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Hjemdal, Silje (FrP) 253
Huitfeldt, Anniken (A) 294
Iversen, Geir Adelsten (Sp) 226, 237, 298
Johnsen, Tor André (FrP) 296
Kjerkol, Ingvild (A) 154, 173, 193
Kjos, Kari Kjønaas (FrP) 286
Klinge, Jenny (Sp) 170, 196, 240, 297
Leirtrø, Kirsti (A) 198, 222, 299
Lerbrekk, Solfrid (SV) 199, 233
Liadal, Hege Haukeland (A) 174
Lundteigen, Per Olaf (Sp) 254, 255
Lyngedal, Åsunn (A) 165, 300
Melby, Guri (V) 190
Moflag, Tuva (A) 175, 261, 266
Mossleth, Siv (Sp) 172, 215, 219, 235
Moxnes, Bjørnar (R) 181, 200, 203, 267, 269
Myhrvold, Ole André (Sp) 225, 285, 287
Myrseth, Cecilie (A) 284
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Mørland, Tellef Inge (A) 157, 180, 182, 246, 252
Navarsete, Liv Signe (Sp) 188, 239
Njåstad, Helge André (FrP) 247, 268, 292
Nævra, Arne (SV) 171, 179, 213, 273, 274, 295
Olsen, Ingalill (A) 230
Osen, Roger Magne (A) 275
Pollestad, Geir (Sp) 168, 169, 187, 202
Raja, Abid Q. (V) 216
Sandberg, Nina (A) 160
Sangtarash, Sheida (SV) 161, 192
Saudland, Gisle Meininger (FrP) 221
Schou, Ingjerd (H) 290
Sem-Jacobsen, Åslaug (Sp) 293
Sjåstad, Runar (A) 218
Solberg, Torstein Tvedt (A) 228, 249
Stensland, Sveinung (H) 280
Stokkebø, Aleksander (H) 191
Strand, Marit Knutsdatter (Sp) 163, 164, 204, 205, 229, 258
Strifeldt, Bengt Rune (FrP) 184
Staalesen, Siri Gåsemyr (A) 211
Tajik, Hadia (A) 194
Toppe, Kjersti (Sp) 162, 212, 264, 265
Trettebergstuen, Anette (A) 152, 244, 245
Vedum, Trygve Slagsvold (Sp) 234
Vågslid, Lene (A) 217, 227
Øvstegård, Freddy André (SV) 197
Aasland, Terje (A) 288
Aasrud, Rigmor (A) 153, 262
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Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

SPØRSMÅL NR. 151

Innlevert 24. oktober 2019 av stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen
Besvart 1. november 2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Spørsmål:

Hva er konsekvensen i bedriftsmarkedet når Telenor er 
unntatt regulering i sin ustrukturerte utbygging av fiber?

Begrunnelse:

I samtaler med aktører i bredbåndsmarkedet, både 
kunder og tredjepart leverandører, har det kommet fram 
at Telenor er unntatt regulering av markedet der de inn-
fører ny teknologi i form av fiber. Mange bedriftskunder 
signaliserer usikkerhet og frykt for en monopolisering av 
fibernettet til bedriftene. Dette betyr at de blir redde for 
å inngå lange kontrakter med leverandører de oppfatter 
ikke kan fylle sin leveringsplikt! Statsråden har tidligere 
informert om at det er regulert marked til personmark-
edet, og at det etter den informasjon statsråden sitter på 
skal fungere på en god måte. Hva grunnlaget er for at «us-
trukturert utbygging» er unntatt regulering er ikke kjent 
for denne representanten. Men det er bekymringsfullt 
hvis Telenor er i ferd med å utvikle et monopol til bedrift-
er som i dag får tjenestene sine levert via teknologi som er 
i ferd med å fases ut!

Svar:

Telenor er i vedtak av 20. desember 2018 fra Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utpekt som tilbyder 
med sterk markedsstilling i to grossistmarkeder for bred-
båndsaksess. Det gjelder henholdsvis markedene for lokal 
og sentral tilgang til faste aksessnett, de såkalte markedene 
3a og 3b. Vedtakene pålegger Telenor en rekke forpliktels-

er, inkludert plikt til å gi tilgang til selskapets fiberaksess-
nett. Formålet med denne reguleringen er blant annet å 
sikre at bredbåndstilbydere som er avhengige av tilgang 
til Telenors fibernett, skal kunne konkurrere på likeverdi-
ge vilkår med Telenor, og dermed bidra til konkurranse i 
sluttbrukermarkedene for bredbåndstilgang.
 Som representanten peker på, gjelder Telenors plikt 
til å gi tilgang til fiberaksessnettet bare den delen av fiber-
nettet som er å anse som systematisk (strukturert) utbyg-
get, og ikke fiberaksesser som er å anse som enkeltstående 
(ustrukturert). Dette skyldes blant annet at Nkom på ved-
takstidspunktet ikke anså at de samme konkurranseprob-
lemene gjorde seg gjeldende når det gjelder enkeltstående 
fiberaksesser, som for en stor del bygges ut på oppdrag fra 
profesjonelle kunder i bedriftsmarkedet. Vedtakene gir 
nærmere retningslinjer for hvilke fiberaksesser som til-
hører hvilken kategori, og dermed for hvilke fiberaksesser 
Telenor har plikt til å gi tilgang til.
 Som representanten er inne på, har denne problem-
stillingen en kobling til den kommende saneringen av 
kobbernettet, som Telenor varslet i januar 2019. Mange 
av Telenors konkurrenter benytter kobbernettet som 
innsatsfaktor for leveranse av bredbåndstjenester til egne 
sluttkunder. Regulert tilgang til kobbernettet har derfor 
vært viktig for å legge til rette for konkurranse i bred-
båndsmarkedene. Når Telenor nå har varslet at kobber-
nettet skal avvikles, vil Telenors konkurrenter i mange 
tilfeller få behov for en alternativ infrastruktur for å lev-
ere bredbåndstjenester til de samme sluttkundene. Dette 
representerer en markant endring i markedet, som kan få 
betydning for konkurransen. På denne bakgrunn vurder-
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er Nkom nå om det er nødvendig å gjøre endringer i reg- uleringen av Telenor for ivareta formålet om bærekraftig 
konkurranse.

SPØRSMÅL NR. 152

Innlevert 24. oktober 2019 av stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen
Besvart 31. oktober 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Regjeringen har foreslått å øke engangsstønaden til 84 
720,- kroner ved fødsel og adopsjon fra januar 2020.
 Hva er provenyet ved å gå tilbake til stønadsbeløpet 
fra 2018, altså 63 140,-?

Begrunnelse:

Engangsstønaden har økt betraktelig de senere åra, uten 
at det samtidig er lagt frem en vurdering av mulige nega-
tive konsekvenser.

Svar:

Spørsmålet er forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet 
som har beregnet provenyvirkningen av å gå tilbake til 
engangsstønadsbeløpet fra 2018. Direktoratet anslår at 
omleggingen vil ha følgende virkning på utgiftene under 
kap. 2530 Foreldrepenger, hvis satsendringen gjøres gjel-
dende for barn født etter 1. januar 2020:
                                                                                             

   (Beløp i mill. kroner)
 2020 2021 (helårseffekt)

Ny sats
Post 70 
Foreldrepenger 

Post 71 
Engangsstønad Netto

Post 70 
Foreldrepenger 

Post 71 
Engangsstønad Netto

63 140 39 -299 -260 79 -299 -220

 Reduksjon i engangsstønaden gir økte utgifter til 
foreldrepenger fordi personer med lavt foreldrepenge-
grunnlag som i dag velger engangsstønad, i stedet vil 
velge foreldrepenger. Utgiftsøkningen i foreldrepengeut-

betalingen fordeler seg over flere budsjettår siden dette er 
en løpende ytelse.
 Engangsstønaden utbetales når barnet blir født, altså 
i ett budsjettår. I en overgangsfase vil man derfor ha noe 
høyere innsparing enn den langsiktige

SPØRSMÅL NR. 153

Innlevert 24. oktober 2019 av stortingsrepresentant Rigmor Aasrud
Besvart 1. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

I en kronikk i VG skriver statsråden at regjeringen vil at 
barn skal få nødvendig støtte til briller.

 Kan statsråden redegjøre for om dette betyr en fak-
tisk endring i det forslaget regjeringen Solberg har lagt 
fram for Stortinget og om det kommer en tilleggspropo-
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sisjon til Stortinget med forslag om økte bevilgninger til 
formålet?

Begrunnelse:

I regjeringens forslag til statsbudsjettet er det et forslag 
om at bevilgningen som dekker støtte til briller hos barn 
reduseres med 122 mill. kroner. I kronikken redegjør 
statsråden for at finnes to ordninger som helt eller delvis 
dekker kostnader til briller for barn som har spesielle di-
agnoser. I tidligere omtaler i media er det redegjort for at 
denne saken har vært drøftet i regjeringen der også par-
tienes finanspolitikere har vært til stede.
 I kronikken skriver statsråden at barn skal få nødven-
dig støtte til briller. Dersom det betyr at regjeringen har 
ombestemt seg ville det vært normalt at det ble lagt fram 
en sak for Stortinget om dette.

Svar:

Som jeg opplyste om i min kronikk i VG, ser vi at enkelte 
barn som har mottatt støtte over ordningen Briller til 
barn/ungdom under 18 år, oppfyller vilkårene for briller 
etter ordningen Hjelpemidler til synshemmede (blinde 
og svaksynte). Disse barna vil bli flyttet over til ordningen 
Hjelpemidler til synshemmede, slik at disse får dekket 

utgiftene til nødvendige, hensiktsmessige briller som tid-
ligere. Jeg opplyste også at det ikke kan utelukkes at det 
fortsatt vil være et fåtall barn med særskilte behov un-
der ordningen Briller til barn/ungdom under 18 år, som 
har nødvendige utgifter til briller som er høyere enn de 
foreslåtte satsene på hhv. 1 200 og 2 400 kroner til or-
dinære og ekstra tilpassede briller. For å sikre at også disse 
barna får dekket behovet for nødvendige, hensiktsmessi-
ge briller, vil en begrenset unntaksordning for barn med 
særskilte behov, sikre at familier med barn, som fyller 
vilkårene for ordningen, får dekket utgiftene til nødven-
dige, hensiktsmessige briller, selv om kostnadene for bril-
lene er høyere enn de foreslåtte satsene.
 Selv om de ovennevnte forholdene isolert sett bidrar 
til å redusere innsparingen ved å innføre faste satser fra 
1. mars, legges det til grunn at dette vil omfatte et relativt 
begrenset antall barn og unge under 18 år, og at effekten 
av disse forholdene derfor er små. På denne bakgrunn 
vurderes effekten av disse forholdene å ligge godt innen-
for usikkerhetsmarginen for den anslåtte innsparingen 
på 122 mill. kroner ved å innføre de foreslåtte satsene fra 
1. mars 2020. Min vurdering er derfor at overføringen av 
enkelte barn fra ordningen Briller til barn/ungdom under 
18 år til ordningen Hjelpemidler til synshemmede og en 
begrenset unntaksordning for barn med særskilte behov 
ikke vil innebære behov for budsjettmessige endringer.

SPØRSMÅL NR. 154

Innlevert 24. oktober 2019 av stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol
Besvart 1. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

Hvilke kriterier legges til grunn for oppnevning av lekrep-
resentant, og kan lekrepresentant for eksempel være en 
lege regnes som lekmann i Regionale komiteer for medi-
sinsk og helsefaglig forskningsetikk?

Begrunnelse:

§ 10. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig for-
skningsetikk Departementet (KD) oppnevner regionale 
komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 
Hver komité skal ha kompetanse i relevante forsknings-
disipliner, etikk og jus, og skal ha minst én lekrepresent-
ant.

 Komiteenes ansvarsområder følger av helseforsk-
ningsloven og annen lovgivning som legger oppgaver til 
komiteene.
 Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin 
og helsefag er klageinstans for komiteenes vedtak, også 
for vedtak etter offentleglova. Den nasjonale komiteens 
avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre.

Svar:

De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig for-
skningsetikk (REK) består av i alt 9 komiteer, og har sitt 
mandat i forskningsetikkloven § 10. Komiteenes ansvar-
sområde er i hovedsak fastlagt i helseforskningsloven. 
Hver komité skal ha kompetanse i relevante forsknings-
disipliner, etikk og jus, og skal ha minst én lekrepresent-
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ant. Forskningsetikkforskriften fastsetter at komiteene 
skal ha 5 – 9 medlemmer, og varamedlemmer etter behov. 
I dag har de ordinære komiteene 9 medlemmer og per-
sonlige varamedlemmer. De to særskilte komiteene for 
legemiddelstudier har 7 medlemmer og 6 varamedlem-
mer. Komiteene oppnevnes for fire år om gangen.
 Medlemmene oppnevnes av departementet, etter 
forslag fra en rekke ulike instanser som universitetene, 
Helsetilsynet, helseforetakene, Norsk Sykepleieforbund 
og pasientorganisasjoner. For lekrepresentanten har 
tradisjonelt fylkeskommunene blitt forespurt. I tillegg har 
det de siste årene vært annonsert etter lekrepresentanter. 
Generelt tas det hensyn til variasjon i bakgrunn/utdan-
ning, geografi, alder og også til kontinuitet i komiteene. 

Sammensetningen må videre oppfylle kravene i likestill-
ingsloven.
 Det har vært relativt stor interesse for verv som le-
krepresentant. I 2017 kom det inn 203 søknader etter 
utlysing av dette vervet i de fire komiteene i REK sør-øst. 
Når det gjelder utvelgelse av representanter vurderes mo-
tivasjon for arbeidet, samfunnsengasjement og variasjon 
mht. kjønn, utdanning, arbeidserfaring, bosted og alder. 
Det har ikke vært satt som kriterium at lekrepresentanten 
ikke har helsefaglig bakgrunn. Jeg er kjent med at det (et-
ter forslag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune) i april 2017 
ble oppnevnt en lege/psykiater som lekperson i REK Midt. 
Det er forståelig at stortingsrepresentant Kjerkol stiller 
spørsmål ved dette og jeg vil ta dette med meg frem mot 
neste oppnevningsperiode.

SPØRSMÅL NR. 155

Innlevert 24. oktober 2019 av stortingsrepresentant Sandra Borch
Besvart 1. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Kan statsråden gi en oversikt over hva disse midlene 
konkret er gått til?

Begrunnelse:

Regjeringen har de siste årene i budsjettene sine lagt inn 
midler til konfliktdempende tiltak i kommuner med ul-
verevir.

Svar:

Den mest konkrete oversikten over gjennomførte tiltak 
knyttet til ordningen med tilskudd til kommuner med 
etablerte ulverevir fremkommer av kommunenes slut-
trapportering innen 1. mai påfølgende år. Det er imidler-
tid slik at flere kommuner ligger på etterskudd med bruk 
og rapportering av midlene i 2018, og også flere som har 
fått utsatt frist for sluttrapportering. Dette har blant annet 
sammenheng med at en god del av tiltakene i kommunene 
først gjennomføres i sommerhalvåret. Dette innebærer at 
jeg på nåværende tidspunkt ikke kan fremskaffe en fulls-
tendig oversikt over gjennomførte tiltak.
 Mottatte rapporter fra kommuner som har mottatt 
tilskudd over ordningen siden opprettelsen i 2017, viser 
at kommunene har benyttet tilskuddet til gjennomføring 
av slike tiltak:

-  Informasjonstiltak, orienteringsmøter, dialogmøter, 
fryktdempende tiltak i skolen

- Lokale tilskuddsordninger/fond der det kan søkes om 
støtte til for eksempel:

- Tilskudd for grunneiere, husdyrholdere, jakt og frilufts-
liv

- Rovviltavvisende gjerder, vedlikehold av gjerder
- Hundevester og inngjerding av luftearealer for hund
- Tilskudd til natur- og fritidsopplevelser, kanoutleie
- Kompensasjon til rettighetshavere (elgjakt)
- Midler til skoleskyss og transport av elever til Norsk 

Skogbruksmuseum
- Styrking av det kommunale viltfondet
- Administrasjon knyttet til ordningen.
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SPØRSMÅL NR. 156

Innlevert 24. oktober 2019 av stortingsrepresentant Arild Grande
Besvart 1. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Er det statsrådens oppfatning at en forskrift som trer i 
kraft ikke skal følges fra første dag?

