eit tema som både er komplekst
samansett og vanskeleg, og også, trur eg, noko tabubelagt.

Som komitéleiaren viste til, har Finn-Arild Bystrøm,
som dessutan er lensmann i heimkommunen min, Tokke,
skrive ei veldig interessant masteroppgåve om det å vere
ny leiar i politiet. Denne har fått god merksemd og inne-
held mange interessante funn. Gjennom intervju med ni
forskjellige nye leiarar frå ni forskjellige politidistrikt er
det tre oppgåver frå denne masteroppgåva eg har lyst til å
trekkje fram i denne debatten.

Det viser seg at det er for få leiarar med formalkompe-
tanse i leiing i politiet. 75 pst. av norske politileiarar har
inga form for leiarutdanning.

Politileiarar manglar grunnleggjande forståing for kor-
leis ein kultur oppstår eller blir danna, korleis han kan
handterast eller endrast, og korleis ein kan bruke kultur
som ein del av eit aktivt leiingsverktøy.

Bystrøm viser òg til at politiets hierarkiske struktur-
oppbygging og rangordning ofte er eit hinder for kreati-
vitet, reell samhandling og dei tilsette sin medverknad i
eigen kvardag. I prinsippet vil alltid dei med høgare rang
ha rett – sjølv om ein har feil – i kraft av å ha høgare rang.

Eg har, som komitéleiaren, store forventningar til at den
komande politireforma vil handle om dette temaet og vil
føreslå tiltak og metodar som kan ta tak i dei utfordringane
som bl.a. masteoppgåva til Bystrøm viser. Eg meiner det
må vere viktig å vurdere ei betre leiarutdanning. Det er eit
paradoks at det er krav til politiet om kompetanse i etter-
forsking, avhøyrsteknikk, køyring og skyting, men ikkje
når det gjeld folk i organisasjonen.

Det er positivt at Bystrøms undersøking viser at mange
nye leiarar i politiet ser det som både positivt og meinings-
fullt å arbeide som leiar i politiet, at dei er glade for å ha
jobben og opplever fridom. Samtidig må me merke oss at
nye leiarar i politiet saknar oppfølging. Oppgåva til By-
strøm viser at ingen av dei nye leiarane han intervjua, blei
følgde opp som leiarar. Han viste til at det var få av dei nye
leiarane som visste kva for krav som blei sette til dei, og at
dei i for liten grad blei fortalde kva som skulle gjerast.

Det er ikkje vanskeleg å skjøne at det kan vere tøft å stå
åleine som ny leiar i politiet. Eg meiner dette er eit område
det er viktig at justisministeren merkar seg.

Framtidas politi handlar om så mykje meir enn struktur
og organisasjonskart. Det handlar om – det trur eg me er
veldig einige om – kva for samfunnsoppdrag politiet skal
ha, og kva verktøy dei får på vegen for å løyse desse. Eg
vil òg understreke at ein debatt om kultur og leiarskap i
politiet ikkje handlar om at det ikkje blir utøvd god leiar-
skap i politiet eller i andre beredskapsetatar i dag. Me har
veldig mange gode eksempel på at det gjer det. Men me
må ta tak i det faktum at det nokre gonger blir utøvd svak
leiarskap, at det er ulike årsaker til det – både mangel på
oppfølging og kanskje det hierarkiske systemet til tider blir
eit hinder – og at vi ikkje gjev politistudentar god nok ut-
danning når det gjeld handtering av folk. Mange mang-
lar leiarkompetanse, og mange manglar kanskje rom for å
leie. Eg meiner at funna i Bystrøms masteroppgåve «Ny
som leder i politiet» i alle fall tyder på at her er det mykje
å hente og fleire viktige ting og element å ta tak i. Dette
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håper eg justisministeren også vil ta med seg i arbeidet med
politireforma.

Ein kan ikkje organisere seg til betre leiing, og ein kan
ikkje vedta betre kultur. Dette må skapast, og det krevst
andre typar tiltak. Arbeidarpartiet ser veldig fram til å ta
diskusjonen om dette vidare, noko me håper å få godt høve
til når me skal behandle politireforma her i Stortinget.

Hårek Elvenes (H) [10:37:09]: Interpellanten skal ha
pluss i margen for å ha tatt opp dette viktige temaet. Det er
en samlet justiskomité som føler sterkt ansvar for å få en
bedring på det som interpellanten tar opp. Gjørv-kommi-
sjonen kom med en hard dom over norsk politi. Nåværende
leder i Politiforbundet, Sigve Bolstad, uttalte i Aftenposten
14. august 2012 at «mye av det som står i denne rappor-
ten kommer til å prege oss i lang, lang tid fremover». Det
som skilte det som gikk godt, fra det som gikk dårlig, har
med kultur, holdninger og ledelse å gjøre. Det har vært ri-
kelig med tid i norsk politi til å utvikle både kultur og ukul-
tur. Som kjent går det en hårfin grense mellom kultur og
ukultur i enhver organisasjon. Lensmannsetaten er 800 år
gammel, og politietaten er 400 år gammel.

Det er vanskelig å lede store organisasjoner, og det er
spesielt vanskelig å lede store organisasjoner i det offentli-
ge. Hvorfor er det slik? Problemet i offentlige organisasjo-
ner og norsk politi er at det finnes veldig mange mål. Når
målene blir mange, mister de sin styringskraft, og de mis-
ter sin retning for organisasjonen. Derfor vil regjeringen nå
redusere de 54 målene som den gamle regjeringen overle-
verte, til 10 mål. Dette er helt sentralt for å kunne rette kur-
sen inn på det som er viktig, og det som er mindre viktig,
det som skal leveres, og det som ikke skal leveres. Hvor-
dan skal man kunne evaluere om en leder leverer det som
er forventet i sin viktige jobb, når han blir målt opp mot et
målhierarki der alle er nevnt og ingen er glemt? Da taper
målene sin kraft.

Gjørv-kommisjonen påpekte at det var fundamentale
behov for å gjennomføre dyptgripende endringer i norsk
politi. Skal politiet lykkes i denne endringsprosessen, er
det avgjørende viktig at vi får med mellomledernivået i
politiet. Med en etat/politietat der ledelsen prater om mel-
lomlederne som en del av de tillitsvalgte, som noen som
ikke spiller med ledelsen, og der mellomlederne omtaler
ledelsen som en egen del av organisasjonen som de faktisk
selv ikke er med i, har man ikke et godt grunnlag for å lyk-
kes i å lede en organisasjon. Det mellomledelsen gjør og
bibringer til medarbeiderne, er helt avgjørende for om man
skal lykkes i en endringsprosess. De tolker, de kommunise-
rer til sine medarbeidere og er bindeleddet i ledelsespyra-
miden fra topp til den bredere pyramide i bunn.

Norsk politi er, som mange andre offentlige virksom-
heter, mer styrt enn ledet. Politiet bør gjennomgå sin egen
ledelsesutvelgelsesprosess, som interpellanten – og for så
vidt også justisministeren – var inne på. Ledertalenter må
kartlegges tidlig. Det å overta som leder i en avdeling etter
ti-femten år der man har vært kollega og medarbeider og
ikke får en formalkompetanse for å lede det man nå skal
lede, er et særdeles dårlig utgangspunkt. Da fører man fort
videre arven fra lederen man overtok fra. Det bør i langt

større utstrekning brukes stillingsrotasjoner i norsk politi,
slik det gjøres i Forsvaret, der man kvalifiseres til en høye-
re stilling gjennom å rotere mellom flere stillinger, slik
at man er kvalifisert den dagen man påtar seg en høyere
lederoppgave.

Norsk politi er preget av en veldig sterk korpsånd. Det
er en verdi i seg selv som vi som politikere må bakke opp
og hegne om. Det er det grunnlaget politiet skal utvik-
le seg videre fra. Men faren med en sterk korpsånd er at
man kan være lite mottagelig for synspunkter og nødven-
dige korreksjoner fra omgivelsene rundt. Det har vært litt
av problemet i norsk politi. Det er også tankevekkende at
i en tiårsperiode var den fremste offentlig oppfattede re-
presentanten fra norsk politi ikke norsk politiledelse, men
fagforeningslederen.

