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Møte onsdag den 29. januar 2020 kl. 10

President: To n e  W i l h e l m s e n  Tr ø e n

D a g s o r d e n  (nr. 43):

 1. Muntlig spørretime
 2. Ordinær spørretime
 3. Referat

Presidenten: Fra Senterpartiets stortingsgruppe 
foreligger søknad om sykepermisjon for representanten 
Åslaug Sem-Jacobsen fra og med 29. januar og inntil vi-
dere.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1.   Søknaden behandles straks og innvilges.
2.   Vararepresentanten Olav Urbø innkalles for å møte 

i permisjonstiden.

Presidenten: Vararepresentanten Olav Urbø tar nå 
sete.

Representanten Nils Kristen Sandtrøen vil fremset-
te et representantforslag.

Nils Kristen Sandtrøen (A) [10:00:40]: På vegne av 
representantene Åsunn Lyngedal, Cecilie Terese Myr-
seth, Terje Aasland og meg selv vil jeg sette fram et for-
slag om å stoppe salget av våre felles norske skoger.

Presidenten: Representanten Tuva Moflag vil frem-
sette et representantforslag.

Tuva Moflag (A) [10:01:11]: På vegne av represen-
tantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge 
Mørland, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal og 
meg selv vil jeg fremme et forslag om en opptrappings-
plan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å fore-
bygge demenssykdom.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på regle-
mentsmessig måte.

S a k  n r .  1  [10:01:37]

Muntlig spørretime

Presidenten: Stortinget mottok mandag meddelel-
se fra Statsministerens kontor om at statsrådene Kjell 
Ingolf Ropstad, Bent Høie og Frank Bakke-Jensen vil 
møte til muntlig spørretime. De annonserte regjerings-
medlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den 
muntlige spørretimen.

Vi starter med første hovedspørsmål, fra represen-
tanten Ingvild Kjerkol. 

Ingvild Kjerkol (A) [10:02:08]: Mitt spørsmål går til 
helseminister Bent Høie.

Jeg vil gratulere statsråden med å ha fått tilbake an-
svaret for hele helsepolitikken. Dessverre ligger nok 
både folkehelsepolitikken og eldrepolitikken akkurat 
der statsråd Høie la den fra seg for to år siden, i bunken 
med tapte muligheter, men nå er ansvaret for særlig de 
sykeste eldre som har flere sykdommer og mange helse-
plager, tydelig plassert. 

Dessverre har eldre vært en forsømt prioritering fra 
høyrepartiene, og i høst kunne vi lese en artikkelserie i 
VG der de avdekket store mangler – dessverre. Det var 
uverdige forhold, utrygghet og svikt, og svært syke eldre 
ble fraktet hjem fra sykehus til hjemkommunen sin nat-
tetid. Helseministeren uttalte til VG at praksis med å 
kjøre eldre, syke pasienter hjem om natten skulle opp-
høre umiddelbart. Han foretok seg likevel ikke mer enn 
å gi et intervju om det. 

Fagfolkene på sykehusene, i ambulansene og i 
hjemkommunene er fortsatt i en helt urimelig skvis, der 
helseministeren refser, mens deres mulighet til å hjelpe 
pasientene ikke blir bedre. Et kronisk underfinansiert 
sykehusbudsjett der det skal gjøres nye kostnadskutt, og 
den trangeste kommuneøkonomien på 15 år hjelper 
ikke arbeidsmiljøet til disse dyktige fagfolkene.

Hva vil helseministeren gjøre for landets syke eldre 
pasienter? Vil han nå dra i nødbremsen for tidlig utskri-
ving og nedbygging av sykehussenger?

Statsråd Bent Høie [10:03:51]: Vi er godt i gang med 
et kvalitetsløft for pleie- og omsorgstjenestene i kom-
munene. Det skjer på en rekke områder. Representan-
tens beskrivelse av regjeringens innsats på dette områ-
det er ikke korrekt – langt derifra.

For det første er noe av det aller viktigste for kvalitet-
en ikke minst de ansattes kompetanse, det at de har den 
faglige tryggheten som er viktig i møte med eldre med 
mange og sammensatte sykdommer. Derfor er vi nå midt 
i Kompetanseløft 2020, der over 80 000 av våre ansatte i 
denne tjenesten i kommunen har fått grunn-, etter- og vi-
dereutdanning. Vi etablerer fra 1. januar i år helsefelles-
skapene mellom kommunene og sykehusene, som skal 
sørge for at kommunene og sykehusene samarbeider om 
hvordan de skal gi sammenhengende og gode tjenester til 
denne gruppen. Regjeringen har underskrevet en avtale 
med KS der vi prioriterer fire pasientgrupper i dette ar-
beidet. Den gruppen representanten trekker fram, er én 
av de gruppene. Vi er nå i gjennomføringen av kvalitets-
reformen Leve hele livet, som tar tak i de områdene der 
våre syke eldre veldig ofte har opplevd at det svikter i 
kommunene. Det handler om det å ha en meningsfylt 
hverdag, om aktivitet og innhold i hverdagen og om å 
unngå ensomhet. Det handler om å oppleve sammen-
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hengende helsetjenester, det handler om gode måltids-
opplevelser. Alt dette ligger nå i kvalitetsreformen Leve 
hele livet, som vi opplever at det er stor entusiasme rundt 
i arbeidet i Kommune-Norge, nettopp fordi de som job-
ber i denne tjenesten, opplever at det endelig er kommet 
en kvalitetsreform for eldreomsorgen i Norge som hand-
ler om deres arbeidshverdag og om de utfordringene de 
opplever i hverdagen. 

Ingvild Kjerkol (A) [10:05:52]: Statsrådens beskri-
velse står i sterk kontrast til de beretningene ansatte i 
tjenesten beskriver. VG fant at det i 2018 ble kjørt minst 
1 540 turer med eldre syke folk over 74 år ut fra syke-
husene mellom kl. 22 og kl. 07, og konfrontert med det-
te svarte statsråden at det har blitt gitt tydelig beskjed 
til direktørene i helseforetakene om at «nattransporter 
ikke skal forekomme, med mindre pasienten ønsker 
det selv, eller det er helt spesielle forhold som tilsier 
det».

Så avdekker VG likevel før jul at den omfattende 
transporten av gamle, syke pasienter fortsetter. Det har 
vært minst 380 turer med pasienter i samme kategori 
som er kjørt ut fra sykehus mellom kl. 22 og kl. 07 det sis-
te halvåret.

Så hva slags tydelig beskjed og bedre rammer for de 
ansatte er det helseministeren har bidratt med?

Statsråd Bent Høie [10:06:57]: Det har jeg gjort i det 
oppdragsdokumentet som ble gitt helseregionene for 
halvannen uke siden. Der står det nå helt tydelig at det-
te ikke skal forekomme. Det er rett og slett helt uaksep-
tabelt at eldre pasienter som f.eks. har vært inne for å 
gjøre en undersøkelse, blir lagt om kvelden, får kanskje 
sovemedisiner og så blir vekket opp midt på natten for 
å bli transportert til et sykehjem som selvfølgelig ikke 
er bemannet for og forberedt på å motta syke pasienter 
midt på natten. Derfor har jeg sagt at dette skal det bli 
slutt på. Det er en veldig dårlig holdning overfor de el-
dre pasientene, det er dårlig helsepolitikk, og det gir 
dårlig kvalitet for de eldre.

Det er sikkert mange sammensatte årsaker til at det-
te skjer, men det er uansett ingen av de årsakene som er 
gode begrunnelser, og det er heller ikke nødvendig å 
gjøre dette. Mitt krav til helseforetakene er at de skal 
bygge opp kapasitet på dagtid, slik at de som skal hjem, 
kjøres hjem på dagtid under ordnede forhold og ikke 
nattetid. Så dette skal det bli slutt på.

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål – først 
Ingvild Kjerkol. 

Ingvild Kjerkol (A) [10:08:02]: Jeg tror ikke dette 
skyldes dårlige holdninger. Jeg tror det skyldes nød hos 
de dyktige fagfolkene som ikke har de rette tingene å 

hjelpe seg med. Det henger også sammen med hva det 
er vi måler og premierer i sykehusene. 

Når helseministeren velger å fokusere på det første 
møtet med sykehusene, det statsråden kaller for hel-
sekø, så blir liggetiden også vurdert ut fra det.

I Oslo har vi nå forskning som viser at hvis sykehuse-
ne skriver ut for tidlig fordi målstyringen krever det, blir 
den totale liggetiden for disse syke eldre faktisk lengre. 
Er ikke det en veldig skjev målstyring, og er ikke det til 
skade for pasientene, ikke til gagn? Er det ikke viktig at 
statsråden sørger for at kortere liggetid gjelder for hele 
pasientløpet, at eldre syke mennesker ikke blir kastebal-
ler mellom sykehus og hjemkommunen sin?

Statsråd Bent Høie [10:09:01]: Jeg er helt enig i at 
det er nødvendig å ha et veldig kritisk blikk på den re-
formen som Arbeiderpartiet innførte på dette området, 
samhandlingsreformen, med den veldig tydelige øko-
nomistyringen som Arbeiderpartiet da innførte, med 
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Men vi 
kan ikke fjerne det uten å ha noe som fungerer isteden-
for det. Derfor har jeg vært veldig tydelig på at når vi nå 
etablerer helsefellesskapene, når vi får et mer forplik-
tende samarbeid mellom kommunene og sykehusene, 
når det er oppe og fungerer, ja, da kan vi fjerne Arbei-
derpartiets tellekanter og finansieringssystemer på det-
te området, sånn at det er samarbeidet rundt den enkel-
te pasient som blir stående som det viktigste. Fjerner vi 
det virkemiddelet uten at vi er trygge på at helsefelles-
skapene er oppe og går, kan vi risikere at eldre pasienter 
blir liggende unødvendig lenge på sykehus, og det har 
alvorlige konsekvenser for dem. Når eldre pasienter i 
dag fortsatt opplever å ligge ukevis på sykehus og får 
antibiotikabehandling som de kunne fått i kommunen, 
svekker det deres mulighet til å mestre eget liv, og det 
senker terskelen for å havne på sykehjem. 

Presidenten: Ingvild Kjerkol – til oppfølgingsspørs-
mål. 

Ingvild Kjerkol (A) [10:10:08]: Statsråd Bent Høie 
holder de samme innleggene om samhandlingsrefor-
men i dag, etter syv år på posten, som han gjorde da 
han var i opposisjon i 2010. Det synes jeg ikke er å ta an-
svar.

Dette handler også om framtidens sykehus. I Kirke-
nes ligger det nå to pasienter på enerom fordi man ikke 
har god nok plass. I Østfold bruker man kontorer til ven-
terom i psykiatrien. Hvordan skal statsråden sikre at det 
er nok sengekapasitet i sykehusene han har ansvaret for 
– på Helgeland, i Finnmark, i Møre og Romsdal, der han 
har satt i gang byggeprosjekter? Det er han som finansi-
erer sykehusbudsjettene nå, og det fagfolkene melder 
om, er at rammene ikke er på plass for denne sømløse, 
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gode helsetjenesten, som ivaretar de eldre med flere syk-
dommer. De vet vi at øker i antall i årene som kommer, 
men planene til helseminister Bent Høie viser ikke noe 
tegn på at det skal bli bedre.

Statsråd Bent Høie [10:11:14]: Det er ikke riktig: De 
to sykehusene som representanten trakk fram, ble beg-
ge planlagt under Arbeiderpartiet. De ble riktignok åp-
net under meg, men de ble planlagt under Arbeiderpar-
tiets helseministre. 

Vi tok erfaringene fra det. Derfor har vi etablert det 
nasjonale selskapet Sykehusbygg HF, som nettopp sør-
ger for at vi ikke bygger sykehus i Norge sånn som det ble 
gjort før – hver gang som om vi gjorde det for første gang 
– og ikke overfører erfaringene fra ett byggeprosjekt til 
det andre, både de positive erfaringene og de negative 
erfaringene.

På bakgrunn av erfaringene med bygget i Østfold, 
som representanten trekker fram, og som Arbeiderpar-
tiet fikk satt i gang, har nå Helse Sør-Øst endret kravene 
sine til belegg på sykehusene, nettopp fordi en så at det 
sykehuset ble bygd for lite. Det har da konsekvenser for 
de nye sykehusene som en bygger. Det ligger også som 
føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan at en skal ta 
hensyn til utviklingen når det gjelder både alderssam-
mensetning i befolkningen og sykdomsutviklingen.

Presidenten: Ingvild Kjerkol – til oppfølgingsspørs-
mål.

Ingvild Kjerkol (A) [10:12:12]: Arbeidsmiljøet til 
fagfolkene våre handler både om bygg og om arbeids-
press. Jeg tror det er en fattig trøst for de dyktige fagfol-
kene, som opplever stort arbeidspress og at de ikke er i 
stand til å hjelpe pasientene, at statsråden har oppret-
tet et nytt statlig foretak. Det tror jeg er en fattig trøst 
for både ansatte og pasienter.

Vi har nå en undersøkelse fra Oslo som viser at det 
er sammenheng mellom opplevd arbeidsmiljø i syke-
hus blant fagfolkene og dødelighet. Det konkluderes 
med at sykepleiernes arbeidsbelastning og ledelses-
engasjement har sammenheng med dødelighet etter 
første uke etter innleggelse. Dette understøttes av store 
undersøkelser. Arbeidsbelastningen påvirker hvordan 
pasientene får behandling, og om de overlever eller ikke.

Nå vil vi stå i en situasjon der vi mangler 18 000 hel-
sefagarbeidere og hele 28 000 sykepleiere om 15 år. Det-
te finnes det verken studieplasser eller sykehusbudsjet-
ter og kommunebudsjetter til å ta opp i seg. Så hvordan 
har man tenkt å løse arbeidsbelastningen for disse?

Statsråd Bent Høie [10:13:27]: Det at det er en sam-
menheng mellom helse, miljø og sikkerhet for de ansat-
te og pasientsikkerhet, har vært et viktig tema for meg 

over flere år. Det er en av årsakene til at vi nå gjennom-
fører en årlig undersøkelse blant alle ansatte i syke-
husene våre som heter ForBedring. Denne undersøkel-
sen er laget sammen med de tillitsvalgte og de faglige 
organisasjonene. Hensikten med denne undersøkelsen 
er nettopp å avdekke sammenhengen mellom helse, 
miljø og sikkerhet for de ansatte og pasientsikkerhet, 
for det er det til sammen som utgjør pasientsikker-
hetskulturen. Det betyr at vi nå har oversikt over dette 
ikke bare i hver helseregion, ikke bare i hvert sykehus, 
men på hver enkelt sykehusavdeling. 

I tillegg til at vi nå har dokumentasjon på dette, som 
vi får hvert eneste år, har vi innført en kvalitetsforskrift 
som pålegger ledelsen på alle nivåer i helsetjenesten vår 
å gå igjennom denne undersøkelsen og sette i gang for-
bedringsarbeid hvert eneste år med bakgrunn i disse re-
sultatene. Det er nettopp for å ta tak i de utfordringene 
som representanten her tar opp.

Presidenten: Kjersti Toppe – til oppfølgingsspørs-
mål. 

Kjersti Toppe (Sp) [10:14:47]: Sjukehusøkonomien 
i Noreg er under sterkt press. Det vert kutta i beredskap, 
i senger og i anna drift for å få råd til nødvendige inves-
teringar. I denne situasjonen har operatørbytet i luft-
ambulansetenesta og Babcock si manglande evne til å 
oppfylla kontrakten gitt ei betydeleg ekstrabelasting 
for sjukehusa fordi regjeringa har bestemt at det er dei 
regionale helseføretaka som skal betala rekninga. 

No har det kome fram at Luftambulansetenesta HF 
har fremja krav om avkorting til Babcock. Mitt enkle 
spørsmål er om Babcock har innfridd kravet om avkor-
ting, og kor stor avkortinga i så fall har vore.

Statsråd Bent Høie [10:15:41]: Det at det fremmes 
krav om avkorting overfor Babcock, er ikke noe som 
har framkommet, dette har jeg sagt til Stortinget konti-
nuerlig så lenge denne diskusjonen har pågått, ikke 
minst i svar på en rekke spørsmål fra representanten 
tidligere. Det er helt åpenbart, for dette er regulert i 
kontrakten. Når Babcock ikke leverer i henhold til kon-
trakt, får det en økonomisk konsekvens, og det har vært 
kjent hele veien. 

Så er det sånn at i den situasjonen en har stått i, har 
en ikke prioritert arbeidet med disse beregningene un-
derveis. De begynner nå å bli klare, og de første kravene 
ble sendt rett før jul. 

De vil selvfølgelig bli fulgt opp, og Babcock må beta-
le eller få en avkorting i henhold til mangel på leveranse. 
Det er en del av kontrakten som selvfølgelig blir fulgt 
opp. 

Representanten trekker fram kostnadene knyttet til 
de ekstratiltakene regjeringen har bestemt skal være i 
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Nord-Norge gjennom vinteren, uavhengig av om Bab-
cock leverer eller ei. Der er det slik at disse i første om-
gang vil bli dekket av de fire helseregionene, og så vil re-
gjeringen komme tilbake igjen til det i revidert nasjo-
nalbudsjett på vanlig måte. 

Presidenten: Kjersti Toppe – til oppfølgingsspørs-
mål. 

Kjersti Toppe (Sp) [10:16:50]: No har statsråden 
nekta å greia ut for Stortinget om dei økonomiske 
konsekvensane av situasjonen i luftambulansetenesta, 
og eg synest grunngivinga er syltynn – at han ikkje har 
tid, at han må prioritera andre ting. Etter utgreiinga i 
januar kan han heller ikkje seia noko om kva som vert 
rekninga. Eg synest òg det er rart at han ikkje no veit om 
det vert ei avkorting, om Babcock skal innfri kravet. 

Spørsmålet eg synest statsråden no kan gjera greie 
for, er kva dei ekstra kostnadene har vorte frå 1. juli 2019 
til 1. januar 2020, og kva dette er berekna å kosta første 
halvår 2020. 

Statsråd Bent Høie [10:17:52]: Jeg har gjentatte 
ganger, som sagt, svart representanten at det blir en av-
korting. Nå prøver representanten igjen å så tvil om det 
blir det, men jeg vil bare gjenta: Det blir en avkorting. 
Dette er regulert i kontrakten, så representanten kan ta 
det helt med ro, og det har jeg også orientert Stortinget 
om flere ganger. 

Så er representanten ekstremt opptatt av å få beløpe-
ne. Disse beløpene er ikke klare ennå, for her er det et be-
regningsarbeid som pågår. Men representanten trenger 
ikke å være redd for at kravene ikke kommer til å bli stilt, 
og at avkortingen ikke kommer til å bli gjennomført. 

Når det gjelder kostnadene ved de ekstratiltakene 
som skal være gjennom vinteren, er ikke de klare ennå, 
rett og slett fordi det ikke er alle kontrakter som er inn-
gått. Dermed kan en heller ikke gå ut med noe beløp. 
Men det vil ikke være sånn at det er sykehusene i Nord-
Norge som vil betale for den ekstraberedskapen, som re-
presentanten flere ganger har prøvd å gi inntrykk av i 
media, det er de fire helseregionene som solidarisk i før-
ste omgang skal håndtere det. Det betyr at det er Helse 
Sør-Øst som vil ta den største regningen i begynnelsen. 
Så kommer regjeringen tilbake til det i revidert budsjett 
på vanlig måte. 

Presidenten: Nicholas Wilkinson – til oppfølgings-
spørsmål. 

Nicholas Wilkinson (SV) [10:19:12]: Jeg vil ta opp 
det siste representanten Kjerkol viste til, og det er ar-
beidspress. Det er bemanningskrise i sykehusene i Nor-
ge. Riksrevisjonens rapport setter kritikknivået til «al-
vorlig». 40 pst. av de kliniske enhetene har uten hell for-

søkt å rekruttere nye medarbeidere de siste tre måne-
dene. Bare halvparten av de kliniske enhetene har 
gjennomført en systematisk evaluering av grunnbe-
manningen. Riksrevisjonen peker på at det ikke er nok 
praksisplasser, og at det ikke opprettes nok utdan-
ningsstillinger.

Hva gjør Høie med bemanningskrisen i Norge nå?

Statsråd Bent Høie [10:20:12]: Det som represen-
tanten her tar opp, er en viktig og veldig alvorlig sak, 
noe også Riksrevisjonens rapport viser. Derfor er Riks-
revisjonens rapport en del av mitt oppdrag til helsere-
gionene for dette året, der jeg ber dem om å følge opp 
funnene i rapporten og igangsette tiltak. Det er også et 
av hovedtemaene i den nasjonale helse- og sykehuspla-
nen som Stortinget har til behandling nå, der en egen 
hoveddel handler nettopp om bemanning og kompe-
tanse.

Det er, som Riksrevisjonen påpeker, nødvendig at 
helseregionene og helseforetakene blir flinkere til å ha 
konkrete planer for sitt eget bemanningsbehov og setter 
inn tiltak for å sørge for at de har gode planer, ikke bare 
for rekruttering av nye medarbeidere, men også – og 
ikke minst – for å beholde og videreutvikle de medarbei-
derne de har. Jeg forventer at sykehusene våre, som er 
store kunnskapsvirksomheter, har planer for den enkel-
te medarbeider og hvordan de skal kunne utvikle seg 
selv faglig. Dette ligger nå inne i kravene i oppdragsdo-
kumentet for 2020.

Presidenten: Nicholas Wilkinson – til oppfølgings-
spørsmål.

Nicholas Wilkinson (SV) [10:21:18]: Høie har vært 
helseminister i seks år. Bemanningskrisen er ikke et 
nytt problem, det er gammelt nytt. Hvorfor har ikke 
helseministeren gjort før det han nå sier han vil gjøre, 
sende brev til sykehusene? Hvorfor har ikke helsemi-
nisteren gjort det før?

Statsråd Bent Høie [10:21:48]: Jeg har selvfølgelig 
også gjort noe på dette området før. Det handler bl.a. 
om at vi i den forrige nasjonale helse- og sykehus-
planen ba om at det skulle lages nasjonale modeller for 
beregninger av behov. De tallene representanten viser 
til, og som også representanten Kjerkol viste til, er tall 
som jeg har bestilt og bedt om, nettopp fordi vi skal 
være forberedt på den utviklingen som kommer.

Hvis jeg som helseminister mente at fordi jeg hadde 
vært helseminister i seks år, var alt såre vel i helse-
tjenesten, hadde jeg funnet lite inspirasjon i denne job-
ben videre. Det er fortsatt store utfordringer som vi er 
nødt til å løse, og vi er hele veien nødt til å se etter nye 
virkemidler for å sørge for at vi har en bærekraftig helse-
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tjeneste framover. Det med kompetanse og bemanning 
vil være vesentlig for det. Derfor er det slik at hvis repre-
sentanten ser på min sykehustale i år, er det nettopp det-
te som er de gjennomgående hovedtemaene der, fordi 
dette området er utrolig viktig framover.

Så må alle ta inn over seg at dette vil vi ikke klare å 
løse bare ved å øke bemanningen. Vi er også nødt til å 
finne nye måter å jobbe på.

Presidenten: Vi går videre til neste hovedspørsmål. 

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [10:23:09]: Mitt 
spørsmål går til forsvarsministeren. Det er hyggelig å 
stå på denne siden av salen.