Begrunnelse:

I Dokument 15:57 (2019-2020) (Skriftlig spørsmål fra Jorid 
Juliussen Nordmelan til klima- og miljøministeren) velg-
er statsråden å overse det faktum at stillingsbehovet Trøn-
delag fylkeskommune har beregnet er gjort med grunnlag 
i Riksantikvarens kompetanse- og bemanningsmal. Be-
hovet gjelder fra 1. januar 2020.
 Statsråden forsvarer i sitt svar den svært dårlige 
økonomiske kompenseringen fylkene får med at de "i en 
overgangsperiode [vil] være avhengig av veiledning og 
oppfølging fra Riksantikvaren. Dette er årsaken til at re-
duksjonen hos Riksantikvaren skjer gradvis over tre år." 

 Dette må forstås slik at statsråden mener forskriften 
som trer i kraft 1. Januar neste år ikke skal gjelde fra dag én 
likevel.

Svar:

Det er lagt opp til at forskriften som ble vedtatt 15.2.2019 
vil tre i kraft 1.1.2020. Fra samme dato overtar også fylke-

skommunene Riksantikvarens myndighet til å behandle 
oppgavene som overføres i medhold av forskriften. Rik-
santikvaren har derved ikke lenger denne myndigheten. 
Svaret er derfor at forskriften skal følges fra det tidspunk-
tet den trer i kraft.
 Som nevnt i mitt svar av 18.10.2019 på spørsmål nr. 
157, vil Riksantikvaren måtte følge opp fylkeskommunene 
i en overgangsperiode. Ved en slik oppgaveoverføring vil 
det også være behov for mer støtte i den første perioden. 
Som en forberedelse til overføringen utarbeider Riksan-
tikvaren for eksempel ca. 40 veiledere til bruk i fylkeskom-
munene.
 Riksantikvaren har også etablert en overgangsord-
ning for behandling av saker i forbindelse med oppga-
veoverføringen 1.1.2020. Dette handler bl.a. om hvilken 
myndighet som skal behandle saker som kommer inn før 
årsskiftet i 2019, men hvor fristen for behandling er i 2020.
 Et unntak fra oppgaveføringen pr. 1.1.2020 er til-
skuddsordningene. Disse er heller ikke en del av forskrif-
ten som hjemler oppgaveoverføringene.
 Fylkeskommunenes nye rolle i tilskuddsforvaltnin-
gen vil først tre i kraft for søknader som sendes inn i løpet 
av i 2020, men som gjelder for budsjettåret 2021.

SPØRSMÅL NR. 157

Innlevert 24. oktober 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 1. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Kan statsråden dokumentere år for år hvordan de etter-
beregnede midlene til boligsosialt arbeid er brukt direkte 
rettet inn mot målgruppen til opptrappingsplanen for 
rusfeltet, og at dette utgjør en reell økning i innsatsen for 
de som sliter med utfordringer innen rus?

Begrunnelse:

Regjeringen skriver i forslaget til budsjettet for helse- og 
omsorgsdepartementet for 2020 under kap. 765 psykisk 
helse, rus og vold, at den mener å ha overoppfylt opptrap-
pingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Dette gjøres ved å 
legge inn en etterberegning av midler til boligsosialt ar-
beid i perioden 2016-2019 med 500 millioner.
 Organisasjonen Actis har i en henvendelse i etterkant 
av høringen om statsbudsjettet sendt et innspill der det 
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vises til at budsjettproposisjonene fra KMD og HOD for 
2016-2020 ikke begrunner eventuelle økninger i disse til-
skuddene med behov for flere boliger for personer med 
rusproblemer, men det pekes i stedet på barnefamilier, 
migranter og personer med demens. Unntaket er årets 
budsjettproposisjon fra KMD, der det fremgår at 50 mill. 
av tilsagnsrammen for utleieboligtilskuddet er øremerket 
boliger for personer med rusproblemer.
 Både de årlige SINTEF-kartleggingene og Bruker-
planrapportene melder om en relativt stabil bosituasjon 
for kommunale tjenestemottakere med rusproblemer i 
2016-2018. Actis viser videre til at en betydelig del av lan-
dets kommuner mener Husbanken i liten grad bidrar til å 
bedre bosituasjonen for denne målgruppen, og at kun cir-
ka 10 prosent av kommunene opplever at opptrapping-
splanen har resultert i flere boliger til målgruppen.

Svar:

Helse- og omsorgsdepartementet viser i sin budsjettprop-
osisjon for 2020 til at det i perioden 2016-2019 er bevilget 
rundt 500 mill. kroner til boliger til personer med rus-
problemer i forbindelse med opptrappingsplanen for rus-
feltet. Stortingsrepresentant Mørland ber om dokumen-
tasjon for beregningene.
 Beregningene tar utgangspunkt i Husbankens statis-
tikk for perioden 2016 til april 2019. Tallene omfatter 
tilskudd tildelt rusmisbrukere finansiert gjennom Hus-
bankens tilskudd til utleieboliger (Kommunal- og mod-
erniseringsdepartementet, kap. 581, post 76) og Husbank-
ens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem 
(Helse- og omsorgsdepartementet, kap. 761, post 63). I 
beregningene har vi også inkludert 60 prosent av boligene 
finansiert av disse tilskuddene som er tildelt bostedsløse. 

NIBRs kartlegging av bostedsløse fra 2016 viste at om lag 
60 prosent av de bostedsløse er rusmiddelavhengige.
 Beregningene viser at Husbanken har gitt tilskudd til 
480 boliger til målgruppen gjennom utleieboligtilskud-
det. Samlet tilsagnsbeløp er på rundt 250 mill. kroner. In-
nenfor investeringstilskuddet til omsorgsboliger og syke-
hjem ble det tildelt tilskudd til 170 plasser til målgruppen. 
For investeringstilskuddet har Husbanken kun informas-
jon om tilskuddsbeløp per prosjekt og ikke per plass. De 
siste årenes statistikk viser at gjennomsnittstilskuddet per 
plass er mellom 1,7 og 1,8 mill. kroner. Gjennom invester-
ingstilskuddet anslås det at det er gitt tilskudd for om lag 
300 mill. kroner til målgruppen. Samlete beregninger vis-
er dermed at det i løpet av opptrappingsplanens periode, 
er gitt tilskudd til boliger til målgruppen for rundt 550 
mill. kroner.
 Stortingsrepresentant Mørland uttrykker bekymring 
for at regjeringen ikke prioriterer boligtilbud til person-
er med rusproblemer. Dette stemmer ikke. Fafo som føl-
geevaluerer opptrappingsplanen, viste i 2018 til det i lø-
pet av opptrappingsplanen har vært en positiv utvikling 
i bosituasjonen for rusmiddelavhengige. Personer med 
rusproblemer er også en høyt prioritert målgruppe inn-
enfor andre deler av det boligsosiale arbeidet. Gjennom 
arbeidet med den nasjonale strategien for boligsosialt 
arbeid "Bolig for velferd", har vi fått økt erkjennelse av 
hvor viktig det er å se bolig og oppfølgingstjenester i sam-
menheng. For mange personer med rusproblemer er ikke 
boligen isolert sett den største utfordringen. Utfordringen 
handler også i stor grad om oppfølging og omsorgstjenes-
tene som tilbys i tilknytning til boligen. I de siste årene av 
strategiperioden, er derfor boliger og bo- og oppfølgingst-
jenester for personer med rusproblemer ett av to priorit-
erte innsatsområder.

SPØRSMÅL NR. 158

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 1. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok den 16. oktober en 
uttalelse der de støtter at alternativene til Møreaksen blir 
utredet, at utredningen skal inneholde et miljø- og klima-
budsjett, og at alternativene skal vektes i tråd med nasjon-
ale mål for reduksjon av klimagassutslipp.

 Vil statsråden etterkomme dette, og vil han sørge for 
at alle utredninger under Nasjonal transportplan framov-
er skal følges av et miljø- og klimabudsjett og vektes etter 
hvordan de bidrar til å nå nasjonale klimamål?
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Begrunnelse:

Det overordnede nasjonale målet for transportpolitikken 
i Norge er "et transportsystem som er sikkert, fremmer 
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssam-
funnet", jf. Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transport-
plan 2018–2029. Det ligger imidlertid ingen føringer i 
gjeldende NTP om at de enkelte prosjektene skal ha et kli-
mabudsjett knyttet til, seg, eller at prosjektene skal vektes 
etter i hvilken grad de bidrar til å nå nasjonale klimamål.

Svar:

Staten har ansvar for å byggje og vedlikehalde riksvegane 
og har også ansvaret for å avgjere kva for alternativ som 
skal greiast ut for ulike riksveg- og europavegprosjekt. 
Dette gjer vi med utgangspunkt i faglege råd frå Statens 
vegvesen, innspel frå lokale styresmakter og andre inter-
essegrupper.
 Regjeringa er opptatt av meir veg for pengane. Eg har 
derfor gitt Statens vegvesen i oppdrag å sjå på mogleghei-
ta for ytterlegare kostnadsreduksjonar og økt nytte i pros-
jektet på heile strekninga mellom Ålesund og Molde.
 Til arbeidet med ny Nasjonal transportplan for peri-
oden 2022-2033 har etatane fått i oppdrag å gjere ei sys-

tematisk optimalisering av prosjekt som er aktuelle for 
prioritering i kommande periode. For kvart prosjekt har 
etatane sett på moglegheita for å redusere kostnadar, auke 
nytte og for alternative løysingar. Dette gjeld også E39 
mellom Ålesund og Molde.
 Vurderingar av klima- og miljøeffektar inngår i fleire 
av oppdraga Samferdselsdepartementet har gitt verksem-
dene i forbindelse med ny NTP.
 I oppdrag 1 skreiv Samferdselsdepartementet følg-
jande:

 
 "På bakgrunn av gjennomgangen av prosjekter skal virk-
somhetene gi en samlet oversikt over bearbeidede prosjekter/
strekninger/pakker/konsepter som er aktuelle for prioritering. 
Oversikten skal vise anslag for samfunnsøkonomisk lønnsom-
het, herunder vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser og 
klimaeffekt. I den samfunnsøkonomiske analysen skal utslipp 
av klimagasser inngå som en prissatt virkning."

 I oppdrag 3 om utfordringar i transportkorridorar og 
byområde, har Samferdselsdepartementet bedt verksem-
dene om å vurdere miljøverknader. I oppdrag 3 står det:

 
 "Samferdselsdepartementet ber om at virksomhetene 
identifiserer de største utfordringer vi står overfor i korridorene. 
Utfordringene kan eksempelvis være knyttet til kapasitet, forut-
sigbarhet, pålitelighet, transportsikkerhet og miljø."

SPØRSMÅL NR. 159

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Solveig Skaugvoll Foss
Besvart 3. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

EU forbereder for tiden en ny plan for sitt arbeid med 
økodesigndirektivet, som har sitt motsvar i den norske 
forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte 
produkter (økodesignforskriften). Økodesigndirektivet 
inneholder blant annet bestemmelser om at et produkt 
må være designet for å vare lenge og for å kunne bli re-
parert av tredjeparter. I dag angår direktivet blant annet 
kjøleskap, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvask-
maskiner, og vaskemaskiner.
 Hvordan følger det norske olje- og energideparte-
mentet arbeidet med videreutvikling av direktivet, og vil 
departementet jobbe for at mobiltelefoner blir en del av 
produktgruppen som direktivet angår?

Begrunnelse:

Med god hjelp fra unge miljøaktivister som har tatt til 
gatene for å kreve klimahandling er vi nå i den gunstige 
situasjonen at mange nordmenn ønsker å leve mer mil-
jøvennlig. Nye tall fra SIFO viser at nordmenn legger mer 
vekt på forbrukeransvar enn på teknologioptimisme, og 
at trenden er økende. Samtidig er nordmenn på verden-
stoppen når det kommer til elektronisk avfall, og vi bytter 
ut mobiltelefonen vår hyppig.
 Selv om de største utslippskuttene ene og alene er 
politikernes ansvar å ta, er det også viktig å legge til rette 
for at enkeltpersoner får muligheten til å ta miljøvennlige 
valg i sin hverdag.
 Noe av det som bidrar til det høye private forbruket 
vi nordmenn har, er at produktene vi kjøper slett ikke all-
tid er lagd for å vare, og heller ikke er så enkle å reparere. 
Ifølge en undersøkelse Respons analyse har gjennomført 
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for Framtiden i Våre Hender har hele 28 % av oss nord-
menn forsøkt å levere en mobil eller småelektronikk til 
reparasjon, og fått beskjed om at det er billigere å kjøpe 
nytt. En rekke produsenter nekter tredjepartreparatører 
tilgang på sine reservedeler, og rettssaken mellom Apple 
og reparatør Henrik Huseby antyder at mobilprodusen-
tene er opptatt av å undertrykke et fritt marked for rep-
arasjon.
 I følge European Environmental Bureau (EEB) ville ett 
år ekstra levetid for mobiler i Europa gitt et CO2-utslipps-
kutt tilsvarende én million fossilbiler. I tillegg fremstilles 
mobiltelefoner under tvilsomme arbeidsforhold både i 
produksjonsanlegg og i gruvene som framstiller metal-
lene som inngår i produktet.
 Mobiltelefoner ville hatt et mindre negativt avtrykk 
for folk, miljø og klima dersom de var designet for å vare 
lenger og for å la seg reparere. Et slikt formål har EUs 
økodesigndirektiv, men tross i at mobiltelefoner tidligere 
har vært utredet som produktgruppe, har så langt denne 
gruppen blitt holdt utenfor direktivet. I forbindelse med 
utarbeidelsen av EUs arbeidsplan for økodesign for årene 
2020-2024, vil Norge kunne løfte problemstillingen.

Svar:

I Granavolden-plattformen kommer det til uttrykk at 
regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland i ut-
viklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter 
ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om 
sirkulærøkonomi. Økodesign er en naturlig del av dette 
arbeidet.

 Under Økodesigndirektivet utvikles det løpende 
produktspesifikke forordninger som inneholder krav til 
ulike produktgrupper. Produkter som ikke når opp til 
økodesignkravene, kan ikke omsettes i markedet. Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) deltar i utformingen 
av de ulike produktforordningene i EØS og har et ansvar 
for oppfølgingen i Norge. Kravene i forordningene un-
der økodesigndirektivet har tidligere i hovedsak vært 
rettet mot energibruk. Under EUs gjeldende arbeidsplan, 
Working Plan 2016-2019, er det imidlertid lagt større vekt 
på sirkulærøkonomi og i nyere forordninger stilles det i 
større grad krav til levetid, resirkulerbarhet og reparerbar-
het.
 NVE opplyser at Europakommisjonen har planlagt 
innledende arbeid med produktgruppen IKT-utstyr, 
som også omfatter mobiltelefoner. Kommisjonen har 
stilt spørsmål ved om de relativt lange økodesign- og 
energimerkeprosessene er passende for å etablere min-
imumskrav til energi- og ressurseffektivitet for en sektor 
som er i så rask utvikling. Kommisjonen vil derfor følge 
et eget løp for denne produktgruppen. Hensikten er å få 
tatt hensyn fullt ut til sirkulærøkonomipotensialet til pro-
duktgruppen, noe som er særlig relevant når det gjelder 
mobiltelefoner. Ifølge NVE har Kommisjonen uttalt at 
studien på IKT-utstyr vil starte snart, og at den vil foregå i 
to faser. Den første fasen vil være datainnsamling. Fase to 
vil inkludere konsultasjoner med interessenter.
 Europakommisjonen vil i løpet av neste år utarbei-
de en ny økodesign arbeidsplan for perioden 2020-2024. 
NVE vil følge dette arbeidet.