I forrige uke var justiskomiteen på komitémøte hos po-
litimesteren i Oslo. Da sa politimesteren i Oslo at Oslo-
politiet får til det som Oslo-politiet bestemmer seg for å
få til. Det var veldig oppløftende å høre, og jeg håper og
forventer at det også er holdningen i norsk politi.

Jan Arild Ellingsen (FrP) [10:42:13]: Jeg får slutte
meg til de andre som har sagt at dette er en fin debatt. Det
er torsdag og grått ute, men debatten er god i Stortinget.
Sånn skal det være.

Jeg tror jeg skal starte et annet sted. Ledelse er ikke jakt
på syndebukker når ting går galt. God ledelse er å ha en
gjennomgang av situasjoner som ikke har vært optimale,
for å se om man kan oppnå bedre resultater en annen gang
i tilsvarende situasjon. Det er etter mitt skjønn den store
operative forskjell. Med det mener jeg at man skal være
utrolig forsiktig med å kritisere enkeltmennesker, uavhen-
gig av hvilken organisasjon de er i, når de står i en akutt
situasjon og gjør sitt beste der og da. Å skyte på ubevæp-
nede folk har aldri vært noen suksess, og det bør ikke være
noen suksess heller. Men man skal samtidig ha evnen til
å tørre å stille spørsmål ved måten det ble gjort på, for å
gjøre det bedre neste gang. Det mener jeg er en ansvarlig
måte å ta vare på sine ansatte på og drive ledelsesutvikling.
Til syvende og sist handler det om kvaliteten på den enkel-
te, det være seg leder eller de som er på gulvet og gjør den
kanskje aller viktigste jobben.

Ledelse, holdninger og kultur er noe som skapes av det
samfunnet vi er en del av. Det fins gode kulturer, det fins
såkalte ukulturer, og det fins skjulte kulturer. Men det som
til syvende og sist er løsningen på ting, er å være tyde-
lig på hva man ønsker seg. Jeg tenker: Er Stortinget som
organ tydelig på når man lager sitt statsbudsjett, hvilke
klare forventninger vi har til politisk ledelse i Justisdepar-
tementet? Er ledelsen i Justisdepartementet tydelig nok til
Politidirektoratet? Er Politidirektoratet tydelig nok ned til
politimestrene, til politiskolene? Alt dette er enkeltledd, og
med en gang du går fra ett punkt til et annet punkt, skaper
du en form for sårbarhet, fordi kommunikasjonen er essen-
siell i forhold til å få fram det budskapet du trenger for å
oppnå de målene du har. Debatten her er viktig, det er den
fullt ut. Men da skal vi også være tydelige på og bevisst
rollen vår som bestillere og på hva vi ønsker oss.

Norsk politi har tidvis fått juling med rette. Andre gan-
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ger har de fått det uten at det har vært berettiget. Men jeg
er helt enig i det justisministeren sa, at vi er nødt til å stille
spørsmålene kanskje aller mest når det er mest ubehagelig
å gjøre det. Tør vi ikke å gjøre det da, når skal vi da gjøre
det? Hvis vi kun skal diskutere solskinnshistoriene eller
størrelsen på parkeringsbøter, får vi et ganske tomt, smalt
og lite attraktivt samfunn.

Vi må tørre å ta de store diskusjonene, som vi gjorde
etter 22. juli. Som basisen i en enorm tragedie ble norsk
politi dissekert etterpå og målt alle veier. Man har også sett
på metodene som ble valgt. Jeg tror nettopp det er noe av
det som fører til suksess: Du må tørre å gjøre det når det er
på det mest ubehagelige.

Jeg mener at utdanningen er en nøkkel her, som det er i
resten av samfunnet. Kvaliteten på de studentene vi tar inn
på Politihøgskolen, er en nøkkel. Pensumet og hvordan de
møtes der, er kanskje den viktigste grunnpilaren i det pro-
duktet vi får ut etter hvert, fordi skolevesenet er en av de
viktigste påvirkerne vi har, det være seg hos oss som stor-
tingsrepresentanter når vi går tilbake og ser på hvordan vi
ble det vi ble, eller andre typer mentorer. Politihøgskolen
har en helt avgjørende rolle i dette, men den er da et verk-
tøy igjen for systemet, og systemet må sørge for at ting
virker i alle ledd.

Så har hver tid sine ledere. Jeg er såpass gammel at jeg
har møtt Truls Fyhn, Arne Huuse og Willy Haugli. I dag vil
noen si at de var noen dinosaurer, men på det tidspunktet
gjorde de en formidabel jobb. De var – jeg bruker et dårlig
begrep, men likevel – en type krigere, politikrigere, som
hadde mannskapet med seg i ett og alt. Når disse guttene
sa still opp, stilte folk opp og var med dem. Hvorfor det?
Jo, fordi det handlet om en gjensidig lojalitet, det handlet
om en tydelighet på hva man skulle gjøre, og så handlet det
om å være en leder som var livsanskuende og en leder som
ikke sviktet deg når ting ble vanskelige. Det er kanskje ut-
fordringen i dag, fordi vi har helt andre kriterier. I dag har
vi et system f.eks. på politimesternivå med en bonusord-
ning. Om det nødvendigvis fremmer et ensidig fokus kun
på det kvalitative politiarbeidet, er jeg ikke sikker på. Jeg er
ikke engang sikker på at jeg synes det er fornuftig å ha den
ordningen, men så lenge justisministeren ikke foreslår noe
annet, skal jeg forholde meg til den. Den dagen han kom-
mer med et forslag til noe annet, skal jeg drøfte det også,
selvfølgelig.

Så til representanten Vågslid, som jeg synes hadde et
godt resonnement da hun var inne på og pratet om at Stor-
tinget må være forsiktig med å måle bare kvantitet, man
må også se på andre ting. Men av og til er kvantitet også en
kvalitet.

La meg avslutte med å si at vi er ikke bedre enn det vi
totalt – samlet – er i stand til å gjøre.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [10:47:29]: Jeg vil også
få takke interpellanten for en veldig viktig debatt. Ut ifra
interpellasjonsteksten ser jeg fram til den samme debatten
om et år, og derfor vil jeg også takke statsråden for et of-
fensivt svar. Det er på sin plass å gratulere ham med ettårs-
dagen, og det offensive arbeidet som allerede er igangsatt,
er viktig. Det er en viktig debatt å ta med seg inn i det året

der Stortinget skal gjøre så store endringer i politiet. Og da
er jeg glad for at det varsles at dette vil være i fokus.

Mye av debatten om politiet tar utgangspunkt i de tra-
giske hendelsene 22. juli. Det var en rystelse for hele
Norge, og det var også en rystelse i politiet. Det har som
flere har sagt, nok også gjort at vi har vært urettmessige, at
politiet har fått for stor kritikk over hele linja. Men mange
av oss stilte nok spørsmål da vi så de tragiske hendelsene i
Årdal med bussdrapene, ved at læringen etter 22. juli ikke
hadde vært større.

Det er litt det jeg synes er viktig i debatten, at vi må
klare å skille mellom – som foregående taler var inne på – å
trekke fram det som er positivt, og samtidig ikke være
redd for å bruke de hendelsene som ikke går så bra som de
skal, for å gjøre politiet bedre.

En av hovedkonklusjonene til Gjørv-kommisjonen er:
«Etter kommisjonens mening handler disse lærdom-

mene i større grad om ledelse, samhandling, kultur og
holdninger – enn mangel på ressurser, behov for ny
lovgivning, organisering eller store verdivalg.»
Da er det interessant å lese hva Kommunal- og regio-

naldepartementet skriver i sitt høringssvar til politianaly-
sen, for de skriver at politianalysen i liten grad svarer på
den overordnede lederutfordringen som 22. juli-rapporten
peker på, og mener derfor at Gjørv-kommisjonens rapport
må legges til grunn for arbeidet. Derfor vil jeg også under-
streke at jeg er glad for at statsråden er så tydelig på det,
for den biten må ikke glemmes i det arbeidet.