Forsvarsministeren mottok i november i fjor en 
forespørsel fra franske og maliske myndigheter om å bi-
dra til en flernasjonal styrke i Mali. Ifølge forsvarsmi-
nisteren vurderer regjeringen hvordan man skal re-
spondere på forespørselen. I forsvarssjefens fagmilitære 
råd presiserer forsvarssjefen at Norge må ta et større an-
svar for egen sikkerhet i våre egne nærområder. Norge er 
NATO i nord. Det betyr økte utgifter. Samtidig vil Forsva-
rets store anskaffelser og ugunstige valutakurser kreve 
stadig mer av forsvarsbudsjettet. Det betyr økte utgifter. 
Det betyr at det må prioriteres. 

Forsvarsministeren har vært positiv til at Norge stil-
ler våre spesialstyrker til rådighet for å nedkjempe isla-
mistiske terrorister i Frankrikes tidligere kolonier i Afri-
ka. Vi vet at våre spesialstyrker er blant de beste i NATO, 
men oppdraget er svært farlig. Flere hundre soldater og 
opprørere er drept de siste årene, inkludert mange fran-
ske soldater. Personlig er jeg ikke villig til å sette norske 
soldaters liv i fare i kampen mot afrikanske islamister. 
Frankrike har bedrevet denne krigen i mer enn 35 år, og 
stemningen er i dag mer antifransk enn noen gang tidli-
gere. Frankrike evner ikke alene å vinne en krig der mot-
standerne ikke lar seg definere. Derfor ønsker Frankrike 
å trekke flere land inn i sin endeløse krig i Afrika. Det rei-
ser en rekke politiske, økonomiske og praktiske spørs-
mål. Jeg ønsker derfor svar på følgende: 

Kan forsvarsministeren utdype hvor konfliktlinjen i 
Sahel går? Kan forsvarsministeren informere Stortinget 
om hva mandatet for en slik operasjon er og hvordan 
man vil definere når jobben er gjort? Kan forsvarsmi-
nisteren informere Stortinget om hvorvidt det finnes en 
exit-strategi? Kan forsvarsministeren informere Storting-
et om hvordan Norge vil løse utfordringer knyttet til lo-
gistikk, språk og kultur? Og så ønsker jeg svar på hvorvidt 
Forsvarsdepartementet har beregnet kostnadene for en 
slik operasjon.

Presidenten: Da skal statsråd Frank Bakke-Jensen få 
mulighet til å svare på alle disse spørsmålene, og tale-
tiden er 2 minutter.

Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:25:18]: Jeg må få 
åpne med å si at det var hyggelig å se representanten 
Tybring-Gjedde på den siden, og jeg trives veldig godt 
på denne siden.

Dette er et veldig godt spørsmål. Det norske forsva-
ret og Norges innsats sammen med allierte for å skape 
stabilitet i nærområdene våre er en viktig del av for-
svarsstrategien. Det er en viktig del av den utenrikspoli-
tikken vi fører, og det er en viktig del av den forsvars- og 
sikkerhetspolitikken vi fører.

Vi har mottatt en henvendelse fra Frankrike og Mali 
om å bidra i en operasjon som skal sikre bedre stabilitet 
der nede. Den skal sette maliske myndigheter i stand til 
å styre landet, den skal sette maliske sikkerhets- og for-
svarsstyrker i stand til å gjøre den jobben de er trent opp 
for å gjøre, i et område som utfordres mer og mer, bl.a. av 
styrker og elementer fra ISIL, som nå har trukket sørover 
i Afrika etter at de er territorielt bekjempet i Irak og 
Syria. 

Det er ikke riktig som representanten sier, at jeg har 
stilt meg positiv til det. Jeg har sagt at jeg har stilt meg 
positiv til henvendelsen, og så har jeg sagt at vi skal gjøre 
vurderinger i så måte. Det vil si at vi er i kontakt med 
ganske mange nasjoner om hvordan operasjonen skal 
skrus sammen, og hva slags elementer som skal være 
der. Vi har fått svar på mye, men vi har ikke svar på alt. 
Og så må det vurderes med tanke på om det vil være en 
operasjon som det er mulig å gjøre. Vil det være en ope-
rasjon som også tjener det andre engasjementet vi har i 
Sahel-området? Vi har en hel strategi, rett og slett fordi 
dette er et veldig komplisert og vanskelig område. 

Representanten vil få svar på den lange rekken av 
spørsmål når vi har bestemt oss for hva vi skal gjøre, og 
når vi har mer kunnskap om dette. Men dette er en dy-
namisk prosess – veldig mange andre nasjoner driver 
med de samme prosessene som vi gjør nå, og vi får nye 
svar på bordet vårt hver dag. 

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [10:27:25]: Jeg re-
gistrerer at forsvarsministeren brukte 1 minutt og 30 
sekunder på ikke å besvare spørsmålet, men på å gjenta 
det jeg fortalte forsvarsministeren. Det er lite konstruk-
tivt. Man har mottatt en henvendelse, og man snakker 
om nærområdene. Jeg er klar over det, men alle parti-
ene på Stortinget – og jeg sier alle partiene på Stortinget 
– har uttrykt skepsis til denne operasjonen, også for-
svarsministerens eget parti. Det kan da ikke være så vel-
dig vanskelig å ta stilling til dette spørsmålet når ingen i 
Stortinget mener at dette er en god idé i utgangspunk-
tet. 

Så er jeg usikker på hvor ministeren skal ha denne 
diskusjonen, om den skal være internt, eller om den skal 
være med forsvarssjefen. Det er faktisk Stortinget som 
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bestemmer dette. Forsvarsministeren må gjerne gå imot 
Stortinget, men det får jo da selvsagt også konsekvenser 
for støtten til oppdraget. 

Det er også interessant å vite om forsvarsministeren 
har tenkt en eneste tanke om hvordan man skal komme 
seg ut av en konflikt. Det er lett å komme inn i en kon-
flikt, men hvordan kommer man ut av det? 

Dessuten har USA sagt at Europa burde satse mer på 
Midtøsten og gjøre mer der. 

Hvorfor i all verden skal da forsvarsministeren gjøre 
mer i Sahel?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:28:33]: Da jeg 
kom til Stortinget første gang, fikk jeg en elementær 
innføring i de forskjellige ansvarsområdene, og akkurat 
dette – planlegging og å gjøre disse vurderingene – er et 
ansvar som ligger til regjeringen. Så skal vi selvfølgelig 
informere bredt i Stortinget: Vi skal både debattere 
bredt i Stortinget og informere bredt i Stortinget. 

Når det gjelder en sak som exit-strategi, kan det 
være så enkelt som at man setter en grense for hvor len-
ge et slikt engasjement skal vare. 

Men dette er en omfattende sak: Det er en omfatten-
de sak der vi, som jeg sier, henter informasjon hver dag. 
Det er en omfattende sak også fordi den går utover det 
rent militære. Det er en operasjon som også beveger seg 
inn på de humanitære oppdragene vi har, Sahel-strategi-
en – og påvirkes også av situasjonen i Midtøsten, fordi det 
er klare linjer mellom Midtøsten og Sahel på dette områ-
det. Derfor sier jeg: Vi jobber med saken, og vi skal infor-
mere Stortinget. Vi har ingen planer om å bestemme noe 
som hele Stortinget sier vi ikke skal gjøre, slik fungerer det 
rett og slett ikke, men vi er ikke klare til å gi de svarene ak-
kurat nå, rett og slett fordi vi jobber med det.

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål – først 
Christian Tybring-Gjedde.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [10:29:43]: Jeg tak-
ker forsvarsministeren for at han jobber med saken, 
men tiden går. Henvendelsen kom i november, og nå er 
vi snart inne på den tredje måneden. Da jobber man 
ikke særlig effektivt dersom det er målet, å gi et svar. 
Det kan ikke være så krevende å komme til et svar, 
nemlig at man ikke bør sende styrker dit. Når man ikke 
engang nå har kommet med en tanke om en exit-stra-
tegi og sier at det kan være et tidsaspekt. Ja, det er mulig 
det er et tidsaspekt, men har man da blitt kvitt fienden, 
eller skulle det komme noen nye ned og gjøre noe – el-
ler tror man at man har motivert fienden til å bli enda 
mer aktiv, noe som sannsynligvis er resultatet? Dette er 
Frankrikes krig. Norge er NATO i nord, og vi er ikke en 
del av Frankrikes krig i sør. 

Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:30:20]: Jeg kan 
selvfølgelig gjenta litt av det jeg sa, men det er vel unød-
vendig: Vi jobber med saken. Det er altså slik at det lig-
ger til regjeringen å foreta disse vurderingene, og så lig-
ger det til regjeringen å informere Stortinget og søke 
forankring i Stortinget for disse sakene. Dette er et kom-
plekst bilde, som jeg mener det er ganske uansvarlig 
bare å blåse av. Vi skal gjøre den grundige jobben vi 
gjør. Vi lar de andre allierte, andre nasjoner som er in-
volvert i dette, også gjøre en grundig jobb, og så ser vi 
hva totalbildet blir, og så skal vi komme til en konklu-
sjon, eller en innstilling, en eller annen gang. Jeg har det 
ikke veldig travelt med å sende folk ut på et svakt be-
slutningsgrunnlag. Dette er en sak som er så kompleks 
at vi kommer til å jobbe mye og lenge med den.

Presidenten: Anniken Huitfeldt – til neste oppføl-
gingsspørsmål. 

Anniken Huitfeldt (A) [10:31:13]: At det er stor 
motstand mot dette bidraget i Høyre, var nytt for meg, 
men det er vel slik det er når man har hatt mange inter-
ne møter og kanskje vært uenig i en tidligere regjerings-
fraksjon.

Jeg vil gi statsråden rett i at dette formelt sett ligger 
på regjeringens bord, men i Norge har vi hatt en annen 
tradisjon enn i veldig mange andre land. Det har vært et 
sår i dansk politikk at man med noen få stemmers over-
vekt i Folketinget valgte å sende soldater til Irak i 2003 – 
det var opprivende – og det er veldig uheldig for de sol-
datene som reiser ut, at man ikke har en bred forankring 
bak seg. 

Nå har vi en mindretallsregjering, og mitt spørsmål 
er ganske klart: Vil statsråden sørge for at når vi sender 
norske soldater på utenlandsoppdrag, så har det bred 
forankring i Stortinget?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:32:05]: Det er 
nesten slik at jeg stusser på om det er nødvendig å spør-
re om det. Det er lang tradisjon for å gjøre det, og vi har 
ingen planer om å gamble med den tradisjonen. Det var 
jeg også ganske tydelig på i det svaret jeg ga til represen-
tanten Tybring-Gjedde.

Presidenten: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Liv Signe Navarsete (Sp) [10:32:37]: Under eit møte 
på Evenes flystasjon vart det sterkt understreka at det 
hastar med å byggje ein organisasjon med tilhøyrande 
infrastruktur for å fase inn dei nye overvakingsflya, P8. 
Noreg har inga tid å miste, vart det sagt, og det er uaktu-
elt å la flya stå lenger i USA enn absolutt naudsynt. Re-
gjeringa melde i Prop. 27 S for 2016–2017 at levering av 
flya var planlagd i perioden 2021–2022. Det var forven-
ta at offentleggjering av kvar flya skal plasserast i perio-
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den fram til basen på Evenes er berekna å vere ferdig-
stilt, ville skje sist veke. Men me ventar framleis på ei 
avgjerd. Ein er kjend med at Luftforsvaret ut frå operati-
ve omsyn har teke avgjerd om at Andøya flystasjon skal 
nyttast for å fase inn dei nye overvakingsflya. Det rådet 
ligg hos forsvarssjefen. Det vert òg hevda at forsvars-
sjefen ikkje er nøgd med tilrådinga frå Luftforsvaret, og 
at saka er ytterlegare utsett. Då vert spørsmålet om av-
gjerda til forsvarssjefen er fatta på eit fagmilitært eller 
eit politisk grunnlag.

I spontanspørjetimen den 18. desember stadfesta 
statsråden at han ville følgje den fagmilitære tilrådinga 
frå Forsvaret i dette spørsmålet. Meiner statsråden at 
Luftforsvaret har den beste operative kompetansen til å 
vurdere kvar innfasinga av dei nye P8-flya skal skje?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:34:02]: Dette er 
også en litt underlig måte å angripe problemstillingen 
på, for alternativet ville vært at jeg underkjente for-
svarssjefen offentlig, og det kommer jeg ikke til å gjøre. 
Jeg har på spørsmål fra representanten Navarsete vært 
veldig tydelig på at når det gjelder hvor P8-flyene skal 
stasjoneres midlertidig, har jeg ingen meninger, annet 
enn at vi skal foreta den vurderingen når vi får anbefa-
lingen fra forsvarssjefen. Tidligere var spørsmålene 
vinklet på en slik måte at man skulle tro det lå prestisje 
hos meg i spørsmålet om å bruke Andøya eller ikke, 
men nei, det gjør det ikke. Hvis Forsvaret anbefaler det, 
legger jeg ingen prestisje i det, men vi kommer selvføl-
gelig til å foreta vurderinger av den anbefalingen som 
kommer.

Luftforsvaret har levert det til forsvarssjefen, for-
svarssjefen sier at det ligger i Forsvarsstaben, og de be-
handler det. Jeg venter selvfølgelig til forsvarssjefen har 
levert det til meg før jeg foretar den vurderingen. 

Det å så tvil rundt forsvarssjefens stilling i dette sy-
nes jeg faktisk bør være unødvendig. Jeg registrerte en 
del innlegg fra tillitsvalgte på Andøya som allerede kun-
ne fortelle at forsvarssjefen hadde levert det til politisk 
ledelse. Det kan vi avklare: Det har ikke skjedd. Det lig-
ger i Forsvarsstaben nå, de skal levere det til departe-
mentet når de er klare med sitt, og så skal vi foreta den 
vurderingen. 

Som jeg har sagt tidligere: For meg ligger det ingen 
prestisje i dette spørsmålet. Vi skal finne en god løsning 
for å få i gang en kapasitet som er veldig viktig for oss der 
i nord, i tiden som kommer. 

Liv Signe Navarsete (Sp) [10:35:44]: Det er mykje 
fokus på P8-overvakingsflya og hangar på Evenes, men 
det er viktig å hugse at P8 er ein del av eit komplekst 
system, der alle enkeltelementa må samhandle for at 
MPA-systemet skal kunne utføre skarpe oppdrag. Eitt 
av desse enkeltelementa er godkjent lagringskapasitet 

og monteringsfasilitetar for våpen og eksplosiv. På syn-
faring ved militære basar har eg sett slike fasilitetar. Det 
er snakk om store område. Sjølv eg, ein sivilist, forstår at 
slike lagringsmogelegheiter manglar på Evenes flysta-
sjon. Likevel vert det hevda at behova er tekne i vare. 
Det er vanskeleg å forstå at samlagring av ulike eksplo-
sivtypar utanfor Evenes flystasjon er tilrådeleg, og at 
det er tilrådeleg at skarpe våpen som er laga for å senke 
krigsskip og u-båtar, skal fraktast langs sivile fylkesve-
gar og europavegar frå ulike fjellhallar kring Evenes. 
Kan statsråden forsikre Stortinget om at lagring, hand-
tering og transport av eksplosiv knytt til MPA-aktivitet-
en er teke i vare i tråd med retningsliner for ammuni-
sjonstenesta i Forsvaret?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:36:48]: Evenes 
har vært planlagt som en QRA-base siden 2012. Det har 
vært et omfattende arbeid for å ivareta ammunisjon – 
også til F-35-fasiliteten som kommer. Ja, jeg kan for-
sikre representanten Navarsete om at det kommer til å 
bli ivaretatt i henhold til de regler, det lovverk og den 
sikkerhetsstandarden som skal gjelde.

Presidenten: Liv Signe Navarsete – til oppfølgings-
spørsmål.

Liv Signe Navarsete (Sp) [10:37:13]: Det er trygt å 
vite, og det skal me følgje nøye med på.

Den 18. desember i fjor stod forsvarsministeren i 
Stortinget og sa at eg peika på ein kostnadssprekk for 
Evenes flystasjon som ikkje var der. No ser me at innfa-
singa av P8 dreg ut i tid. Ein har enno ikkje fått ei avkla-
ring på kvar hangaren til P8 vil kunne plasserast på Eve-
nes. Lagring av eksplosiv og problematikken rundt 
mangel på dreneringssystem for baneavising på Evenes 
er det heller ikkje gjort greie for – og fleire element i til-
legg. Alt dette tyder sterkt på at det kostnadsbiletet og 
den tidsramma som låg til grunn, ikkje lenger er reell. 
Kor mykje forseinka vil etableringa av P8-overvakings-
fly på Evenes verte? Og står statsråden fast på at kostna-
dene ikkje vil auke?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:38:05]: Når det 
gjelder kostnadene, er de for tiden på 4,48 mrd. kr totalt 
på Evenes. Det er godt innenfor kostnadsrammen, som 
er på 4,97 mrd. kr – slik vi har informert Stortinget om 
tidligere. Vi har også vært åpne om at problematikken 
rundt hangarplasseringen vil gi oss noe forsinkelse. Det 
var også grunnen til at vi økte styringsrammen noe i 
prosjektet da vi fikk den eksterne kvalitetssikringen. 
Men som sagt: Begrunnelsen har vi vært åpen om, og 
det er også det som gjør at vi nå vurderer hvor vi alter-
nativt kan ta imot P8-flyene når de kommer. Som et 
hele er Evenes-prosjektet i god driv, og det er stort sett 
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også innenfor de rammene som vi har satt – med unn-
tak av den tidsforsinkelsen som vi har fått.

Presidenten: Vi går da videre til neste hovedspørs-
mål. 

Freddy André Øvstegård (SV) [10:39:17]: Det kom-
mersielle har bredd seg i barnevernet. Før samarbeidet 
det offentlige med ideelle stiftelser om beskyttelse og 
omsorg for sårbare barn. Nå er alt forretningshemme-
ligheter, og ideelle blir skviset ut av store kommersielle 
selskaper som tjener penger på barn som trenger hjelp. 
VG har avslørt at de tre største innen kommersielt bar-
nevern er alle registrert i skatteparadiser. Et ukjent an-
tall millioner kroner forsvinner ut av tjenesten som skal 
hjelpe sårbare barn, for å bygge formuer til en interna-
sjonal finanselite.

Når en spør de ideelle aktørene om hvordan de blir 
skviset ut, peker de særlig på én ting, og det er det at en-
keltbarn settes ut på anbud, altså enkeltkjøp av institu-
sjonsplass. Lange, detaljerte beskrivelser av sårbare en-
keltbarn sendes ut til opptil rundt ti aktører, som så må 
by på dette barnet. Så blir det runder – hvem kan kutte 
mest i kostnadene? I ett tilfelle var de noen titalls kroner 
per dag mindre i matbudsjett for barnet som gjorde at 
en kommersiell aktør vant. De ideelle aktørene mener 
dette er en forkastelig måte å behandle barn på, de vil 
ikke være med på det, og dessuten er det kun de største 
kommersielle som har ressursene til å ha den typen an-
budsbyråkrati rigget for å by på enkeltbarn, og dermed 
vinner også de kommersielle disse anbudene.

Derfor må jeg spørre statsråden om han mener det 
er greit at enkeltbarn settes ut på anbud med detaljerte 
beskrivelser for å bli bydd på av kommersielle selskaper.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:41:12]: Jeg synes 
ikke det er greit at det foregår på den måten. Jeg er opp-
tatt av at barn skal få best mulig kvalitet. Derfor er regle-
ne ordnet slik at ideelle aktører – som representanten 
er opptatt av, og som jeg deler engasjementet fullt ut for 
– bidrar til et mangfold i sektoren, bidrar til bedre kvali-
tet. Så er det slik at vi styrer etter en regjeringsplattform 
som sier at vi skal øke andelen ideelle til 40 pst. Vi har 
også gitt en klar føring til Bufdir, som skal prioritere ide-
elle framfor kommersielle der det lar seg gjøre.

Så vil jeg også presisere at når det gjelder bruken av 
skatteparadis, er det noe som bryter med det jeg vil kalle 
samfunnskontrakten – en betaler skatt i Norge, og en får 
en rekke tjenester tilbake igjen på bakgrunn av det. Der-
for var det vel et enstemmig storting som sluttet seg til at 
vi satte ned et offentlig utvalg som nettopp skal se på 
pengestrømmene, se på om det er behov for sterkere re-
gulering for å unngå den type praksis.

Men jeg vil også peke på at vi er godt i gang med en 
gjennomgang av bruken av private aktører. Det er fordi 
jeg har ett mål for barnevernet, og det er at ungene som 
er sårbare, får den hjelpen og den kvaliteten de fortje-
ner. Det er mitt utgangspunkt. Derfor ser jeg at private, 
kommersielle eller ideelle, er viktige for å gi ungene et 
best mulig tilbud, på lik linje som offentlige tilbud er 
viktige. Men vi må bruke de private riktig. Det betyr at 
kommuner og stat må ha god bestillerkompetanse, slik 
at de kjøper de riktige tjenestene, og ikke minst at de 
kjøper det til rett pris. Derfor har vi en full gjennomgang 
for å se på om det er noe som ikke bør løses av private, el-
ler hva en kan gjøre for å bedre kompetansen i det of-
fentlige til å bli bedre bestillere.

Freddy André Øvstegård (SV) [10:43:10]: Jeg viser 
altså til en ganske bestemt form for anbud, nemlig en-
keltbarn på anbud. Stortinget vedtok med Kristelig Fol-
kepartis stemmer for godt over et år siden SVs forslag 
om at denne praksisen må reduseres. Regjeringen fikk 
en frist: Innen 2019 skulle man legge tiltakene på bor-
det. Men tallene og det vi hører fra feltet, fra de ideelle, 
tyder på at det ikke blir færre barn på anbud. Nei, fra de 
ideelle er inntrykket heller at departementet gjør fint 
lite for å følge opp dette vedtaket, og per oktober 2019 
hadde praksisen heller økt. Fra 1. januar 2019 til 
1. oktober 2019 var det altså 116 000 oppholdsdøgn 
knyttet til enkeltkjøp – det er 37 pst. av alle oppholds-
døgnene i barnevernet.

Kan statsråden garantere at praksisen med barn på 
anbud har blitt redusert, slik Stortinget har bestemt, el-
ler vil bli det snarlig?

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:44:13]: Som jeg 
pekte på i mitt innlegg, er det viktigste for meg at unge-
ne får et best mulig tilbud. Da trenger vi bruk av ideelle, 
vi trenger bruk av private, vi trenger bruk av det offent-
lige. Det mangfoldet er det viktig å ta vare på.

Så er det, som jeg sa i stad, særlig to viktige tiltak her 
som jeg vil peke på. Det ene gjelder det utvalget som ser 
på pengestrømmene i barnevernet. Det vil legge fram 
sin første delrapport i mars, og den ser jeg fram til å få og 
til å jobbe videre med. Når det gjelder det andre tiltaket, 
gjennomgangen av bruken av private, er vi godt i gang 
med det, og jeg tar sikte på at det sendes ut på høring i lø-
pet av våren. De tiltakene vi setter i gang for å øke bru-
ken av ideelle, som jeg pekte på – både oppfølgingen av 
anmodningsvedtaket og ikke minst at Bufdir skal bruke 
ideelle der det er mulig – vil være med på ikke bare å 
styrke, vil jeg si, den totale kvaliteten, men også bruken 
av ideelle.

Presidenten: Freddy André Øvstegård – til oppføl-
gingsspørsmål. 