SPØRSMÅL NR. 160

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Nina Sandberg
Besvart 1. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

Hva innebærer i praktiske konsekvenser et såkalt teknisk 
kutt for Norges forskningsråd?

Begrunnelse:

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 får Norges 
forskningsråd et kutt på i alt 486,5 millioner kroner kny-
ttet til sine avsetninger.
 Administrerende direktør i Forskningsrådet, John-
Arne Røttingen, reagerte på at dette ble beskrevet som 

et teknisk kutt, og sa til Khrono 7. oktober at Forsknings-
rådet hadde hatt flere såkalte tekniske kutt på rad, og at 
kuttet heller var å forstå dithen at regjeringen inndrar for-
skningsbevilgninger, noe som vil gå ut over kapasiteten til 
forskningen.
 Statsråd Nybø omtalte dette samme dag som et en-
gangskutt, og svarte 11. oktober i Khrono at millionene 
skal tas fra midler Forskningsrådet har på bok, og ikke skal 
gå ut over forskningsaktiviteten.
 14. oktober skriver Røttingen i Khrono at statsbuds-
jettet er bedre enn antatt, idet han forstår det slik at 
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regjeringen har lånt av Forskningsrådets kapital og vil til-
bakeføre denne i fremtidige budsjetter når overføringssit-
uasjonen er en annen.
 Det synes som om det er unødig usikkerhet både 
rundt antallet midlertidige/tekniske kutt, og konsekven-
sene av kuttene, i en tid der Forskningsrådet trenger forut-
sigbarhet og langsiktighet i styring og tildelinger.

Svar:

Ved årsskiftet 2018/2019 var avsetningene i Norges forsk-
ningsråd, dvs. forsknings-forpliktelser som er til behan-
dling i Forskningsrådet, på 3 mrd. kroner. Avsetningene 
er i særlig grad knyttet til helse-, velferd- og samfunnsfor-
skning. For enkelte av departementene er avsetningene 
større enn de årlige tildelingene. Fra 2010 til 2018 har det 
vært en dobling i avsetningene.
 Avsetningene i Forskningsrådet er knyttet til mange 
budsjettposter. For å redusere avsetningene foreslår reg-
jeringen i budsjettet for 2019 å trekke ut 400 mill. kroner 
som en ettårig reduksjon i 2020 på kap. 285 post 53 over 
Kunnskapsdepartementets budsjett og 84,3 mill. kroner 
på kap. 780 post 50 over Helse og omsorgsdepartementets 
budsjett.
 Regjeringen har vært tydelig på at denne reduksjo-
nen ikke skal påvirke nivået på forskningsaktiviteten i 
Norge. Forskningsrådet skal opprettholde nivået på sine 
planlagte utlysninger, og kuttet skal ikke gå utover hvor 

mange forskningsprosjekter som får penger i 2020. Jf. 
Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet kan 
Forskningsrådet i 2020 legge opp til aktivitet med utgang-
spunkt i at reduksjonen på posten ikke vil bli videreført i 
2021.
 Siden denne regjeringen tiltrådte har FoU-bevilg-
ningene over statsbudsjettet økt med 12,5 mrd. kroner 
inkludert forslaget til statsbudsjett for 2020. Granavold-
en-plattformen slår også fast at regjeringen vil «over tid 
øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over én prosent 
av BNP i en omstillingsfase». Dette har regjeringen også 
fulgt opp, og har for femte året på rad foreslått et budsjett 
med FoU-bevilgninger på over 1 prosent av BNP.
 Regjeringen la i fjor fram en ambisiøs langtidsplan 
for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning er kanskje det viktigste 
verktøyet for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet for 
forsknings- og utdanningsmiljøene generelt og for Forsk-
ningsrådet spesielt. I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi å 
følge opp langtidsplanen med til sammen 585 mill. kro-
ner i økte bevilgninger over flere departementers budsjet-
ter. Av dette går 315 mill. kroner til de tre opptrapping-
splanene Teknologiløft, FoU for fornyelse og omstilling 
i næringslivet og Kvalitet i høyere utdanning. Jeg mener 
derfor regjeringens politikk i langtidsplanen og den konk-
rete oppfølgingen av planen gjennom statsbudsjettet gir 
den nødvendige forutsigbarheten og langsiktigheten for 
forskningsaktørene.

SPØRSMÅL NR. 161

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Sheida Sangtarash
Besvart 31. oktober 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Ser helseministeren behovet for at det skal utarbeides en 
NOU som ser på helheten i fødetilbudet slik det frem-
kommer i forslag 2. i Dokument 8:148 S fremmet av SV, 
eller er hans mål med den nedsatte arbeidsgruppen å kun 
se på noen utvalgte problemstillinger i fødsels- og barse-
lomsorgen?

Begrunnelse:

I Dokument 8:148 S har SV fremmet forslag om en hel-
hetlig og god fødselsomsorg i hele landet, der forslag 2 
går ut på nedsettelse av et utvalg som skal utarbeide en 
NOU som ser på helheten i fødetilbudet og på hvordan 

man best kan sikre en kvalitativ og sikker svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg. Med dette ønsker SV at utred-
ningen særlig tar for seg nærhet til fødetilbud, kvalitet og 
bemanning på fødeavdelingen og oppfølging før og etter 
fødsel, finansieringssystemet for jordmødre og overgan-
gene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehel-
setjenesten.
 I etterkant av dette forslaget har helseministeren 
satt sammen en arbeidsgruppe som ledes av direktora-
tet, og består blant andre av jordmorforeningene og alle 
helseregionene. Ifølge helseministeren skal de se på be-
manningssituasjonen, seleksjonskriteriene og finansier-
ingssystemet.
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Svar:

Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare 
på og forbedre. I Dokument 8:148 S (2018–2019) har SV 
fremmet en rekke forslag om en helhetlig og god fødsel-
somsorg i hele landet. Jeg mener forslagene i represent-
antforslaget allerede er ivaretatt gjennom Meld. St. 11 
(2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019), 
samhandlingsavtaler mellom regionale helseforetak og 
kommuner, gjennom veiledere og nasjonale faglige ret-
ningslinjer utviklet av Helsedirektoratet og gjennom nye 
oppdrag på området, både til de regionale helseforetak-
ene og til Helsedirektoratet. Jeg har redegjort nærmere 
for dette i min uttalelse til representantforslaget, som ble 
oversendt til helse- og omsorgskomiteen 14. august 2019.
 Jeg har i tillegg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å ned-
sette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå sammenset-
ningen av og kompleksiteten i dagens fødepopulasjon, og 
hvilke konsekvenser dette kan ha for kompetansebehov 
og bemanning på kvinneklinikkene. Arbeidsgruppen skal 
også vurdere om det er behov for endringer i seleksjon-
skriteriene for fødsler slik disse er nedfelt i veilederen "Et 
trygt fødetilbud". Målet for gjennomgangen skal være å 
sikre kvalitet og pasientsikkerhet i fødselsomsorgen. Ar-
beidsgruppen skal også vurdere om dagens finansiering 
av fødselsomsorgen er treffsikker med hensyn til kompl-
eksitet og kostnadsnivå. Oppdraget må sees i sammen-
heng med oppdraget til de regionale helseforetakene om 
å kartlegge følgetjenesten for gravide, og med det kom-
mende kravet i oppdragsdokumentet for 2020 om å få på 
plass følgetjenesten i samarbeid med kommunene.
 Jeg mener som nevnt at intensjonene i Dokument 
8:148 S (2018–2019) om å sikre en helhetlig og god fødsel-
somsorg allerede er ivaretatt, og at en egen offentlig utred-
ning (NOU) ikke vil tilføre noe nytt. En NOU vil dessuten 
ta tid.

 Det å nedsette ett offentlig utvalg til å utarbeide en 
NOU, med nødvendig arbeidstid og høring, vil minimum 
ta omlag 2 år. Så vil det ofte ende opp i et arbeid med egen 
Stortingsmelding i etterkant av dette. Det tar også omlag 
1-2 år før den er ferdig til behandling. Så skal tiltakene fas-
es inn etter det.  Det betyr at de fødende og ansatte i hel-
setjenesten først vil merke resultatene av dette arbeidet 
tidligst i 2024.
 Jeg mener vi kan sette i verk tiltak raskere for å 
forbedre fødselsomsorgen. Det er bakgrunnen for at 
Helsedirektoratet har fått frist allerede 1. mars 2020 på 
oppdraget å belyse hva endringer i kompleksitet i fødsel-
somsorgen betyr for bemanning og finansieringssystem.
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Side 3 
 

Sysselsatte per 4. kvartal i statlig forvaltning i kommunene i Nordland etter arbeidssted og år  
Kilde: SSB 
(Tallene før og etter 2015 er ikke direkte sammenliknbare. Fra og med 2015 bygger statistikken på et 
nytt datagrunnlag for lønnstakere, den såkalte a-ordningen. Hovedkilden fram til og med 2014 var 
NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I den nye ordningen er antall ansatte lavere enn hva den 
tidligere ordningen viste, men for sysselsatte i statlig sektor er endringene små.)  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1804 Bodø 6128 6101 6108 6166 6213 6405 
1805 Narvik 1299 1309 1397 1387 1369 1381 
1811 Bindal 7 10 10 7 7 3 
1812 Sømna 12 18 7 6 6 6 
1813 Brønnøy 630 652 627 620 619 627 
1815 Vega 10 12 7 13 6 9 
1816 Vevelstad 3 3 3 3 3 3 
1818 Herøy  13 12 7 11 10 8 
1820 Alstahaug 678 688 712 732 722 720 
1822 Leirfjord 37 24 15 6 10 6 
1824 Vefsn 720 714 744 763 700 743 
1825 Grane 23 18 17 14 11 8 
1826 Hattfjelldal 16 15 20 20 15 13 
1827 Dønna 5 10 4 6 7 10 
1828 Nesna 129 139 119 110 111 101 
1832 Hemnes 31 33 29 27 31 29 
1833 Rana 1776 1803 1811 1835 1882 1885 
1834 Lurøy 10 7 6 8 9 7 
1835 Træna 8 7 6 6 7 6 
1836 Rødøy 10 7 7 11 12 11 
1837 Meløy 60 56 55 57 62 64 
1838 Gildeskål 26 24 22 20 22 20 
1839 Beiarn 12 11 17 14 14 12 
1840 Saltdal 76 75 75 83 70 67 
1841 Fauske - Fuosko 375 362 370 415 436 436 
1845 Sørfold 17 12 8 6 9 6 
1848 Steigen 42 41 29 26 29 27 
1849 Hamarøy - Hábmer 19 17 19 14 18 17 
1850 Divtasvuodna - Tysfjord 37 43 39 37 32 26 
1851 Lødingen 81 72 74 59 59 52 
1852 Tjeldsund 157 163 158 150 140 140 
1853 Evenes 32 35 34 33 28 41 
1854 Ballangen 24 19 16 20 18 16 
1856 Røst 5 3 4 3 3 5 
1857 Værøy 8 11 11 9 11 10 
1859 Flakstad 8 7 10 8 5 3 

 

 

Side 4 
 

1860 Vestvågøy 484 485 466 473 462 482 
1865 Vågan 185 187 179 172 159 169 
1866 Hadsel 483 465 485 495 501 499 
1867 Bø  38 39 23 22 18 16 
1868 Øksnes 33 28 35 36 29 21 
1870 Sortland - Suortá 365 349 343 323 298 303 
1871 Andøy 379 383 360 344 337 329 
1874 Moskenes 8 7 9 8 4 9  

 14 499   14 476   14 497   14 578   14 514   14 751  
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SPØRSMÅL NR. 162

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 1. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Vil statsråden redegjøre for Stortinget om status for 
pasientsikkerhetsarbeidet i helsetjenesten, og vil han 
fremme konkrete tiltak for å rette opp i den dårlige 
meldekulturen ved norske sykehus og sikre gode rappor-
teringssystemer, god ledelse og en åpenhetskultur som 
oppmuntrer til å rapportere uheldige hendelser slik at 
norske sykehus vil kunne lære av egne og hverandres feil?

Begrunnelse:

Aftenposten skriver torsdag 24.oktober at 1163 pasienter 
fikk medhold av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i at 
de er feilbehandlet. Men bare én av tre saker var meldt 
inn i sykehusenes egne systemer for feil og avvik. I un-
dersøkelsen til NPE fant man ut at 54 av de 134 dødsfall-
ene som skyldtes behandlingssvikt, ikke var meldt internt. 
På tross av pasientsikkerhetskampanjer og regjeringens 
årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet som 
fremmes for Stortinget, står det altså svært dårlig til med 
meldekulturen i helsetjenesten og pasientsikkerheten. 
Det er et politisk ansvar å rette opp i, og det er viktig for 
Senterpartiet å få vite om regjeringen forstår alvoret og vil 
fremme konkrete tiltak for å endre på situasjonen.

Svar:

Innledningsvis vil jeg vise til at de regionale helsefore-
takene har informert departementet om at det arbeides 
systematisk med å melde uønskede hendelser i alle helse-
foretakene i helseregionene, og at det er utviklet systemer 
for å melde fra om – og følge opp – uønskede  hendelser 
slik at sykehusene kan lære av egne og hverandres saker.
 Bakgrunnen for spørsmålet fra representanten Kjers-
ti Toppe er rapporten som Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) har utarbeidet i samarbeid med 16 helseforetak i 
Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord. Bakgrunnen for 
undersøkelsen er en masteroppgave der samsvar mellom 
medholdssaker i NPE og hendelser meldt i avvikssystemet 
til St.Olavs hospital HF ble undersøkt. Jeg har bedt om 
innspill fra de regionale helseforetakene og bedt om en 
redegjørelse av hvordan helseforetakene følger opp rap-
porten fra NPE og hvilke tiltak som er iverksatt.
 De regionale helseforetakene har informert departe-
mentet om at en ikke kan forvente fullt samsvar mellom 
medholdssaker i NPE og foretakenes egne avvikssystem. 
I noen saker har pasienten blitt behandlet på flere syke-
hus. I andre saker oppdager man skaden en tid etter be-

handlingen. Det er heller ikke sikkert at behandleren har 
oppfattet at det er skjedd noe feil, selv om NPE i ettertid 
har konkludert med at det har vært svikt i behandlingen.
 Det er likevel ingen tvil om at 33 prosent samsvar er 
langt lavere enn det det burde være. I Helse Bergen viste 
stikkprøver de gjorde av NPE-medholdssaker for 2019 
at ca. 40 prosent av hendelsene var meldt i det lokale av-
vikssystemet Synergi før NPE-saken ble mottatt. Av de 
resterende NPE-sakene (60 prosent) mener Helse Bergen 
at halvparten burde vært meldt til Synergi, mens det i de 
øvrige sakene syntes å være gode grunner til at de ikke ble 
meldt i Synergi.
 Regionene melder om at funnene fra NPE-rappor-
ten tas alvorlig både regionalt og lokalt. Helse Bergen 
har gjennomført et omfattende arbeid med å utvikle 
meldekulturen ved opplæring av ledere, forbedring av 
systemet Synergi, og etablering av flere lokale kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg. Foretaket melder i likhet med 
flere andre helseforetak om økning i antall meldte hen-
delser, at det hele tiden jobbes med at det skal være trygt å 
melde og at meldingene brukes til læring og forbedring.
 Åpenhet om – og melding om – uønskede hendelser 
er grunnleggende i arbeidet med å forbedre pasientsik-
kerheten.  Rapporten fra NPE er nyttig da den avdekker 
variasjon og gir helseforetakene mulighet for selv å finne 
ut hvorfor det er slik. Den gir også grunnlag for å lære av 
hverandre. Regionene har overfor departementet redeg-
jort for at funnene i undersøkelsen er tatt opp i ulike felles 
fora innad i helseforetaket og på tvers av helseforetakene. 
Funnene har også bidratt til tiltak for å inkludere infor-
masjon fra NPE-saker og pasientrapporterte hendelser 
bedre i det systematiske arbeidet med pasientsikkerhet. 
I Helse Sør-Øst RHF har de regionale retningslinjer for 
håndtering av uønskede hendelser og tilgjengeliggjøring/
publisering av uønskede hendelser.
 Jeg mener Regjeringen har gjort mye for å legge til rette 
for bedre pasientsikkerhet. Forskrift om ledelse og kval-
itetsforbedring forutsetter at helseforetakene har system-
er som fanger opp uønskede hendelser og risikoområder, 
og bruker dette som grunnlag for å bedre pasientsikker-
heten. Lokale melde- og avvikssystem er her en sentral 
kilde. Helseforetakene har også flere kilder som grunnlag 
for praktisk forbedringsarbeid. Innfallsvinkelen til sakene 
er ulike og årsaksforholdene ofte komplekse, men flere av 
helseforetakene jobber nå med å se hvordan de kan se de 
ulike kildene mer i sammenheng og identifisere årsaks-
forhold som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid.
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 Sykehuset i Stavanger har for eksempel siste året 
jobbet med en foretaksoverbyggende risikoanalyse ba-
sert på alle tilgjengelige kilder som eget avvikssystem, 
NPE-saker, tilsynssaker, pasient- og brukerombud m.fl. 
for å oppnå større forståelse av egne risikoområder i tråd 
med ny forskrift og egne ambisjoner om "null-toleranse". 