Så er det viktig med styring fra politisk hold. Jeg var av
dem som smilte og var fornøyd da jeg leste statsbudsjettet
når det gjaldt målstyring. For som statsråden sa, for snev-
re mål og resultatstyring kan resultere i at man prioriterer
ting som egentlig ikke er viktigst. Derfor må vi som politi-
kere klare balansen mellom å være ivrige pådrivere for det
vi virkelig brenner for, og samtidig gi politimesteren tillit,
sånn at en kan klare å prioritere det som er viktigst.

Da opplever jeg at ansvarsoppklaring mellom Justisde-
partementet, POD, politidistriktene og særorganene er vik-
tig, for når det gjelder det å kunne oppnå god ledelse, må
vi som politikere være tydelige på hvem som har ansvaret.

Så registrerer jeg at det er mange som stiller spørsmål
om vi rekrutterer de rette lederne i politiet, og det er et vik-
tig spørsmål. Svaret på god ledelse er ikke bare å endre
struktur. Derfor må politireformen være mer enn struk-
turendringer. Det hadde vært interessant å høre politimes-
terens tanker om å se på ledelse som et eget fag fram-
for en karrierevei, som det ofte blir kritisert som, sånn at
vi oppnår at det er kvalifikasjoner og personlige egenska-
per knyttet til ledelse som avgjør om man er egnet som
leder, og ikke ansienniteten. Derfor må vi ha en overordnet
strategi for lederutvikling.

Så vil jeg advare mot for mye vekt på prestasjonsba-
sert ledelse. Skal vi lykkes med å få et best mulig politi,
er verdibasert ledelse avgjørende, sånn at politiet kan prio-
ritere det som er viktigst, og ikke nødvendigvis det som
enklest kan måles.

Med bakgrunn i arbeids- og sosialkomiteen kan jeg hel-
ler ikke dy meg for å nevne særaldersgrensen, for der har
vi som politikere en utfordring. Det er ingen lett oppga-
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ve, men jeg tror vi mister mye viktig kompetanse fordi
en 57- eller 58-åring kanskje er det vi trenger i noen av
lederposisjonene. Så jeg utfordrer også statsråden på det.

Så synes jeg at kulturbiten er blitt trukket fram og be-
skrevet av mange på en god måte. Hvis man ser på et hø-
ringssvar til politianalysen, skriver Politiets Fellesforbund
noe som jeg synes vi må bite oss merke i. De peker på at vi
må skape en kultur som åpner for læring, prøving og feil-
ing, og at vi er langt unna en slik kultur i politiet i dag. Det
er en ganske krass dom over politiet fra politiet selv. Kul-
turendring er ikke noe som skjer over natten, det vil være
en langsiktig prosess. Derfor er jeg glad for de prosessene
som er i gang i politiet i dag, men der må vi også være ty-
delig framover. Inn i det viktige arbeidet som vi skal i gang
med det neste året, må ledelse og kultur adresseres, og vi
må lykkes med det som PFetterlyser, at vi får en kultur som
åpner for læring, for prøving og for feiling.

Jenny Klinge (Sp) [10:52:58]: Først vil eg takke inter-
pellanten for å reise ei viktig problemstilling.

Det er mange gode leiarar i politiet allereie. Det har
vore påpeikt fleire gonger i debatten. Samtidig har det også
vorte påpeikt at det kan bli betre. Kvifor er dette så viktig?
Det handlar om ein etat som har ansvar for tryggleiken vår
og for at samfunnet skal fungere. Det er gale nok om ei
bedrift går konkurs på grunn av dårleg leiarskap, men po-
litiet steller med saker der det somtid står om liv og død.
Då er det sjølvsagt vesentleg at haldningane, kulturen og
leiarskapet i etaten byggjer opp under gode resultat.

Det hjelper ikkje å omorganisere og flytte på boksar
dersom ein ikkje gjer noko med kulturen, og det er død-
født å omorganisere for omorganiseringa si skuld. Eitt av
suksesskriteria, slik eg ser det, er å sørgje for eit politi som
ikkje er for topptungt. Ein god leiingskultur føreset klare
linjer og klare ansvarsområde.

Eg skal tillate meg å vere litt frimodig i denne debatten.
I dag ser vi eit politi der byråkratiet aukar, og at ein har ein
organisasjon gjennom Politidirektoratet som har est veldig
ut. Då må vi våge å stille spørsmål og sjå kva vi får igjen
for det vi legg inn.

Etter den tragiske hendinga 22. juli 2011 har kvart
enkelt politidistrikt gått gjennom eigne endringsprogram.
Mitt inntrykk er at svært mange har gjort ein grundig og
god jobb på dette området. Det betyr at vi på mange områ-
de har eit ganske anna politi i dag enn vi hadde i 2011. Det
er bra at Stortinget debatterer politiet, kulturen og leiarska-
pet der, og for å seie som tidlegare politiinspektør Hanne
Kristin Rohde skreiv i ein artikkel tidlegare i år:

«Klokketro på firkanter må erstattes med klokketro
på god ledelse, virkelig grunnleggende forståelse for
hva som er god ledelse. Deretter må forståelsen omset-
tes til handling. Det må skapes forbindelseslinjer mel-
lom forståelse, altså intellektet, og handling. Det hol-
der ikke å bli sendt på ledermoduler på Politihøgskolen,
eller ta master i ledelse på BI, dersom du kommer
tilbake på arbeidsplassen og fortsetter som før.»
Kanskje må vi sjå på om leiingsprogramma i regi av

Politihøgskolen i dag er gode nok. Har vi valt å satse
tilstrekkeleg på dette?

Vi går ei ny tid i møte. Det trengst eit anna leiarskap i
politiet i dag enn det som var vanleg på 1980-talet. Det blir
stilt heilt andre krav både internt og eksternt. Samtidig vil
eg understreke at vi treng modige og uavhengige leiarar.
Eg vil også utfordre justisministeren på om det er heldig at
mange av dagens politileiarar er tilsette i kortvarige konsti-
tusjonar, og om det sikrar tilstrekkeleg uavhengigheit for
god styring.

Eg er glad Stortinget tek denne debatten. Gode politi-
tenester er ikkje berre eit spørsmål om talet på einingar,
men også eit spørsmål om kven vi set til å leie dei.

Are Helseth (A) [10:56:15]: Dette er en veldig vik-
tig debatt om en av mange sektorer i det offentlige som er
kompliserte og vanskelige å lede. Det finnes en rik mengde
med ledelseslitteratur, bøker, blader og kurs, og jeg er ikke
sikker på om det bringer oss så veldig mye lenger fremover.

Den firestjerners amerikanske generalen Norman
Schwarzkopf ledet den vellykkede operasjonen Desert
Storm og ble etterpå spurt av journalister hvilken ledelses-
filosofi han bekjente seg til. Han sa at han skjønte ikke
spørsmålet – han visste ikke hva god ledelse var, men han
kjente det igjen når han så det. Det er også min erfa-
ring – etter å ha levd et relativt langt liv i offentlig sektor,
vært leder, sett veldig mange ledere: Jeg kjenner igjen gode
ledere når jeg ser dem, og de er veldig forskjellige.

Hvis jeg på en uvitenskapelig måte, men kanskje like-
vel riktig, kan få lov til å trekke fram noen som jeg synes
kjennetegner det jeg har sett av gode ledere – og jeg tror
dette gjelder enten det er i politiet, en krevende sektor, i
Forsvaret, en krevende sektor, i universitetene, som er kre-
vende å lede, et teater som er krevende å lede – er det tre
ting som jeg har lagt merke til: For det første arbeider de
veldig hardt. De står tidlig opp om morgenen og har lange
dager og lange uker. For det andre følger de opp de sake-
ne de har ansvar for – prosjekter, ting som skal gjøres, ofte
ukentlig, i hvert fall månedlig, hvis det er viktige deler av
det arbeidet de har påtatt seg. For å si det på en slik måte
at det kanskje blir lettere å huske, blir de aldri intervjuet i
lørdagsutgaven av Dagens Næringsliv. Der intervjues foto-
gene menn og kvinner som ofte ikke har stått i lederjobben
så lenge, men som har suksess på det tidspunkt. Ofte blir
de ikke i den jobben så veldig lenge. Men det som er typisk
for disse lederne, er at de alltid sier at deres suksess skyl-
des punkt 1: De delegerer masse, og punkt 2: De tar seg av
det strategiske. Det er ikke min erfaring at ledere med suk-
sess i offentlig sektor kan unne seg den luksusen. De le-
derne som får det til, klarer å finne balansen mellom både
strategi og operativ drift – det å være i hverdagen, være i
«puddingen», drive på med oppfølgingen.