2020 207929. jan. – Muntlig spørretime
Freddy André Øvstegård (SV) [10:45:08]: Takk for 
svaret, men det var ikke et svar på spørsmålet jeg stilte. 
Det jeg spør om, gjelder en ganske bestemt form for 
bruk av anbud i barnevernet. De ideelle sier jo – på tross 
av alt det andre som gjøres når det gjelder ideell andel, 
som vi i SV støtter – at denne formen for enkeltbarn på 
anbud også bidrar til å skvise dem ut. Vi kan se av talle-
ne vi har fra perioden jeg nevnte i forrige innlegg, at 
80 pst. av oppholdsdøgnene er knyttet til enkeltkjøp i 
kommersielle institusjoner. De ideelle vil ikke og kan 
ikke sette opp et svært anbudsbyråkrati for å vinne dis-
se anbudene de selv mener det er helt forkastelig å dri-
ve med. Det har kun de svære kommersielle anledning 
og kanskje moral til å gjøre.

Derfor må jeg igjen spørre om denne praksisen har 
blitt redusert, slik Stortinget har bestemt at den skal, el-
ler om den vil bli redusert nå.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:46:15]: Som sagt 
er vi i gang med det arbeidet når det gjelder gjennom-
gangen av bruken av private aktører. Jeg tar sikte på å få 
sendt det ut på høring i løpet av våren. Når det gjelder 
mer generell bruk av private knyttet til velferds-
tjenester, er det et eget utvalg som vil se på det. Jeg deler 
absolutt det samme engasjementet. Jeg har tett dialog 
med ideelle aktører, og mitt mål er at en skal kunne 
bruke dem i større grad. Dette er sårbare barn. Derfor er 
jeg ekstra opptatt av at de slipper flest mulig flyttinger, 
at de får et trygt og godt tilbud, og at de får kompetent 
hjelp. Derfor gjør vi ekstremt mye på dette feltet akku-
rat nå.

Oppfølgingen av problemstillingene som represen-
tanten Øvstegård peker på, er vi godt i gang med. Den 
første rapporten fra velferdstjenesteutvalget kommer 
som sagt i mars, og vi sender ut på høring de endringene 
vi tenker vi vil gjøre knyttet til private aktører, i løpet av 
våren.

Presidenten: Freddy André Øvstegård – til oppføl-
gingsspørsmål.

Freddy André Øvstegård (SV) [10:47:17]: Vi gleder 
oss til at delrapporten kommer, og jeg er glad for at 
Stortinget vedtok å gjøre den granskingen av penge-
strømmen i velferden, bl.a. innen barnevern.

Stortinget har også gjort et annet vedtak. Det var for 
godt over et år siden. Kristelig Folkeparti sikret flertall 
for et forslag fra SV ganske rett før Kristelig Folkeparti 
valgte å gå inn i den sittende regjeringen. Forslaget var at 
praksisen med enkeltbarn på anbud skulle reduseres, og 
man ba regjeringen legge fram tiltak for å gjøre det 
innen 2019. Nå skriver vi januar 2020. Beskjeden fra fel-
tet er at denne praksisen ikke reduseres. Tvert imot mel-
des det om økning. Det meldes om at man ikke hører 

noe fra departementet når det gjelder oppfølgingen. 
Stortinget har gitt en frist for å redusere praksisen. Man 
skal ikke lenger drive med denne formen for å sette barn 
på anbud. Derfor må jeg igjen spørre statsråden: Når vil 
det skje?

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:48:20]: Som jeg 
har prøvd å si gjentatte ganger, er det særlig to viktige 
prosesser vi er i gang med.

Jeg er glad for at representanten Øvstegård gleder 
seg til at velferdstjenesteutvalget skal legge fram sin før-
ste delrapport. Den blir et viktig overordnet materiale vi 
kan bruke på hele velferdsfeltet, nettopp for at mest mu-
lig av pengene skal gå til velferdstjenester. Det skal selv-
sagt være lov med private, som skal bidra til å styrke 
mangfoldet og kvaliteten og kanskje få enda mer ut av 
pengene for at kvaliteten skal bli best mulig. Samtidig er 
vi i full gang med å gjennomgå hvordan vi bruker private 
aktører.

Derfor har jeg sagt gjentatte ganger at vi tar sikte på 
å sende dette på høring i løpet av våren. Jeg regner med 
at vi skal nå målet som er satt om at bruken av ideelle ak-
tører skal økes til 40 pst. Det er, som vi har diskutert 
gjentatte ganger, et ambisiøst mål, men det er også et 
viktig mål. Selv om vi har det målet, må kvaliteten for 
barn og barns beste stå i sentrum når vi skal gjennom-
føre det.

Presidenten: Kari Henriksen – til oppfølgingsspørs-
mål. 

Kari Henriksen (A) [10:49:33]: I Norge i dag våkner 
mange små helter. Hver dag reiser de seg, tar på seg sek-
ken, full av fortvilelse over en vanskelig og uforståelig 
virkelighet som de lever i. Hver dag skjer det at de som 
ikke får tilstrekkelig hjelp eller får feil hjelp i barnevern-
et, de må bære sekken sin selv. Samtidig fyller regjerin-
ga opp sekken til kommersielle aktører, ofte i utlandet, 
med fellesskapets penger. 

Bjerkholt skriver i Dagens Næringsliv fredag at Bar-
ne-, ungdoms- og familiedirektoratet bruker spinndok-
torer for å friskmelde denne praksisen. 

Heierna-kampanjen, barna selv og Barneombudet 
sier de trenger flere kloke voksne i barnevernet. Det er 
Arbeiderpartiet enig i, regjeringa er det ikke. 

Mener statsråden det er en viktig prioritering og en 
riktig prioritering å sende ut millioner av overskudd til 
kommersielle aktører i utlandet framfor å bruke disse 
pengene på barna i barnevernet i Norge?

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:50:37]: Takk for 
nok et viktig spørsmål. 

Som jeg sa til representanten Øvstegård: Jeg mener 
at bruken av skatteparadis på mange måter også er i 
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strid med samfunnskontrakten. Nei, jeg synes ikke det 
er en god idé at penger går til skatteparadiser. Derfor ser 
jeg fram til at det utvalget som vi har satt ned, skal kom-
me med ulike svar på hvordan det kan begrenses. Jeg er 
opptatt av at det skal være rett pris på de ulike tiltakene, 
at man får mer kvalitet, mer beskyttelse og omsorg for 
ungene for pengene. Derfor har vi satt ned det utvalget. 

Men når det gjelder virkelighetsbeskrivelsen, er jeg 
uenig. Siden 2013, eller mellom 2013 og 2018, har vi fått 
1 300 flere årsverk i barnevernet. Det er en økning på 
27 pst. Når man ser på det siste året, når vi ser på saker 
som er kommet inn, er kapasiteten styrket. Så er det utfor-
dringer i barnevernet. Derfor har vi fokusert mye på økt 
bemanning og ikke minst også på kompetanseløftet. Det 
er et historisk kompetanseløft som gjennomføres, og som 
jeg vet vil bety mye for dem som har en krevende jobb 
med å ta de rette avveiningene i vanskelige dilemmaer. 

Presidenten: Kari Henriksen – til oppfølgingsspørs-
mål.

Kari Henriksen (A) [10:51:45]: Jeg registrerer at 
denne høyreregjeringa synes det er viktigere med en 
vente-og-se-situasjon. Det ser vi også når det gjelder an-
dre tiltak i barnevernet. Arbeiderpartiet har bl.a. frem-
met en barnevernsreform, en omfattende barneverns-
reform som tar for seg mange viktige ting i barnevernet, 
der det i dag er alvorlige feil og mangler. Men vente-og-
se-strategi trumfer altså disse barna som hver dag reiser 
seg og trenger hjelp nå – ikke om to år, ikke om fem år. 
Det er barn som lever i dagens virkelighet vi ønsker å 
hjelpe.

Ideelle aktører har vært et tema i denne debatten, og 
det er forunderlig at Kristelig Folkeparti, som faktisk var 
med på de vedtakene som regjeringa nå ikke følger opp, 
ikke lytter med litt større ører til de ideelle aktørene som 
sier at dette bærer galt av sted. Hvorfor lytter ikke stats-
råden mer til deres fortelling?

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:52:50]: Er det noe 
jeg er opptatt av, så er det å styrke barnevernet. Min på-
stand er at det kommer til å skje mye mer det neste 
halvannet året og de to årene jeg eventuelt får lov til å 
sitte som statsråd enn på veldig lang tid. Det er fordi vi 
er klar over at det er store utfordringer i barnevernet. 
Det er ikke utfordringer som har oppstått bare nå, det 
har vært utfordringer over lang tid, og de ansatte står i 
vanskelige dilemmaer. Derfor er kompetanseløftet som 
gjennomføres, sammen med en økning av bemanning, 
noe av det aller viktigste vi gjør. Vi kommer til å videre-
føre satsingen på midler, men også se på om vi skal stil-
le enda tøffere krav til kompetanse. Vi kommer til å 
gjennomføre endring i barnevernsloven nå i år, foreslå 
det for Stortinget, og det kommer til å komme ny 

barnevernslov neste år. Vi har full gjennomgang av in-
stitusjonsbarnevernet, fosterhjem, som er en så viktig 
del av det å ivareta de ungene som er kanskje aller mest 
sårbare, og barnevernsreformen, som har så stort fokus 
på forebygging, mer ansvar til kommunene. Det blir 
implementert fra 1. januar 2022. Så her er arbeidet i full 
gang. 

Presidenten: Kjersti Toppe – til oppfølgingsspørs-
mål. 

Kjersti Toppe (Sp) [10:54:07]: Det var i mai 2018 at 
Stortinget fatta vedtaket om å auka delen institusjons-
plassar i ideell regi til 40 pst. I dag er denne delen 27 pst. 
Men i statsbudsjettet for i år var det ikkje spor av denne 
saka, og ideelt barnevern var veldig overraska og er 
enormt skuffa. Dei etterlyser signal og planar for vidare 
oppfølging.

I spørjetimen 15. januar vart statsminister Solberg 
utfordra på dette, og ho svarte veldig unnvikande. Eg 
opplever dessverre at statsråden i dag heller ikkje er ty-
deleg på kva regjeringa gjer. Ein viser til nye høyringar, 
nye rapportar. Ikkje minst er eg skuffa over at ein som 
statsråd ikkje skil mellom private ideelle og private 
kommersielle.

Så spørsmålet er: Kva vil statsråden frå Kristeleg Fol-
keparti gjera for å auka delen ideelt barnevern til 40 pst. 
av institusjonsplassar og gje eit signal?

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:55:14]: Vi er i full 
gang med oppfølging av det vedtaket, og som represen-
tanten Toppe er inne på, er det et vedtak som 
undertegnede også stemte for, nettopp fordi jeg tror 
ideelle tilfører både et mangfold og også kvalitet som 
barnevernet trenger.

Så er det sånn at det er ca. tusen institusjonsplasser 
til barnevernet i dag. Det betyr at det er relativt få antall 
plasser vi snakker om. Det jeg er opptatt av med å gjen-
nomføre en endring der man skal løfte fra 27 pst. til 
40 pst., er at det må gjøres på en måte der barn ikke blir 
skadelidende. Det må ikke være sånn at man flyttes fra et 
privat tilbud – eller et offentlig tilbud, for den saks skyld 
– som fungerer godt bare for at man skal være på en 
plass drevet av ideelle. 

Derfor er vi i full gang med hvordan dette kan gjøres 
på en best mulig måte. Det jeg sa tidligere også, er at det 
kanskje aller viktigste er det tydelige styringssignalet 
om at når Bufdir skal prioritere, skal de prioritere ideelle 
foran kommersielle. Mitt mål er at vi innen 2025, som 
Stortinget vedtok, skal klare å nå 40 pst. for ideelle aktø-
rer når det gjelder institusjonsplasser.

Presidenten: Vi går da videre til neste hovedspørs-
mål.
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Bjørnar Moxnes (R) [10:56:35]: Ifølge NRK har 
USAs luftvåpen nå etablert seg på den norske øya Jan 
Mayen. Det har ifølge NRK sammenheng med at de nor-
ske Hercules-flyene som kunne forsynt den norske ba-
sen på Jan Mayen, ikke er tilgjengelige, bl.a. på grunn av 
oppdraget som de deltar i i militæroperasjonen i Mali.

Da Norge gikk inn i NATO i 1949 var det enighet om 
å sette viktige begrensninger på USAs militære tilstede-
værelse i Norge for å berolige Sovjetunionen og unngå å 
dras inn i en stormaktskonflikt mellom USA og Sovjet. 
Russland har sjelden hatt grunn til å frykte Norge mili-
tært, derfor har vi hatt et fredelig forhold til Russland 
gjennom mange hundre år. Men nå har den sittende re-
gjeringen sluppet USA inn i Norge med stadig tyngre 
skyts og også nærmere den russiske grensen, og nå er det 
altså en frykt i Russland for at USA bruker Norge til å 
ringe inn landet og også øke spenningen mot Russland.

Tre kjente forskere uttaler i saken at amerikanske 
militærfly på Jan Mayen kan øke spenningen med Russ-
land. Ifølge forsvarssjefen har norsk deltakelse i uten-
landsoperasjoner svekket Norges hjemlige beredskap. 
Mens regjeringen sender ett av fire transportfly til Mali i 
Afrika, så greier man altså ikke å sikre flyforsyninger til 
en norsk base i Norge. Dette er tap-tap – det er både mer 
risiko for at Norge dras inn i konflikt samtidig som over-
forbruk av norske styrker i utlandet svekker den hjem-
lige beredskapen.

Mitt spørsmål er: Har regjeringen gitt opp å klare å 
forsyne en norsk base i Norge, og er ikke det i så fall en 
fallitterklæring for regjeringen og for det norske Forsva-
ret?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:58:44]: Vi må av-
klare noen saker i dette bildet. Den MINUSMA-opera-
sjonen vi deltar på i Mali er altså en FN-operasjon der vi 
har tilbudt cargofly på rotasjonsbasis, vi driver en leir, 
og så er vi der nede seks måneder – nå har det vært ca. 
annethvert år – og flyr med et Hercules. Det går jeg ut 
fra at også Rødt mener kan være et greit bidrag til hu-
manitær internasjonal solidaritet.

Så er det sånn at Hercules-flyene våre, som veldig 
mye annen militær kapasitet, er en begrenset ressurs. Vi 
har derfor spurt om allierte nasjoner kan være villige til 
å fly til Jan Mayen hvis det skulle være nødvendig når vi 
er ute og gjør andre oppdrag. I løpet av de siste årene har 
Sverige, Danmark, Østerrike og Frankrike bistått Norge 
med sånne oppdrag, og så har USA også sagt seg villig til 
å støtte hvis det skulle være nødvendig. 

Dette er snakk om transportstøtte. Det er ikke snakk 
om en militær operasjon. Det er ikke snakk om skarpe 
kapasiteter. Det er ikke sånn at Norge har noen planer 
om å bruke Jan Mayen militært. Men det er en tilleggs-
verdi at vi har allierte som kan utføre en sånn operasjon 

for oss hvis vi har behov for det, og det kan være en lang 
rekke scenarioer som gjør at vi kan få behov for det.

Det er ingen grunn til at enkeltvise flygninger til Jan 
Mayen med fly fra allierte land for å forsyne personell på 
øya skal påvirke sikkerhetsbildet i nord. Det er – nei, det 
er det ingen grunn til skal skje. 

Bjørnar Moxnes (R) [11:00:44]: Vi kan jo lytte til 
hva Tormod Heier fra Forsvarets høgskole sier: «Dette 
viser at Norge er så svakt rent militært at vi ikke lenger 
har kapasitet selv til å etterforsyne våre egne mannska-
per.» Seniorforsker Andreas Østhagen sier at det å slip-
pe til USAs luftvåpen på Jan Mayen ikke er lurt hvis 
man da ikke ønsker å provosere Russland. Når Wash-
ington øker spenningsnivået med Russland, ligger man 
et helt verdenshav unna. Vi ligger tett inntil denne stor-
makten og har altså interesse av å ha et lavest mulig 
konfliktnivå med naboen i nordøst. Mitt spørsmål, som 
ikke ble særlig besvart, er om det stemmer at regjerin-
gen har satt det norske forsvaret ute av stand til å forsy-
ne denne basen selv, eller om det er et slags ønske fra 
regjeringen om faktisk å gi USAs flyvåpen tilgang til Jan 
Mayen som kan ligge bak beslutningen om å åpne opp 
for at også amerikanerne kan fly her.

Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:01:45]: Det er helt 
feil – hvis representanten hadde vært villig til å høre, så 
besvarte jeg det spørsmålet. Til forskerne som mener 
noe om dette: Jeg er grunnleggende uenig med Heier i 
at dette skaper større spenning i nord. Vi driver en 
åpenhetslinje overfor naboen vår i øst. Det har vi alltid 
gjort, og det har vært veldig vellykket. Vi forteller hvor-
for vi gjør ting. Det er ingen grunn til å dra konspira-
sjonsteorier inn i denne salen i denne saken. 

Jeg har forklart hvorfor vi har bedt om denne typen 
assistanse. Det er rett og slett fordi vi kanskje er ute på 
andre oppdrag med Hercules-flyene våre, fly vi bruker til 
humanitære oppdrag, militære oppdrag og andre typer 
oppdrag. Vi har en veldig god kapasitet, men den er li-
ten, og av og til kan det hende vi har behov for å spørre 
våre allierte, våre venner, om de kan støtte oss lite grann 
her. Det mener jeg er en veldig god ting. Det kan også 
være en veldig god ting i en humanitær operasjon at fle-
re av de allierte har lært å beherske disse forholdene. 
Heri ligger ingen grunn til at spenningen skulle øke i 
nordområdene.

Presidenten: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål – 
først Bjørnar Moxnes.

Bjørnar Moxnes (R) [11:02:53]: Jeg tror kanskje 
statsråden blander sammen påstand og argument. Han 
sier at det er ingen grunn til at spenningen økes, men 
han kommer ikke med noen begrunnelse eller argu-
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mentasjon for at denne påstanden stemmer. Bare å stå 
og gjenta og gjenta og gjenta at det er ingen grunn, det 
er ingen grunn, det er ingen grunn, er ingen begrunnel-
se. Det er å gjenta en påstand uten å ha fulgt opp på-
standen med en begrunnelse. Derfor ba jeg om et skik-
kelig svar på spørsmålet. Jeg tror ikke verken Tormod 
Heier eller Andreas Østhagen tror på konspirasjonsteo-
rier, men de påpeker det som altså ikke tilbakevises her, 
nemlig at dette er å øke spenningen og provokasjonene 
mot Russland, som jeg vil påstå at vi ikke har interesse 
av som en liten nabo til en stormakt som ligger nordøst 
for oss. Jeg vil gjerne ha et svar fra statsråden på hvorfor 
man ikke i det minste har informert Stortinget om invi-
tasjonen til USA om å bruke denne basen på Jan Mayen 
og fått forankring for det i Stortinget.

Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:04:00]: Dette er et 
nytt tilfelle av at svaret er gitt, men at representanten 
ikke ville høre. Jeg sa at vi fører en veldig flott, tradisjo-
nell åpenhetslinje overfor Russland om aktiviteten vår. 
Det er åpenhet om hvorfor vi flyr dit, hva vi gjør der, og 
det er åpenhet om når vi skal bruke denne typen flygnin-
ger. Det ligger ikke noe militært i det. Det er vi i vår fulle 
rett til å gjøre – vi og våre allierte. Det er ingen grunn til 
at Russland skulle mene at dette øker spenningen, eller 
at det skulle være provoserende, rett og slett fordi vi ikke 
gjør noe mer enn det vi sier vi gjør. Det ligger ingen skjul-
te motiver bak. Det er den linjen vi har ført overfor vår 
nabo i øst i årtier. Det er en veldig god linje, og det er en 
linje som også blir respektert av naboen.

Presidenten: Vi går videre til neste hovedspørsmål. 

Anniken Huitfeldt (A) [11:05:19]: På enkeltområ-
der går utviklingen av Forsvaret i Nord-Norge i riktig 
retning, f.eks. når det gjelder etableringen av Finnmark 
landforsvar. Den forrige spørreren vil avvikle hele 
kampflykjøpet; jeg mener at kampflyene bidrar til økt 
forsvarsevne, spesielt i nord. Men det er slående hvor-
dan denne høyreregjeringa, selv etter den nye sikker-
hetspolitiske situasjonen i 2014, har insistert på å gjen-
nomføre åpenbare svekkelser av det norske forsvaret i 
Nord-Norge. Høyreregjeringa ville legge ned den an-
vendelige kystjegerkommandoen utenfor Harstad, og 
høyreregjeringa insisterer på å avvikle Hærens stående 
2. bataljon i indre Troms, på Skjold. 

Hæren har generelt blitt veldig svakt prioritert av 
høyreregjeringa. Viktige veivalg og investeringer for 
Hæren har blitt utsatt igjen og igjen. At Hæren nå har 
blitt fratatt egne helikopter i Nord-Norge, mener jeg er 
uklok forsvarspolitikk. Det kommer også klart fram av 
forsvarssjefens fagmilitære råd. Men det er også uklok 
beredskapspolitikk, og det svekker tryggheten for folk i 
Nord-Norge. Det er også løftebrudd fra regjeringa. I gjel-

dende langtidsplan fastslo regjeringa at en eventuell 
flytting av Hærens helikopter på Bardufoss bare ville 
komme på tale når kystvakthelikoptrene og rednings-
helikoptrene var på plass på Bardufoss. Kystvaktheli-
koptrene er ikke på plass på Bardufoss, og nylig offent-
liggjorde regjeringa enda et brudd med forpliktende av-
taler inngått i Stortinget: Redningshelikoptrene skal 
ikke stasjoneres på Bardufoss allikevel. 

I dagens VG kan vi lese at Høyres forsvarspolitiske 
talsmann nå tar et oppgjør med hele flyttingen av Hæ-
rens Bell-helikoptre fra Nord-Norge. Spesialstyrkene 
trenger andre helikopter, sier han. Mitt spørsmål er: Var 
hele flyttingen av Hærens Bell-helikopter feilslått?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:07:22]: Det var et 
langt innlegg med fortjent ros til regjeringen på enkelte 
områder – tusen takk – og så er det ufortjent refs til re-
gjeringen på andre områder – det takker jeg ikke for. 

Debatten rundt helikopter er kompleks, for det 
handler om beredskap for politi, det handler om bered-
skap for helse, og det handler om beredskap for forsvar. 
Prioriteringen av helikopter til spesialstyrkene er en rik-
tig prioritering gitt at helikopter er en begrenset ressurs. 
Så det står vi for. 

Så registrerer jeg at Hårek Elvenes mener at vi må 
følge forsvarssjefens fagmilitære råd når det gjelder nye 
helikopter til spesialstyrkene. Vi skal legge fram lang-
tidsplanen for Stortinget i løpet av våren, og vi kommer 
til å gi et svar på de prioriteringene der. Så det kommen-
terer jeg ikke ytterligere. 