 Meldeportalen "Én vei inn" etableres i år for å gjøre 
det enklere å melde hendelser til de ulike melde- og varse-
lordningene. Dette vil også bidra til å unngå dobbeltrap-
portering og forebygge underrapportering.
 Meldeordninger er avhengig av en god meldekultur. Å 
oppfylle informasjonsplikt overfor pasienter og pårøren-
de etter uønskede hendelser fordrer åpenhet, ærlighet 
og gode prosesser. Gjennom medarbeiderundersøkels-
en ForBedring har helseforetakene fått et verktøy for å 
kartlegge og forbedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhet-
skultur. God pasientsikkerhetskultur identifiseres i un-
dersøkelsen som at uønskede hendelser blir meldt, at det 
er trygt å melde og snakke åpent om hendelser som har 
eller kunne skjedd for å lære av dem. Hele 79 prosent av 
alle som jobber i helseforetakene svarte på undersøkelsen 
i 2019. I alt 83 prosent svarte at de er litt eller helt enig i at 
de melder om hendelser og avvik som kunne eller har ført 
til skade på pasient.
 Alle helseforetak har siden 2010 kartlagt omfang av 
pasientskader ved bruk av journalgranskningsmetoden 
GTT. I 2018 var 11,9 prosent av pasientoppholdene i so-
matikken forbundet med en pasientskade, mens ande-
len har ligget stabilt på ca. 14 prosent siden 2012. Tallet 
gir likevel ingen grunn til å slappe av da enhver pasient-
skade er en skade for mye, og det er et kontinuerlig arbeid 
å redusere og forebygge pasientskader.   Nordlandssyke-
huset har, etter resultatene fra NPE-gjennomgangen 
analysert de samme pasientoppholdene ved bruk av au-
tomatisert GTT-kartlegging. Ved bruk av metoden GTT 
ble 75 prosent av medholdssakene gjenfunnet, og det var 
tydelig samsvar mellom alvorlighetsgraden i NPE-saken 
og i GTT-analysen. Kvalitetsregistre er en annen kilde til 
informasjon om resultat av behandling som trekkes frem 
av helseforetakene.
 Det foregår mye godt arbeid med pasientsikkerhet 
lokalt som andre kan lære av. I foretaksprotokollen for 
2019 fikk regionene i oppdrag å sikre bedre opplæring i 
risikostyring og påse at hvert helseforetak identifiserer 
minst ett område der foretaket har gode resultater eller 
stor fremgang, og minst to områder der det har svake re-
sultater/høy risiko. De skal i tillegg synliggjøre hvilke fak-
torer som har bidratt til god måloppnåelse, og hvordan 
kunnskapen kan brukes til å bedre måloppnåelsen på an-
dre områder. På områder med dårlig måloppnåelse skal 
de utarbeide tiltaksplan og vurdere hva man kan lære av 
andre helseforetak med bedre måloppnåelse. Som ledd i 
oppfølgingen arrangerer regionene i november 2019 et 
seminar om dette som jeg skal delta på.

 Avslutningsvis vil jeg vise til at helseregionene og 
helseforetakene har ansvaret for å gjennomføre system-
atisk forbedringsarbeid med pasientsikkerhet og for å 
understøtte et godt klima for å kunne melde fra når uøn-
skede hendelser finner sted. Dette er et ansvar som både 
ledere og medarbeiderne i sykehusene må ta.
 For å sikre videreføring av arbeidet fra pasientsikker-
hetsprogrammet og en fortsatt målrettet og samordnet 
innsats for bedre pasientsikkerhet i helse- og omsorgstje-
nesten - i tråd med internasjonal kunnskap - har Helse-
direktoratet i samarbeid med aktørene i tjenesten utgitt 
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitets-
forbedring (2019-2023). Planen skisserer tiltak på fire sen-
trale områder: ledelse og kultur, kompetanse, nasjonale 
satsinger på risikoområder, samt systemer og strukturer 
for å følge med på pasientsikkerhet over tid. De fire om-
rådene setter retningen for tjenesten. Operasjonalisering 
og gjennomføring skjer av ansvarshavende aktører hver 
for seg og sammen. Helsedirektoratet har ansvaret for å 
sikre nasjonal overbygning for arbeidet i samarbeid med 
helse- og omsorgstjenesten, relevante myndigheter og 
organisasjoner, samt ivareta funksjonen til et nasjonalt 
kompetansemiljø. Dette innebærer blant annet at Helse-
direktoratet sørger for samordnet innsats, bidrar til læring 
på tvers og til å bygge kompetanse i pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring, samt at merkevaren «I trygge hender 
24/7» fra pasientsikkerhetsprogrammet videreføres.
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SPØRSMÅL NR. 163

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 29. oktober 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

I Prop. 1 S (2019-2020) kjem det fram at regjeringa ynskjer 
å gjennomføre ei ny levekårundersøking blant studentar.
 Vil denne gjelde for fagskulestudentar, og ber om at 
statsråd utgreier kvifor dei ev. skal/ikkje skal delta?

Svar:

I Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden ble det 
varslet at regjeringen vil inkludere fagskolestudentene 
i den neste levekårsundersøkelsen blant studentene. 
Kunnskapsdepartementet planlegger nå en levekårsun-
dersøkelse for studenter ved universiteter, høyskoler og 
fagskoler.

SPØRSMÅL NR. 164

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 1. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

19. desember 2018 la en arbeidsgruppe fram sine til-
rådinger etter sin gjennomgang av tilskuddsordninger for 
studentboliger. Kunnskapsdepartementet hadde forsla-
gene på høring fram til 12. april 2019.
 Hva slags oppfølging er det tenkt fra regjeringa om 
forslag til tiltak, og når kommer det en konklusjon for 
dette?

Svar:

Regjeringen har utlyst tilsagn til rekordmange student-
boliger de siste årene for å sikre en trygg og rimelig bolig 
til en stadig større andel av studentmassen. Studentsam-
skipnadene har ikke klart å øke sin byggevirksomhet i tils-
varende grad. Søknadene om tilskudd har holdt seg under 
det som er lagt til grunn i statsbudsjettet, til tross for at 
både kostnadsrammene og tilskuddssatsene har økt.
 Kunnskapsdepartementet nedsatte i 2018 en ekstern 
arbeidsgruppe som skulle gjennomgå tilskuddsordnin-
gen for studentboliger. I mandatet ble arbeidsgruppen 
bedt om å finne frem til hvordan man kan sikre fortgang 
i byggingen av studentboliger samt en helhetlig og fremt-
idsrettet tilskuddsordning for studentboliger.
 Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Kunnskapsde-
partementet 19. desember 2018. Rapporten har vært på 

høring frem til 12. april 2019 og er nå til intern oppfølging 
i departementet.
 Ett av forslagene i rapporten var å innføre en årlig in-
deksregulering av kostnadsrammen og tilskuddssatsene. 
Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett for 2018 
å øke kostnadsrammene og satsene, og Stortinget sluttet 
seg til forslaget. Videre ble det i statsbudsjettet for 2019 
vedtatt å prisjustere satsene årlig for å unngå økt sprik 
mellom byggekostnader og kostnadsrammer. Regjerin-
gen foreslår i tråd med dette også i 2020 å prisjustere både 
kostnadsrammene og tilskuddssatsene med 3,2 pst. fra 
2019 til 2020. Jeg mener derfor at dette forslaget er ivare-
tatt.
 Flere av forslagene i rapporten krever nærmere utred-
ning før departementet kan ta endelig stilling til dem, og 
noen av tiltakene ligger utenfor Kunnskapsdepartement-
ets ansvarsområde, blant annet fritak for eiendomsskatt, 
unntak for lokale rekkefølgekrav, saksbehandling hos pl-
anmyndighetene o.l.
 Departementet har merket seg at det gjennomgående 
for alle høringsinnspillene er problemer tilknyttet tomte-
kostnader, tak for byggekostnader i pressområder, regul-
eringsproblematikk og oppgradering av eksisterende bol-
igmasse som er de mest kritiske punktene for fremtidens 
studentboligbygging.
 Jeg tar med meg innspillene fra høringsrunden og vil 
vurdere endringer i tilskuddsordningen fram mot stats-
budsjettet for 2021.
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SPØRSMÅL NR. 165

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal
Besvart 30. oktober 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Vil helseministeren vurdere å stanse anbudet Mat og 
drikke fra sykehusinnkjøp HF og sikre at det deles opp 
slik at regionale aktører har anledning til å delta i anbud-
skonkurransen?

Begrunnelse:

Sykehusinnkjøp HF kunngjorde den 3.10.19 en nasjonal 
anskaffelse av Mat & Drikke.
 (https://doffin.no/Notice/Details/2019-391348)
 Dette er en meget omfattende konkurranse, delt opp i 
delanbud på ulike produktgrupper.
 Problemet er imidlertid at for flere av produktgrup-
pene skal Sykehusinnkjøp HF ha kun én nasjonal lev-
erandør for alle helseforetakene. Ved henvendelse fra 
en bedrift som kunne levert til en av helseregionene be-
grunnes manglende oppdeling slik:

 
 «Oppdragsgiver har valgt å ikke dele opp delområdene 
1-8 ytterligere på grunn av begrenset kapasitet til å følge opp 
avtalen.»

 Stortinget behandlet Meld. St. 22 (2018–2019) – 
Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige 
anskaffelser 14. juni 2019. Da uttalte en samlet næring-
skomite blant annet:

 
 «Komiteen vil understreke at det er viktig at størrelse til-
passes slik at det gir reell mulighet for deltakelse også for små 
og mellomstore bedrifter. Anskaffelsene må bidra til å utvikle 
markeder og konkurranse, ikke begrense konkurranse og 
markeder.»

 Det ble også av en samlet komité uttalt:

 
 «Komiteen slutter seg til vurderingen i meldingen om at 
dette krever stor kompetanse i innkjøpsleddet og i kontrakt-
soppfølgingsfunksjonene. Komiteen vil derfor understreke be-
hovet for å styrke kompetansen i innkjøpsfunksjonen, slik det 
legges opp til i meldingen.»

 Et samlet storting sluttet seg til vurderingene.
 Det kan i denne saken se ut til at manglende oppde-
ling slik at også regionale aktører kan konkurrere, skyldes 
manglende kapasitet hos offentlig innkjøper. Dette tru-
er sunn konkurranse, og er også i strid med regjeringens 
strategi for små og mellomstore bedrifter som i ett av seks 
punkter sier:

 
 «Regjeringen skal foreta en todelt utredning av de markeds-

messige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og op-
pdragsgivernes etterlevelse av «del opp eller begrunn-prinsip-
pet», for utvalgte områder der vi vet at det er utfordringer med 
store kontrakter.»

Svar:

Sykehusinnkjøp HF utlyste 1.oktober 2019 en nasjonal 
anskaffelse for innkjøp av mat og drikke til sykehusene. 
Anskaffelsen bestod av 11 deltilbud. Deltilbudene hadde 
ulike tildelingsnivå, nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette er 
andre gang det gjennomføres en nasjonal anskaffelse for 
dette avtaleområdet.
 Etter utlysning mottok Sykehusinnkjøp HF flere hen-
vendelser fra leverandører som mente at nasjonal tilde-
ling i noen av konkurransens deltilbud hindret dem fra å 
inngi tilbud. Sykehusinnkjøp har vurdert henvendelsene 
fra leverandørene og funnet dem saklig begrunnet, og 
besluttet fredag 25. oktober å avlyse konkurransen. Dette 
er gjort i forståelse med helseregionene.
 Konkurransen vil bli lyst ut på nytt innen kort tid. For 
flere av deltilbudene betyr dette at tildeling endres fra 
nasjonale til regionale delkontrakter.
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SPØRSMÅL NR. 166

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Petter Eide
Besvart 5. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

India endret særstatusen til indiskkontrollert Kashmir i 
den indiske grunnloven 4. august i år. Siden dette har del-
staten vært isolert fra omverdenen, og det rapporteres om 
omfattende brudd på menneskerettighetene, og økt spen-
ning mellom atommaktene India og Pakistan.
 Hva bidrar Norge med bilateralt og multilateralt for å 
stabilisere området, samt sikre grunnleggende rettigheter 
for befolkningen?

Begrunnelse:

India endret særstatusen i indiskkontrollert Kashmir den 
4. august i år ved at særstatusen tildelt indiskkontrollert 
Kashmir i den indiske grunnlovens paragraf 370 og 35 A 
ble satt ut av spill. Pakistan har reagert kraftig, og det har 
kommet ubekreftede meldinger om at Pakistan vil stenge 
sitt luftrom for flygninger fra India, og nedgradere Indias 
diplomatiske status. Indiskkontrollert Kashmir har sid-
en vært utilgjengelig for omverdenen. Telefonlinjene var 
stengt i hele 72 dager, og delvis åpnet den 14. oktober. In-
ternett er fortsatt stengt har BBC meldt. Folk kunne ikke 
kommunisere med sine familiemedlemmer om de var 
syke savnede eller hjelpetrengende. Vilkårlige arrestasjon-
er blir gjennomført, sannsynligvis er også enkelt fengslede 
brakt ut av Jammu & Kashmir for å sitte i fengsel andre 
steder i India. I tillegg sitter hundrevis av politiske aktiv-
ister, deriblant tre tidligere delstatsministre fengslet. Alja-
zeera meldte den 16.10.2019 at niåringer er blant tusenvis 
som sitter fengslet. The Telegraph meldte den 25.09.2019 
om at rundt 13000 unge gutter, helt ned til 12 år, er bort-
ført. Mange innbyggere i Kashmir har svart med sivil uly-
dighet. Den indiske regjeringen har gitt signaler om et øn-
ske om å endre den befolkningssammensetningen, noe 
som regnes som brudd på den fjerde Genèvekonvensjo-
nen artikkel 27. Butikkene, skolene, sykehusene og gatene 
er stengte og tomme. Menneskerettighetsaktivistene i 
området har som viktigste krav at den indiske regjerin-
gen må gjeninnføre Artikkel 370 og 35A om delstatens 
opprinnelige status, gjenåpne fasttelefoner, mobilnett, 
internett, bredbåndtjenester med umiddelbar virkning, 
løslate alle politiske ledere, samfunnsaktivister, ungdom 
og barn og trekke tilbake alle rettssaker, samt trekke til-
bake hæren og paramilitære styrker.