Jeg er enig i det som er sagt om at også i politiet, som
i mange andre vanskelige og krevende sektorer i det nors-
ke samfunn, skjer det veldig mye god ledelse. Hvis det er
to områder jeg tror vi burde ha interesse for å arbeide vi-
dere med, er det det usynlige tannhjulet mellom politikk
og gjennomføringsapparatet. Hvis vi kan få det tannhjulet
til å virke enda bedre, vil vi få enda bedre ledelse og enda
bedre effekt.

Det andre punktet, som jeg var inne på tidligere, er opp-
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følgingen av det man bestemmer seg for at man vil ha gjort,
og det gjelder både fra politisk nivå til gjennomførings-
apparatet og ned gjennom hele apparatet.

Et siste poeng jeg har lyst til å ta opp, er at vi trenger
jo så mange ledere. I politiet, i Forsvaret og de fleste andre
steder er det én viktig leder for kanskje hver tiende per-
son, og når vi trenger så mange, så må og skal disse leder-
ne være veldig forskjellige. Hvis jeg får gå tilbake til Nor-
man Schwarzkopf igjen, sa han: Jeg kjenner god ledelse
når jeg ser det. Og hvis vi tenker oss om, tror jeg vi alle
sammen følger en leder som er seg selv, og som får lov til å
være seg selv, med de feil og mangler som vi alle sammen
selvfølgelig har.

Hadia Tajik (A) [11:00:50]: Fyrst vil eg gjerne takka
for breidda i deltakinga og det store og genuine engasje-
mentet ein ser på tvers av alle parti i dette spørsmålet. Eg
ser på dette som ein start. Det er på ingen måte ei avslut-
ning eller ein stad å setja punktum for ein viktig diskusjon.

Eg trur at det perspektivet som vart introdusert på
Politihøgskolens seminar om politikultur, er viktig òg for
oss å ta med seg. Der vart det bl.a. sagt at alle vil forandra
kultur, men ingen vil forandra sin eigen kultur. Det er òg
noko me som justispolitikarar må ha med oss i måten me
arbeider på, kva forventingar me har og kor tydelege dei er.

Om eit år tek eg denne diskusjonen opp igjen. Og viss
det er slik at me møter oss sjølve i døra då, er målet at det
skal vera eit hyggjeleg møte.

Inspirert av dei innlegga som er haldne i løpet av de-
batten, ønskjer eg å stilla nokre heilt konkrete spørsmål til
justisministeren. Det fyrste konkrete spørsmålet er inspi-
rert av Jan Arild Ellingsen sitt innlegg, for han tek opp ut-
danning som ein viktig nøkkel til kva som er kultur, korleis
ein forandrar kultur, kva pensum ein har, og korleis ein vert
møtt.

Justiskomiteen var for ikkje så lenge sidan i England
på komitéreise. Der møtte me òg blålysetatane, og me
vart fortalde korleis dei har jobba med å ta tak i kul-
tur og kulturutvikling der, ikkje minst etter terrorangre-
pet i 2005. Dei understrekte frå si side at dei meiner at
ein endrar kultur fyrst og fremst frå botnen av, ved å ta
tak i utdanningsløpet og ved å sørgja for samhandling tid-
leg i utdanningsløpet. Det fyrste spørsmålet er då kva pla-
nar justisministeren har for utdanningsløpa, slik partifellen
hans tek opp i denne diskusjonen.

Det andre spørsmålet er inspirert av Lene Vågslid, for ho
tek opp at ikkje alt som tel, kan teljast. Det er eg heilt einig
i. For sjølv om eg deler justisministeren sitt engasjement for
å redusera talet på mål som ein vert målt på, ønskjer eg at
justisministeren òg fortel korleis han vil ta tak i dei sidene
ved politiets arbeid som ikkje kan teljast og målast.

Ropstad tek opp behovet for ein overordna strategi for
leiarutvikling, og til det lurer eg på om justisministeren ser
for seg at me får det i politireforma, eller om han meiner at
me bør leggja opp eit eige løp for å sørgja for ein overordna
strategi for leiarutvikling.

Avslutningsvis vil eg rosa det perspektivet representan-
ten Jan Arild Ellingsen tok opp, for han sa at leiing ikkje
er ei jakt på syndebukkar, det er å sjå på kva som kan gje-

rast betre. Det handlar ikkje om å kritisera enkeltperso-
nar, men om å ta tak i korleis me alle kan bidra. Det er eit
perspektiv eg meiner me skal ha med oss òg i dei vidare
diskusjonane.

Statsråd Anders Anundsen [11:04:03]: La meg først
få takke for en god debatt med mange gode visjoner.

Jeg har lyst til å dvele litt ved representanten Helseths
perspektiver knyttet til ledelse, for det viser at man har vel-
dig ulik innfallsport til diskusjonen om hva god ledelse er.
Man kan ha en overordnet filosofi og en teoretisering rundt
hva ledelse er, bør være og skal være, og så kan man ha den
praktiske tilnærmingen, hvor man ser på hva som faktisk
kjennetegner de lederne som er rundt oss. Det trenger ikke
å være noen motsetning i det, men det viser altså det mang-
foldet av innfallsvinkler som dette spørsmålet har. Inter-
pellanten har på en måte en mer overordnet filosofisk til-
nærming enn representanten Helseth, og jeg synes det er
fint at vi får frem de ulike perspektivene i en debatt som
denne.

Så var representanten Vågslid inne på spørsmålet om
hvor mange ledere i politiet som egentlig har formell leder-
kompetanse, og det er en åpenbar utfordring at for få har
det. Derfor har jeg vært opptatt av å sikre at vi for frem-
tiden skal rekruttere ledere hvor lederkompetansen i seg
selv er en kompetanse som er ettertraktet, hvor det teller,
og at vi ikke følger opp den ordinære lederrekrutteringen,
som i politiet har vært «for enkel», og hvor lederperspekti-
vet har vært for fraværende. Jeg opplever at Politidirekto-
ratet selv også er veldig bevisst på den utfordringen nå.

Det er også helt avgjørende for å utvikle gode ledere at
de får oppfølging. Derfor har Politidirektoratet nå satt i gang
en helt ny medarbeideroppfølging som gjør at man skal
stimulere også lederne gjennom en konkret oppfølging.

Så synes jeg det er viktig, når vi har snakket om mål-
styring, at det fra politisk side er vår jobb å sikre at det er
de mest relevante målene som skal styre etatene. Som jeg
nevnte i hovedinnlegget mitt, hadde den forrige regjerin-
gen 54 mål og delmål for justis- og beredskapsfeltet. Der
var 4 av de 54 såkalte endringsmål, altså at man skal gå fra
det som er i dag, til noe som er bedre. Nå når vi har redusert
antall mål til 10, er 9 av de 10 målene endringsmål, altså at
man skal gå fra dagens status til noe bedre. Det synes jeg
handler om tydelig politisk lederskap innenfor en utrolig
viktig sektor. Det handler også om å vise tillit til etatenes
gjennomføringskraft. Det å gi etatene handlingsrom til å
levere gode resultater der de vet det er størst fokus, handler
også om politisk lederskap.

Så har det vært mange ulike gode innspill til hvordan
en skal tenke fremover. Elvenes var bl.a. innom dette med
korpsånden, som kan være en kjempestyrke i det endrings-
arbeidet som kommer, men som også kan være en utford-
ring – som Elvenes selv påpekte. Men jeg opplever et politi
som er mer endringsvillig enn vi noen gang har sett.

Presidenten: Da er debatten i sak nr. 2 over.