Når det gjelder dette med redningshelikopter, er det 
sånn at det er jo et operativt behov, en operativ begrun-
nelse som ligger bak det at man har bestemt seg for å ha 
redningshelikopter i Tromsø og ikke på Bardufoss. Red-
ningshelikopter brukes til operasjoner i fjell, for turister, 
det brukes for skipbrudne, og det kan brukes til brann 
rundt omkring. De kapasitetene er etablert i Tromsø, 
derfor har politimesteren og Fylkesmannens bered-
skapssjef sagt at den beste plasseringen er i Tromsø. Man 
sparer tid. De har anslått at man sparer 20 minutter per 
oppdrag ved at helikopter er stasjonert ved de kapasitet-
ene, og de har nok gode tall på hvilke typer kapasiteter 
det er. Derfor mener jeg det var en riktig avgjørelse, også 
lokaliseringsmessig, å plassere redningshelikopter i 
Tromsø. De som har beredskapsansvaret, ber om det, og 
da er det lurt å gjøre det. Det er en begrenset ressurs, og 
vi bruker mye energi nå på å finne ut hvordan vi kan løse 
helikoptersituasjonen også ytterligere i nord. 

Anniken Huitfeldt (A) [11:09:28]: Kan ikke bare 
forsvarsministeren innrømme at dette var feilslått? Det 
å flytte ni Bell-helikoptre sørover samtidig som Høyres 
forsvarspolitiske talsperson sier at de Bell-helikoptrene 
ikke er noe bra for spesialstyrkene, må man jo innrøm-
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me ikke har vært en klok avgjørelse. Vi har sett når Bell-
helikoptrene blir flyttet, at det er et åpenbart behov for 
dem – det er behov for dem på grensevakta, det er be-
hov for dem fordi Hæren flytter og skal ha flere lokasjo-
ner, bl.a. etablerer man seg i Finnmark. Og forsvars-
sjefen sier, stikk i strid med det Høyre-statsråder har 
sagt, at Hæren trenger helikoptre. Kan ikke bare for-
svarsministeren være såpass ærlig og si at dette var en 
feil avgjørelse?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:10:12]: Nei, men 
forsvarsministeren kan være så ærlig at han prøver å 
rydde opp i hva som er sagt. For det første – og det vil 
kunne leses helt tydelig av uttalelsene til Høyres for-
svarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes – prioriterer 
man helikoptre til spesialstyrkene. Det er også en kon-
traterrorkapasitet som skal bygges opp, som er etterlyst 
helt tilbake til Gjørv-rapporten etter 22. juli. Vi er svake 
på den typen sårbarhet i et hybrid bilde, et litt annet 
bilde enn der vi kan sette inn en hær, eller en mekani-
sert hærbataljon.

Forsvarssjefen var også tydelig på den prioritering-
en. Hvis man leser det fagmilitære rådet, snakket han 
om helikoptre til spesialstyrkene først og så helikoptre 
til Hæren.

Så det er ikke noen vits i å komme med noen inn-
rømmelser av at det var feil. Det er en riktig prioritering 
all den tid helikoptre er en begrenset ressurs. Når sikker-
hetsbildet er sånn som det er nå, og trusselbildet er sånn 
som det er nå, er det viktig at vi etablerer den kapasite-
ten.

Presidenten: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål – 
først Anniken Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt (A) [11:11:12]: Det er jo Hærens 
garnison i Sør-Varanger som utgjør grensevakta mot 
Russland. I dag leier denne garnisonen private helikop-
tre for transport mellom de ulike grensevaktpostene. 
Men de siste månedene har ett av Hærens Bell-helikop-
tre vært stasjonert på Kirkenes like ved garnisonens ho-
vedkvarter. Det har vært en veldig nyttig ressurs i be-
redskapen, men også for grensevakta, og krisen i luft-
ambulansen i Nord-Norge er jo vel kjent.

Forsvarets Bell-helikopter har vært stasjonert i Kir-
kenes i flere måneder, og dette helikopteret har bidratt 
til å redde liv. Nå er ordningen forlenget til 15. april. Er 
forsvarsministeren villig til å fastslå at ordningen med et 
eget forsvarshelikopter i Kirkenes gjøres permanent 
også etter 15. april?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:12:07]: Represen-
tanten vet også at jeg i deler av denne debatten er på 

gyngende grunn, all den tid jeg har habilitetsproblema-
tikk når det gjelder å uttale meg om de kapasitetene.

Men jeg kan snakke for Forsvarets del, Forsvarets 
behov: Det er ikke noe problem for garnisonen i Sør-
Varanger å bruke sivile kapasiteter til mesteparten av 
det de gjør, når de flytter personell og last mellom 
grensestasjoner. Om det helikopteret er grønt eller rødt, 
gjør ingenting. Vi har også en rekke oppdrag i Forsvaret 
som vi kan dekke med sivile kapasiteter. Derfor har vi 
inngått den rammeavtalen med sivile helikopter-
kapasiteter, rett og slett fordi mye av det vi gjør, kan like 
godt dekkes med sivile.

Så er, som jeg startet med å si, helikopter en begren-
set kapasitet. Vi har gjort mye for å øke kapasiteten 
innenfor de forskjellige feltene, men som sagt er dette 
en problemstilling som tar tid.

Avslutningsvis: Forsvarsministeren, forsvarssjefen 
og også Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann i Høy-
re, prioriterer spesialstyrkene når det gjelder helikoptre.

Presidenten: Ingvild Kjerkol – til oppfølgingsspørs-
mål. 

Ingvild Kjerkol (A) [11:13:26]: Forsvarets Bell-heli-
kopter har vært en styrke for beredskapen i Øst-Finn-
mark, og det har vært hendelser der man har reddet liv, 
som representanten Huitfeldt sa. Det som er interes-
sant for oss i Arbeiderpartiet, er å vite om regjeringen 
ønsker å se på muligheten for helikopterkapasitet på 
permanent basis i Øst-Finnmark, en mulig flerbruks-
modell, og om man er villig til å utrede det. Nå går opp-
draget fram til 15. april. Arbeiderpartiet mener det 
minst bør gå fram til sommeren – og helst få en utred-
ning om det er mulig. 

I og med at statsråden kanskje ikke er habil, vil jeg 
rette oppfølgingsspørsmålet til helseministeren, som 
sitter tiltaksløs i salen. Han kan sikkert svare på det.

Statsråd Bent Høie [11:14:13]: Det var en god løs-
ning.

Vi har nå gitt et oppdrag til helseregionene om å 
vurdere behovet for et permanent helikopter i Kirkenes 
for å løse helseoppdragene. De er også i det oppdraget 
som er gitt, bedt om å se på om det finnes alternativer til 
å bruke Forsvarets helikopter i Kirkenes fram til 
15. april. Det betyr at hvis det ut fra et helseperspektiv 
finnes et annet forsvarlig alternativ enn å bruke Forsva-
rets helikopter, vil vi avvikle Forsvarets helikopter i Kir-
kenes og erstatte det med et annet helikopter. Bakgrun-
nen for dette kommer fram i min redegjørelse til Stor-
tinget. Det handler om de behovene som Forsvaret har 
for helikoptret, men også den økte sårbarheten som lig-
ger for politiet ved at vi disponerer ett av Forsvarets he-
likoptre i Kirkenes. 
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Til det spørsmålet som representanten ellers tar 
opp, nemlig behovet for – og om en eventuelt skal ha 
flerbrukshelikoptre – i Kirkenes, er ikke det noe regje-
ringen har tatt stilling til nå.

Presidenten: Liv Signe Navarsete – til oppfølgings-
spørsmål.

Liv Signe Navarsete (Sp) [11:15:43]: Mitt oppføl-
gingsspørsmål går til forsvarsministeren.

Då ein endra 339-skvadronen og sende helikopter 
til sør, fjerna ein òg den bistanden som ein har vore i 
stand til å gi sivil luftfart, altså politi og helse. På politisi-
da er det no til erstatning kome eit privat innleigd fly. Då 
det vart utlyst, var ramma 250 mill. kr per år, altså 
62 mill. kr per år for eitt fly. Det kostar å ha 18 Bell-heli-
kopter – 250 mill. kr per år. Det er ein heilt vanvitig kost-
nadsauke, og sjølvsagt ein brest i beredskapen. Kvifor vil 
denne regjeringa privatisere når kostnadene aukar så 
enormt?

Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:16:49]: Det er et 
veldig godt spørsmål. I bunnen ligger det avdekkede 
behovet for at spesialstyrkene øver inn en kontrater-
rorkapasitet. Sikkerhets- og trusselbildet er helt anner-
ledes nå enn det var for ikke veldig mange år siden. Vi er 
avhengig av å kunne bruke sikkerhetsstyrkene på mer 
hybride trusselbilder. For at de skal kunne gjøre det ef-
fektivt, for at de skal kunne flytte seg, er de avhengig av 
helikopterkapasitet, noe som er en begrenset kapasitet, 
men vi har altså prioritert Bell 412 til den kapasiteten.

Så er det mange regnestykker som ligger i bunnen. 
Beredskap er dyrt. Det er heller ikke gratis å ha Bell 412 
stående i beredskap for politiet i nord, men den primæ-
re argumentasjonen og den primære begrunnelsen for å 
gjøre dette er at man har avdekket en trussel i form av 
hybride trusler, terrortrusler, og man søker å etablere en 
kapasitet som skal kunne ta seg av den.

Presidenten: Den muntlig spørretimen er omme, og 
vi går til den ordinære spørretimen.

S a k  n r .  2  [11:17:55]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en endring i den oppsatte 
spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammen-
heng til den elektroniske spørsmålslisten i salappen.

Endringen var som følger:
Spørsmål 3, fra representanten Ole André Myhrvold 

til næringsministeren, er overført til finansministeren 
som rette vedkommende. 

S p ø r s m å l  1

Kjersti Toppe (Sp) [11:18:26]: Eg vil først gratulera 
statsråden med eit nytt departement. Spørsmålet mitt 
er følgjande:

«Sutre- og smilefjeskartlegging av flere tusen skole-
barn har ført til at både lærere og foreldre har reagert. 
Eksperter på barns psykiske helse kaller kartleggings-
verktøyet for «strukturell mobbing» og mener det er «en 
form for mishandling av barn», jf. Dagsavisen 23. januar, 
og flere mener spørsmålene er krenkende.

Vil statsråden sette en stopper for slik kontroversiell 
kartlegging av skole- og barnehagebarn?»

Statsråd Trine Skei Grande [11:19:06]: Først, takk 
for gratulasjonen. Jeg gleder meg til å samarbeide med 
Stortinget også på dette området, som jeg syns det er 
ekstremt viktig at vi i regjeringa klarer å gjøre en god 
jobb på.

Undersøkelsen fra Høgskolen i Innlandet, som det 
vises til i spørsmålet fra representanten Toppe, er en un-
dersøkelse som skoleeiere og barnehageeiere har tatt i 
bruk på eget initiativ. Det ligger innenfor det lokale 
handlingsrommet å gjennomføre ulike undersøkelser i 
skolen og barnehagen så lenge skoleeiere og barnehage-
eiere forholder seg til de rettslige rammene. Dette kan 
f.eks. handle om regler for personvern og taushetsplikt. 
Jeg forventer at skoleeiere og barnehageeiere nøye vur-
derer ulike dilemmaer og problemstillinger knyttet til 
slike undersøkelser.

Jeg mener generelt at det er viktig at vi har god 
kunnskap om hvordan de yngste barna opplever skole-
hverdagen. Vi må vite om de trives, og om de har det bra 
sammen med venner og de voksne. I dag har vi Elev-
undersøkelsen, hvor elever fra 5. trinn til Vg3 kan få si sin 
mening om trivsel og læringsmiljø. Denne undersøkel-
sen er et viktig verktøy for å utvikle læringsmiljøet på 
hver enkelt skole. Men det er ingen tilsvarende undersø-
kelse for de aller yngste barna.

Ifølge Granavolden-plattformen ønsker regjeringa å 
vurdere hvordan også de yngste barna skal kunne gi til-
bakemeldinger om egen skolehverdag. Vi vil derfor 
utrede hvordan vi eventuelt kan gjennomføre en årlig 
undersøkelse om trivsel og læringsmiljø for 1.–4. trinn. 
En slik undersøkelse skal sikre medvirkning og at de 
yngste elevenes stemme blir hørt.

Som artiklene i Dagsavisen viser, er det imidlertid 
vanskeligere å lage en undersøkelse for de yngste elev-
ene enn for eldre elever, som leser og skriver godt. Det er 
derfor viktig at vi har en god faglig debatt om hvordan vi 
skaffer oss pålitelig informasjon om de yngste barnas 
trivsel og læring, uten at undersøkelsene går på bekost-
ning av barnas personvern og integritet. Elevene må 
f.eks. vite hva de skal ta stilling til når de velger å delta i 
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slike undersøkelser, og de må få mulighet til å uttrykke 
sin mening på en sjølstendig måte. De må også kunne 
reservere seg mot å delta, og de må vite hva undersøkel-
sene skal brukes til.

Det er altfor tidlig å si hvordan en undersøkelse for 
1.–4. trinn vil se ut, men Kunnskapsdepartementet har 
bedt Utdanningsdirektoratet om å utrede metodiske, ju-
ridiske og etiske problemstillinger knyttet til å gjennom-
føre en slik undersøkelse også blant de yngste. Den utred-
ningen tror jeg vi kommer til å legge fram til høsten.

Kjersti Toppe (Sp) [11:21:53]: Takk for svaret. 
Statsråden viser til at det er skuleeigarar og barnehage-
eigarar som sjølve tar avgjerda om ein skal ta i bruk det-
te kartleggingsverktøyet, men eg meiner det er grunn til 
bekymring når så mange som 500 000–600 000 barn i 
Noreg og Danmark har vorte kartlagde med dette verk-
tøyet, og ein no får veldig klare råd frå både Lærerprofe-
sjonens etiske råd og barnepsykiatrar om at spørsmål 
er stilte på ein måte som kan krenka barn, og som kan 
gjera at sjølvkjensla til barnet vert utvikla i negativ ret-
ning.

Eg har lyst til å spørja: Kva meiner statsråden sjølv 
om dette, og kva råd vil ho gi, sjølv om det er lokalt ein 
skal ta avgjerda om dette?

Statsråd Trine Skei Grande [11:22:57]: Kommune-
ne kan ikke fritt finne på hva de vil av kartlegginger og 
registreringer. Vi har et klart lovverk når det gjelder 
både personvern og hvordan vi behandler barn i dette 
landet.

Men det er også viktig at vi er med på å utvikle gode 
metoder for at barn skal få lov til å fortelle om sin egen 
hverdag. Jeg har brukt store deler av livet mitt på å im-
plementere Barnekonvensjonen og å la barns mening få 
komme fram. Vi lar barn få ha innflytelse på store avgjø-
relser i livet sitt, som f.eks. å ha mulighet til å påvirke 
hvem av foreldrene man skal bo hos etter en skilsmisse. 
Vi har i Norge løftet barnet opp til å være borger og indi-
vid med egne meninger på en ganske fundamental måte 
de siste hundre årene. Vi har vært fremst når det gjelder 
barnelovgivning. Jeg syns det er viktig å utvikle modeller 
for dette, og da må vi kanskje prøve oss fram og evaluere 
etterpå og se hva som gikk bra og hva som gikk dårlig.

Kjersti Toppe (Sp) [11:24:00]: Statsråden viser på 
den eine sida til at det er skuleeigarar og barnhageeiga-
rar som tar i bruk dette, samtidig som ein ikkje kan gje-
ra dette heilt sjølv. Mitt ønske er at statsråden er tyde-
leg og bidrar til å setja ein stoppar for denne typen kart-
legging. Eg er heilt einig i at ein må kunne finna meto-
dar som kan gi oss svar på korleis dei minste ungane 
har det i skulen og barnehagen, men slett ikkje på den-
ne måten, som eg meiner er ganske sjokkerande. Eg sy-

nest det er rart at det har kunna gå føre seg så lenge, og 
at det har vorte ei sak først når foreldre har reagert og 
har vorte gjorde merksame på kva som eigentleg skjer. 
Eg håpar at den nye statsråden vil gjera det som ho kan 
for at det vert slutt på denne typen kartlegging i Noreg, 
og at vi får ei betre kartlegging av barn, om det trengst. 

Statsråd Trine Skei Grande [11:25:04]: Det er nett-
opp derfor vi har satt i gang den utredningen – som jeg 
håper er klar til høsten – om nye modeller for at barn 
skal kunne gi tilbakemelding. Vi har f.eks. blitt bedt av 
Stortinget om å evaluere seksårsreformen. Da trenger vi 
at også barna kan fortelle oss hva som er bra og dårlig i 
skolehverdagen deres. Da må vi finne gode metoder for å 
gjøre det. Her er det noen som har prøvd en modell – jeg 
er åpen for at det fins klare forbedringspunkter i de mo-
dellene som har blitt prøvd. Jeg håper også at vi skal kla-
re å lage modeller som gjør at barn skjønner hva de er 
med på, der de skjønner forutsetningene, og der person-
vernet deres blir ivaretatt, og der også de voksne rundt 
dem vet hva de skal bidra med inn i de evalueringene 
som vi har. Men barn skal ha lov til å si hva de mener. 

S p ø r s m å l  2

Marit Knutsdatter Strand (Sp) [11:26:09]: ««Ambu-
lansesituasjonen i Gudbrandsdalen er et resultat av en 
tjeneste under vanvittig økonomisk press», sier tillits-
valgt for Delta til Gudbrandsdølen Dagningen 22. janu-
ar 2020. «Jon» (37) sier i avisa Valdres 21. januar 2020: 
«Våkn opp. Døgnplasser trengs som aldri før» om ned-
bygging av døgnplasser i psykiatrien.

Hvor langt kan «effektiv ressursbruk» gå, som stats-
råden trekker fram i Sykehustalen 2020, før det går ut 
over tjenestene i helsevesenet?»

Statsråd Bent Høie [11:26:54]: Regjeringen har lagt 
til rette ikke minst for at betydelig flere pasienter har 
fått hjelp i sykehusene. Vi øker kvaliteten i behandling-
en og får ned ventetidene. Sykehusøkonomi har vært et 
viktig satsingsområde for regjeringen, og derfor har 
sykehusene blitt prioritert i hvert statsbudsjett vi har 
lagt fram siden 2013. I budsjettet for 2020 er sykehus-
ene styrket med 1,58 mrd. kr. Dette viser at vi fortsatt 
prioriterer sykehusene.

Men det er helt riktig at helsetjenestene våre står 
overfor større og flere utfordringer som legger press på 
måten vi gjør jobben på, og på dem som jobber i syke-
husene. Folketallet øker, spesielt i de eldste aldersgrup-
pene. Det gir økt behov for spesialisthelsetjenester. Mu-
lighetene for økte ressurser til helsetjenesten påvirkes 
også selvfølgelig av situasjonen generelt, der en aldren-
de befolkning og ikke minst også i framtiden reduserte 
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inntekter fra det som i dag er vår viktigste næring, ol-
jenæringen, vil gjøre at vi overalt i Norge er nødt til å 
være veldig nøye med hvordan vi prioriterer ressursene 
framover. 

Skal vi sikre en bærekraftig helsetjeneste, er vi nødt 
til å bruke kompetansen til våre ansatte på en best mulig 
måte, utnytte de mulighetene som teknologi og ny tek-
nologi gir, og ikke minst å utnytte de mulighetene som 
ligger i å organisere oppgavene våre på en bedre måte. 
Dette gjelder også helsetjenestene.

Med dette er det nødvendig at sykehusene alltid ser 
på måten en driver tjenestene sine på. Det er viktig at 
når en gjør det, gjør en det i god dialog med fagfolk, med 
kommuner og ikke minst med pasient- og brukerorga-
nisasjonene. Jeg legger til grunn at eventuelle endringer 
i pasienttilbudet selvfølgelig skjer innenfor de rammene 
som en har med sørge-for-ansvar, og at kvaliteten i pasi-
enttilbudet blir ivaretatt. 

Representanten Knutsdatter Strand bruker døgn-
plasser i psykiatrien som et eksempel på at helsetje-
nesten er under økonomisk press, og at det gir et dårlig-
ere tilbud. Behandlingskapasiteten innen psykisk helse-
vern har totalt sett økt. Flere får hjelp, og ventetidene 
går ned. Regjeringen har gjennom nasjonal helse- og sy-
kehusplan gitt et oppdrag om å analysere befolkningens 
framtidige behov for psykisk helse-tjenester. Det skal 
også inkludere behovet for døgnplasser. 

Når det gjelder ambulansetjenesten i Gudbrands-
dalen, viser jeg til mitt skriftlige svar på spørsmål 715. I 
svaret framgår det at Sykehuset Innlandet har en godt 
utbygd ambulansetjeneste. Beredskapen er ivaretatt, og 
de fleste oppdragene løses innen anbefalt responstid. 

Marit Knutsdatter Strand (Sp) [11:29:53]: NRK 
skriver denne uken om situasjonen ved Kalnes syke-
hus. Foretakstillitsvalgt der forteller: 

«De ansatte opplever arbeidssituasjonen i psy-
kiatrien som særdeles krevende. Mange slutter, de 
orker ikke lenger. Folk går omtrent gråtende hjem 
fra jobb.»
Statsråden er opptatt av organisering og forbedring 

av tilbudet. Da er det interessant at ved Sykehuset Øst-
fold er for første gang psykiatri og somatikk samlet, men 
antall senger i psykiatrien er redusert fra 200 til 90. De 
siste årene har belegget på psykiatrisk avdeling på Kal-
nes vært på 103 pst. – og bare i januar 110 pst. Overbe-
legg er normalen, sier fungerende klinikksjef for psykisk 
helsevern ved sykehuset til NRK.

Dette er et nybygd sykehus som skal svare på hel-
seutfordringene i lang tid framover. Hvordan mener 
statsråden at planlegging og effektiviseringskrav her le-
verer med tanke på sykdomsbildet og behovene til inn-
byggerne i Østfold?

M a g n e  R o m m e t v e i t  hadde her teke over presi-
dentplassen.

Statsråd Bent Høie [11:30:54]: Sykehuset i Østfold 
ble planlagt under Arbeiderpartiet, da de satt i Helsede-
partementet, men erfaringene fra den jobben som ble 
gjort da, har vi tatt med oss. Derfor har bl.a. Helse Sør-
Øst nå redusert forventet beleggsprosent i de nye 
byggeprosjektene som de skal planlegge framover, ba-
sert på de erfaringene. Som sagt har vi nå startet et ar-
beid for å se hva som er det framtidige behovet for 
døgnplasser innenfor psykisk helse. Men også innen 
psykisk helse kan en løse oppgavene på nye og bedre 
måter for pasientene. Et veldig godt eksempel på det er 
måten en nå behandler pasienter med tvangslidelser 
på. Dette er pasienter som tidligere var inneliggende 
pasienter over lang tid, med ganske varierende resulta-
ter, men der Norge har utviklet en ny behandlingsme-
tode, firedagersmetoden, som gjør at disse pasientene 
nå i betydelig større grad får poliklinisk behandling og 
bedre resultater.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) [11:32:02]: Styrking-
en statsråden snakker om, og utviklingen av tjenester er 
det ikke den samme opplevelsen av for pasienter og an-
satte i førstelinjen, noe de sterke historiene i avisene 
forteller om. Økt behandlingskapasitet i psykisk helse-
vern må også ses i sammenheng med sengeplasser, som 
f.eks. «Jon» forteller veldig sterkt at det er et behov for. 

Sykehuset Innlandet planlegger nytt Mjøssykehus. 
Situasjonen for dagens pasienter og behandlingstilbu-
det er bakteppet for at jeg stiller spørsmål her i dag. Situ-
asjonen ved Kalnes bekymrer når dette sykehuset skulle 
vise vei for samlokalisering innenfor somatikken og psy-
kiatrien. Derfor blir jeg bekymret når Sykehuset Innlan-
det i sitt eget magasin – nr. 4/2019 – skriver at man med 
rammen for nytt sykehus «vil dekke om lag tre fjerdede-
ler av det framskrevne kapasitetsbehovet i Innlandet». 