Svar:

Det indiske parlamentet vedtok 5. august å oppheve par-
agraf 370 i den indiske grunnloven, som omhandlet del-
staten Jammu og Kashmirs særstilling i unionen. Jammu 
og Kashmir mistet dermed status som delvis autonom 
delstat, og området ble midlertidig omgjort til to territor-
ier administrert av sentralmyndighetene. Vedtaket trådte 
i kraft 31. oktober.
 Samtidig som parlamentet vedtok lovendringen inn-
førte indiske myndigheter sikkerhetstiltak i deler av den 
tidligere delstaten. Det ble innført portforbud, og mo-
bilnett og internett ble stengt. Et stort antall mennesker, 
inkludert flere opposisjonspolitikere, ble satt i husarrest. 
Myndighetene begrunnet sikkerhetstiltakene med et øn-
ske om å hindre opptøyer og voldelige sammenstøt.
 Den indiske regjeringen forklarer lovendringen med 
at delstatens særstilling har vært en kilde til nasjonal split-
telse og et hinder for vekst og utvikling. Det framholdes at 
det aldri var meningen at delstatens særstilling skulle være 
permanent. Det har videre blitt gjort klart at fjerningen av 
paragraf 370 er et internt anliggende, innenfor grunnlov-
ens rammer. I tråd med grunnlovens bestemmelser vil in-
disk høyesterett vurdere om vedtaket er lovmessig fattet. 
Fra norsk side vil vi følge nøye med på denne prosessen.
 Norge har langvarige og gode forbindelser til India. I 
dialog med indiske myndigheter uttrykker vi bekymring 
for menneskerettighetssituasjonen, og klare forventnin-
ger om at India overholder sine menneskerettighetsforp-
liktelser i Kashmir. Dette inkluderer å opptre i tråd med 
folkeretten i sin håndtering av konflikten med Pakistan, 
en viktig underliggende årsak til spenningene i området.
 Norge har ved gjentatte anledninger oppfordret India 
og Pakistan til å gå i dialog for å finne en fredelig løsning 
på den langvarige konflikten. En forutsetning for norsk 
engasjement i den bilaterale konflikten er at begge parter 
ønsker det. Dette er ikke tilfellet i denne situasjonen, og 
handlingsrommet er derfor begrenset for eksterne ak-
tører.
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SPØRSMÅL NR. 167

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 5. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Gjennom petroleumslovgivningen har myndighetene 
stilt krav om at forvaltningen av olje og gass skal styrke 
norsk næringsliv og industriell utvikling. Nå står vi foran 
en viktig satsing på offshore vindkraft. Equinors vind-
kraftplaner har fått omfattende støtte fra Enova og gode 
betingelser gjennom oljeskatteregimet.
 Hvordan vil statsråden sørge for at denne satsingen 
styrker norsk næringsliv som f.eks. Kværner, som kan lev-
ere understell til denne vindkraftparken?

Begrunnelse:

Da Norge bestemte seg for å satse på olje og gass ble det 
stilt krav om at ressursene skulle komme fellesskapet til 
gode og bidra til industriell utvikling i Norge. I Petrole-
umslovens § 1-2. Ressursforvaltningen står følgende:
 Ressursforvaltningen forestås av Kongen i sams-
var med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet av 
Stortinget.
 Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig 
perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn 
til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet 
inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et 
bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell 
utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til dis-
triktspolitiske interesser og annen virksomhet.
 Disse kravene har vært viktige og bør danne en rettes-
nor for hvordan man går fram når det skal satses på off-
shore havvind. Når Equinor får omfattende offentlig 
støtte til sitt offshore vindkraftprosjekt forsterkes argu-
mentet for å sikre at norsk industri får delta i og nye godt 
av dette viktige prosjektet.

Svar:

Vindkraft til havs byr på spennende muligheter for nor-
ske bedrifter. Mange norske selskaper er allerede aktive 
og har vunnet konkurranser om kontrakter til havvindut-
bygginger internasjonalt.
 I Norge har rettighetshaverne i oljefeltene Snorre og 
Gullfaks tatt investeringsbeslutning for Hywind Tamp-
en-prosjektet som representanten Haltbrekken viser til. I 
tillegg har Olje- og energidepartementet ute på høring et 
forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs 
og forslag til forskrift til havenergilova.
 Hywind Tampen-prosjektet innebærer en delvis om-
legging av kraftforsyningen på Snorre og Gullfaks gjen-

nom etablering av en flytende vindpark mellom feltene. 
Når det gjelder kontraktstildelinger ved prosjektet, må 
rettighetshaverne på vanlig måte følge norske innkjøps-
regler. Dette innebærer at innkjøp skal baseres på full 
konkurranse, objektive tildelingskriterier og en transpar-
ent prosess ved valg av leverandører. Norske leverandører 
vil dermed også ved havvindprosjekter i Norge måtte 
konkurrere om oppdrag og kontrakter.
 Konsekvensutredningen for Hywind Tampen anslår 
at norske leverandører kan få tildelt mellom 43-69 pst. av 
de samlede kontraktsverdiene i investeringsfasen av pros-
jektet.
 Den 31. oktober 2019 ble det offentlig gjort at Equinor 
– som operatør for Hywind Tampen-prosjektet, har tildelt 
kontrakter til flere norske selskaper knyttet til utbyggin-
gen. Kontraktene er vunnet etter konkurranse og viser at 
norsk leverandørindustri er konkurransedyktig også in-
nen prosjekter for flytende havvind.
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SPØRSMÅL NR. 168

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 4. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Vil det bli oppstart av bygging av Seljestad-tunnelen på 
E134 over Haukeli før 2024?

Grunngjeving:

Då Nasjonal transportplan vart handsama i Stortinget 
lova representanter for regjeringspartia framskunda 
oppstart av fleire prosjekt som er viktige for Rogaland 
mellom anna ny Seljestad-tunnel på E134. (Stavanger Af-
tenblad sine nettsider 12. juni 2017)
 Det var stortingsrepresentantane Iselin Nybø (V), 
Olaug Bollestad (KrF), Tina Bru (H) og Roy Steffensen (Frp) 
som lova å skyve fram fleire vegprosjekt i Rogaland.
 Stortingsrepresentant Arve Kambe frå Høgre sa:
 
 «At vi nå kan få til byggestart for første tunnelen 
over Haukeli i første planperiode, er helt avgjørende 
for vår og våre partiers troverdighet, fortsetter Kambe.» 

 Stortingsrepresentant Sveinung Stensland sa:

 « – Stortinget framskynder bygging av Seljestadtunnelen 
ved å begynne med bompengebidrag for å få oppstart i første 
halvdel av NTP-perioden, sier han til Aftenbladet.

 – Flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen 
understreker for det første viktigheten av E134 som øst-vest-
forbindelse. I tillegg peker flertallet på at Haukelitunnelene – og 
dette er den første – er de viktigste på hele E134, en hovedvei 
som strekker seg gjennom hele Sør-Norge. For det tredje sier 
flertallet at man kan starte i første periode, ikke andre periode 
som det først var lagt opp til, sier Stensland.»

Svar:

I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-
2029 er det prioritert statlege midlar til gjennomføring av 
prosjektet E134 Røldal – Seljestad i siste seksårsperiode 
(2024-2029). Prioriteringa er under føresetnad av at det 
blir tilslutning til eit opplegg for delvis bompengefinan-
siert utbygging.
 I samband med Stortingets behandling av meldinga 
la eit fleirtal i transport- og kommunikasjonskomiteen til 
grunn at bompengebidraget kan nyttast først, slik at bygg-
jestart kan framskundast til første seksårsperiode.
 Arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 
2022-2033 pågår no for fullt. I den samanhengen vil tid-
spunktet for gjennomføring av prosjektet E134 Røldal – 
Seljestad bli nærare avklart.

SPØRSMÅL NR. 169

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 1. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Kva er siste prognose for totalt innbetalte bompenger i 
2019?

Svar:

Siste prognose for totalt innbetalte bompengar i 2019 er 
på 13,0 mrd. kr.
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SPØRSMÅL NR. 170

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 31. oktober 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Det vises til statsrådens svar i dokument nr. 15:39 (2019-
2020) 10.10.2019.
 Mener statsråden med formuleringen «Regjeringen 
vil i tråd med praksis legge frem eventuelle forslag til en-
dringer i domstolstrukturen for Stortinget» at eventuelle 
endringer i domstolstrukturen skal vedtas av Stortinget 
eller at Stortinget kun skal orienteres om hva regjeringen 
vil gjøre?

Begrunnelse:

Statsråden svarer følgende i dok. nr. 15:39 (2019-2020):
 
 «Etter domstolloven § 22 ligger myndigheten til å 
vedta endringer i rettskretser til Kongen i statsråd. Det har 
likevel vært praksis å forelegge endringer i domstolstruk-
turen for Stortinget, selv om regjeringen formelt har kom-
petanse til å treffe beslutninger om dette selv, jf. Ot. prp. nr. 

44 (2000-2001) side 82. Regjeringen vil i tråd med praksis 
legge frem eventuelle forslag til endringer i domstolstruk-
turen for Stortinget. Regjeringen har foreløpig ikke tatt still-
ing til hvordan forslagene i NOU 2019: 17 skal følges opp.» 

Svar:

Etter domstolloven § 22 ligger myndigheten til å vedta 
endringer i rettskretser til Kongen i statsråd. Selv om reg-
jeringen har den formelle kompetansen til å treffe beslut-
ninger om dette selv, har det vært praksis å forelegge en-
dringer for Stortinget, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) side 
82. Mindre endringer har blitt forelagt for Stortinget gjen-
nom Prop. 1 S, mens større endringer har blitt lagt frem 
som en egen sak, jf. St.meld. nr. 23 (2000–2001).
 Regjeringen har ikke tatt stilling til hvordan NOU 
2019: 17 Domstolstruktur skal følges opp. Det er derfor for 
tidlig å si noe om på hvilken måte eventuelle endringer vil 
bli lagt frem for Stortinget.

SPØRSMÅL NR. 171

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 4. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Vil miljøministeren sørge for at det gis innspill til KMD, 
som nå behandler reguleringsplanen for omkjøringsveien 
Åkra sør – Veakrossen på Karmøy om at den aktuelle mil-
jøtunnelen må etableres, at kunnskapsgrunnlaget om de 
truede artene som lever innenfor og like i nærheten av 
den aktuelle reguleringsplanen må oppdateres før regul-
eringsplanen kan godkjennes, og ikke minst at kun et re-
dusert alternativ av omkjøringsveien kan godkjennes når 
den tid kommer, av hensyn til viper og matjord?

Begrunnelse:

Fylkesmannen i Rogaland har i sin høringsuttalelse både 
kommet med innsigelse og faglige råd til regulering-

splanen for omkjøringsveien Åkra sør – Veakrossen på 
Karmøy. Innsigelsen går ut på at Fylkesmannen, bla. av 
hensyn til det nasjonalt viktige hubroområdet, krever at 
det bygges en miljøtunnel som er minst 500 meter lang.
 De faglige rådene omhandler blant annet at 
kunnskapsgrunnlaget som reguleringsplanen hviler på, er 
lite oppdatert og svært mangelfullt. Den aktuelle konse-
kvensutredningen er nå 10 år gammel, og Fylkesmannen 
mener derfor at en ny konsekvensutredning må på plass 
(jf. Forskrift om konsekvensutredninger og Lov om natur-
mangfold). Omkjøringsveien vil få negative konsekvenser 
for truede arter som hubro (sterkt truet), vipe (sterkt tru-
et), svartstrupe (sterkt truet), sanglerke (sårbar) og stor-
spove (sårbar). Til tross for dette, har ikke vegvesenet sør-
get for at truede arter langs traséen har blitt registret i felt. 
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Dette har blant annet medført at veien nå har blitt flyttet 
til et av de siste hekkestedene for vipe i området – uten 
at denne konsekvensen er nevnt noe sted i sakspapirene.
 Fylkesmannen kom også med faglig råd om at «alter-
nativ 2» blir valgt. Dette er et kortere alternativ av omk-
jøringsveien, som blant annet medfører at mange titalls 
dekar med dyrka mark blir spart, samt at levestedet til 
vipene også blir spart. Det er også slik at det finnes et 
redusert alternativ av omkjøringsveien, som ikke er pre-
sentert i reguleringsplanen. Dette alternativet vil skåne 
det meste av matjorden, flere truede arter, og ikke minst 
– vil det være betydelig rimeligere enn de to alternativene 
som vegvesenet har presentert i reguleringsplanen. Det vil 
også være mer trafikksikkert enn «alternativ 2» som veg-
vesenet har regulert, og i tillegg vil det ikke medføre lenger 
reisetid. At dette tredje alternativet ikke er med, viser også 
at prosjektet er for dårlig utredet.

Svar:

Arbeidet med arealplan for omkjøringsveien utenfor 
Åkra sentrum mellom Åkra sør og Veakrossen i Karmøy 
kommune har pågått i lengre tid. Kommunedelplanen 
for veien har blitt behandlet i departementene i flere 
omganger, senest ved Kommunal- og moderniseringsde-
partementets vedtak 7. desember 2018. I dette vedtaket 
ble det gitt flere føringer til arbeidet med reguleringspla-
nen for å begrense de negative konsekvensene for natur-
mangfoldet.
 Statens Vegvesen har nå utarbeidet og fremmet fors-
lag om reguleringsplan for fv. 47 mellom Åkra sør og 
Veakrossen. Fylkesmannen i Rogaland har fremmet inn-
sigelse mot reguleringsplanen, og det har ikke kommet til 
enighet om innsigelsen.
 Reguleringsplanen ligger derfor til behandling i Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet. Klima- og mil-
jødepartementet har blitt kontaktet for å bidra med mil-
jøfaglige råd i saken.
 Klima- og miljødepartementet kommer til å gjøre en 
grundig vurdering av saken.

SPØRSMÅL NR. 172

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 4. november 2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Spørsmål:

Fra 2020 skal NRK finansieres over skatteseddelen. Det 
blir da dyrere for noen husstander, selv i områder uten 
DAB-dekning.
 Når folk skal betale for NRK over skatteseddelen, har 
vi alle da også krav på muligheten til å få NRKs tjenester 
tilgjengelig på tilfredsstillende vis?

Begrunnelse:

Det er steder hvor det er vanskelig å få inn for eksempel 
DAB. Det finnes gårder i dette landet hvor en ikke kan 
høre radio i eksempelvis øreklokkene, eller i traktoren, 
selv om man har kjøpt DAB-radio. Det er også problemer 
å få inn DAB i enkelte husstander.