Etter at det var ringt til votering, uttalte
presidenten: Da er vi klar til å gå til votering.
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Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:
A

Forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for terminen 1. januar–31. desember 2015 (Prop. 1 S (2014–2015))
fordeles til stortingskomiteene slik:

ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN
Rammeområde 7
(Arbeid og sosial)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
600 Arbeids- og sosialdepartementet
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
604 Utviklingstiltak i arbeids- og

velferdsforvaltningen
605 Arbeids- og velferdsetaten 3605 Arbeids- og velferdsetaten
606 Trygderetten
611 Pensjoner av statskassen
612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse 3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
615 Yrkesskadeforsikring 3615 Yrkesskadeforsikring
616 Gruppelivsforsikring 3616 Gruppelivsforsikring
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial

inkludering
634 Arbeidsmarkedstiltak 3634 Arbeidsmarkedstiltak
635 Ventelønn 3635 Ventelønn mv.
640 Arbeidstilsynet 3640 Arbeidstilsynet
642 Petroleumstilsynet 3642 Petroleumstilsynet
643 Statens arbeidsmiljøinstitutt

3645 Regional verneombudsordning i hotell- og
restaurantbransjen og renholdsbransjen

646 Pionerdykkere i Nordsjøen
648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.
649 Treparts bransjeprogrammer
660 Krigspensjon
664 Pensjonstrygden for sjømenn
666 Avtalefestet pensjon (AFP)
667 Supplerende stønad til personer over 67 år
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
2470 Statens pensjonskasse 5470 Statens pensjonskasse
2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og

fangstmenn
2541 Dagpenger
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

5607 Renter av boliglånsordningen i Statens
pensjonskasse

2620 Stønad til enslig mor eller far
2650 Sykepenger
2651 Arbeidsavklaringspenger
2655 Uførhet
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
2670 Alderdom
2680 Etterlatte
2686 Gravferdsstønad

5701 Diverse inntekter
5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
5705 Refusjon av dagpenger
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Øvrige romertall

Arbeids- og sosialdepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Omdisponeringsfullmakter
IV Fullmakt til overskridelse
V Tilsagnsfullmakter
VI Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån
VII Fullmakt til nettobudsjettering

Folketrygden
II Folketrygdytelser

ENERGI- OG MILJØKOMITEEN
Rammeområde 12

(Olje og energi)
Utgifter Inntekter

Kap. Kap.
1800 Olje- og energidepartementet 4800 Olje- og energidepartementet
1810 Oljedirektoratet 4810 Oljedirektoratet
1815 Petoro AS
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat 4820 Norges vassdrags- og energidirektorat
1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi 4825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi
1830 Forskning og næringsutvikling
1840 CO2-håndtering 4840 CO2-håndtering
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i

petroleumsvirksomheten
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i

petroleumsvirksomheten
2490 NVE Anlegg 5490 NVE Anlegg

Øvrige romertall

Olje- og energidepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Fullmakt til overskridelse
IV Fullmakt til overskridelse
VI Tilsagnsfullmakter
VII Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning
VIII Garantifullmakt
IX Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser
X Utbyggingsrelaterte forpliktelser
XI Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet
XII Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel
XIII Overføring av eiendomsrett mot bruksrett
XIV Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser
XV Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser
XVI Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled
XVII Opphevelse av generalforsamlingsklausulen
XVIII Lån til TCM DA

Rammeområde 13
(Miljø)

I
Utgifter Inntekter

Kap. Kap.
595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og

nasjonal geografisk infrastruktur
3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og

nasjonal geografisk infrastruktur
1400 Klima- og miljødepartementet 4400 Klima- og miljødepartementet
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1406 Miljøvennlig skipsfart
1408 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø
1409 MAREANO
1410 Miljøforskning og miljøovervåking
1420 Miljødirektoratet 4420 Miljødirektoratet
1425 Vilt- og fisketiltak
1429 Riksantikvaren 4429 Riksantikvaren
1432 Norsk kulturminnefond
1471 Norsk Polarinstitutt 4471 Norsk Polarinstitutt
1472 Svalbard miljøvernfond
1474 Fram – Nordområdesenter for klima- og

miljøforskning
1481 Klimakvoter 4481 Salg av klimakvoter
1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak
2465 Statens kartverk

Øvrige romertall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
II Merinntektsfullmakt

Nr. 1 kap. 595/3595 og nr. 2
IV Omdisponeringsfullmakt
V Fullmakt til overskridelser
VI Bestillingsfullmakt
Klima- og miljødepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Fullmakt til overskridelse
IV Kjøp av klimakvoter
V Bestillingsfullmakter
VI Tilsagnsfullmakter
VII Fullmakt til å inngå forpliktelser
VIII Utbetaling av tilskudd
IX Utbetaling av renter på tilskudd

FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN
Rammeområde 2

(Familie og forbruker)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
231 Barnehager
800 Barne-, likestillings- og

inkluderingsdepartementet
840 Krisetiltak
841 Samliv og konfliktløsning
842 Familievern 3842 Familievern
843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda
844 Kontantstøtte
845 Barnetrygd
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet,

tilskudd mv.
849 Likestillings- og diskrimineringsombudet
850 Barneombudet
852 Adopsjonsstøtte
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale

saker
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854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
855 Statlig forvaltning av barnevernet 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige,

mindreårige asylsøkere
3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige,

mindreårige asylsøkere
857 Barne- og ungdomstiltak
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
859 EUs ungdomsprogram 3859 EUs ungdomsprogram
860 Forbrukerrådet
862 Positiv miljømerking
865 Forbrukerpolitiske tiltak
866 Statens institutt for forbruksforskning
867 Sekretariatet for Markedsrådet og

Forbrukertvistutvalget
868 Forbrukerombudet
2530 Foreldrepenger

Øvrige romertall

Kunnskapsdepartementet
IV Diverse fullmakter

Nr. 3
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
II Merinntektsfullmakter

F.o.m. kap. 842/3842 t.o.m. kap. 868/3868
III Satser for barnetrygd
IV Satser for kontantstøtte
VI Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Rammeområde 3
(Kultur)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
300 Kulturdepartementet 3300 Kulturdepartementet
314 Kultursamarbeid i nordområdene og

kulturnæring
315 Frivillighetsformål
320 Allmenne kulturformål 3320 Allmenne kulturformål
321 Kunstnerformål
322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom 3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
323 Musikkformål 3323 Musikkformål
324 Scenekunstformål 3324 Scenekunstformål
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål 3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
328 Museums- og andre kulturvernformål
329 Arkivformål 3329 Arkivformål
334 Film- og medieformål 3334 Film- og medieformål
335 Mediestøtte
337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk
339 Lotteri- og stiftelsestilsynet 3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
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Øvrige romertall

Kulturdepartementet
II Merinntektsfullmakter

F.o.m kap. 300/3300 t.o.m. kap. 339/3339
III Tilsagnsfullmakter
IV Dekning av forsikringstilfelle
V Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd
VI Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.
VII Salg av aksjer
VIII Omdisponeringsfullmakter

FINANSKOMITEEN
Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
2309 Tilfeldige utgifter 5309 Tilfeldige inntekter

Rammeområde 20
(Finansadministrasjon mv.)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
1600 Finansdepartementet 4600 Finansdepartementet
1602 Finanstilsynet 4602 Finanstilsynet
1605 Direktoratet for økonomistyring 4605 Direktoratet for økonomistyring
1608 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og

prosjektstyring
1610 Toll- og avgiftsetaten 4610 Toll- og avgiftsetaten
1618 Skatteetaten 4618 Skatteetaten
1620 Statistisk sentralbyrå 4620 Statistisk sentralbyrå
1632 Kompensasjon for merverdiavgift
1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
1650 Statsgjeld, renter mv.
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning
1670 Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

5341 Avdrag på utestående fordringer
5351 Overføring fra Norges Bank
5491 Avskrivning på statens kapital i statens

forretningsdrift
5603 Renter av statens kapital i statens

forretningsdrift
5605 Renter av statskassens kontantbeholdning

og andre fordringer
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Øvrige romertall

Finansdepartementet
II Merinntektsfullmakter
IV Bestillingsfullmakter
V Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Nr. 2
VI Garantifullmakter
VII Fullmakt til å dekke utgifter til fortsatt bobehandling
VIII Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap
IX Nettobudsjetteringsfullmakter

Folketrygden
II Statstilskudd til finansiering av folketrygden

Rammeområde 21
(Skatter, avgifter og toll)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.