Hva vil statsråden si til folk som «Jon» og til de ansat-
te som i Delta i Gudbrandsdalen, som står fram og fortel-
ler om en uholdbar situasjon og et vanvittig økonomisk 
press som ikke sikrer behovet som er?

Statsråd Bent Høie [11:33:11]: Jeg er helt overbevist 
om at det grepet som er gjort i forbindelse med Syke-
huset Østfold, og som nå også gjøres når en planlegger 
andre sykehus i landet, nemlig å samle psykisk og so-
matisk helse på ett sted, var helt riktig og er riktig for 
framtiden. Vi ser jo at mennesker med psykiske hel-
seutfordringer, alvorlige psykiske helseutfordringer og 
rusavhengighet, har en forventet levetid som er 20 år 
kortere enn i befolkningen ellers. Det er det meste al-
vorlige og graverende utslaget av sosial ulikhet i helse 
som vi har i Norge, og dypt urettferdig. Når en hoved-
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forklaring på det nettopp handler om at en ikke får den 
samme hjelpen for en del helt vanlige somatiske syk-
dommer, som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabe-
tes, forteller det meg veldig tydelig at det er riktig i stør-
re grad å sikre at disse tjenestene er samlokalisert. 

Jeg forstår veldig godt at mange som jobber i tje-
nesten, opplever en veldig krevende hverdag, ikke minst 
innenfor psykisk helse. Der gjør vi nå et stort løft med 
innføring av pakkeforløp for psykisk helse, noe som er 
arbeidskrevende og krever veldig mye av de ansatte.
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Presidenten: Dette spørsmålet, frå representanten 
Ole André Myhrvold til næringsministeren, er overført 
til finansministeren som rette vedkomande.

Ole André Myhrvold (Sp) [11:34:33]: Jeg konstate-
rer at næringsministeren er her, og det er jeg glad for, og 
så vil jeg gratulere statsråd Sanner med nytt ansvar og 
nye oppgaver.

«Gipsplateprodusenten Gyproc får om lag 11 gang-
er så høy CO2-kostnad per produsert enhet som sin kvo-
tepliktige konkurrent som følge av at regjeringen fjernet 
fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk re-
duksjon, elektrolyse, metallurgiske prosesser og minera-
logiske prosesser – dette til tross for at de slipper ut like 
mye CO2 per produsert enhet.

Hvordan vil statsråden bidra til å utjevne konkur-
ranseforskjellene som har oppstått mellom gipsplate-
produsenter i og utenfor EUs kvotesystem, i og utenfor 
Norge?»

Statsråd Jan Tore Sanner [11:35:27]: Klima-
endringer er en av vår tids hovedutfordringer. Regjerin-
gen mener at hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk 
er og skal være sektorovergripende virkemidler i form 
av klimagassavgifter og omsettbare utslippskvoter. 

Det europeiske kvotesystemet regulerer utslipp på 
bedriftsnivå fra industri, kraftproduksjon, petrole-
umsvirksomhet og luftfart og er basert på et felles euro-
peisk regelverk. Norge har deltatt i EUs kvotesystem si-
den 2008. For energianlegg er det av praktiske og admi-
nistrative hensyn satt en nedre grense for kvoteplikt på 
20 MW. Den nedre grensen for kvoteplikt innebærer en 
forskjellsbehandling av energianlegg ved at store ener-
gianlegg er kvotepliktige, mens små energianlegg ikke er 
kvotepliktige. Dette innebærer også en forskjellsbe-
handling av store og små produsenter av gipsplater, ikke 
bare i Norge, men også i EU.

CO2-avgift på mineralske produkter omfatter i ut-
gangspunktet all bruk av mineralske produkter, dvs. mi-
neralolje, bensin, naturgass og LPG. For å unngå dobbelt 

virkemiddelbruk, dvs. at samme utslipp omfattes av 
både kvoteplikt og CO2-avgift, gis det fritak for CO2-av-
gift for mineralske produkter som gir kvotepliktige ut-
slipp etter klimakvoteloven.

Hovedregelen er dermed at store energianlegg er 
kvotepliktige, mens mineralske produkter brukt i små 
energianlegg er omfattet av CO2-avgiften. Dette gjelder 
også produsenter av gipsplater.

I kvotesystemet fastsettes karbonprisen i det euro-
peiske kvotemarkedet og avhenger av tilbud og etter-
spørsel etter kvoter. Tilbudet av kvoter er bestemt av det 
felleseuropeiske kvoteregelverket, mens etterspørselen 
avhenger bl.a. av økonomiske konjunkturer og teknolo-
gisk utvikling. Kvoteprisen endrer seg fra dag til dag, 
men har det siste året variert rundt 25 euro per tonn 
CO2, tilsvarende om lag 250 kr per tonn CO2.

CO2-avgiften fra mineralske produkter er fastsatt av 
Stortinget og tilsvarer i 2020 knapt 550 kr per tonn CO2.

En kvotepliktig virksomhet står dermed overfor en 
kostnad ved utslipp av klimagasser på om lag 250 kr per 
tonn CO2, mens en ikke-kvotepliktig virksomhet står 
overfor en kostnad på knapt 550 kr per tonn CO2.

Kvotepliktige virksomheter kan få tildelt noen 
vederlagsfrie kvoter, noe som reduserer deres samlede 
kvotepris.

I Granavolden-plattformen står det at regjeringen 
vil at Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres 
med minst 45 pst. sammenlignet med 2005. Stortinget 
har også bedt regjeringen om å innføre lik CO2-avgift i 
ikke-kvotepliktig sektor, og regjeringen varslet i stor-
tingsmeldingen Klimastrategi for 2030 at regjeringen vil 
vurdere avgift på generelt nivå for alle ikke-kvoteplikti-
ge utslipp. 

Ole André Myhrvold (Sp) [11:38:26]: Jeg legger til 
grunn at både jeg og statsråden ønsker mest mulig like 
konkurransevilkår for industribedrifter som opptrer i 
det samme markedet og produserer tilnærmet like pro-
dukter. Dette blir veldig teknisk, men: Anerkjenner 
statsråden at denne CO2-avgiften gir en slik utilsiktet 
virkning ved at ikke-kvotepliktige bedrifter ilegges høy-
ere CO2-avgift enn hva som nå blir tilfellet for de kvote-
pliktige konkurrentene? Og vil statsråden se på om det 
er mulig å redusere eller senke grensen på 20 MW for 
mindre bedrifter, i henhold til EUs regelverk?

Statsråd Jan Tore Sanner [11:39:10]: Utgangspunk-
tet er her, som jeg var inne på, forskjellen på kvoteplik-
tig og ikke-kvotepliktig sektor. For dem som er inne på 
kvotepliktig sektor, vil prisen reguleres i det internasjo-
nale markedet. Det er grunn til å tro at den prisen over 
tid nå vil gå noe opp, slik at det blir mindre forskjell på 
CO2-avgiften som betales av dem som er i ikke-kvote-
pliktig sektor, og dem som er i kvotepliktig sektor.



2088 2020 29. jan. – Ordinær spørretime
Det er også riktig at det er en grense på 20 MW, som 
er satt fordi det påfører både myndighetene og bedrift-
ene ganske store både økonomiske og administrative 
kostnader å være i kvotepliktig sektor. Men den grensen 
på 20 MW følger av det felleseuropeiske regelverket i 
kvotesystemet. Det betyr at det ikke er opp til Norge ale-
ne å regulere den grensen.

Jeg tror vi alle skal erkjenne at her er det et dilemma, 
og her er det forskjellsbehandling. Men både storting og 
regjering har vært tydelige på at vi må ha sektorovergri-
pende virkemidler. Da kan ikke det første vi gjør, være å 
uthule dette med en rekke unntak.

Ole André Myhrvold (Sp) [11:40:19]: Jeg er glad for 
at statsråden anerkjenner at vi her har fått noen virknin-
ger som er uheldige. Mitt oppfølgingsspørsmål blir om 
statsråden vil ta initiativ til å se på om det er mulig å gi 
f.eks. Gyproc unntak etter vedtakets § 2 f, der det bl.a. he-
ter at det kan gis fritak fra avgiften for mineralske pro-
dukter som brukes som råstoff i industriell virksomhet. 
Er det noe statsråden vil ta initiativ til å se på, i så fall?

Statsråd Jan Tore Sanner [11:40:52]: Jeg sa i mitt 
innlegg at vi må anerkjenne at det er et dilemma her, 
for man har kvotepliktige og ikke-kvotepliktige, og 
man har denne grensen på 20 MW. Samtidig er det re-
gjeringens holdning at vi skal nå de ambisiøse målene 
vi har satt oss, også for ikke-kvotepliktig sektor, og det 
betyr at vi trenger sektorovergripende virkemidler. Da 
kan ikke det første vi gjør – når vi har innført en lik av-
gift som er sektorovergripende – være å begynne å gjøre 
en rekke unntak i det regelverket. Så vi har ingen planer 
om å innføre noen nye unntak nå. Jeg tror derimot at 
over tid vil dette jevne seg noe ut, for det er grunn til å 
tro at kvoteprisene vil gå opp etter hvert som kravene 
til utslipp skjerpes og det også blir færre kvoter. 
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Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:42:09]: Jeg får slutte meg 
til rekken av gratulanter til statsråder med nytt ansvar, 
for så vidt også nye statsråder, selv om jeg selvsagt aller 
helst skulle stått her og gratulert en ny regjering, men 
sånn er verden per nå.

«Den 16. januar ble det kjent at Telenor vil skille ut 
blant annet fibersentraler, TV-antenner og mobilbase-
stasjoner i et eget selskap gjennom etablering av infra-
strukturselskapet Telenor Infra. Dette gjør det mulig å 
redusere det statlige eierskapet i telenettet ytterligere 
gjennom et eventuelt nedsalg i Telenor Infra.

Vil regjeringen ta initiativ til å sikre fullt statlig eier-
skap av den samfunnskritiske infrastrukturen som 
Telenor nå skiller ut i et eget selskap?»

Statsråd Iselin Nybø [11:42:55]: Regjeringen har 
ganske nylig framlagt en eierskapsmelding. Der fram-
går det at statens begrunnelse for eierskapet i Telenor 
er å opprettholde et ledende teknologi- og industrisel-
skap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Det framgår 
også at statens mål som eier i Telenor er høyest mulig 
avkastning over tid.

Staten har flere roller. For å skape legitimitet til de 
ulike rollene bør staten være seg bevisst den rollen den 
til enhver tid opptrer i. Staten bør også i sin opptreden 
tydelig skille rollen som eier fra øvrige roller. Som det 
framgår av eierskapsmeldingen, skal hensyn som ikke er 
begrunnet ut fra statens mål som eier, fremmes ved bruk 
av andre virkemidler enn statlig eierskap. Denne rolle-
fordelingen reflekteres også i ekomsektoren.

I Norge reguleres ekommarkedet for å sikre bruker-
ne i hele landet gode, rimelige og framtidsrettede elek-
troniske kommunikasjonstjenester gjennom bærekraf-
tig konkurranse. Videre stiller myndighetene krav til sik-
kerhet og beredskap for det som er kritisk infrastruktur. 
Dette gjøres av regulerende myndigheter, bl.a. gjennom 
ekomloven og sikkerhetsloven.

La meg til slutt også få vise til at Telenor Infra er et 
selvstendig og heleid selskap under Telenor ASA, som 
eier og forvalter passiv infrastruktur, som master, stol-
per, tårn og bygg. Ekomutstyr, som antenner, fibernett 
og basestasjonsutstyr, eies og forvaltes fortsatt av Te-
lenor Norge. Den aktuelle virksomheten, som nå ligger i 
Telenor Infra, lå også tidligere i ulike datterselskaper 
innenfor Telenor-konsernet. Til sammenligning har 
også Telia i Norge valgt å etablere et eget selskap, Telia 
Towers Norway AS, som forvalter den passive infra-
strukturen.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:45:03]: Jeg takker for sva-
ret. Jeg merker meg også henvisningen til eierskapsmel-
dingen. Det er bra at regjeringen omsider avlyste sin 
plan for nedsalg i Telenor.

Nå har en kommet i en helt ny situasjon gjennom at 
Telenor selv har tatt initiativ til å dele opp virksomheten 
sin gjennom et tydelig eget selskap som håndterer infra-
strukturen. Dette gir en anledning til nettopp å sikre 
kontroll over infrastrukturen – statlig eierskap over 
samfunnskritisk infrastruktur. Når det gjelder eksem-
pelvis strøm, har Statnett fullt ansvar for strømnettet og 
kan konkurrere på det. Det tilsvarende har en nå mulig-
het til. Det burde en egentlig ha gjort den gangen 
Telenor gikk på børs og ble delprivatisert. Da burde en 
hatt en slik organisering.

Når en nå får denne anledningen, vil regjeringen da 
gripe muligheten til å sikre fullt statlig eierskap over 
Telenor Infra?
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Statsråd Iselin Nybø [11:46:07]: Representanten 
beskriver det som å splitte opp infrastrukturen. Jeg ville 
heller sagt at Telenor nå har valgt å samle denne infra-
strukturen i ett selskap. Det er jo ikke noen reell for-
skjell med tanke på at dette er en infrastruktur som 
også tidligere har ligget i datterselskaper, men da i tre 
ulike datterselskaper. Nå samles det i ett datterselskap.

Dette er en beslutning som er fattet av Telenor på or-
dinært vis, og det er ordinære forretningsmessige hen-
syn som ligger bak. Det handler om at de skal forvalte de 
ressursene de har, på best mulig måte, og rett og slett 
skape høyest mulig avkastning for eierne sine over tid. 
Dette ser jeg på som en naturlig del av Telenors utvik-
ling, modernisering og forvaltning av sine eiendeler.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:47:05]: Jeg er helt enig i 
beskrivelsen av at Telenor nå samler infrastrukturen i 
ett selskap. Men det tydeliggjør jo nettopp de ulike rol-
lene gjennom at Telenor både sitter med ansvaret for 
utbyggingen og leier ut infrastrukturen til både seg selv 
og andre.

Det hadde vært en mer fornuftig organisering å ha 
fullt statlig eierskap over infrastrukturen, og så kunne 
ulike aktører konkurrere på grunnlag av det, slik det ek-
sempelvis er med strømnettet. Nå har en åpnet opp for 
at staten kan investere i unotert infrastruktur rundt om-
kring i verden gjennom Statens pensjonsfond utland. 
Hvorfor er det viktigere enn å sikre at vi har full nasjonal 
og statlig kontroll over grunnleggende infrastruktur i 
vårt eget land?

Statsråd Iselin Nybø [11:48:00]: Jeg synes represen-
tantens spørsmål er godt, særlig hvis representanten 
også ser på dette som et spørsmål om å sikre nasjonen 
kritisk infrastruktur i ekomsektoren. Men hvis det er 
hensynet bak representantens spørsmål, burde det 
vært stilt til regulerende myndigheter, for det er de som 
stiller krav til sikkerhet og beredskap for det som måtte 
være kritisk infrastruktur i ekomsektoren. Et sånt 
spørsmål måtte ha vært stilt til digitaliseringsmi-
nisteren og ikke til meg.

Jeg synes ikke det er unaturlig at selskaper har infra-
struktur i sin portefølje som en del av det de driver med 
og eier. Spørsmålet om sikkerhet og samfunnskritisk in-
frastruktur er godt og relevant, men må altså stilles til di-
gitaliseringsministeren.

S p ø r s m å l  5

Sverre Myrli (A) [11:49:11]: Det er tid for gratula-
sjoner, og da vil jeg gratulere statsråd Asheim med nye 
utfordringer. Velkomstgaven fra Stortinget er et spørs-
mål om en svært viktig sak i hans eget hjemfylke: 

«Nyheten om at rektor ved OsloMet – tidligere Høg-
skolen i Oslo og Akershus – foreslår å avvikle OsloMets 
studievirksomhet på Kjeller i Lillestrøm, er blitt møtt 
med skuffelse og vantro i hele regionen. Ved sammen-
slåing av Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 
2011 var det en klar forutsetning at både Oslo og Kjeller 
skulle være studiesteder.

Synes statsråden det kan forsvares at universitets- 
og høgskolesektoren styres med en slik total mangel på 
forutsigbarhet, og vil statsråden foreta seg noe i sakens 
anledning?»

Statsråd Henrik Asheim [11:50:06]: Takk for hyg-
gelige ord fra min samfylking, representanten Myrli, og 
ikke minst for gaven. Jeg skal forsøke å ta imot den.

Det er altså slik at etter at Høgskolen i Oslo og Høg-
skolen i Akershus fusjonerte i 2011, har den nye institu-
sjonen, som nå heter OsloMet, fått gjennomført flere 
utrednings- og kartleggingsarbeider om fremtidig utvik-
ling av campus i Romeriksregionen på både Kjeller og 
Lillestrøm.

Den 25. oktober 2018 behandlet styret ved OsloMet 
en sak om ny campus på Romerike. Da ble det fremmet 
to alternativer: konkurranseutsette ny campus på Ro-
merike eller gå i forhandlinger med Hemfosa Samfunns-
bygg AS med sikte på å redusere leiekostnadene for ek-
sisterende campus på Kjeller. Hensynet til å spare leie-
kostnader ble vurdert til å veie tyngst, og styret ved 
OsloMet vedtok alternativ 2.

OsloMet har fremforhandlet en ny leieavtale med 
Hemfosa Samfunnsbygg AS som utløper sommeren 
2043. Besparelsen i den nye leieavtalen er på 20 mill. kr 
per år i husleie, som også gjøres gjeldende for resten av 
inneværende avtaleperiode, frem til sommeren 2023. 
Det utgjør altså rundt 90 mill. kr.

OsloMet oversendte utkast til ny leiekontrakt til 
Kunnskapsdepartementet for behandling høsten 2019. 
Den samlede kostnaden for OsloMet med den nye leie-
kontrakten er på rundt 1,15 mrd. kr. Når summen av 
leiekostnadene er på 100 mill. kr eller mer, må kontrak-
ten forelegges Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet. Det ble gjort i dette tilfellet, i henhold til instruks 
om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
vurdert saken og motsatte seg ikke at OsloMet inngår til-
leggsavtalen med Hemfosa Samfunnsbygg AS. Den 16. 
desember 2019 ga Kunnskapsdepartementet OsloMet 
fullmakt til å inngå leieavtale med Hemfosa Samfunns-
bygg AS om leie av lokaler på Kjeller.

Stortinget har sendt et tydelig signal til regjeringen 
om at universitetene og høyskolene har et selvstendig 
ansvar for å treffe beslutninger om sin studiestruktur. 
Da Stortinget behandlet strukturreformen i høyere ut-
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danning, sa komiteens flertall, med unntak av Senter-
partiet:

«Det må også i fremtiden, slik det er i dag, være 
opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere 
hva en hensiktsmessig studiestedstruktur inne-
bærer.»
Som representanten viser til, sendte altså rektor ved 

OsloMet, Curt Rice, et brev til fakultetsstyrene den 15. ja-
nuar i år for å igangsette en ny prosess ved universitetet. 
Han ber dem vurdere to alternativer: samle hele virk-
somheten i Oslo eller underskrive den nye leiekontrak-
ten på Kjeller. På bakgrunn av en samlet vurdering av 
økonomi, bærekraft og innspill fra enhetene vil rektor 
fremme en sak for styret i mars.

Fullmakten Kunnskapsdepartementet har gitt 
OsloMet til å inngå den konkrete leieavtalen på Kjeller, 
ligger fast. Så er det opp til styret ved OsloMet å fatte be-
slutningen om de ønsker å inngå denne avtalen eller 
ikke. Kunnskapsdepartementet har også kontakt med 
OsloMet og holder seg orientert om denne saken.

Sverre Myrli (A) [11:53:09]: Jeg takker statsråden 
for svaret. Det var da noe, men det blir veldig teknisk. 
Dette er jo virkelig et politisk spørsmål. Da Høgskolen i 
Akershus ble samlokalisert på Kjeller i 2003, var det en 
stor politisk seier drevet igjennom av kommunene i 
Akershus, av Akershus fylkeskommune, av stortings-
representantene fra Akershus – tverrpolitisk – og fra 
næringslivet og andre som mente det var svært viktig å 
få en ny og moderne samlokalisert høyskole. Tidligere 
hadde Høgskolen i Akershus vært spredt på ulike 
avdelinger, med lokasjoner i Bærum, Lørenskog og Bla-
ker. Nå høres det ut som om disse spørsmålene fullt og 
helt er overlatt til universitetene og høyskolene selv.

Jeg gjentar spørsmålet mitt: Vil statsråden foreta seg 
noe i sakens anledning?

Statsråd Henrik Asheim [11:54:12]: Jeg beklager 
hvis svaret oppfattes som noe teknisk, men jeg tror det 
er viktig at regjeringen er ganske ryddig i denne saken 
også. Dette er et høyst politisk spørsmål, og spørsmålet 
er rett og slett om vi som regjering skal gå inn og begyn-
ne å instruere og blande oss fordi en rektor har fremmet 
en sak til sitt styre i mars. Det vil være stikk i strid med 
hvordan Stortinget har gitt oss beskjed om at vi skal 
styre, som også representanten Myrlis eget parti har 
stemt for, nemlig at dette fortsatt skal være opp til insti-
tusjonene selv å organisere.

Det er helt riktig at vi kommer til å ha møter og følge 
denne saken, men foreløpig har Kunnskapsdeparte-
mentet bare godkjent en leieavtale som styret har bedt 
oss om å godkjenne. Så har rektor ved OsloMet fremmet 
en ny sak for styret. Den kommer vi selvfølgelig til å følge 
med på, men foreløpig er det altså ikke, med tanke på 

den instruksen vi har fått fra Stortinget, noe grunnlag for 
oss for å skulle gå inn og blande oss i den saken.

Sverre Myrli (A) [11:55:09]: Denne saken er ganske 
spesiell. Forhistorien er at Høgskolen i Oslo og Akers-
hus hadde to bein å stå på – Høgskolen i Akershus og 
Høgskolen i Oslo – og så ble det altså en sammenslåing 
til én enhet. Nå kan resultatet bli at det ene beinet spar-
kes helt bort, at det bare vil være studievirksomhet i 
Oslo. Hvis ikke det er et politisk spørsmål, så skjønner 
ikke jeg.

Dette er ikke et spørsmål som kan overlates til rek-
torer og professorer. Hadde utdanningspolitikken i 
Norge vært overlatt utelukkende til rektorer og profes-
sorer, hadde vi antageligvis bare hatt Universitetet i 
Oslo fortsatt – eller Det Kongelige Frederiks Universitet, 
som det het. Utbyggingen av høyskole- og universitets-
sektoren har vært et stort og viktig politisk spørsmål i 
Norge, slik at vanlige folk kunne ta høyere utdanning, 
noe de ikke kunne tidligere. Dette har vært en suksess.

Spørsmålet mitt igjen: Har statsråden ingen mot-
forestillinger mot at høyskoletilbudet i Akershus kan bli 
lagt totalt ned?

Statsråd Henrik Asheim [11:56:16]: Jeg deler nok 
ikke representanten Myrlis beskrivelse av norsk høyere 
utdanningssektor. Jeg opplever ikke at vi da bare ville 
hatt ett universitet, i Oslo. Tvert imot oppleves det som 
en sektor som er svært engasjert også i å opprettholde 
et desentralisert studietilbud i hele landet.