Svar:

NRK skal tilby allmennkringkasting for hele Norges be-
folkning i radio og fjernsyn samt på øvrige medieplat-

tformer. NRKs allmennkringkastingstilbud skal være tilg-
jengelig for alle og det er et mål at NRK skal nå bredest 
mulig ut med sitt samlede programtilbud.
 Fra 2020 avvikler regjeringen kringkastingsavgiften 
og i stedet går vi over til å finansiere NRK over skattesed-
delen. Omleggingen har en god sosial profil. Alle som bor 
alene, inkludert enslige forsørgere, vil spare rundt 1 500 
kroner i forhold til dagens lisensbetaling. Minstepens-
jonister sparer om lag 3 100 kroner. En husholdning med 
to voksne og to barn vil med den nye ordningen bidra 
med omtrent like mye som den ville gjort om den betalte 
lisens.
 En del av begrunnelsen for å avvikle NRK-lisensen har 
vært behovet for å sikre en fremtidsrettet finansierings-
modell som tar høyde for utviklingen innen teknologi og 
medievaner. En annen begrunnelse er at NRK er et koll-
ektivt gode som hele befolkningen har glede og nytte av. 
At NRK har en sentral posisjon i samfunnet, viser nord-
menns oppslutning om NRKs tilbud. Allmennkringkas-
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terregnskapet for 2018 viser at 87 prosent av befolknin-
gen over 12 år benytter seg av NRKs tilbud daglig.
 I tråd med folks endrede medievaner øker bruken av 
NRKs innhold på nett og mobil. Når det gjelder digital 
dab-radio, var Stortingets krav at NRKs kanaler skulle ha 
en befolkningsdekning tilsvarende det NRK P1 hadde i 
det analoge FM-nettet. Det vil si at minst 99,5 prosent av 
den norske befolkningen skulle få inn NRKs kanaler der 
de bodde. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

konkluderte i 2015 med at befolkningsdekningen i NRKs 
dab-nett var bedre enn den dekningen P1 hadde i FM-
nettet. Da riksdekkende FM-sendinger skulle slukkes 
gjennom 2017, utplasserte NRK et betydelig antall nye 
sendere for å styrke dekningen ytterligere. Nye bereg-
ninger publisert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
i 2016 viste at befolkningsdekningen i NRKs dab-nett 
hadde økt til 99,7 prosent.

SPØRSMÅL NR. 173

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol
Besvart 31. oktober 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvor mange faste møter har kommunene med foretak-
ene allerede, og hvor mange flere kommer til med helse-
felleskapsreformen?

Begrunnelse:

Regjeringen lanserte onsdag 23.oktober en helsefelless-
kapreform der det legges opp til en rekke partnerskap og 
utvalg. Disse kommer i tillegg til en rekke eksisterende 
møteplasser som finnes mellom kommunene og helse-
foretakene.

Svar:

Regjeringen og KS deler målet om å skape mer sammen-
hengende og bærekraftig helse- og omsorgstjenester til 
pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelset-
jenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Derfor har vi inngått en avtale om innføring av helsefel-
lesskap mellom kommuner og helseforetak.
 Representanten tar feil når hun i begrunnelsen for 
spørsmålet slår fast at møtene i Helsefelleskapene skal 
komme i tillegg til dagens møteplaner. De fleste av dagens 
møter og forumer er et resultat av samhandlingsrefor-
men. Utfordringen er at disse møtestedene i mange om-
råder i landet har liten eller ingen beslutningsmyndighet 
og dermed er uforpliktende. Dessuten møtes en ikke på 
riktig nivå for å løse de utfordringene som tjenesten står 
i. Helsefelleskapene sine møter og beslutninger skal er-
statte disse, slik at en bruker tiden fornuftig og får tatt for-
pliktende beslutninger.

 Departementet fører ingen oversikt over antall møter 
mellom kommuner og helseforetak. I avtalen fremkom-
mer det at de 19 helsefellesskapene skal bygge på eta-
blerte avtaler og samarbeidsstrukturer. Hva som er en 
hensiktsmessig frekvens på møtene må kommunene og 
helseforetakene bestemme lokalt.
 Jeg vil redegjøre for helheten i regjeringen sitt forslag 
for å bidra til bedre samhandling mellom kommuner og 
helseforetak i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
som legges frem for Stortinget i høst.



32 Dokument 15:2 –2019–2020

SPØRSMÅL NR. 174

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal
Besvart 30. oktober 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvordan har kommunene medvirket til den nye helse-
felleskapsreformen?

Begrunnelse:

Regjeringen lanserte 23.10 en helsefelleskapsreform, og 
signerte en avtale med KS' leder. Reformen har ikke vært 
på høring og er etter det representanten vet ikke behand-
let formelt i noen av kommunenes organer.

Svar:

Regjeringen og KS deler målet om å skape mer sammen-
hengende og bærekraftig helse- og omsorgstjenester til 

pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelset-
jenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Derfor har vi inngått en avtale om innføring av helsefel-
lesskap mellom kommuner og helseforetak.
 I arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023 har vi hatt en åpen og involverende prosess. 
Helse- og omsorgsdepartementet har fått innspill fra flere 
kommunerepresentanter, KS, helseforetak, pasient- og 
brukerorganisasjoner og etater. Det har vært et godt sa-
marbeid med KS hele veien.
 Oppfølgingen og innføringen av helsefellesskapene 
vil skje i samarbeid mellom kommuner og helseforetak 
lokalt. Avtalen regjeringen har inngått med KS er tyde-
lig på at det skal være rom for lokale tilpasninger, og at 
den formelle beslutningsmyndigheten fortsatt ligger hos 
kommunestyrene og i helseforetaket.

SPØRSMÅL NR. 175

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Tuva Moflag
Besvart 30. oktober 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Vil de økte oppgavene for fastlegene som følge av helsefel-
lesskapsreformen bli kompensert?

Begrunnelse:

Onsdag 23. oktober lanserte Statsministeren og Helsem-
inisteren sammen med KS` leder Gunn Marit Helgesen 
en helsefellesskapsreform med 19 nye helsefellesskap. 
I avtalen som ble signert mellom regjeringen og KS om 
helsefellesskapene står det at fastleger skal involveres 
på alle nivå i møtene som skal gjennomføres– både i det 
strategiske arbeidet og i utviklingen av nye prosedyrer.

Svar:

Regjeringen og KS deler målet om å skape mer sammen-
hengende og bærekraftig helse- og omsorgstjenester til 
pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelset-

jenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
Derfor har vi inngått en avtale om innføring av helsefel-
lesskap mellom kommuner og helseforetak. Vi er enige 
om at fastlegen er en viktig aktør i pasientens helsetje-
neste og derfor bør ha en plass rundt bordet når det skal 
planlegges og utvikles tjenester.
 Jeg vil redegjøre for helheten i regjeringen sitt fors-
lag for å sikre bedre samhandling mellom kommuner og 
helseforetak i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
som legges frem for Stortinget i høst. Det vil være naturlig 
å komme tilbake til innretningen av konkrete enkeltele-
menter etter at meldingen er lagt fram.
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SPØRSMÅL NR. 176

Innlevert 27. oktober 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 8. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Oljeriggen West Hercules er nå på vei for å bore ved 
Trænarevet. Oljeboring ved Trænarevet er en gedigen 
trussel mot korallrev, gytefelt og sårbar natur. Klagene på 
boringene er heller ikke ferdigbehandlet. I 2001 stanset 
tidligere miljøvernminister fra AP, Siri Bjerke en planlagt 
prøveboring i regi av Hydro ved Røst. Også den gang var 
riggen på vei for å begynne boringen.
 Hva skal til for at statsråden stanser boringen ved 
Trænarevet?

Begrunnelse:

Oljeboring ved Trænarevet er frarådet av blant andre Hav-
forskningsinstituttet, Lofotrådet og Sjømatbedriftene.
 Trænarevet tilhører det verdifulle økosystemet i 
LoVeSe-regionen, og er veldig viktig for fiskeressursene 
våre, fugler, koraller og annet marint liv. Trænarevet er 
blant de største urørte korallrev-forekomstene på norsk 
sokkel, og er hjem til 1500 korallrev som er svært sårbare 
for oljevirksomhet. Et oljesøl her vil drive nordover og 
ramme områdene regjeringen har vernet mot olje.
 Natur og Ungdom og Bellona har klaget på boringen 
ved Trænarevet.
 I 2001 var det en lignende situasjon hvor Hydro skulle 
gjennomføre en prøveboring ved Røst. Riggen som skulle 
gjøre boringen var på vei nordover men ble stanset av 
daværende miljøvernminister Siri Bjerke. Hun sa blant 
annet til Dagbladet 29. august 2001:

 
 "Vi har fått ny kunnskap om konsekvensene av petrole-
umsvirksomhet i slike miljøsårbare områder. Ny forskning vis-
er at kjemikalieutslipp kan true gyte- og oppvekstmulighetene 
for fisk og sjøfugl."

 Det ble som en følge av dette ikke noe av boringen.
 Lenke til departementets pressemelding er her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/Reg-
jeringen-Stoltenberg-I/md/nyheter-og-pressemelding-
er/2001/miljovernministeren_stanser_proveboring/
id246016/

Svar:

Klima- og miljødepartementet opprettholdt 28. oktober 
2019 Miljødirektoratets tillatelse av 16. juli 2019 til virk-
somhet etter forurensningsloven i forbindelse med bor-
ing av letebrønn 6611/1-1 Toutatis. Tillatelsen var påkla-
get av Norges Miljøvernforbund ved brev av 17. juli 2019, 

Bellona og Natur og Ungdom ved felles brev av 5. august 
2019 og Norges Kystfiskarlag ved brev av 5. august 2019.
 Departementet har ved avgjørelsen av klagene på 
tillatelsen etter forurensningsloven forholdt seg til gjel-
dende rammer for boringen og petroleumsvirksomhet i 
området. Brønnen ligger i et område som er åpnet for pe-
troleumsvirksomhet. Beslutningen om å utlyse blokken 
gjennom ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte 
områder (TFO) ble tatt i 2011. Lisensen for boringen ble 
først tildelt i 2012 og senere på nytt i TFO 2016. I St.meld. 
nr. 35 (2016-2017) om oppdatering av forvaltningsplanen 
for Norskehavet er det satt helhetlige rammer for petro-
leumsvirksomheten i området. Toutatis ligger i en blokk 
hvor det er gitt boretidsbegrensninger gjennom forvalt-
ningsplanen, og det er ikke tillatt å bore i oljeførende lag 
i perioden 1. februar til 31. august. Oppdatert kunnskap 
om miljøverdiene ble lagt til grunn for rammene i forvalt-
ningsplanen.
 Letebrønnen ligger i et område med viktige miljøver-
dier. Området er viktig bl.a. for flere fiskearter og for sjø-
fugl. Korallområdet Trænarevet befinner seg ca. 7,5 km 
nord for borestedet. Tillatelsen er derfor gitt på strenge 
vilkår, herunder til beredskap mot akutt forurensning. Vi-
dere er tillatelsen, i tråd med rammene i forvaltningspla-
nen for Norskehavet, bare gyldig i perioden 1. september 
2019 til 31. januar 2020. Denne begrensningen er satt på 
bakgrunn av hekketid for viktige sjøfuglarter og gytetid 
for viktige fiskebestander, og er også mest hensiktsmessig 
med tanke på gytetid for koraller.
 Det har vært en grundig saksbehandling i departe-
mentet. Også omfattende tilleggsinformasjon bl.a. fra Bel-
lona, som ble mottatt etter klagefristens utløp, har vært 
grundig vurdert. Det har imidlertid ikke vært grunnlag 
for å overprøve Miljødirektoratets faglige vurdering av at 
leteboringen, gitt vedtatte rammer, er planlagt gjennom-
ført på en miljømessig forsvarlig måte og med bruk av 
beste tilgjengelige teknologi.
 Jeg er for øvrig ikke enig i at saken det henvises til fra 
2001 er direkte sammenlignbar med denne leteboringen. 
Dette var både før TFO-ordningen ble innført og før vi 
fikk forvaltningsplaner for havområdene. Det ble heller 
ikke tatt konkret stilling til klagesaken i 2001. Det ble gitt 
oppsettende virkning, og da klagesaken ble tatt opp til be-
handling igjen, hadde det gått så lang tid at operatørens 
tillatelse ikke lenger var gyldig. Klagen fra Bellona ble da 
avvist uten en faglig vurdering.
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 Jeg viser for øvrig til departementets vedtak av 28. ok-
tober 2019 for en mer utførlig begrunnelse for avgjørels-
en.

SPØRSMÅL NR. 177

Spørsmålet ble trukket.

SPØRSMÅL NR. 178

Innlevert 27. oktober 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 11. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Vil statsråden revurdere beslutningen om økte fartsgrens-
er på E18 mellom Vinterbro og Østfold grense, en beslut-
ning som ble gjort i strid med rådet fra samtlige høring-
sinstanser?

Svar:

Riktige fartsgrenser er vesentleg for å kunne utnytte 
veginfrastrukturen best mogleg. Fartsgrensesystemet er 
basert på fire grunnpilarar: mennesket si tåleevne, geom-
etrien til vegen, trafikantane si forståing og miljø. Den 
respekten trafikantane har for skilta fartsgrenser avheng 
av at grensene verkar fornuftige og logiske ut frå korleis 
trafikantane sjølve oppfattar tilhøva.
 Vi vil gjere reisekvardagen til folk så enkel, sikker og 
effektiv som mogleg. For å få til dette har investeringar i 
nye vegprosjekt hatt høg prioritet dei siste åra, og stand-
arden på vegane er heva for at transporten skal gå raskt, 
effektivt og sikkert. Då er det også naturleg å sjå på kva 
fartsgrense som er rett.
 Reviderte fartsgrensekriterium for alle fartsgrenser 
med unntak av 70 km/t, tok til å gjelde frå 1. november 
2018. Enkelte vegstrekningar har også fått fartsgrensa sett 
ned som følgje av dei nye kriteria.
 Fartsgrensene vart i haust heva på seks strekningar 
over heile landet for å få erfaringar med å ha høgare farts-
grense på einskilde ulike strekningar. Fartsgrenseendrin-

gane vil bli evaluerte etter eitt og tre år. I evalueringa skal 
trafikktryggleiken vurderast, og det skal givast ei konkret 
vurdering av om fartsgrenseendringa har påverka sam-
funnsnytta.
 Det er alltid trist når det skjer ei ulykke i trafikken, og 
kvar einaste ulykke er ei ulykke for mykje. Eg kjenner ik-
kje til omstenda kring ulykka 21. oktober på E18 mellom 
Vinterbro og Østfold grense. Eg vil følgeleg ikkje spekulere 
i kva som forårsaka ulykka, men overlèt til politiet å gjere 
dei naudsynte undersøkingane.
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SPØRSMÅL NR. 179

Innlevert 27. oktober 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra

Besvart 5. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

I mai fjor fikk jeg opplyst fra Statens vegvesen via 
Stortingets Utredningsseksjon at det var brukt 1,2 mrd. 
kr på planlegging av fjordkryssingene på prosjekt Fergefri 
E39 ved utgangen av 2017. Det ble gitt oversikt over status 
for planleggingsutgiftene på alle fjordkryssingene. Bare til 
planlegging av Bjørnafjordkryssingen var det brukt nest-
en en halv milliard kroner.
 Hvor mye er brukt på planlegging av disse fjordkr-
yssingene pr. i dag - fordelt på hver fjordkryssing?

Svar:

Den summen representanten Nævra i sitt spørsmål op-
plyser å ha fått oppgitt frå Stortingets Utredningsseksjon 
tyder på at talet for forbruket fram til 2017 var oppgitt i 
løpande kroner. For best mogleg å kunne samanlikne 
ulike tal oppgir eg difor dei tala representanten no spør 
om i løpande kroner.
 Tabellen under viser kva som er nytta til planlegging 
av dei ulike fjordkryssingane som inngår i prosjekt Ferge-
fri E39 i perioden 2010-2019.  For 2019 er prognosar for 
venta forbruk lagt til grunn.
 