5501 Skatter på formue og inntekt
5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet

på kontinentalsokkelen
5511 Tollinntekter
5521 Merverdiavgift
5526 Avgift på alkohol
5531 Avgift på tobakkvarer mv.
5536 Avgift på motorvogner mv.
5538 Veibruksavgift på drivstoff
5541 Avgift på elektrisk kraft
5542 Avgift på mineralolje mv.
5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
5546 Avgift på sluttbehandling av avfall
5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier
5548 Miljøavgift på visse klimagasser
5549 Avgift på utslipp av NOx
5550 Miljøavgift på plantevernmiddel
5551 Avgift knyttet til mineralvirksomhet
5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.
5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
5557 Avgift på sukker mv.
5559 Avgift på drikkevareemballasje
5565 Dokumentavgift
5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet
5571 Sektoravgifter under Arbeids- og

sosialdepartementet
5572 Sektoravgifter under Helse- og

omsorgsdepartementet
5574 Sektoravgifter under Nærings- og

fiskeridepartementet
5576 Sektoravgifter under Landbruks- og

matdepartementet
5577 Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet
5578 Sektoravgifter under Klima- og

miljødepartementet
5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet
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5582 Sektoravgifter under Olje- og
energidepartementet

5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser
5700 Folketrygdens inntekter

Rammeområde 22
(Utbytte mv.)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.

5611 Aksjer i NSB AS
5618 Aksjer i Posten Norge AS
5622 Aksjer i Avinor AS
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
5651 Aksjer i selskaper under Landbruks- og

matdepartementet
5652 Statskog SF – renter og utbytte
5656 Aksjer i selskaper under Nærings- og

fiskeridepartementets forvaltning
5680 Statnett SF
5685 Aksjer i Statoil ASA
5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske

investeringsbank
5693 Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN
Rammeområde 15

(Helse)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
700 Helse- og omsorgsdepartementet
701 IKT i helse- og omsorgssektoren
702 Beredskap
703 Internasjonalt samarbeid
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt 3710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
711 Ernæring og mattrygghet
712 Bioteknologirådet
713 Vitenskapskomiteen for mattrygghet 3713 Vitenskapskomiteen for mattrygghet
715 Statens strålevern 3715 Statens strålevern
716 Statens institutt for rusmiddelforskning 3716 Statens institutt for rusmiddelforskning
718 Rusmiddelforebygging 3718 Rusmiddelforebygging
719 Annet folkehelsearbeid
720 Helsedirektoratet 3720 Helsedirektoratet
721 Statens helsetilsyn 3721 Statens helsetilsyn
722 Norsk pasientskadeerstatning 3722 Norsk pasientskadeerstatning
723 Pasientskadenemnda 3723 Pasientskadenemnda
724 Statens autorisasjonskontor for

helsepersonell
3724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 3725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
726 Statens helsepersonellnemnd mv.
729 Pasient- og brukerombud
732 Regionale helseforetak 3732 Regionale helseforetak
733 Habilitering og rehabilitering
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734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og
rustiltak

750 Statens legemiddelverk 3750 Statens legemiddelverk
751 Legemiddeltiltak
761 Omsorgstjeneste
762 Primærhelsetjeneste
765 Psykisk helse og rusarbeid
769 Utredningsvirksomhet mv.
770 Tannhelsetjenester
780 Forskning
781 Forsøk og utvikling mv.
782 Helseregistre
783 Personell
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
2751 Legemidler mv.
2752 Refusjon av egenbetaling
2755 Helsetjenester i kommunene mv.
2756 Andre helsetjenester
2790 Andre helsetiltak

Øvrige romertall

Helse- og omsorgsdepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Bestillingsfullmakter
IV Tilsagnsfullmakter
V Diverse fullmakter

JUSTISKOMITEEN
Rammeområde 5

(Justis)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
61 Høyesterett
400 Justis- og beredskapsdepartementet 3400 Justis- og beredskapsdepartementet
410 Tingrettene og lagmannsrettene 3410 Rettsgebyr
411 Domstoladministrasjonen
413 Jordskiftedomstolene 3413 Jordskiftedomstolene
414 Forliksråd og andre domsutgifter
430 Kriminalomsorgen 3430 Kriminalomsorgen
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter

(KRUS)
3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter

(KRUS)
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten 3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
442 Politihøgskolen 3442 Politihøgskolen
444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 3444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
445 Den høyere påtalemyndighet
446 Den militære påtalemyndighet
448 Grensekommissæren
451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap
3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap
452 Sentral krisehåndtering
454 Redningshelikoptertjenesten 3454 Redningshelikoptertjenesten
455 Redningstjenesten
460 Spesialenheten for politisaker
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.
467 Norsk Lovtidend
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468 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
469 Vergemålsordningen 3469 Vergemålsordningen
470 Fri rettshjelp 3470 Fri rettshjelp
471 Statens erstatningsansvar og Stortingets

rettferdsvederlagsordning
472 Voldsoffererstatning og rådgiving for

kriminalitetsofre
473 Statens sivilrettsforvaltning 3473 Statens sivilrettsforvaltning
474 Konfliktråd 3474 Konfliktråd
475 Bobehandling

Øvrige romertall

Justis- og beredskapsdepartementet
II Merinntektsfullmakter

Nr. 1 alle kapitler med unntak av kap. 456/3456, kap. 490/3490 og kap. 491/3491. Nr. 2
III Bestillingsfullmakter
V Videreføring av bobehandling
VI Nettobudsjetteringsfullmakt
VII Stortingets rettferdsvederlagsordning
VIII Espeland fangeleir
IX Avhending av sivilforsvarsanlegg

KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN
Rammeområde 16

(Kirke, utdanning og forskning)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
200 Kunnskapsdepartementet
220 Utdanningsdirektoratet 3220 Utdanningsdirektoratet
221 Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og

barnehagene
222 Statlige grunn- og videregående skoler og

grunnskoleinternat
3222 Statlige grunn- og videregående skoler og

grunnskoleinternat
223 Sametinget
224 Senter for IKT i utdanningen 3224 Senter for IKT i utdanningen
225 Tiltak i grunnopplæringen 3225 Tiltak i grunnopplæringen
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
227 Tilskudd til særskilte skoler
228 Tilskudd til private skoler mv.
229 Statens fagskole for gartnere og

blomsterdekoratører
3229 Statens fagskole for gartnere og

blomsterdekoratører
230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem 3230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem
252 EUs utdannings- og ungdomsprogram
253 Folkehøyskoler
254 Tilskudd til voksenopplæring
255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 3256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet
258 Tiltak for livslang læring
260 Universiteter og høyskoler
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for

studenter
276 Fagskoleutdanning
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280 Felles enheter 3280 Felles enheter
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler 3281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
283 Meteorologiformål
284 De nasjonale forskningsetiske komiteene
285 Norges forskningsråd
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak 3287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
288 Internasjonale samarbeidstiltak 3288 Internasjonale samarbeidstiltak
310 Tilskudd til trossamfunn m.m.
340 Den norske kirke 3340 Den norske kirke
342 Kirkebygg og gravplasser 3342 Kirkebygg og gravplasser
920 Norges forskningsråd
925 Havforskningsinstituttet 3925 Havforskningsinstituttet
926 Forskningsfartøy 3926 Forskningsfartøy
927 NIFES 3927 NIFES
928 Annen marin forskning og utvikling 3928 Annen marin forskning og utvikling
1137 Forskning og innovasjon

5310 Statens lånekasse for utdanning
2410 Statens lånekasse for utdanning

5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning

Øvrige romertall

Kunnskapsdepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Tilsagnsfullmakter
IV Diverse fullmakter

Nr. 1 og 2
Kulturdepartementet
II Merinntektsfullmakter

Kapitlene 340/3340 og 342/3342
Nærings- og fiskeridepartementet
II Merinntektsfullmakter