Jeg må nesten minne om den instruksen jeg som an-
svarlig statsråd nå også har fått fra Stortinget, nemlig at 
det skal være opp til institusjonene selv og deres styrer å 
vurdere hva som er hensiktsmessig studiestruktur, og 
hva det innebærer. Det betyr at jeg som statsråd selvføl-
gelig ikke, basert på at en rektor har fremmet en sak til 
styret, kan gå inn og begynne å blande meg i den saken. 

Det betyr også at vi gir mange tydelige styringssig-
naler til institusjonene våre, om kvalitet, oppfølging av 
studenter og disse tingene. Men bygg er noe som de i ut-
gangspunktet skal styre selv. Kunnskapsdepartementet 
og jeg kommer naturligvis til å følge denne saken, men 
foreløpig er det altså fremmet en leieavtale for Kunn-
skapsdepartementet, som vi har godkjent, og så er det 
en sak som styret skal behandle i mars.

S p ø r s m å l  6

Nils Kristen Sandtrøen (A) [11:57:30]: «Høyrere-
gjeringen og Erna Solberg selger og privatiserer fra 
Statskog. Det er lukrativt for personer med mye penger 
at jaktrettigheter privatiseres, slik kan folk flest stenges 
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ute. Skogsalget må nå stoppe umiddelbart. Skoger, vid-
der og fjell skal komme alle til gode i Norge.

Hvorfor selger regjeringen vår felles skog som vi eier 
sammen gjennom Statskog, til kjøpere som bor andre 
steder enn der skogen ligger, slik at jakt- og fiskerettighe-
ter privatiseres og folk flest stenges ute?»

Statsråd Olaug Vervik Bollestad [11:58:22]: Jeg er 
noe forundret over spørsmålet fra representanten 
Sandtrøen fra Arbeiderpartiet, for dette salget ble iverk-
satt under den rød-grønne regjeringen, og det var den 
rød-grønne regjeringen som bestemte retningslinjene 
for hvordan salget skulle gjennomføres. Statskogs ar-
ronderingssalg startet i 2011, etter at Statskog hadde 
kjøpt store skogeiendommer av Orkla. Styret i Statskog 
la til grunn at kjøpet ville gjøre det mulig å selge spredte 
skogeiendommer som foretaket eide fra før i Sør-Nor-
ge. Vurderingen var den gang å styrke foretakets øko-
nomi, samtidig som en skulle styrke næringsgrunnlaget 
for private skogeiere, kommuner og allmenninger. Sal-
get ville kunne utløse makeskiftearealer, som Miljødi-
rektoratet kunne kjøpe for å lette skogvernprosesser.

Selv satt jeg, som ordfører, i 2011 i anbudsrunder 
fordi Statskog skulle selge eiendom der jeg bodde. Et 
sentralt punkt i retningslinjene fra 2011 er at eiendom-
mene skal selges til markedsverdi, og at salget skal fore-
gå gjennom budgivning. Videre framgår det av retnings-
linjene – fra den rødgrønne regjeringen – at Statskog 
skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene. 

Da regjeringen Solberg trådte i kraft i 2013, ble ret-
ningslinjene for salget av skog videreført. Det vi gjør i 
dag, er en videreføring av det som den rød-grønne regje-
ringen bestemte seg for. Det er altså ikke snakk om stor-
stilt privatisering, men om et arronderingssalg, slik som 
den rød-grønne regjeringen faktisk vedtok. Da er det 
opp til Statskog å vurdere hva og hvor mye som skal sel-
ges, innenfor de fullmaktene de har fått. 

Representanten er opptatt av jakt og fiske. Ja, jakt- 
og fiskerettigheter følger grunneier ved salg. Det gjelder 
både for de eiendommene som Statskog kjøpte av 
Orkla, og for de eiendommene som selges. Jaktrettighe-
tene følger altså eiendommen, uavhengig av om det er 
naboen som kjøper den, eller om kjøperen kommer fra 
en annen kommune. Eierskifte berører derimot ikke 
allemannsretten, retten til ferdsel, til å bruke skog, vid-
der og fjell. Den er helt som før. 

Nils Kristen Sandtrøen (A) [12:01:22]: Her må vi 
starte med å rydde opp i en påstand som er feil. Det er 
riktig at den rød-grønne regjeringen sørget for at vi 
kunne kjøpe opp Borregaard Skoger sammen, men det 
vi nå snakker om, er et skogsalg av storstilt karakter 
som går langt utover det som har vært finansierende for 
Borregaard Skoger. Og så kommer det viktige poenget: 

Det er en stor forskjell mellom det som er såkalt arron-
deringssalg, å legge til enkelte små teiger til lokale skog-
brukere, og det vi nå ser fra høyreregjeringen, at advo-
kater i byen kjøper opp gigantiske områder, f.eks. på 
Hitra, for å få kontroll over jaktrettigheter. Det er Arbei-
derpartiet klokkeklart imot – vi mener at naturen skal 
eies i fellesskap, eller ved at det er lokale som kan for-
valte den på en skikkelig måte. Det som nå skjer, er det 
motsatte. 

Statsråd Olaug Vervik Bollestad [12:02:24]: Jeg vet 
ikke på hvilket grunnlag representanten hevder at vi 
har gått langt utover det som var tanken fra den rød-
grønne regjeringen, all den tid Statskog ennå ikke har 
solgt så mange dekar som det som ble vedtatt under 
den rød-grønne regjeringen. Faktisk har de ikke solgt 
alt de fikk i porteføljen sin til å kunne selge. De har solgt 
til sammen 215 eiendommer på til sammen 540 000 
dekar. De hadde grunnlag for å selge 600 000 dekar, og 
de har ennå ikke gjort det. Fordelingen på kjøpergrup-
per er 66 pst. til lokale kjøpere, 12 pst. til Miljødirekto-
ratet, 7 pst. til kommuner og 15 pst. til andre. 

Nils Kristen Sandtrøen (A) [12:03:15]: 15 pst. av 
540 000 dekar er ganske så store områder, og det er 
djupt problematisk. Vi i Arbeiderpartiet krever at regje-
ringen nå må legge fram en samlet oversikt over hvem 
som er de nye skogbaronene som kjøper opp områder 
helt andre steder enn der de bor. Det har vi dessverre 
ikke fått. Derfor har vi nå fremmet et krav, et forslag i 
Stortinget, som vi forventer at stortingsflertallet stem-
mer for, slik at det kan bli åpenhet om hvem som fak-
tisk tar over din og min skog, for det er det det er snakk 
om. Dette er din og min skog, som enkelte rikfolk nå får 
hånda over, og som utestenger oss andre. Det skulle 
bare mangle at det ikke blir lagt fram en samlet, over-
siktlig og total oversikt over hvem som nå kjøper opp 
din og min natur, som vi i dag eier sammen.

Statsråd Olaug Vervik Bollestad [12:04:09]: Tilba-
ke til den tiden jeg satt som ordfører: Da var jeg villig til 
å kjøpe den skogen som lå nær sentrum, for at allmenn-
heten og kommunen skulle kunne legge til rette for uli-
ke typer turløyper. Men retningslinjene for salget var 
høystbydende; jeg satt i en budrunde med Arbeiderpar-
tiet i regjering, som solgte Statskogs eiendom. Altså: Vi 
kjøper og selger nå etter de retningslinjene som den 
rød-grønne regjeringen la til grunn, og ut fra disse bur-
de den rød-grønne regjeringen ha visst at her kan det 
være andre som får tak i det. Men det er 15 pst. av det. 
Resten er gått til andre, som vil gjøre dette til en tjenes-
te for alle, og som gir alle mulighet til å ferdes i skog og 
mark, vidder og heier. 
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Presidenten: Sak nr. 2, den ordinære spørjetimen, er 
då omme. 

S a k  n r .  3  [12:05:10]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat. 
Dermed er dagens kart ferdig handsama. Ber nokon 

om ordet før møtet vert heva? Så er ikkje skjedd. – Møtet 
er heva. 

Møte heva kl. 12.05.










	President: Tone Wilhelmsen Trøen
	1. Muntlig spørretime
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	3. Referat

	Presidenten: Fra Senterpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Åslaug Sem-Jacobsen fra og med 29. januar og inntil videre.
	Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
	1. Søknaden behandles straks og innvilges.
	2.    Vararepresentanten Olav Urbø innkalles for å møte i permisjonstiden.