Fjordkryssing Forbruk 2010-2019

Rogfast 372
Bjørnafjorden inkl. Langenuen 766
Sognefjorden 21
Nordfjorden 0
Vartdalsfjorden 58
Sulafjorden 263
Romsdalsfjorden 218
Julsundet 17
Halsafjorden 124
Sum 1 839

SPØRSMÅL NR. 180

Innlevert 27. oktober 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 1. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

I statsbudsjettet for 2020 foreslås det en styrking av tann-
helsetjenestetilbudet rettet mot tortur- og overgrepsofre, 
og personer med alvorlig angst for tannbehandling.
 Hvor lang ventetid for behandling er det for denne 
gruppen i de ulike fylkene, og hvordan har disse ven-
tetidene utviklet seg?

Svar:

Basert på Stortingets budsjettbevilgninger organiserer fyl-
keskommunene et tilbud til personer som har vært utsatt 
for tortur eller overgrep og/eller som opplever å ha sterk 
angst for tannbehandling (odontofobi). I fylkene er det 
etablert om lag 52 behandlerteam med psykolog, tann-
lege, tannhelsesekretær og noen steder tannpleier. I tillegg 
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planlegger fylkeskommunene å etablere åtte nye team i 
løpet av 2019. Pasienter blir henvist eller henvender seg 
direkte til disse teamene for en vurderingssamtale. Basert 
på samtalen blir det tatt stilling til om vedkommende fall-
er inn under kriteriene for det vederlagsfrie tannhelsetil-
budet.
 For personer som har odontofobi, foretas det også 
en vurdering av hvorvidt tannhelsetilstanden er slik at 
det først må gjøres tannbehandling i narkose, dvs. at det 
anses som ikke forsvarlig å vente med tannbehandlingen 
til etter at behandlingen av odontofobien har gitt ønsket 
resultat. Personer som har opplevd tortur eller overgrep 
kan ofte ha andre psykiske lidelser i tillegg, for eksempel 
relasjonsproblematikk der andre psykologiske metoder 
må benyttes for å oppnå trygghet og tillit til behandler. 
Det kan her være behov for samarbeid med pasientens 
behandler i helsetjenesten. Etter gjennomført odontofo-
bibehandling blir pasientene fulgt opp med nødvendig 
tannbehandling. Innen hvert fylke er det flere behandler-

team med tannlege/tannhelsesekretær som utfører tann-
behandlingen, basert på samarbeid med psykolog/tann-
legeteamet som først behandlet odontofobien. Ikke alle 
personer som har vært utsatt for overgrep eller tortur har 
odontofobi. For de som ikke har annen psykisk lidelse 
kan tannbehandlingen starte direkte etter vurderings-
samtalen.
 De første bevilgninger til dette tannhelsetilbudet 
ble gitt i statsbudsjettet for 2011. Fylkeskommunene har 
gradvis bygget opp et tilbud. I den sammenheng har de 
regionale odontologiske kompetansesentre spilt en sen-
tral rolle. Det ble først utviklet en "opplæringspakke" for 
tverrfaglig team av psykolog/tannlege/tannhelsesekretær 
ved kompetansesentrene. Kompetansesentrene har hatt 
som oppgave å sørge for opplæring av nye tverrfaglige 
behandlerteam i fylkeskommunene, og for opplæring av 
behandlerteam som står for tannbehandlingen. De har 
en sentral fagrolle i tilbudet og ansvar for systematisk 
kunnskapsoppbygging, metodeutvikling og forskning.

 Tabellen under viser ventetiden rapportert fylkesvis til Helsedirektoratet for 2017 / 2018 for personer som har vært ut-
satt for tortur eller overgrep og/eller som har odontofobi (oppgitt i uker). Det kan være variasjon i ventetid innenfor hvert 
fylke som har flere tema og der er medianen for ventetid benyttet.

Fylke Ventetid - vurderings-
samtale

Ventetid – tverrfaglig od-
ontofobibehandling

Ventetid - tannbehan-
dling

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Østfold 20 28 3 2 4
Akershus - 20 - 1 ingen
Oslo 4 6 4 15 - 15
Hedmark 80 26 2 8 - 4
Oppland 52 24 3 3 - ingen
Buskerud 25 2 1 4 2,5 2
Vestfold 58 104 2 2 2 2
Telemark 28 74 52 18 - 2
Aust-Agder 33* 41 16* 4 - 4
Vest-Agder 48* 32 2,5* 2 - 3
Rogaland 86 78 2,5* 2 2 ingen
Hordaland 6 18 5 3,5 2 3
Sogn og Fjordane 24 15 24 13 8 10
Møre og Romsdal 58 120 2 ingen 8 3
Nord- Trøndelag 58 52 2 1,5 8 6
Sør - Trøndelag 58 15 2 3 8 12
Nordland 52 36 4 36 2 ingen
Troms 5 30 12 40 5 2
Finnmark 6 8 8 ingen ingen ingen

tegnforklaring: *2016, – ikke oppgitt

 Tabellen viser at når det gjelder ventetid til vurder-
ingssamtale er det kun tre fylker som når måltallet om å 
ha 8 ukers ventetid eller mindre. Halvparten av fylkene 

har imidlertid klart å redusere ventetiden fra 2017 til 
2018. Tre fylker har en økning i ventetiden til vurderings-
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samtale på 10 md. eller mer, samt at seks av fylkene har en 
ventetid på over 10 md.
 Tabellen visere videre at ventetid til tverrfaglig od-
ontofobibehandling er redusert fra 2017 til 2018 i de fleste 
fylkeskommuner. Videre er det tre fylker hvor ventetiden 
til behandling har økt betydelig.
 Når det gjelder ventetiden til tannbehandling er den 
samlet redusert fra 2017 til 2018. Det er også her det er ko-
rtest gjennomsnittlig ventetid og hvor det kun er fire fyl-
kes som har ventetid lenger enn 4 uker.
 Samlet viser dette at hoveddelen av fylkene er innen-
for målet om fire ukers ventetid for tverrfaglig odonto-
fobibehandling og tannbehandling og at ventetidene er 
redusert fra 2017 til 2018. Utfordringen er ventetiden til 
vurderingssamtale hvor det er tildelts svært lang ventet-
id. Imidlertid har halvparten av fylkene klart å redusere 

ventetiden til vurderingssamtale fra 2017 til 2018. Seks 
fylker har tre eller flere team spredt i fylket og disse fylk-
ene har også noen av de lengste ventetidene for vurder-
ingssamtale. Det kan være slik at pasientpågangen øker 
når tilbudet desentraliseres fordi informasjonen når ut til 
flere.
 Regjeringen har derfor også i årets statsbudsjett 
foreslått å øke bevilgningen til tilbudet til tortur og over-
grepsofre og personer med alvorlig angst for tannbehan-
dling med 15 mill. kroner slik at den til sammen vil være 
på 85 mill. kroner i 2020. Neste år vil dette fylkeskommu-
nale tilbudet til personer som har vært utsatt for tortur og/
eller overgrep og personer med stor angst for tannbehan-
dling bli evaluert. Evalueringen vil gi viktig informasjon 
og innsikt som jeg vil ta med i videreutviklingen av tilbu-
det for disse pasientene.

SPØRSMÅL NR. 181

Innlevert 25. oktober 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 1. november 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

Kan regjeringen garantere at Norge ikke deltatt i opptren-
ing i eller støtte til noen av de væpnede gruppene som i 
dag deltar i Tyrkias invasjon av Syria, og ble Norge in-
formert av USAs regjering om amerikansk opptrening, 
finansiering og støtte til de 21 væpnede gruppene som if-
ølge tyrkiske kilder i dag deltar i Tyrkias invasjon av Syria, 
da den amerikanske regjeringen ba Norge om å delta i det 
amerikansk-ledede programmet for støtte og opptrening 
av syriske væpnede grupper?

Begrunnelse:

24. oktober beskrev VG alliansen av militser som deltar i 
Tyrkias folkerettsstridige invasjon av Syria. VG skriver at 
«…samme dag som militæroperasjonen startet sendte det 
tyrkiske pressebyrået Anadolu ut en melding om at Den 
frie syriske armé hadde skiftet navn til Den syriske nasjon-
alhæren» og «viste 29 militser som inngår i den nye «nas-
jonalhæren»». De fleste av disse militsene har en ekstrem 
islamistisk ideologi. En av dem, Jaish al-Islam, ble av USAs 
daværende utenriksminister i 2016 sammenliknet med IS 
og al Qaida. Det er disse militsene som har begått mange 
av de verste overgrepene i den tyrkiske invasjonen av Syr-
ia. Amnesty International hevder Tyrkia outsourcer krigs-

forbrytelser til disse gruppene (https://www.cbc.ca/news/
world/syria-turkey-1.5328109).
 I tillegg til en ekstrem islamistisk ideologi er det en 
annen ting som forener flertallet av militsene som de siste 
dagene har drept og fordrevet sivile, spesielt kurdere, nord 
i Syria. Ifølge den tyrkiske tenketanken Seta, som står Er-
dogan-regimet nær, har nemlig 21 av gruppene blitt trent 
og finansiert av USA. Rapporten er titulert «Uniting the 
Syrian opposition The components of the National Army 
and the implications of the unification» og er datert ok-
tober 2019 (https://setav.org/en/assets/uploads/2019/10/
A54En.pdf). Her forklares det at tre av militsene som 
I dag deltar på Tyrkias side ble finansiert gjennom det 
amerikanske forsvarsdepartementets program for å bek-
jempe IS, mens 18 ble støttet av CIA gjennom felles tyrk-
isk-amerikansk program for å støtte grupper som kriget 
for regimeskifte. Fjorten av gruppene skal også ha blitt 
forsynt av amerikanerne med avanserte panservernmis-
siler av typen TOW.
 I juni 2016 ba Solberg-regjeringen Stortinget om god-
kjennelse til at norske soldater skulle ta seg inn i Syria med 
makt, for å gi «trening, rådgivning og operativ støtte» til 
syriske militser, som en del av den USA-ledete Operation 
Inherent Resolve. Det er flere grunner til å stille spørsmål 
om hva Norge visste om USAs støtte til islamistgruppene 
som i dag deltar i Tyrkias invasjon og begår massive over-
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grep mot sivilbefolkningen nord i landet. Til tross for at 
det var norske forsvarsressurser og norske skattepenger 
som ble brukt til å trene og støtte syriske militsgrupper, 
nekter regjeringen fortsatt å fortelle Stortinget og folket 
hvilke militsgrupper de norske styrkene ble satt til å støtte 
og trene opp.
 Det er viktig å få klarhet i om noen av de væpnede 
gruppene Norge trente i Syria under USAs ledelse, nå 
deltar i Tyrkias invasjon av Syria og fordrivelsen av 
kurderne i området, slik tyrkiske kilder nå vedgår at flere 
USA-trente militser gjør i dag. Den norske regjeringen har 
en rekke ganger uttalt at den baserer seg på informasjon 
fra allierte når den tar viktige beslutninger om norske 
deltakelse i militære operasjoner og andre avgjørende 
sikkerhetspolitiske forhold. Derfor er det også svært vik-
tig å få klarhet i om USAs regjering informerte Norge om 
amerikansk støtte, finansiering og opptrening til disse 
gruppene, da den henvendte seg til Norge for å be om 
norsk deltakelse i USAs program for opptrening av syriske 
væpnede grupper.

Svar:

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. oktober 
2019, med spørsmål fra representanten Bjørnar Moxnes 
knyttet til tidligere norsk militært samarbeid med lokale 
grupper i Syria.  Representant Moxnes spør om grupper vi 
har samarbeidet med nå støtter den tyrkiske intervensjo-
nen i Syria, og om hvorvidt USA informerte Norge om sitt 
samarbeid med øvrige grupper i Syria, inkludert grupper 
som nå hevdes å bistå den tyrkiske intervensjonen.
 Norske styrker samarbeidet med lokale grupper i 
Syria fra høsten 2016 til høsten 2017.  Samarbeidet var 
betinget av at gruppene kun kjempet mot ISIL og ikke mot 
syriske regjeringsstyrker eller mot andre aktører. Etter at 
norske styrker avsluttet samarbeidet og forlot Syria, har 
ikke Forsvaret holdt oversikt over disse gruppenes inn-
sats. Vi har heller ikke oversikt over USAs samarbeid med 
øvrige lokale grupper i Syria, og kan følgelig ikke si noe om 
deres nåværende rolle.

SPØRSMÅL NR. 182

Innlevert 24. oktober 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 29. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvor mange brudd på arbeidsmiljøloven har det vært 
innen de ulike lokale helseforetakene fra 2014 til i dag, 
fordelt år for år, og hva har eventuelt disse bruddene på 
arbeidsmiljøloven dreid seg om?

Svar:

Fafo utarbeidet i 2015 en rapport som handler om brudd 
på arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv, både i 
lov og i avtale (Fafo-rapport 2015:47). Situasjonen i helse-
foretakene i 2014 ble i sammendraget oppsummert på 
følgende måte:

 
 "Systemet for arbeidsplaner har generert knappe 550 000 
brudd i 2014 for de tre helseregionene Helse Sør-Øst, Helse Vest 
og Helse Nord. Opplysninger for leger analyseres i hovedsak 
separat, noe som betyr at vi står igjen med 456 000 brudd. Disse 
fordeler seg på 383 000 vakter (målt ved datoer). I gjennomsnitt 
genereres det et mulig brudd i 2,2 prosent av alle vakter i de 
tre helseregionene. Noen ganger brytes mer enn én bestem-
melse, slik at vi finner drøye 3 brudd per 100 vakter. Det er for-

skjeller mellom helseforetakene i bruddfrekvens, med høyest 
bruddfrekvens i Helse Nord og lavest i Helse Vest."

 Fafos analyse ble gjort med utgangspunkt i opplys-
ninger fra tre av fire helseregioner for 2014. Den siste av 
helseregionene hadde et annet arbeidsplansystem som 
innebar at man ikke klarte å få sammenlignbare data inn-
enfor tidsrammen for Fafos kartlegging. Gjennomgangen 
var deskriptiv, og Fafo tok ikke stilling til om nivået på 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene var høyt eller lavt.
 Mitt inntrykk er imidlertid at antall mulige brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene tilbake til 2014 var høyt. Der-
for er det viktig å få frem hva som ligger bak tallene. Vi har 
ikke innhentet tall før 2014, men det er ingen grunn til å 
tro at situasjonen var vesentlig bedre før de tallene som lå 
til grunn for Fafos rapport ble innhentet.
 Rapporten fra Fafo ble utført på oppdrag fra Arbeids- 
og sosialdepartementet og var et innspill til Arbeidst-
idsutvalget som ble nedsatt av regjeringen i 2014. Gjen-
nom Arbeidstidsutvalgets arbeid (NOU 2016: 1) ble det 
konkludert med at det ikke finnes en nasjonal oversikt 
over ulike arbeidstidsordninger og brudd på arbeidsmil-
jølovens bestemmelser. Dette er et komplekst område 
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som også preges av at de ulike sektorene og bransjene har 
ulike driftsformer. Arbeidstidsutvalget forsøkte å få en 
fullstendig oversikt over alle brudd på arbeidstidsreglene 
i norsk arbeidsliv som et grunnlag for sin analyse. Dette 
ble oppsummert slik:

 
 "Dette viste seg imidlertid ikke å være mulig. Statistisk 
sentralbyrå har ikke registerdata eller utvalgsdata som belys-
er dette. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet gjennomfører 
risikobasert tilsyn. Det innebærer at de ikke har oversikter som 
kan benyttes til å analysere brudd i særlig grad. En annen mulig 
kilde for oversikt over brudd på arbeidstidsreglene er rettsappa-
ratet, men heller ikke her fant utvalget at det er systematiserte 
oversikter. På ett vesentlig samfunnsområde – nemlig helse-
foretakene – fikk utvalget imidlertid tilgang til administrative 
og detaljerte data."