Kapitlene 925/3925, 926/3926, 927/3927 og 928/5574
IV Fullmakt til å overskride

Nr. 5
VI Tilsagsfullmakter

Nr. 1 Kap. 920

KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN
Rammeområde 1
(Statsforvaltning)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
20 Statsministerens kontor
21 Statsrådet 3021 Statsrådet
24 Regjeringsadvokaten 3024 Regjeringsadvokaten
502 Tilskudd til kompetanseutvikling
503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte
510 Departementenes sikkerhets- og

serviceorganisasjon
3510 Departementenes sikkerhets- og

serviceorganisasjon
520 Tilskudd til de politiske partier
525 Fylkesmannsembetene 3525 Fylkesmannsembetene
530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
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531 Eiendommer til kongelige formål 3531 Eiendommer til kongelige formål
532 Utvikling av Fornebuområdet
533 Eiendommer utenfor husleieordningen 3533 Eiendommer utenfor husleieordningen
534 Erstatningslokaler for departementene
540 Direktoratet for forvaltning og IKT 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT
545 Datatilsynet
546 Personvernnemnda
2445 Statsbygg 5445 Statsbygg

5446 Salg av eiendom, Fornebu

Øvrige romertall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
II Merinntektsfullmakter

Nr. 1 Kapitlene 510/3510, 525/3525, 533/3533, 540/3540
VII Fullmakter til nettobudsjettering
X Fullmakt til overskridelse
XI Omdisponeringsfullmakter
XII Fullmakter til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter
XIII Fullmakter som gjelder kurantprosjektordningen
XIV Diverse fullmakter
XV Avskrivninger under Statsbygg

Rammeområde 6
(Innvandring, regional utvikling og bolig)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
490 Utlendingsdirektoratet 3490 Utlendingsdirektoratet
491 Utlendingsnemnda
500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
551 Regional utvikling og nyskaping
552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
554 Kompetansesenter for distriktsutvikling
560 Sametinget
561 Tilskudd til samiske formål
562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks

rettigheter
3562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks

rettigheter
563 Internasjonalt reindriftssenter 3563 Internasjonalt reindriftssenter
567 Nasjonale minoriteter
579 Valgutgifter
580 Bostøtte
581 Bolig- og bomiljøtiltak
585 Husleietvistutvalget 3585 Husleietvistutvalget
587 Direktoratet for byggkvalitet 3587 Direktoratet for byggkvalitet
590 Planlegging og byutvikling
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for

innvandrere
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for

innvandrere
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for

voksne innvandrere
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for

voksne innvandrere
5312 Husbanken
5326 Siva SF

2412 Husbanken
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2426 Siva SF
2427 Kommunalbanken AS

5613 Renter fra Siva SF
5615 Husbanken

Øvrige romertall

Justis- og beredskapsdepartementet
II Merinntektsfullmakter

Nr. 1 kap. 490/3490 og kap. 491/3491
IV Tilsagnsfullmakt
X Midlertidig drift av statlige mottak
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
II Merinntektsfullmakter

Nr. 1 kapitlene 500/3500, 554/3554, 562/3562, 563/3563, 585/3585, 587/3587 og 2412/5312
VIII Tilsagnsfullmakter
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
II Merinntektsfullmakter

Kap. 820/3820

Rammeområde 18
(Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
571 Rammetilskudd til kommuner
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
575 Ressurskrevende tjenester

KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN
Rammeområde 14

(Konstitusjonelle institusjoner)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
2 H.K.H. Kronprinsen og

H.K.H. Kronprinsessen
41 Stortinget 3041 Stortinget
42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-,

overvåkings- og sikkerhetstjeneste
45 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
51 Riksrevisjonen 3051 Riksrevisjonen

Øvrige romertall

Finansdepartementet
III Fullmakt til overskridelse
V Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Nr. 1
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NÆRINGSKOMITEEN
Rammeområde 9

(Næring)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
900 Nærings- og fiskeridepartementet 3900 Nærings- og fiskeridepartementet
902 Justervesenet 3902 Justervesenet
903 Norsk akkreditering 3903 Norsk akkreditering
904 Brønnøysundregistrene 3904 Brønnøysundregistrene
905 Norges geologiske undersøkelse 3905 Norges geologiske undersøkelse
906 Direktoratet for mineralforvaltning med

Bergmesteren for Svalbard
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med

Bergmesteren for Svalbard
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
910 Sjøfartsdirektoratet 3910 Sjøfartsdirektoratet
911 Konkurransetilsynet 3911 Konkurransetilsynet
915 Regelråd for næringslivet
922 Romvirksomhet
924 Internasjonalt samarbeid og

utviklingsprogrammer
930 Norsk design- og arkitektursenter
935 Patentstyret 3935 Patentstyret
936 Klagenemnda for industrielle rettigheter 3936 Klagenemnda for industrielle rettigheter
940 Internasjonaliseringstiltak
950 Forvaltning av statlig eierskap 3950 Forvaltning av statlig eierskap
953 Kings Bay AS

3961 Selskaper under Nærings- og
fiskeridepartementets forvaltning

5325 Innovasjon Norge
5329 Eksportkreditt Norge AS

2421 Innovasjon Norge
2429 Eksportkreditt Norge AS
2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt 5460 Garantiinstituttet for eksportkreditt

5629 Renter fra eksportkredittordningen
5650 Renter på lån fra Nærings- og

fiskeridepartementet

Øvrige romertall

Nærings- og fiskeridepartementet
II Merinntektsfullmakter

Nr. 1 kapitlene 900/3900, 902/3902, 903/3903, 904/3904, 905/3905, 910/3910, 911/3911 og 935/3935
IV Fullmakt til å overskride

Nr. 1 og 2
V Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning
VI Tilsagnsfullmakter

Nr. 1 kap. 2421 og nr. 2
VII Bestillingsfullmakter
VIII Garantifullmakter
IX Dekning av forsikringstilfeller
X Utlånsfullmakter
XI Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak
XII Fullmakter til å bortfeste
XIII Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner
XIV Endring av statlige eierposter
XV Forslag om endret kategorisering i statens kapitalregnskap
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Rammeområde 10
(Fiskeri)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
917 Fiskeridirektoratet 3917 Fiskeridirektoratet
919 Diverse fiskeriformål

Øvrige romertall

Nærings- og fiskeridepartementet
II Merinntektsfullmakter

Nr. 1 Kap. 917/3917 og nr. 2

Rammeområde 11
(Landbruk)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
1100 Landbruks- og matdepartementet 4100 Landbruks- og matdepartementet
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på

matområdet
4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på

matområdet
1115 Mattilsynet 4115 Mattilsynet
1138 Støtte til organisasjoner m.m.
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og

næringstiltak i landbruket
1142 Landbruksdirektoratet 4142 Landbruksdirektoratet
1144 Regionale og lokale tiltak i landbruket
1148 Naturskade – erstatninger
1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen
1161 Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske

oppgaver på statsgrunn
4162 Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

Øvrige romertall

Landbruks- og matdepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein
IV Tilsagnsfullmakter
V Salg av fast eiendom
VI Fullmakt til nedsalg i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS
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TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSKOMITEEN
Rammeområde 17

(Transport og kommunikasjon)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
456 Direktoratet for nødkommunikasjon 3456 Direktoratet for nødkommunikasjon
541 IKT-politikk
542 Internasjonalt IKT-samarbeid og

utviklingsprogram
1300 Samferdselsdepartementet 4300 Samferdselsdepartementet
1301 Forskning og utvikling mv.
1310 Flytransport
1311 Tilskudd til regionale flyplasser

4312 Oslo Lufthavn AS
1313 Luftfartstilsynet 4313 Luftfartstilsynet
1314 Statens havarikommisjon for transport
1320 Statens vegvesen 4320 Statens vegvesen

4322 Svinesundsforbindelsen AS
1330 Særskilte transporttiltak
1331 Infrastrukturfond 4331 Infrastrukturfond
1350 Jernbaneverket 4350 Jernbaneverket
1351 Persontransport med tog
1354 Statens jernbanetilsyn 4354 Statens jernbanetilsyn
1360 Kystverket 4360 Kystverket
1361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C 4361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1370 Posttjenester
1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 4380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS

Øvrige romertall

Justis- og beredskapsdepartementet
II Merinntektsfullmakter

Nr. 1 kap. 456 /3456
Samferdselsdepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Salg og bortfeste av fast eiendom
IV Fullmakt til forskuttering
V Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter
VI Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider
VII Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften
VIII Investering for transporttiltak i fylkene
IX Regnskapsføring av utgifter
X Oslopakke 3
XI Bestillingsfullmakter
XII Tilsagnsfullmakter
XIII Fullmakt til forskuttering
XIV Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter
XV Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider
XVI Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgradering av eksisterende materiell og investeringer i nytt

materiell
XVII Endring i statlige eierposter
XVIII Fullmakt til overskridelse
XIX Bestillingsfullmakter
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XX Tilsagnsfullmakter
XXI Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter
XXII Overføringer til og fra reguleringsfondet