	Presidenten: Vararepresentanten Olav Urbø tar nå sete.
	Representanten Nils Kristen Sandtrøen vil fremsette et representantforslag.
	Nils Kristen Sandtrøen (A) [10:00:40]: På vegne av representantene Åsunn Lyngedal, Cecilie Terese Myrseth, Terje Aasland og meg selv vil jeg sette fram et forslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger.
	Presidenten: Representanten Tuva Moflag vil fremsette et representantforslag.
	Tuva Moflag (A) [10:01:11]: På vegne av representantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal og meg selv vil jeg fremme et forslag om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tilta
	Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.
	Sak nr. 1 [10:01:37]
	Muntlig spørretime
	Presidenten: Stortinget mottok mandag meddelelse fra Statsministerens kontor om at statsrådene Kjell Ingolf Ropstad, Bent Høie og Frank Bakke-Jensen vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til
	Vi starter med første hovedspørsmål, fra representanten Ingvild Kjerkol. 
	Ingvild Kjerkol (A) [10:02:08]: Mitt spørsmål går til helseminister Bent Høie.
	Jeg vil gratulere statsråden med å ha fått tilbake ansvaret for hele helsepolitikken. Dessverre ligger nok både folkehelsepolitikken og eldrepolitikken akkurat der statsråd Høie la den fra seg for to år siden, i bunken med tapte muligheter, me...
	Dessverre har eldre vært en forsømt prioritering fra høyrepartiene, og i høst kunne vi lese en artikkelserie i VG der de avdekket store mangler – dessverre. Det var uverdige forhold, utrygghet og svikt, og svært syke eldre ble fraktet hjem fra...
	Fagfolkene på sykehusene, i ambulansene og i hjemkommunene er fortsatt i en helt urimelig skvis, der helseministeren refser, mens deres mulighet til å hjelpe pasientene ikke blir bedre. Et kronisk underfinansiert sykehusbudsjett der det skal gjøre...
	Hva vil helseministeren gjøre for landets syke eldre pasienter? Vil han nå dra i nødbremsen for tidlig utskriving og nedbygging av sykehussenger?
	Statsråd Bent Høie [10:03:51]: Vi er godt i gang med et kvalitetsløft for pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. Det skjer på en rekke områder. Representantens beskrivelse av regjeringens innsats på dette området er ikke korrekt – langt derif
	For det første er noe av det aller viktigste for kvaliteten ikke minst de ansattes kompetanse, det at de har den faglige tryggheten som er viktig i møte med eldre med mange og sammensatte sykdommer. Derfor er vi nå midt i Kompetanseløft 2020, der...
	Ingvild Kjerkol (A) [10:05:52]: Statsrådens beskrivelse står i sterk kontrast til de beretningene ansatte i tjenesten beskriver. VG fant at det i 2018 ble kjørt minst 1 540 turer med eldre syke folk over 74 år ut fra sykehusene mellom kl. 22 og kl. 
	Så avdekker VG likevel før jul at den omfattende transporten av gamle, syke pasienter fortsetter. Det har vært minst 380 turer med pasienter i samme kategori som er kjørt ut fra sykehus mellom kl. 22 og kl. 07 det siste halvåret.
	Så hva slags tydelig beskjed og bedre rammer for de ansatte er det helseministeren har bidratt med?
	Statsråd Bent Høie [10:06:57]: Det har jeg gjort i det oppdragsdokumentet som ble gitt helseregionene for halvannen uke siden. Der står det nå helt tydelig at dette ikke skal forekomme. Det er rett og slett helt uakseptabelt at eldre pasienter som f
	Det er sikkert mange sammensatte årsaker til at dette skjer, men det er uansett ingen av de årsakene som er gode begrunnelser, og det er heller ikke nødvendig å gjøre dette. Mitt krav til helseforetakene er at de skal bygge opp kapasitet på dag...
	Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål – først Ingvild Kjerkol. 
	Ingvild Kjerkol (A) [10:08:02]: Jeg tror ikke dette skyldes dårlige holdninger. Jeg tror det skyldes nød hos de dyktige fagfolkene som ikke har de rette tingene å hjelpe seg med. Det henger også sammen med hva det er vi måler og premierer i sykehus
	Når helseministeren velger å fokusere på det første møtet med sykehusene, det statsråden kaller for helsekø, så blir liggetiden også vurdert ut fra det.
	I Oslo har vi nå forskning som viser at hvis sykehusene skriver ut for tidlig fordi målstyringen krever det, blir den totale liggetiden for disse syke eldre faktisk lengre. Er ikke det en veldig skjev målstyring, og er ikke det til skade for pasie...
	Statsråd Bent Høie [10:09:01]: Jeg er helt enig i at det er nødvendig å ha et veldig kritisk blikk på den reformen som Arbeiderpartiet innførte på dette området, samhandlingsreformen, med den veldig tydelige økonomistyringen som Arbeiderpartiet
	Presidenten: Ingvild Kjerkol – til oppfølgingsspørsmål. 
	Ingvild Kjerkol (A) [10:10:08]: Statsråd Bent Høie holder de samme innleggene om samhandlingsreformen i dag, etter syv år på posten, som han gjorde da han var i opposisjon i 2010. Det synes jeg ikke er å ta ansvar.
	Dette handler også om framtidens sykehus. I Kirkenes ligger det nå to pasienter på enerom fordi man ikke har god nok plass. I Østfold bruker man kontorer til venterom i psykiatrien. Hvordan skal statsråden sikre at det er nok sengekapasitet i sy...
	Statsråd Bent Høie [10:11:14]: Det er ikke riktig: De to sykehusene som representanten trakk fram, ble begge planlagt under Arbeiderpartiet. De ble riktignok åpnet under meg, men de ble planlagt under Arbeiderpartiets helseministre. 
	Vi tok erfaringene fra det. Derfor har vi etablert det nasjonale selskapet Sykehusbygg HF, som nettopp sørger for at vi ikke bygger sykehus i Norge sånn som det ble gjort før – hver gang som om vi gjorde det for første gang – og ikke overfør...
	På bakgrunn av erfaringene med bygget i Østfold, som representanten trekker fram, og som Arbeiderpartiet fikk satt i gang, har nå Helse Sør-Øst endret kravene sine til belegg på sykehusene, nettopp fordi en så at det sykehuset ble bygd for lit...
	Presidenten: Ingvild Kjerkol – til oppfølgingsspørsmål.
	Ingvild Kjerkol (A) [10:12:12]: Arbeidsmiljøet til fagfolkene våre handler både om bygg og om arbeidspress. Jeg tror det er en fattig trøst for de dyktige fagfolkene, som opplever stort arbeidspress og at de ikke er i stand til å hjelpe pasientene,
	Vi har nå en undersøkelse fra Oslo som viser at det er sammenheng mellom opplevd arbeidsmiljø i sykehus blant fagfolkene og dødelighet. Det konkluderes med at sykepleiernes arbeidsbelastning og ledelsesengasjement har sammenheng med dødelighet e...
	Nå vil vi stå i en situasjon der vi mangler 18 000 helsefagarbeidere og hele 28 000 sykepleiere om 15 år. Dette finnes det verken studieplasser eller sykehusbudsjetter og kommunebudsjetter til å ta opp i seg. Så hvordan har man tenkt å løse ar...
	Statsråd Bent Høie [10:13:27]: Det at det er en sammenheng mellom helse, miljø og sikkerhet for de ansatte og pasientsikkerhet, har vært et viktig tema for meg over flere år. Det er en av årsakene til at vi nå gjennomfører en årlig undersøkels
	I tillegg til at vi nå har dokumentasjon på dette, som vi får hvert eneste år, har vi innført en kvalitetsforskrift som pålegger ledelsen på alle nivåer i helsetjenesten vår å gå igjennom denne undersøkelsen og sette i gang forbedringsarb...
	Presidenten: Kjersti Toppe – til oppfølgingsspørsmål. 
	Kjersti Toppe (Sp) [10:14:47]: Sjukehusøkonomien i Noreg er under sterkt press. Det vert kutta i beredskap, i senger og i anna drift for å få råd til nødvendige investeringar. I denne situasjonen har operatørbytet i luftambulansetenesta og Babcock
	No har det kome fram at Luftambulansetenesta HF har fremja krav om avkorting til Babcock. Mitt enkle spørsmål er om Babcock har innfridd kravet om avkorting, og kor stor avkortinga i så fall har vore.
	Statsråd Bent Høie [10:15:41]: Det at det fremmes krav om avkorting overfor Babcock, er ikke noe som har framkommet, dette har jeg sagt til Stortinget kontinuerlig så lenge denne diskusjonen har pågått, ikke minst i svar på en rekke spørsmål fra
	Så er det sånn at i den situasjonen en har stått i, har en ikke prioritert arbeidet med disse beregningene underveis. De begynner nå å bli klare, og de første kravene ble sendt rett før jul. 
	De vil selvfølgelig bli fulgt opp, og Babcock må betale eller få en avkorting i henhold til mangel på leveranse. Det er en del av kontrakten som selvfølgelig blir fulgt opp. 
	Representanten trekker fram kostnadene knyttet til de ekstratiltakene regjeringen har bestemt skal være i Nord-Norge gjennom vinteren, uavhengig av om Babcock leverer eller ei. Der er det slik at disse i første omgang vil bli dekket av de fire hels...
	Presidenten: Kjersti Toppe – til oppfølgingsspørsmål. 
	Kjersti Toppe (Sp) [10:16:50]: No har statsråden nekta å greia ut for Stortinget om dei økonomiske konsekvensane av situasjonen i luftambulansetenesta, og eg synest grunngivinga er syltynn – at han ikkje har tid, at han må prioritera andre ting. E
	Spørsmålet eg synest statsråden no kan gjera greie for, er kva dei ekstra kostnadene har vorte frå 1. juli 2019 til 1. januar 2020, og kva dette er berekna å kosta første halvår 2020. 
	Statsråd Bent Høie [10:17:52]: Jeg har gjentatte ganger, som sagt, svart representanten at det blir en avkorting. Nå prøver representanten igjen å så tvil om det blir det, men jeg vil bare gjenta: Det blir en avkorting. Dette er regulert i kontrak
	Så er representanten ekstremt opptatt av å få beløpene. Disse beløpene er ikke klare ennå, for her er det et beregningsarbeid som pågår. Men representanten trenger ikke å være redd for at kravene ikke kommer til å bli stilt, og at avkortin...
	Når det gjelder kostnadene ved de ekstratiltakene som skal være gjennom vinteren, er ikke de klare ennå, rett og slett fordi det ikke er alle kontrakter som er inngått. Dermed kan en heller ikke gå ut med noe beløp. Men det vil ikke være sånn...
	Presidenten: Nicholas Wilkinson – til oppfølgingsspørsmål. 
	Nicholas Wilkinson (SV) [10:19:12]: Jeg vil ta opp det siste representanten Kjerkol viste til, og det er arbeidspress. Det er bemanningskrise i sykehusene i Norge. Riksrevisjonens rapport setter kritikknivået til «alvorlig». 40 pst. av de kliniske en
	Hva gjør Høie med bemanningskrisen i Norge nå?
	Statsråd Bent Høie [10:20:12]: Det som representanten her tar opp, er en viktig og veldig alvorlig sak, noe også Riksrevisjonens rapport viser. Derfor er Riksrevisjonens rapport en del av mitt oppdrag til helseregionene for dette året, der jeg ber d
	Det er, som Riksrevisjonen påpeker, nødvendig at helseregionene og helseforetakene blir flinkere til å ha konkrete planer for sitt eget bemanningsbehov og setter inn tiltak for å sørge for at de har gode planer, ikke bare for rekruttering av nye...
	Presidenten: Nicholas Wilkinson – til oppfølgingsspørsmål.
	Nicholas Wilkinson (SV) [10:21:18]: Høie har vært helseminister i seks år. Bemanningskrisen er ikke et nytt problem, det er gammelt nytt. Hvorfor har ikke helseministeren gjort før det han nå sier han vil gjøre, sende brev til sykehusene? Hvorfor 
	Statsråd Bent Høie [10:21:48]: Jeg har selvfølgelig også gjort noe på dette området før. Det handler bl.a. om at vi i den forrige nasjonale helse- og sykehusplanen ba om at det skulle lages nasjonale modeller for beregninger av behov. De tallene 
	Hvis jeg som helseminister mente at fordi jeg hadde vært helseminister i seks år, var alt såre vel i helsetjenesten, hadde jeg funnet lite inspirasjon i denne jobben videre. Det er fortsatt store utfordringer som vi er nødt til å løse, og vi er...
	Så må alle ta inn over seg at dette vil vi ikke klare å løse bare ved å øke bemanningen. Vi er også nødt til å finne nye måter å jobbe på.
	Presidenten: Vi går videre til neste hovedspørsmål. 
	Christian Tybring-Gjedde (FrP) [10:23:09]: Mitt spørsmål går til forsvarsministeren. Det er hyggelig å stå på denne siden av salen.
	Forsvarsministeren mottok i november i fjor en forespørsel fra franske og maliske myndigheter om å bidra til en flernasjonal styrke i Mali. Ifølge forsvarsministeren vurderer regjeringen hvordan man skal respondere på forespørselen. I forsvarssj...
	Forsvarsministeren har vært positiv til at Norge stiller våre spesialstyrker til rådighet for å nedkjempe islamistiske terrorister i Frankrikes tidligere kolonier i Afrika. Vi vet at våre spesialstyrker er blant de beste i NATO, men oppdraget er...
	Kan forsvarsministeren utdype hvor konfliktlinjen i Sahel går? Kan forsvarsministeren informere Stortinget om hva mandatet for en slik operasjon er og hvordan man vil definere når jobben er gjort? Kan forsvarsministeren informere Stortinget om hvor...
	Presidenten: Da skal statsråd Frank Bakke-Jensen få mulighet til å svare på alle disse spørsmålene, og taletiden er 2 minutter.
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:25:18]: Jeg må få åpne med å si at det var hyggelig å se representanten Tybring-Gjedde på den siden, og jeg trives veldig godt på denne siden.
	Dette er et veldig godt spørsmål. Det norske forsvaret og Norges innsats sammen med allierte for å skape stabilitet i nærområdene våre er en viktig del av forsvarsstrategien. Det er en viktig del av den utenrikspolitikken vi fører, og det er e...
	Vi har mottatt en henvendelse fra Frankrike og Mali om å bidra i en operasjon som skal sikre bedre stabilitet der nede. Den skal sette maliske myndigheter i stand til å styre landet, den skal sette maliske sikkerhets- og forsvarsstyrker i stand til...
	Det er ikke riktig som representanten sier, at jeg har stilt meg positiv til det. Jeg har sagt at jeg har stilt meg positiv til henvendelsen, og så har jeg sagt at vi skal gjøre vurderinger i så måte. Det vil si at vi er i kontakt med ganske mang...
	Representanten vil få svar på den lange rekken av spørsmål når vi har bestemt oss for hva vi skal gjøre, og når vi har mer kunnskap om dette. Men dette er en dynamisk prosess – veldig mange andre nasjoner driver med de samme prosessene som v...
	Christian Tybring-Gjedde (FrP) [10:27:25]: Jeg registrerer at forsvarsministeren brukte 1 minutt og 30 sekunder på ikke å besvare spørsmålet, men på å gjenta det jeg fortalte forsvarsministeren. Det er lite konstruktivt. Man har mottatt en henvend
	Så er jeg usikker på hvor ministeren skal ha denne diskusjonen, om den skal være internt, eller om den skal være med forsvarssjefen. Det er faktisk Stortinget som bestemmer dette. Forsvarsministeren må gjerne gå imot Stortinget, men det får jo...
	Det er også interessant å vite om forsvarsministeren har tenkt en eneste tanke om hvordan man skal komme seg ut av en konflikt. Det er lett å komme inn i en konflikt, men hvordan kommer man ut av det? 
	Dessuten har USA sagt at Europa burde satse mer på Midtøsten og gjøre mer der. 
	Hvorfor i all verden skal da forsvarsministeren gjøre mer i Sahel?
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:28:33]: Da jeg kom til Stortinget første gang, fikk jeg en elementær innføring i de forskjellige ansvarsområdene, og akkurat dette – planlegging og å gjøre disse vurderingene – er et ansvar som ligger til regje
	Når det gjelder en sak som exit-strategi, kan det være så enkelt som at man setter en grense for hvor lenge et slikt engasjement skal vare. 
	Men dette er en omfattende sak: Det er en omfattende sak der vi, som jeg sier, henter informasjon hver dag. Det er en omfattende sak også fordi den går utover det rent militære. Det er en operasjon som også beveger seg inn på de humanitære oppd...
	Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål – først Christian Tybring-Gjedde.
	Christian Tybring-Gjedde (FrP) [10:29:43]: Jeg takker forsvarsministeren for at han jobber med saken, men tiden går. Henvendelsen kom i november, og nå er vi snart inne på den tredje måneden. Da jobber man ikke særlig effektivt dersom det er målet
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:30:20]: Jeg kan selvfølgelig gjenta litt av det jeg sa, men det er vel unødvendig: Vi jobber med saken. Det er altså slik at det ligger til regjeringen å foreta disse vurderingene, og så ligger det til regjeringen 
	Presidenten: Anniken Huitfeldt – til neste oppfølgingsspørsmål. 
	Anniken Huitfeldt (A) [10:31:13]: At det er stor motstand mot dette bidraget i Høyre, var nytt for meg, men det er vel slik det er når man har hatt mange interne møter og kanskje vært uenig i en tidligere regjeringsfraksjon.
	Jeg vil gi statsråden rett i at dette formelt sett ligger på regjeringens bord, men i Norge har vi hatt en annen tradisjon enn i veldig mange andre land. Det har vært et sår i dansk politikk at man med noen få stemmers overvekt i Folketinget val...
	Nå har vi en mindretallsregjering, og mitt spørsmål er ganske klart: Vil statsråden sørge for at når vi sender norske soldater på utenlandsoppdrag, så har det bred forankring i Stortinget?
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:32:05]: Det er nesten slik at jeg stusser på om det er nødvendig å spørre om det. Det er lang tradisjon for å gjøre det, og vi har ingen planer om å gamble med den tradisjonen. Det var jeg også ganske tydelig på
	Presidenten: Vi går videre til neste hovedspørsmål.
	Liv Signe Navarsete (Sp) [10:32:37]: Under eit møte på Evenes flystasjon vart det sterkt understreka at det hastar med å byggje ein organisasjon med tilhøyrande infrastruktur for å fase inn dei nye overvakingsflya, P8. Noreg har inga tid å miste, 
	I spontanspørjetimen den 18. desember stadfesta statsråden at han ville følgje den fagmilitære tilrådinga frå Forsvaret i dette spørsmålet. Meiner statsråden at Luftforsvaret har den beste operative kompetansen til å vurdere kvar innfasinga...
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:34:02]: Dette er også en litt underlig måte å angripe problemstillingen på, for alternativet ville vært at jeg underkjente forsvarssjefen offentlig, og det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg har på spørsmål fra r
	Luftforsvaret har levert det til forsvarssjefen, forsvarssjefen sier at det ligger i Forsvarsstaben, og de behandler det. Jeg venter selvfølgelig til forsvarssjefen har levert det til meg før jeg foretar den vurderingen. 
	Det å så tvil rundt forsvarssjefens stilling i dette synes jeg faktisk bør være unødvendig. Jeg registrerte en del innlegg fra tillitsvalgte på Andøya som allerede kunne fortelle at forsvarssjefen hadde levert det til politisk ledelse. Det kan...
	Som jeg har sagt tidligere: For meg ligger det ingen prestisje i dette spørsmålet. Vi skal finne en god løsning for å få i gang en kapasitet som er veldig viktig for oss der i nord, i tiden som kommer. 
	Liv Signe Navarsete (Sp) [10:35:44]: Det er mykje fokus på P8-overvakingsflya og hangar på Evenes, men det er viktig å hugse at P8 er ein del av eit komplekst system, der alle enkeltelementa må samhandle for at MPA-systemet skal kunne utføre skarpe
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:36:48]: Evenes har vært planlagt som en QRA-base siden 2012. Det har vært et omfattende arbeid for å ivareta ammunisjon – også til F-35-fasiliteten som kommer. Ja, jeg kan forsikre representanten Navarsete om at de
	Presidenten: Liv Signe Navarsete – til oppfølgingsspørsmål.
	Liv Signe Navarsete (Sp) [10:37:13]: Det er trygt å vite, og det skal me følgje nøye med på.
	Den 18. desember i fjor stod forsvarsministeren i Stortinget og sa at eg peika på ein kostnadssprekk for Evenes flystasjon som ikkje var der. No ser me at innfasinga av P8 dreg ut i tid. Ein har enno ikkje fått ei avklaring på kvar hangaren til P8...
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:38:05]: Når det gjelder kostnadene, er de for tiden på 4,48 mrd. kr totalt på Evenes. Det er godt innenfor kostnadsrammen, som er på 4,97 mrd. kr – slik vi har informert Stortinget om tidligere. Vi har også vært 
	Presidenten: Vi går da videre til neste hovedspørsmål. 
	Freddy André Øvstegård (SV) [10:39:17]: Det kommersielle har bredd seg i barnevernet. Før samarbeidet det offentlige med ideelle stiftelser om beskyttelse og omsorg for sårbare barn. Nå er alt forretningshemmeligheter, og ideelle blir skviset ut a
	Når en spør de ideelle aktørene om hvordan de blir skviset ut, peker de særlig på én ting, og det er det at enkeltbarn settes ut på anbud, altså enkeltkjøp av institusjonsplass. Lange, detaljerte beskrivelser av sårbare enkeltbarn sendes ut...
	Derfor må jeg spørre statsråden om han mener det er greit at enkeltbarn settes ut på anbud med detaljerte beskrivelser for å bli bydd på av kommersielle selskaper.
	Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:41:12]: Jeg synes ikke det er greit at det foregår på den måten. Jeg er opptatt av at barn skal få best mulig kvalitet. Derfor er reglene ordnet slik at ideelle aktører – som representanten er opptatt av, og som
	Så vil jeg også presisere at når det gjelder bruken av skatteparadis, er det noe som bryter med det jeg vil kalle samfunnskontrakten – en betaler skatt i Norge, og en får en rekke tjenester tilbake igjen på bakgrunn av det. Derfor var det vel ...
	Men jeg vil også peke på at vi er godt i gang med en gjennomgang av bruken av private aktører. Det er fordi jeg har ett mål for barnevernet, og det er at ungene som er sårbare, får den hjelpen og den kvaliteten de fortjener. Det er mitt utgangs...
	Freddy André Øvstegård (SV) [10:43:10]: Jeg viser altså til en ganske bestemt form for anbud, nemlig enkeltbarn på anbud. Stortinget vedtok med Kristelig Folkepartis stemmer for godt over et år siden SVs forslag om at denne praksisen må reduseres
	Kan statsråden garantere at praksisen med barn på anbud har blitt redusert, slik Stortinget har bestemt, eller vil bli det snarlig?
	Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:44:13]: Som jeg pekte på i mitt innlegg, er det viktigste for meg at ungene får et best mulig tilbud. Da trenger vi bruk av ideelle, vi trenger bruk av private, vi trenger bruk av det offentlige. Det mangfoldet er de
	Så er det, som jeg sa i stad, særlig to viktige tiltak her som jeg vil peke på. Det ene gjelder det utvalget som ser på pengestrømmene i barnevernet. Det vil legge fram sin første delrapport i mars, og den ser jeg fram til å få og til å jobb...
	Presidenten: Freddy André Øvstegård – til oppfølgingsspørsmål. 
	Freddy André Øvstegård (SV) [10:45:08]: Takk for svaret, men det var ikke et svar på spørsmålet jeg stilte. Det jeg spør om, gjelder en ganske bestemt form for bruk av anbud i barnevernet. De ideelle sier jo – på tross av alt det andre som gj
	Derfor må jeg igjen spørre om denne praksisen har blitt redusert, slik Stortinget har bestemt at den skal, eller om den vil bli redusert nå.
	Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:46:15]: Som sagt er vi i gang med det arbeidet når det gjelder gjennomgangen av bruken av private aktører. Jeg tar sikte på å få sendt det ut på høring i løpet av våren. Når det gjelder mer generell bruk av p
	Oppfølgingen av problemstillingene som representanten Øvstegård peker på, er vi godt i gang med. Den første rapporten fra velferdstjenesteutvalget kommer som sagt i mars, og vi sender ut på høring de endringene vi tenker vi vil gjøre knyttet ...
	Presidenten: Freddy André Øvstegård – til oppfølgingsspørsmål.
	Freddy André Øvstegård (SV) [10:47:17]: Vi gleder oss til at delrapporten kommer, og jeg er glad for at Stortinget vedtok å gjøre den granskingen av pengestrømmen i velferden, bl.a. innen barnevern.
	Stortinget har også gjort et annet vedtak. Det var for godt over et år siden. Kristelig Folkeparti sikret flertall for et forslag fra SV ganske rett før Kristelig Folkeparti valgte å gå inn i den sittende regjeringen. Forslaget var at praksisen ...
	Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:48:20]: Som jeg har prøvd å si gjentatte ganger, er det særlig to viktige prosesser vi er i gang med.
	Jeg er glad for at representanten Øvstegård gleder seg til at velferdstjenesteutvalget skal legge fram sin første delrapport. Den blir et viktig overordnet materiale vi kan bruke på hele velferdsfeltet, nettopp for at mest mulig av pengene skal g...
	Derfor har jeg sagt gjentatte ganger at vi tar sikte på å sende dette på høring i løpet av våren. Jeg regner med at vi skal nå målet som er satt om at bruken av ideelle aktører skal økes til 40 pst. Det er, som vi har diskutert gjentatte ga...
	Presidenten: Kari Henriksen – til oppfølgingsspørsmål. 
	Kari Henriksen (A) [10:49:33]: I Norge i dag våkner mange små helter. Hver dag reiser de seg, tar på seg sekken, full av fortvilelse over en vanskelig og uforståelig virkelighet som de lever i. Hver dag skjer det at de som ikke får tilstrekkelig hj
	Bjerkholt skriver i Dagens Næringsliv fredag at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bruker spinndoktorer for å friskmelde denne praksisen. 
	Heierna-kampanjen, barna selv og Barneombudet sier de trenger flere kloke voksne i barnevernet. Det er Arbeiderpartiet enig i, regjeringa er det ikke. 
	Mener statsråden det er en viktig prioritering og en riktig prioritering å sende ut millioner av overskudd til kommersielle aktører i utlandet framfor å bruke disse pengene på barna i barnevernet i Norge?
	Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:50:37]: Takk for nok et viktig spørsmål. 
	Som jeg sa til representanten Øvstegård: Jeg mener at bruken av skatteparadis på mange måter også er i strid med samfunnskontrakten. Nei, jeg synes ikke det er en god idé at penger går til skatteparadiser. Derfor ser jeg fram til at det utvalg...
	Men når det gjelder virkelighetsbeskrivelsen, er jeg uenig. Siden 2013, eller mellom 2013 og 2018, har vi fått 1 300 flere årsverk i barnevernet. Det er en økning på 27 pst. Når man ser på det siste året, når vi ser på saker som er kommet i...
	Presidenten: Kari Henriksen – til oppfølgingsspørsmål.
	Kari Henriksen (A) [10:51:45]: Jeg registrerer at denne høyreregjeringa synes det er viktigere med en vente-og-se-situasjon. Det ser vi også når det gjelder andre tiltak i barnevernet. Arbeiderpartiet har bl.a. fremmet en barnevernsreform, en omfatte
	Ideelle aktører har vært et tema i denne debatten, og det er forunderlig at Kristelig Folkeparti, som faktisk var med på de vedtakene som regjeringa nå ikke følger opp, ikke lytter med litt større ører til de ideelle aktørene som sier at dett...
	Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:52:50]: Er det noe jeg er opptatt av, så er det å styrke barnevernet. Min påstand er at det kommer til å skje mye mer det neste halvannet året og de to årene jeg eventuelt får lov til å sitte som statsråd enn 
	Presidenten: Kjersti Toppe – til oppfølgingsspørsmål. 
	Kjersti Toppe (Sp) [10:54:07]: Det var i mai 2018 at Stortinget fatta vedtaket om å auka delen institusjonsplassar i ideell regi til 40 pst. I dag er denne delen 27 pst. Men i statsbudsjettet for i år var det ikkje spor av denne saka, og ideelt barnev
	I spørjetimen 15. januar vart statsminister Solberg utfordra på dette, og ho svarte veldig unnvikande. Eg opplever dessverre at statsråden i dag heller ikkje er tydeleg på kva regjeringa gjer. Ein viser til nye høyringar, nye rapportar. Ikkje mi...
	Så spørsmålet er: Kva vil statsråden frå Kristeleg Folkeparti gjera for å auka delen ideelt barnevern til 40 pst. av institusjonsplassar og gje eit signal?
	Statsråd Kjell Ingolf Ropstad [10:55:14]: Vi er i full gang med oppfølging av det vedtaket, og som representanten Toppe er inne på, er det et vedtak som undertegnede også stemte for, nettopp fordi jeg tror ideelle tilfører både et mangfold og ogs
	Så er det sånn at det er ca. tusen institusjonsplasser til barnevernet i dag. Det betyr at det er relativt få antall plasser vi snakker om. Det jeg er opptatt av med å gjennomføre en endring der man skal løfte fra 27 pst. til 40 pst., er at det...
	Derfor er vi i full gang med hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte. Det jeg sa tidligere også, er at det kanskje aller viktigste er det tydelige styringssignalet om at når Bufdir skal prioritere, skal de prioritere ideelle foran kommers...
	Presidenten: Vi går da videre til neste hovedspørsmål.
	Bjørnar Moxnes (R) [10:56:35]: Ifølge NRK har USAs luftvåpen nå etablert seg på den norske øya Jan Mayen. Det har ifølge NRK sammenheng med at de norske Hercules-flyene som kunne forsynt den norske basen på Jan Mayen, ikke er tilgjengelige, bl.a
	Da Norge gikk inn i NATO i 1949 var det enighet om å sette viktige begrensninger på USAs militære tilstedeværelse i Norge for å berolige Sovjetunionen og unngå å dras inn i en stormaktskonflikt mellom USA og Sovjet. Russland har sjelden hatt g...
	Tre kjente forskere uttaler i saken at amerikanske militærfly på Jan Mayen kan øke spenningen med Russland. Ifølge forsvarssjefen har norsk deltakelse i utenlandsoperasjoner svekket Norges hjemlige beredskap. Mens regjeringen sender ett av fire t...
	Mitt spørsmål er: Har regjeringen gitt opp å klare å forsyne en norsk base i Norge, og er ikke det i så fall en fallitterklæring for regjeringen og for det norske Forsvaret?
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [10:58:44]: Vi må avklare noen saker i dette bildet. Den MINUSMA-operasjonen vi deltar på i Mali er altså en FN-operasjon der vi har tilbudt cargofly på rotasjonsbasis, vi driver en leir, og så er vi der nede seks måne
	Så er det sånn at Hercules-flyene våre, som veldig mye annen militær kapasitet, er en begrenset ressurs. Vi har derfor spurt om allierte nasjoner kan være villige til å fly til Jan Mayen hvis det skulle være nødvendig når vi er ute og gjør ...
	Dette er snakk om transportstøtte. Det er ikke snakk om en militær operasjon. Det er ikke snakk om skarpe kapasiteter. Det er ikke sånn at Norge har noen planer om å bruke Jan Mayen militært. Men det er en tilleggsverdi at vi har allierte som ka...
	Det er ingen grunn til at enkeltvise flygninger til Jan Mayen med fly fra allierte land for å forsyne personell på øya skal påvirke sikkerhetsbildet i nord. Det er – nei, det er det ingen grunn til skal skje. 
	Bjørnar Moxnes (R) [11:00:44]: Vi kan jo lytte til hva Tormod Heier fra Forsvarets høgskole sier: «Dette viser at Norge er så svakt rent militært at vi ikke lenger har kapasitet selv til å etterforsyne våre egne mannskaper.» Seniorforsker Andrea
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:01:45]: Det er helt feil – hvis representanten hadde vært villig til å høre, så besvarte jeg det spørsmålet. Til forskerne som mener noe om dette: Jeg er grunnleggende uenig med Heier i at dette skaper større sp
	Jeg har forklart hvorfor vi har bedt om denne typen assistanse. Det er rett og slett fordi vi kanskje er ute på andre oppdrag med Hercules-flyene våre, fly vi bruker til humanitære oppdrag, militære oppdrag og andre typer oppdrag. Vi har en veldi...
	Presidenten: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål – først Bjørnar Moxnes.
	Bjørnar Moxnes (R) [11:02:53]: Jeg tror kanskje statsråden blander sammen påstand og argument. Han sier at det er ingen grunn til at spenningen økes, men han kommer ikke med noen begrunnelse eller argumentasjon for at denne påstanden stemmer. Bare 
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:04:00]: Dette er et nytt tilfelle av at svaret er gitt, men at representanten ikke ville høre. Jeg sa at vi fører en veldig flott, tradisjonell åpenhetslinje overfor Russland om aktiviteten vår. Det er åpenhet om hv
	Presidenten: Vi går videre til neste hovedspørsmål. 
	Anniken Huitfeldt (A) [11:05:19]: På enkeltområder går utviklingen av Forsvaret i Nord-Norge i riktig retning, f.eks. når det gjelder etableringen av Finnmark landforsvar. Den forrige spørreren vil avvikle hele kampflykjøpet; jeg mener at kampflye
	Hæren har generelt blitt veldig svakt prioritert av høyreregjeringa. Viktige veivalg og investeringer for Hæren har blitt utsatt igjen og igjen. At Hæren nå har blitt fratatt egne helikopter i Nord-Norge, mener jeg er uklok forsvarspolitikk. Det...
	I dagens VG kan vi lese at Høyres forsvarspolitiske talsmann nå tar et oppgjør med hele flyttingen av Hærens Bell-helikoptre fra Nord-Norge. Spesialstyrkene trenger andre helikopter, sier han. Mitt spørsmål er: Var hele flyttingen av Hærens Be...
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:07:22]: Det var et langt innlegg med fortjent ros til regjeringen på enkelte områder – tusen takk – og så er det ufortjent refs til regjeringen på andre områder – det takker jeg ikke for. 
	Debatten rundt helikopter er kompleks, for det handler om beredskap for politi, det handler om beredskap for helse, og det handler om beredskap for forsvar. Prioriteringen av helikopter til spesialstyrkene er en riktig prioritering gitt at helikopter...
	Så registrerer jeg at Hårek Elvenes mener at vi må følge forsvarssjefens fagmilitære råd når det gjelder nye helikopter til spesialstyrkene. Vi skal legge fram langtidsplanen for Stortinget i løpet av våren, og vi kommer til å gi et svar p...
	Når det gjelder dette med redningshelikopter, er det sånn at det er jo et operativt behov, en operativ begrunnelse som ligger bak det at man har bestemt seg for å ha redningshelikopter i Tromsø og ikke på Bardufoss. Redningshelikopter brukes til...
	Anniken Huitfeldt (A) [11:09:28]: Kan ikke bare forsvarsministeren innrømme at dette var feilslått? Det å flytte ni Bell-helikoptre sørover samtidig som Høyres forsvarspolitiske talsperson sier at de Bell-helikoptrene ikke er noe bra for spesialsty
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:10:12]: Nei, men forsvarsministeren kan være så ærlig at han prøver å rydde opp i hva som er sagt. For det første – og det vil kunne leses helt tydelig av uttalelsene til Høyres forsvarspolitiske talsmann, Håre
	Forsvarssjefen var også tydelig på den prioriteringen. Hvis man leser det fagmilitære rådet, snakket han om helikoptre til spesialstyrkene først og så helikoptre til Hæren.
	Så det er ikke noen vits i å komme med noen innrømmelser av at det var feil. Det er en riktig prioritering all den tid helikoptre er en begrenset ressurs. Når sikkerhetsbildet er sånn som det er nå, og trusselbildet er sånn som det er nå, er ...
	Presidenten: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål – først Anniken Huitfeldt.
	Anniken Huitfeldt (A) [11:11:12]: Det er jo Hærens garnison i Sør-Varanger som utgjør grensevakta mot Russland. I dag leier denne garnisonen private helikoptre for transport mellom de ulike grensevaktpostene. Men de siste månedene har ett av Hærens
	Forsvarets Bell-helikopter har vært stasjonert i Kirkenes i flere måneder, og dette helikopteret har bidratt til å redde liv. Nå er ordningen forlenget til 15. april. Er forsvarsministeren villig til å fastslå at ordningen med et eget forsvarsh...
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:12:07]: Representanten vet også at jeg i deler av denne debatten er på gyngende grunn, all den tid jeg har habilitetsproblematikk når det gjelder å uttale meg om de kapasitetene.
	Men jeg kan snakke for Forsvarets del, Forsvarets behov: Det er ikke noe problem for garnisonen i Sør- Varanger å bruke sivile kapasiteter til mesteparten av det de gjør, når de flytter personell og last mellom grensestasjoner. Om det helikoptere...
	Så er, som jeg startet med å si, helikopter en begrenset kapasitet. Vi har gjort mye for å øke kapasiteten innenfor de forskjellige feltene, men som sagt er dette en problemstilling som tar tid.
	Avslutningsvis: Forsvarsministeren, forsvarssjefen og også Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann i Høyre, prioriterer spesialstyrkene når det gjelder helikoptre.
	Presidenten: Ingvild Kjerkol – til oppfølgingsspørsmål. 
	Ingvild Kjerkol (A) [11:13:26]: Forsvarets Bell-helikopter har vært en styrke for beredskapen i Øst-Finnmark, og det har vært hendelser der man har reddet liv, som representanten Huitfeldt sa. Det som er interessant for oss i Arbeiderpartiet, er å v
	I og med at statsråden kanskje ikke er habil, vil jeg rette oppfølgingsspørsmålet til helseministeren, som sitter tiltaksløs i salen. Han kan sikkert svare på det.
	Statsråd Bent Høie [11:14:13]: Det var en god løsning.
	Vi har nå gitt et oppdrag til helseregionene om å vurdere behovet for et permanent helikopter i Kirkenes for å løse helseoppdragene. De er også i det oppdraget som er gitt, bedt om å se på om det finnes alternativer til å bruke Forsvarets hel...
	Til det spørsmålet som representanten ellers tar opp, nemlig behovet for – og om en eventuelt skal ha flerbrukshelikoptre – i Kirkenes, er ikke det noe regjeringen har tatt stilling til nå.
	Presidenten: Liv Signe Navarsete – til oppfølgingsspørsmål.
	Liv Signe Navarsete (Sp) [11:15:43]: Mitt oppfølgingsspørsmål går til forsvarsministeren.
	Då ein endra 339-skvadronen og sende helikopter til sør, fjerna ein òg den bistanden som ein har vore i stand til å gi sivil luftfart, altså politi og helse. På politisida er det no til erstatning kome eit privat innleigd fly. Då det vart utly...
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [11:16:49]: Det er et veldig godt spørsmål. I bunnen ligger det avdekkede behovet for at spesialstyrkene øver inn en kontraterrorkapasitet. Sikkerhets- og trusselbildet er helt annerledes nå enn det var for ikke veldig m
	Så er det mange regnestykker som ligger i bunnen. Beredskap er dyrt. Det er heller ikke gratis å ha Bell 412 stående i beredskap for politiet i nord, men den primære argumentasjonen og den primære begrunnelsen for å gjøre dette er at man har a...
	Presidenten: Den muntlig spørretimen er omme, og vi går til den ordinære spørretimen.
	Ordinær spørretime