UTENRIKS- OG FORSVARSKOMITEEN
Rammeområde 4

(Utenriks)
I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
100 Utenriksdepartementet 3100 Utenriksdepartementet
103 Regjeringens fellesbevilgning for

representasjon
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
115 Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme-

og informasjonsformål
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
117 EØS-finansieringsordningene
118 Nordområdetiltak mv.
119 Globale sikkerhetstiltak
140 Utenriksdepartementets administrasjon av

utviklingshjelpen
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
144 Fredskorpset
150 Bistand til Afrika
151 Bistand til Asia
152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
153 Bistand til Latin-Amerika
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
161 Næringsutvikling
162 Overgangsbistand (gap)
163 Nødhjelp, humanitær bistand og

menneskerettigheter
164 Fred, forsoning og demokrati
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering
166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som

utviklingshjelp (ODA)
168 Kvinner og likestilling
169 Global helse og utdanning
170 FN-organisasjoner mv.
171 Multilaterale finansinstitusjoner
172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
480 Svalbardbudsjettet

Øvrige romertall

Utenriksdepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Omdisponeringsfullmakt
V Agio/Disagio
VI Bruk av opptjente rentemidler
VII Tilsagnsfullmakter
VIII Garantifullmakter
IX Dekning av forsikringstilfelle
X Toårige budsjettvedtak
XI Ettergivelse av fordringer

16. okt. – Voteringer238 2014



XII Utbetaling av tilskudd
XIII Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev
XIV Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond
XV Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI)

Rammeområde 8
(Forsvar)

I

Utgifter Inntekter
Kap. Kap.
1700 Forsvarsdepartementet 4700 Forsvarsdepartementet
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1716 Forsvarets forskningsinstitutt
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under

Forsvarsdepartementet
4719 Fellesinntekter til foretak under

Forsvarsdepartementet
1720 Felles ledelse og kommandoapparat 4720 Felles ledelse og kommandoapparat
1721 Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under

Forsvarsstaben
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under

Forsvarsstaben
1731 Hæren 4731 Hæren
1732 Sjøforsvaret 4732 Sjøforsvaret
1733 Luftforsvaret 4733 Luftforsvaret
1734 Heimevernet 4734 Heimevernet
1735 Etterretningstjenesten
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og

nyanlegg
4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og

nyanlegg
1761 Nye kampfly med baseløsning
1790 Kystvakten 4790 Kystvakten
1791 Redningshelikoptertjenesten 4791 Redningshelikoptertjenesten
1792 Norske styrker i utlandet 4792 Norske styrker i utlandet
1795 Kulturelle og allmennyttige formål 4795 Kulturelle og allmennyttige formål

4799 Militære bøter

Øvrige romertall

Forsvarsdepartementet
II Merinntektsfullmakter
III Bestillingsfullmakter
IV Tilsagnsfullmakter
V Nettobudsjettering av salgsomkostninger
VI Personell
VII Investeringsfullmakter
VIII Fullmakter vedrørende fast eiendom
IX Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

B
Prop. 1 LS (2014–2015) Skatter, avgifter og toll 2015

behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 21.

C
Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond utland, kap.

5999 Statslånemidler, statsbudsjettets 90–99-poster, for-
slag til vedtak III og IX under Kommunal- og modernise-

ringsdepartementet, III og IV nr. 3 og 4 under Nærings-
og fiskeridepartementet, IV under Utenriksdepartementet
og V under Olje- og energidepartementet, behandles av
finanskomiteen utenfor rammeområdene.

D
Utenriks- og forsvarskomiteen avgir innstilling om

Svalbardbudsjettet.
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Vo t e r i n g :

Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 2 foreligger det ikke noe vote-
ringstema.

S a k n r . 3 [11:15:28]

Referat

1. (16) Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt
Arve Kambe til leder, Erlend Wiborg til første nest-
leder og Dag Terje Andersen til andre nestleder

2. (17) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ola
Elvestuen til leder, Terje Aasland til første nestleder og
Nikolai Astrup til andre nestleder

3. (18) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt
Svein Harberg til leder, Geir Jørgen Bekkevold til
første nestleder og Rigmor Aasrud til andre nestleder

4. (19) Finanskomiteen melder å ha valgt Hans Olav Sy-
versen til leder, Marianne Marthinsen til første nestle-
der og Svein Flåtten til andre nestleder

5. (20) Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt
Kari Kjønaas Kjos til leder, Kjersti Toppe til første
nestleder og Torgeir Micaelsen til andre nestleder

6. (21) Justiskomiteen melder å ha valgt Hadia Tajik til
leder, Anders B. Werp til første nestleder og Kjell
Ingolf Ropstad til andre nestleder

7. (22) Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen mel-
der å ha valgt Trond Giske til leder, Iselin Nybø til
første nestleder og Anne Tingelstad Wøien til andre
nestleder

8. (23) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha
valgt Helge André Njåstad til leder, Helga Pedersen til
første nestleder og Karin Andersen til andre nestleder

9. (24) Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha
valgt Martin Kolberg til leder, Michael Tetzschner til
første nestleder og Kenneth Svendsen til andre nest-
leder

10. (25) Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Polle-
stad til leder, Øyvind Korsberg til første nestleder og
Gunnar Gundersen til andre nestleder

11. (26) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder
å ha valgt Linda C. Hofstad Helleland til leder, Eirin
Sund til første nestleder og Abid Q. Raja til andre
nestleder

12. (27) Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt
Anniken Huitfeldt til leder, Øyvind Halleraker til
første nestleder og Kristian Norheim til andre nestleder

13. (28) Innberetning fra valgkomiteen om endring i de
faste komiteers sammensetning (Innberetning 2
(2014–2015))

Enst.: Nr. 1–13 vedlegges protokollen.
14. (29) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Hans Olav Syversen, Steinar Reiten, Line Henriette
Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å skape
ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med
Norges naboland for etablering av grønne datasentre
(Dokument 8:8 S (2014–2015))

15. (30) Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Torgeir
Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om å følge anbe-
falte tiltak for å nå Norges klimamål i 2020 (Dokument
8:10 S (2014–2015))

Enst.: Nr. 14 og 15 sendes energi- og miljøkomiteen.
16. (31) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal og Kjell
Ingolf Ropstad om tiltak for å styrke kampen mot svart
arbeid (Dokument 8:7 S (2014–2015))

Enst.: Sendes finanskomiteen.
17. (32) Representantforslag frå stortingsrepresentantane

Jenny Klinge og Heidi Greni om fjerning av forel-
dingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd
første punktum andre straffalternativ (mordbrannpara-
grafen) (Dokument 8:4 L (2014–2015))

Enst.: Sendes justiskomiteen.
18. (33) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Iselin Nybø og Trine Skei Grande om økt rekruttering
av lærere og redusert skolebyråkrati (Dokument 8:9 S
(2014–2015))

Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningsko-
miteen.

19. (34) Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Geir Pollestad og Liv Signe Navarsete om handlings-
plan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr
(Dokument 8:5 S (2014–2015))

20. (35) Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Knut Storberget, Else-May Botten, Arild Grande og
Ingvild Kjerkol om å lovfeste god handelsskikk for
å sikre viktige forbrukerinteresser (Dokument 8:12 S
(2014–2015))

21. (36) Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Knut Storberget, Odd Omland, Hege Haukeland Liadal
og Arild Grande om å sikre opprinnelsesmerking på
mat og opprette en dagligvareportal (Dokument 8:13 S
(2014–2015))

22. (37) Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Knut Storberget, Else-May Botten og Ingvild Kjer-
kol om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i
meierisektoren (Dokument 8:14 S (2014–2015))

Enst.: Nr. 19–22 sendes næringskomiteen.
23. (38) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Terje Breivik og Iselin
Nybø om muligheten til å reservere parkeringsplasser
til bildelingsordninger (Dokument 8:6 S (2014–2015))

Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomi-
teen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.
Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl.11.17.
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