	Presidenten: Det blir en endring i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten i salappen.
	Endringen var som følger:
	Spørsmål 3, fra representanten Ole André Myhrvold til næringsministeren, er overført til finansministeren som rette vedkommende. 
	Kjersti Toppe (Sp) [11:18:26]: Eg vil først gratulera statsråden med eit nytt departement. Spørsmålet mitt er følgjande:
	«Sutre- og smilefjeskartlegging av flere tusen skolebarn har ført til at både lærere og foreldre har reagert. Eksperter på barns psykiske helse kaller kartleggingsverktøyet for «strukturell mobbing» og mener det er «en form for mishandling a...
	Vil statsråden sette en stopper for slik kontroversiell kartlegging av skole- og barnehagebarn?»
	Statsråd Trine Skei Grande [11:19:06]: Først, takk for gratulasjonen. Jeg gleder meg til å samarbeide med Stortinget også på dette området, som jeg syns det er ekstremt viktig at vi i regjeringa klarer å gjøre en god jobb på.
	Undersøkelsen fra Høgskolen i Innlandet, som det vises til i spørsmålet fra representanten Toppe, er en undersøkelse som skoleeiere og barnehageeiere har tatt i bruk på eget initiativ. Det ligger innenfor det lokale handlingsrommet å gjennomf...
	Jeg mener generelt at det er viktig at vi har god kunnskap om hvordan de yngste barna opplever skolehverdagen. Vi må vite om de trives, og om de har det bra sammen med venner og de voksne. I dag har vi Elevundersøkelsen, hvor elever fra 5. trinn ti...
	Ifølge Granavolden-plattformen ønsker regjeringa å vurdere hvordan også de yngste barna skal kunne gi tilbakemeldinger om egen skolehverdag. Vi vil derfor utrede hvordan vi eventuelt kan gjennomføre en årlig undersøkelse om trivsel og lærings...
	Som artiklene i Dagsavisen viser, er det imidlertid vanskeligere å lage en undersøkelse for de yngste elevene enn for eldre elever, som leser og skriver godt. Det er derfor viktig at vi har en god faglig debatt om hvordan vi skaffer oss pålitelig ...
	Det er altfor tidlig å si hvordan en undersøkelse for 1.–4. trinn vil se ut, men Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å utrede metodiske, juridiske og etiske problemstillinger knyttet til å gjennomføre en slik undersøkels...
	Kjersti Toppe (Sp) [11:21:53]: Takk for svaret. Statsråden viser til at det er skuleeigarar og barnehageeigarar som sjølve tar avgjerda om ein skal ta i bruk dette kartleggingsverktøyet, men eg meiner det er grunn til bekymring når så mange som 500
	Eg har lyst til å spørja: Kva meiner statsråden sjølv om dette, og kva råd vil ho gi, sjølv om det er lokalt ein skal ta avgjerda om dette?
	Statsråd Trine Skei Grande [11:22:57]: Kommunene kan ikke fritt finne på hva de vil av kartlegginger og registreringer. Vi har et klart lovverk når det gjelder både personvern og hvordan vi behandler barn i dette landet.
	Men det er også viktig at vi er med på å utvikle gode metoder for at barn skal få lov til å fortelle om sin egen hverdag. Jeg har brukt store deler av livet mitt på å implementere Barnekonvensjonen og å la barns mening få komme fram. Vi lar ...
	Kjersti Toppe (Sp) [11:24:00]: Statsråden viser på den eine sida til at det er skuleeigarar og barnhageeigarar som tar i bruk dette, samtidig som ein ikkje kan gjera dette heilt sjølv. Mitt ønske er at statsråden er tydeleg og bidrar til å setja e
	Statsråd Trine Skei Grande [11:25:04]: Det er nettopp derfor vi har satt i gang den utredningen – som jeg håper er klar til høsten – om nye modeller for at barn skal kunne gi tilbakemelding. Vi har f.eks. blitt bedt av Stortinget om å evaluere s
	Marit Knutsdatter Strand (Sp) [11:26:09]: ««Ambulansesituasjonen i Gudbrandsdalen er et resultat av en tjeneste under vanvittig økonomisk press», sier tillitsvalgt for Delta til Gudbrandsdølen Dagningen 22. januar 2020. «Jon» (37) sier i avisa Va
	Hvor langt kan «effektiv ressursbruk» gå, som statsråden trekker fram i Sykehustalen 2020, før det går ut over tjenestene i helsevesenet?»
	Statsråd Bent Høie [11:26:54]: Regjeringen har lagt til rette ikke minst for at betydelig flere pasienter har fått hjelp i sykehusene. Vi øker kvaliteten i behandlingen og får ned ventetidene. Sykehusøkonomi har vært et viktig satsingsområde for
	Men det er helt riktig at helsetjenestene våre står overfor større og flere utfordringer som legger press på måten vi gjør jobben på, og på dem som jobber i sykehusene. Folketallet øker, spesielt i de eldste aldersgruppene. Det gir økt beho...
	Skal vi sikre en bærekraftig helsetjeneste, er vi nødt til å bruke kompetansen til våre ansatte på en best mulig måte, utnytte de mulighetene som teknologi og ny teknologi gir, og ikke minst å utnytte de mulighetene som ligger i å organisere ...
	Med dette er det nødvendig at sykehusene alltid ser på måten en driver tjenestene sine på. Det er viktig at når en gjør det, gjør en det i god dialog med fagfolk, med kommuner og ikke minst med pasient- og brukerorganisasjonene. Jeg legger til...
	Representanten Knutsdatter Strand bruker døgnplasser i psykiatrien som et eksempel på at helsetjenesten er under økonomisk press, og at det gir et dårligere tilbud. Behandlingskapasiteten innen psykisk helsevern har totalt sett økt. Flere får h...
	Når det gjelder ambulansetjenesten i Gudbrandsdalen, viser jeg til mitt skriftlige svar på spørsmål 715. I svaret framgår det at Sykehuset Innlandet har en godt utbygd ambulansetjeneste. Beredskapen er ivaretatt, og de fleste oppdragene løses i...
	Marit Knutsdatter Strand (Sp) [11:29:53]: NRK skriver denne uken om situasjonen ved Kalnes sykehus. Foretakstillitsvalgt der forteller: 
	«De ansatte opplever arbeidssituasjonen i psykiatrien som særdeles krevende. Mange slutter, de orker ikke lenger. Folk går omtrent gråtende hjem fra jobb.»

	Statsråden er opptatt av organisering og forbedring av tilbudet. Da er det interessant at ved Sykehuset Østfold er for første gang psykiatri og somatikk samlet, men antall senger i psykiatrien er redusert fra 200 til 90. De siste årene har belegg...
	Dette er et nybygd sykehus som skal svare på helseutfordringene i lang tid framover. Hvordan mener statsråden at planlegging og effektiviseringskrav her leverer med tanke på sykdomsbildet og behovene til innbyggerne i Østfold?
	Magne Rommetveit hadde her teke over presidentplassen.

	Statsråd Bent Høie [11:30:54]: Sykehuset i Østfold ble planlagt under Arbeiderpartiet, da de satt i Helsedepartementet, men erfaringene fra den jobben som ble gjort da, har vi tatt med oss. Derfor har bl.a. Helse Sør- Øst nå redusert forventet bel
	Marit Knutsdatter Strand (Sp) [11:32:02]: Styrkingen statsråden snakker om, og utviklingen av tjenester er det ikke den samme opplevelsen av for pasienter og ansatte i førstelinjen, noe de sterke historiene i avisene forteller om. Økt behandlingskapa
	Sykehuset Innlandet planlegger nytt Mjøssykehus. Situasjonen for dagens pasienter og behandlingstilbudet er bakteppet for at jeg stiller spørsmål her i dag. Situasjonen ved Kalnes bekymrer når dette sykehuset skulle vise vei for samlokalisering i...
	Hva vil statsråden si til folk som «Jon» og til de ansatte som i Delta i Gudbrandsdalen, som står fram og forteller om en uholdbar situasjon og et vanvittig økonomisk press som ikke sikrer behovet som er?
	Statsråd Bent Høie [11:33:11]: Jeg er helt overbevist om at det grepet som er gjort i forbindelse med Sykehuset Østfold, og som nå også gjøres når en planlegger andre sykehus i landet, nemlig å samle psykisk og somatisk helse på ett sted, var h
	Jeg forstår veldig godt at mange som jobber i tjenesten, opplever en veldig krevende hverdag, ikke minst innenfor psykisk helse. Der gjør vi nå et stort løft med innføring av pakkeforløp for psykisk helse, noe som er arbeidskrevende og krever v...
	Presidenten: Dette spørsmålet, frå representanten Ole André Myhrvold til næringsministeren, er overført til finansministeren som rette vedkomande.
	Ole André Myhrvold (Sp) [11:34:33]: Jeg konstaterer at næringsministeren er her, og det er jeg glad for, og så vil jeg gratulere statsråd Sanner med nytt ansvar og nye oppgaver.
	«Gipsplateprodusenten Gyproc får om lag 11 ganger så høy CO2-kostnad per produsert enhet som sin kvotepliktige konkurrent som følge av at regjeringen fjernet fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurg
	Hvordan vil statsråden bidra til å utjevne konkurranseforskjellene som har oppstått mellom gipsplateprodusenter i og utenfor EUs kvotesystem, i og utenfor Norge?»
	Statsråd Jan Tore Sanner [11:35:27]: Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer. Regjeringen mener at hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er og skal være sektorovergripende virkemidler i form av klimagassavgifter og omsettbare utslippskvo
	Det europeiske kvotesystemet regulerer utslipp på bedriftsnivå fra industri, kraftproduksjon, petroleumsvirksomhet og luftfart og er basert på et felles europeisk regelverk. Norge har deltatt i EUs kvotesystem siden 2008. For energianlegg er det a...
	CO2-avgift på mineralske produkter omfatter i utgangspunktet all bruk av mineralske produkter, dvs. mineralolje, bensin, naturgass og LPG. For å unngå dobbelt virkemiddelbruk, dvs. at samme utslipp omfattes av både kvoteplikt og CO2-avgift, gis det 
	Hovedregelen er dermed at store energianlegg er kvotepliktige, mens mineralske produkter brukt i små energianlegg er omfattet av CO2-avgiften. Dette gjelder også produsenter av gipsplater.
	I kvotesystemet fastsettes karbonprisen i det europeiske kvotemarkedet og avhenger av tilbud og etterspørsel etter kvoter. Tilbudet av kvoter er bestemt av det felleseuropeiske kvoteregelverket, mens etterspørselen avhenger bl.a. av økonomiske kon...
	CO2-avgiften fra mineralske produkter er fastsatt av Stortinget og tilsvarer i 2020 knapt 550 kr per tonn CO2.
	En kvotepliktig virksomhet står dermed overfor en kostnad ved utslipp av klimagasser på om lag 250 kr per tonn CO2, mens en ikke-kvotepliktig virksomhet står overfor en kostnad på knapt 550 kr per tonn CO2.
	Kvotepliktige virksomheter kan få tildelt noen vederlagsfrie kvoter, noe som reduserer deres samlede kvotepris.
	I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil at Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 pst. sammenlignet med 2005. Stortinget har også bedt regjeringen om å innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor, og regjer
	Ole André Myhrvold (Sp) [11:38:26]: Jeg legger til grunn at både jeg og statsråden ønsker mest mulig like konkurransevilkår for industribedrifter som opptrer i det samme markedet og produserer tilnærmet like produkter. Dette blir veldig teknisk, m
	Statsråd Jan Tore Sanner [11:39:10]: Utgangspunktet er her, som jeg var inne på, forskjellen på kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. For dem som er inne på kvotepliktig sektor, vil prisen reguleres i det internasjonale markedet. Det er grunn ti
	Det er også riktig at det er en grense på 20 MW, som er satt fordi det påfører både myndighetene og bedriftene ganske store både økonomiske og administrative kostnader å være i kvotepliktig sektor. Men den grensen på 20 MW følger av det fe...
	Jeg tror vi alle skal erkjenne at her er det et dilemma, og her er det forskjellsbehandling. Men både storting og regjering har vært tydelige på at vi må ha sektorovergripende virkemidler. Da kan ikke det første vi gjør, være å uthule dette m...
	Ole André Myhrvold (Sp) [11:40:19]: Jeg er glad for at statsråden anerkjenner at vi her har fått noen virkninger som er uheldige. Mitt oppfølgingsspørsmål blir om statsråden vil ta initiativ til å se på om det er mulig å gi f.eks. Gyproc unnta
	Statsråd Jan Tore Sanner [11:40:52]: Jeg sa i mitt innlegg at vi må anerkjenne at det er et dilemma her, for man har kvotepliktige og ikke-kvotepliktige, og man har denne grensen på 20 MW. Samtidig er det regjeringens holdning at vi skal nå de ambis
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:42:09]: Jeg får slutte meg til rekken av gratulanter til statsråder med nytt ansvar, for så vidt også nye statsråder, selv om jeg selvsagt aller helst skulle stått her og gratulert en ny regjering, men sånn er verden p
	«Den 16. januar ble det kjent at Telenor vil skille ut blant annet fibersentraler, TV-antenner og mobilbasestasjoner i et eget selskap gjennom etablering av infrastrukturselskapet Telenor Infra. Dette gjør det mulig å redusere det statlige eierska...
	Vil regjeringen ta initiativ til å sikre fullt statlig eierskap av den samfunnskritiske infrastrukturen som Telenor nå skiller ut i et eget selskap?»
	Statsråd Iselin Nybø [11:42:55]: Regjeringen har ganske nylig framlagt en eierskapsmelding. Der framgår det at statens begrunnelse for eierskapet i Telenor er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge.
	Staten har flere roller. For å skape legitimitet til de ulike rollene bør staten være seg bevisst den rollen den til enhver tid opptrer i. Staten bør også i sin opptreden tydelig skille rollen som eier fra øvrige roller. Som det framgår av eie...
	I Norge reguleres ekommarkedet for å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og framtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester gjennom bærekraftig konkurranse. Videre stiller myndighetene krav til sikkerhet og beredskap for det som er kri...
	La meg til slutt også få vise til at Telenor Infra er et selvstendig og heleid selskap under Telenor ASA, som eier og forvalter passiv infrastruktur, som master, stolper, tårn og bygg. Ekomutstyr, som antenner, fibernett og basestasjonsutstyr, eie...
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:45:03]: Jeg takker for svaret. Jeg merker meg også henvisningen til eierskapsmeldingen. Det er bra at regjeringen omsider avlyste sin plan for nedsalg i Telenor.
	Nå har en kommet i en helt ny situasjon gjennom at Telenor selv har tatt initiativ til å dele opp virksomheten sin gjennom et tydelig eget selskap som håndterer infrastrukturen. Dette gir en anledning til nettopp å sikre kontroll over infrastrukt...
	Når en nå får denne anledningen, vil regjeringen da gripe muligheten til å sikre fullt statlig eierskap over Telenor Infra?
	Statsråd Iselin Nybø [11:46:07]: Representanten beskriver det som å splitte opp infrastrukturen. Jeg ville heller sagt at Telenor nå har valgt å samle denne infrastrukturen i ett selskap. Det er jo ikke noen reell forskjell med tanke på at dette e
	Dette er en beslutning som er fattet av Telenor på ordinært vis, og det er ordinære forretningsmessige hensyn som ligger bak. Det handler om at de skal forvalte de ressursene de har, på best mulig måte, og rett og slett skape høyest mulig avkas...
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:47:05]: Jeg er helt enig i beskrivelsen av at Telenor nå samler infrastrukturen i ett selskap. Men det tydeliggjør jo nettopp de ulike rollene gjennom at Telenor både sitter med ansvaret for utbyggingen og leier ut infrast
	Det hadde vært en mer fornuftig organisering å ha fullt statlig eierskap over infrastrukturen, og så kunne ulike aktører konkurrere på grunnlag av det, slik det eksempelvis er med strømnettet. Nå har en åpnet opp for at staten kan investere i...
	Statsråd Iselin Nybø [11:48:00]: Jeg synes representantens spørsmål er godt, særlig hvis representanten også ser på dette som et spørsmål om å sikre nasjonen kritisk infrastruktur i ekomsektoren. Men hvis det er hensynet bak representantens sp
	Jeg synes ikke det er unaturlig at selskaper har infrastruktur i sin portefølje som en del av det de driver med og eier. Spørsmålet om sikkerhet og samfunnskritisk infrastruktur er godt og relevant, men må altså stilles til digitaliseringsminist...
	Sverre Myrli (A) [11:49:11]: Det er tid for gratulasjoner, og da vil jeg gratulere statsråd Asheim med nye utfordringer. Velkomstgaven fra Stortinget er et spørsmål om en svært viktig sak i hans eget hjemfylke: 
	«Nyheten om at rektor ved OsloMet – tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus – foreslår å avvikle OsloMets studievirksomhet på Kjeller i Lillestrøm, er blitt møtt med skuffelse og vantro i hele regionen. Ved sammenslåing av Høgskolen i Ake...
	Synes statsråden det kan forsvares at universitets- og høgskolesektoren styres med en slik total mangel på forutsigbarhet, og vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?»
	Statsråd Henrik Asheim [11:50:06]: Takk for hyggelige ord fra min samfylking, representanten Myrli, og ikke minst for gaven. Jeg skal forsøke å ta imot den.
	Det er altså slik at etter at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte i 2011, har den nye institusjonen, som nå heter OsloMet, fått gjennomført flere utrednings- og kartleggingsarbeider om fremtidig utvikling av campus i Romeriksreg...
	Den 25. oktober 2018 behandlet styret ved OsloMet en sak om ny campus på Romerike. Da ble det fremmet to alternativer: konkurranseutsette ny campus på Romerike eller gå i forhandlinger med Hemfosa Samfunnsbygg AS med sikte på å redusere leiekost...
	OsloMet har fremforhandlet en ny leieavtale med Hemfosa Samfunnsbygg AS som utløper sommeren 2043. Besparelsen i den nye leieavtalen er på 20 mill. kr per år i husleie, som også gjøres gjeldende for resten av inneværende avtaleperiode, frem til...
	OsloMet oversendte utkast til ny leiekontrakt til Kunnskapsdepartementet for behandling høsten 2019. Den samlede kostnaden for OsloMet med den nye leiekontrakten er på rundt 1,15 mrd. kr. Når summen av leiekostnadene er på 100 mill. kr eller mer,...
	Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert saken og motsatte seg ikke at OsloMet inngår tilleggsavtalen med Hemfosa Samfunnsbygg AS. Den 16. desember 2019 ga Kunnskapsdepartementet OsloMet fullmakt til å inngå leieavtale med Hemfosa Samf...
	Stortinget har sendt et tydelig signal til regjeringen om at universitetene og høyskolene har et selvstendig ansvar for å treffe beslutninger om sin studiestruktur. Da Stortinget behandlet strukturreformen i høyere utdanning, sa komiteens flertall...
	«Det må også i fremtiden, slik det er i dag, være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestedstruktur innebærer.»

	Som representanten viser til, sendte altså rektor ved OsloMet, Curt Rice, et brev til fakultetsstyrene den 15. januar i år for å igangsette en ny prosess ved universitetet. Han ber dem vurdere to alternativer: samle hele virksomheten i Oslo eller ...
	Fullmakten Kunnskapsdepartementet har gitt OsloMet til å inngå den konkrete leieavtalen på Kjeller, ligger fast. Så er det opp til styret ved OsloMet å fatte beslutningen om de ønsker å inngå denne avtalen eller ikke. Kunnskapsdepartementet h...
	Sverre Myrli (A) [11:53:09]: Jeg takker statsråden for svaret. Det var da noe, men det blir veldig teknisk. Dette er jo virkelig et politisk spørsmål. Da Høgskolen i Akershus ble samlokalisert på Kjeller i 2003, var det en stor politisk seier dreve
	Jeg gjentar spørsmålet mitt: Vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?
	Statsråd Henrik Asheim [11:54:12]: Jeg beklager hvis svaret oppfattes som noe teknisk, men jeg tror det er viktig at regjeringen er ganske ryddig i denne saken også. Dette er et høyst politisk spørsmål, og spørsmålet er rett og slett om vi som re
	Det er helt riktig at vi kommer til å ha møter og følge denne saken, men foreløpig har Kunnskapsdepartementet bare godkjent en leieavtale som styret har bedt oss om å godkjenne. Så har rektor ved OsloMet fremmet en ny sak for styret. Den kommer...
	Sverre Myrli (A) [11:55:09]: Denne saken er ganske spesiell. Forhistorien er at Høgskolen i Oslo og Akershus hadde to bein å stå på – Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo – og så ble det altså en sammenslåing til én enhet. Nå kan resu
	Dette er ikke et spørsmål som kan overlates til rektorer og professorer. Hadde utdanningspolitikken i Norge vært overlatt utelukkende til rektorer og professorer, hadde vi antageligvis bare hatt Universitetet i Oslo fortsatt – eller Det Kongelig...
	Spørsmålet mitt igjen: Har statsråden ingen motforestillinger mot at høyskoletilbudet i Akershus kan bli lagt totalt ned?
	Statsråd Henrik Asheim [11:56:16]: Jeg deler nok ikke representanten Myrlis beskrivelse av norsk høyere utdanningssektor. Jeg opplever ikke at vi da bare ville hatt ett universitet, i Oslo. Tvert imot oppleves det som en sektor som er svært engasjert
	Jeg må nesten minne om den instruksen jeg som ansvarlig statsråd nå også har fått fra Stortinget, nemlig at det skal være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva som er hensiktsmessig studiestruktur, og hva det innebærer. De...
	Det betyr også at vi gir mange tydelige styringssignaler til institusjonene våre, om kvalitet, oppfølging av studenter og disse tingene. Men bygg er noe som de i utgangspunktet skal styre selv. Kunnskapsdepartementet og jeg kommer naturligvis til ...
	Nils Kristen Sandtrøen (A) [11:57:30]: «Høyreregjeringen og Erna Solberg selger og privatiserer fra Statskog. Det er lukrativt for personer med mye penger at jaktrettigheter privatiseres, slik kan folk flest stenges ute. Skogsalget må nå stoppe umi
	Hvorfor selger regjeringen vår felles skog som vi eier sammen gjennom Statskog, til kjøpere som bor andre steder enn der skogen ligger, slik at jakt- og fiskerettigheter privatiseres og folk flest stenges ute?»
	Statsråd Olaug Vervik Bollestad [11:58:22]: Jeg er noe forundret over spørsmålet fra representanten Sandtrøen fra Arbeiderpartiet, for dette salget ble iverksatt under den rød-grønne regjeringen, og det var den rød-grønne regjeringen som bestemt
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