 Arbeidstidsutvalget gjorde den gang følgende 
vurderinger av situasjonen rundt mulige brudd på arbeid-
smiljøloven i helseforetakene (NOU 2016: 1, kap. 11.7.2):

 
 "Det er for helseforetakene det foreligger et mest helhetlig 
datamateriale. Det viser at over 97 prosent av alle vakter i helse-
foretakene gjennomføres uten brudd. Hvor alvorlige bruddene 
er varierer også mye. Tallmaterialet fra helseforetakene tyder på 
at de viktigste årsakene til at brudd oppstår er akutte situasjoner 
der oppdrag kommer brått på eller varer lengre tid enn forut-
satt. Det kan også oppstå brudd når det mangler personell ved 
vaktskiftet slik at ansatte må arbeide ut over oppsatt vakt. Det 
ligger i helsevesenets funksjon at man må håndtere akutte sit-
uasjoner. Samtidig er det viktig at det arbeides systematisk med 
arbeidsplaner og tiltak overfor de ansattgruppene som kan 
være særlig utsatt for at arbeidstidsbestemmelsene brytes.

 Dersom man til enhver tid skulle planlegge for katastro-
fesituasjon, så vil dette ikke være forenlig med offentlige buds-
jettrammer. Noen registrerte brudd er derfor en følge av hensyn 
til liv og helse. Arbeidsgiverforeningen Spekter viser i innspill til 
utvalget til at det kan oppstå situasjoner hvor loven må brytes 
nettopp for å ivareta liv og helse:

 "Praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene, i både pri-
vate og offentlige virksomheter, viser at det kan oppstå situas-
joner hvor hensynet til brukere, pasienter og beboere kommer 
i konflikt med det å overholde arbeidsmiljølovens bestemmel-
ser. Lederne må i slike situasjoner alltid prioritere hensynet til 
pasientene/brukerne. Alternativet er å bryte helselovgivnin-
gens påbud om forsvarlig pasientbehandling."

 Utvalget viser til at dette er en problemstilling som for-
trinnsvis må løses gjennom hvordan virksomheten organiseres 
og arbeidskraftressursene disponeres. I en akuttsituasjon vil det 
selvsagt ikke være tvil om at det er hensynet til liv og helse som 
må gå foran.

 Helseforetakene ser ut til å ha solide systemer for å kon-
trollere arbeidstiden i egne virksomheter. Sett i forhold til det 
totale antallet vakter og helsesektorens særlige behov for å ha 
kvalifisert personell på vakt til enhver tid, anser utvalget at an-
tall mulige brudd er meget lavt."

 I dette siste avsnittet er det to viktige forhold det er 
grunn til å merke seg. Det ene er at utvalget vurderer at 
helseforetakene, og da kanskje til forskjell fra andre sek-

torer, har solide systemer for å kontrollere arbeidstiden. 
Det andre som kanskje er litt overraskende gitt de store 
absolutte tallene, er at utvalget anser antallet mulige 
brudd i helseforetakene som meget lavt.
 Spesialisthelsetjenestens arbeid med mulige brudd 
på arbeidsmiljøloven etter 2014
 Etter at Arbeidstidsutvalget la frem sin utredning og 
den nevnte Fafo-rapporten ble stilt til disposisjon, har de 
regionale helseforetakene sammen med helseforetakene 
arbeidet videre med å utvikle et bedre kunnskapsgrun-
nlag basert på blant annet Fafo-rapporten. Det har blitt 
arbeidet aktivt med både god registreringspraksis for å få 
bedre datagrunnlag og ikke minst med tiltak for å redus-
ere reelle brudd på arbeidsmiljøloven.
 Utfordringer knyttet til å ajourføre registreringssys-
temene mht. regelverk og sentrale og lokale avtaler
 I virksomheter som driver velferdstjenester innen 
blant annet helse, omsorg, politi, transport og samferdsel, 
er det behov for arbeidskraft hele døgnet, hele uken, hele 
året. Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgivere og ar-
beidstakere kan avtale andre rammer enn det som er gitt 
i lovens hovedregler. Sykehusene er i dag helt avhengig av 
å inngå særskilte dispensasjonsavtaler om tilpassede ram-
mer for arbeidstid, slik at en kan dekke opp kompetanse- 
og bemanningsbehov. Partene i arbeidslivet har en gjen-
sidig forståelse for at sykehusene har behov for særskilte 
avtaler om arbeidstidsordninger innenfor lovens rammer. 
Enkelte organisasjoner har også avtalt dispensasjoner fra 
arbeidsmiljøloven i tariffavtalene (legene).
 Slike særskilte avtaler må registreres i arbeidsplansys-
temet for at ikke registreringer i tråd med avtalene skal 
fremstå som brudd på hovedreglene. Slike avtaler inngås 
normalt for hver turnusperiode/arbeidsplan, og det er et 
stort vedlikeholdsarbeid å ha disse avtalene riktig regis-
trert i systemene.
 Det er en utfordring for sektoren at mange registrerte 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene kan skyldes man-
glende registrering av avtaler i arbeidsplansystemene. 
Dette krever ofte at ledere ved hver enhet/avdeling hyppig 
må gå gjennom systemets registrering av inngåtte avtal-
er for å unngå rapportering av mulige brudd på bestem-
melsene som ikke er reelle.
 Det krever også at ledere samarbeider godt med både 
ansatte og tillitsvalgte ved utarbeidelse av arbeidsplaner 
og gjennomgang av registreringen av mulige brudd på 
bestemmelsene i arbeidsplansystemene.
 Ledere skal uavhengig av avtalene sikre at ansatte til 
enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Sykehusene 
har i samarbeid med ansattes representanter og vernet-
jenesten utviklet ulike metoder for å risikovurdere ar-
beidsplanene, slik at ansatte ikke utsettes for en for høy 
arbeidsbelastning.
 Én hendelse, men flere brudd på arbeidstidsbestem-
melsene
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 Dersom arbeidstidsbestemmelsene overskrides, 
registreres dette av systemet og leder må angi årsak til 
avviket. Eksempler på avvik kan være endring i daglig 
arbeidstid, brudd på hviletid, overskridelse av overtid 4 
uker ihht AML, overtid pr. år ihht AML, samlet arbeidstid, 
ukentlig arbeidstid og ukentlig fritid. Leder må manuelt 
gå gjennom registreringene og oppgi årsak til avvik og kan 
velge følgende årsaker i systemet: akutt aktivitetsendring, 
akutt sykdom, katastrofealarm, akutt mangel på nødven-
dig kompetanse og utrykning på vakt. Dette er beskrevet 
i helseregionenes Interregionale HR-indikatorkatalog. 
Når arbeidstiden registreres i arbeidsplansystemet viser 
deg seg ofte at et avvik genererer flere mulige brudd på 
flere arbeidstidsbestemmelser samtidig. Dette kan med-
føre flere avvik og opp til så mange som 10 avvik på en 
hendelse. Når det først foreligger brudd på arbeidstids-
bestemmelsene på en vakt, så medfører dette i gjennom-
snitt 2 registrerte brudd på bestemmelsene.
 Registreringspraksis knyttet til mulige brudd på ar-
beidstidsbestemmelsene
 Alle regionene har etablert gode arbeidsplansystemer. 
Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har arbeidsplan-
systemet GAT og Helse Midt-Norge RS. Helseregionene 
samarbeider med systemleverandørene i oppfølgingsar-
beid for å forbedre funksjonalitet og datakvalitet. Helse-
foretakene følges opp for å ytterligere prioritere arbeidet 
med å registrere riktig når det gjelder årsakskoder og ulike 
dispensasjoner.
 Feil bruk av systemene kan også gi mulige brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene selv om de i realiteten ikke 
er det. For eksempel vil en situasjon der en medarbei-
der får fri for å ta en annen vakt enn den som er lagt inn 
i arbeidsplanen kunne gi et slikt resultat. Dersom denne 
endringen i vakten ikke registreres før en legger inn den 
nye vakten, så vil dette medføre varsel om mulig brudd. 
Dette kan også dreie seg om frivillig bytte av vakt i helger, 
hvor kolleger strekker seg langt for å avhjelpe hverandre 
slik at medarbeidere kan få deltatt i viktige sosiale aktiv-
iteter, feiring av merkedager, bryllup eller delta i begrav-
elser. Dette er tilpasninger og samarbeid mellom me-
darbeiderne i sykehusene som ofte kan føre til at det blir 
registrert mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Ar-
beidstidsutvalget slo fast at rundt 15 prosent av de mulige 
bruddene i 2014 i helseforetakene skyldtes at ansatte øn-
sket å bytte vakt.
 Den tilsynelatende økningen man har sett i antall 
mulige brudd knyttet til utrykning viser seg ifølge de 
regionale helseforetakene å ikke være reell. Årsakene 
er blant annet at lokalt inngåtte avtaler om unntak fra 
bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven ikke blir registrert 
riktig, enten at den enkelte arbeidsplanen som blir eta-
blert i tråd med unntaksbestemmelser i arbeidsmiljøloven 
ikke er registrert eller at unntaket ikke er registrert på den 
enkelte vaktlinje. Det har dessuten blitt funnet systemfeil, 

ved at registreringsprogrammet har blitt satt opp feil, men 
det arbeides med å rette opp dette.
 Tiltak for å unngå reelle brudd på arbeidstidsbestem-
melsene i spesialisthelsetjenesten
 Arbeidstidsutvalget pekte på noen forhold som vi må 
erkjenne. Praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene 
viser at det kan oppstå situasjoner hvor hensynet til 
pasienter kommer i konflikt med det å overholde arbeid-
smiljølovens bestemmelser. Lederne må i slike situasjon-
er alltid prioritere hensynet til pasientene. Alternativet er 
å bryte helselovgivningens påbud om forsvarlig pasient-
behandling. Det må likevel også erkjennes at det gjøres 
mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene hvor man 
ikke står i denne tilspissede situasjonen.
 Det har i alle regioner gjennom flere år foregått 
forbedringsarbeid for å redusere antall avvik på arbeids-
tidsbestemmelsene, og det har vært en positiv utvikling 
i flere av helseforetakene. Slik også arbeidstidsutvalget 
påpekte er det viktig å arbeide systematisk med arbeid-
splaner og tiltak overfor de ansattgruppene som kan være 
særlig utsatt for at arbeidstidsbestemmelsene brytes.
 Alle ledere mottar i dag varsel i arbeidsplansystemene 
knyttet til mulig brudd på lov eller avtaleverk. Ledere må 
da gjøre en konkret vurdering av om den ansatte kan 
dekke vakten, og eventuelt skrive inn en merknad i sys-
temet knyttet til vurderingen som er gjort. I tillegg skal 
ledere sammen med tillitsvalgte vurdere forsvarlig ar-
beidsbelastning for den enkelte medarbeider.
 Etterhvert som sykehusene har jobbet med å redusere 
avvikene, så har det vært en dreining i type avvik. I 2019 er 
den største andelen avvik på arbeidstidsbestemmelsene 
knyttet til arbeidsfri før vakt, hvor det blant annet dreier 
seg om at man får utrykninger på hjemmevakter. Dette 
medfører at hviletiden mellom arbeidsperiodene blir ko-
rtere enn hva lov og avtaleverket åpner for.
 De regionale helseforetakene følger opp helsefore-
takene i regionene gjennom tertialvis rapportering. Dette 
følges også opp i dialogmøtene mellom det regionale 
helseforetaket og underliggende helseforetak i helsere-
gionen. Helseforetakene har en rekke systematiske tiltak 
for å redusere bruddene på arbeidstidsbestemmelsene.
 Bedret rapportering og analyser danner mulighet for 
forbedret organisering av ressursene. Hvert år gjennom-
føres det en rekke tilsyn i sykehusene, og sykehusene gjen-
nomfører selv flere interne revisjoner som ser på ledelse 
og styring av tilgjengelig kompetanse og ressurser. Riksre-
visjonen har også gjennomført flere revisjoner av lege- og 
sykepleierbemanningen i sykehusene, og pekt på behovet 
for bedre styring av ressursbruken. Helseregionene og 
helseforetakene anvender denne kunnskapen aktivt i sitt 
kontinuerlige forbedringsarbeid.
 For å forbedre tilgangen på kompetent personell, job-
ber sykehusene med å utdanne flere spesialister, gjøre en-
dringer i oppgavefordelingen mellom faggrupper og for å 
beholde kompetent personell.
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 Status for mulige brudd i på arbeidstidsbestem-
melsene i spesialisthelsetjenesten
 De regionale helseforetakene har informert Helse- og 
omsorgsdepartementet om utvikling og status i arbeidet 
med å redusere mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Ved-
lagt ligger det regionsvise oversikter oppsummert i tabel-
ler.
 Tabell 1 fra hver helseregion viser oversikt over mulige 
brudd på AML per helseforetak i perioden 2015 – 2019 
samt hovedårsak til de mulige bruddene. Det foreligger 
ikke konsistente tall fra før 2015. Helse Nord har per no-
vember ikke tall for 2015.
 Tabell 2 i hver helseregion viser oversikt over prosent-
fordeling for hovedårsakene til mulige brudd på arbeids-
tidsbestemmelsene samlet for perioden 2015-2019. Helse 
Nord har per november ikke tall for 2015.
 De absolutte tallene som fremgår av de vedlagte ta-
bellene er store, men det er viktig at man ser de i sam-
menheng med de forholdene som er nevnt ovenfor i dette 
svaret og at man analyserer tallene i en regional kontekst. 
Det er også viktig å ta med seg de vurderingene som ble 
gjort i Arbeidstidsutvalgets arbeid (NOU 2016: 1). Disse 
betraktningene er fortsatt aktuelle i forhold til å forstå sit-

uasjonen innenfor spesialisthelsetjenesten. Tall for Helse 
Vest viser at andelen vakter med mulige brudd på arbeid-
stidsbestemmelsene fortsatt ligger på rett over 2 %, altså 
omtrent på det nivået tallene fra Fafo lå på i 2015, og som 
lå til grunn for Arbeidstidsutvalgets vurderinger.
 Jeg vil avslutningsvis understreke at det skal være 
ordnede arbeidsforhold for alle medarbeiderne i lan-
dets sykehus. Dette er viktig for at sykehusene skal kunne 
ivareta sitt ansvar for en forsvarlig drift av virksomheten. 
Jeg vil understreke at arbeidsmiljøloven er og skal være en 
vernelov. Arbeidstidsbestemmelsene skal sikre at arbeid-
stakere ikke arbeider mer enn det som er forsvarlig, og de 
skal bidra til å ivareta arbeidstakernes helse.
 Departementet har tidligere stilt krav til helsere-
gionene om å sørge for at helseforetakene skal etablere 
gode rutiner for å unngå brudd på arbeidsmiljøloven. 
Jeg oppfatter at helseforetakene bruker store ressurs-
er på dette arbeidet og at de gjennomfører et betydelig 
forbedringsarbeid. Dette er avgjørende for sektoren som 
arbeidsgiver, men ikke minst et viktig arbeid for å sikre 
kvalitativt gode helsetjenester til landets befolkning. Jeg 
vil naturlig nok fortsatt følge opp dette arbeidet tett fre-
mover.

 Vedlegg
 Alle tall for 2019 er ved utgangen av oktober, med unntak av Helse-Vest hvor tallene er pr ultimo november 2019.
Helse Nord
Tabell 1 Helse Nord. Oversikt over mulige brudd på AML per helseforetak 2016 – 2019
 

Antall mulige brudd på AML 2016 2017 2018 2019
FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 13647 13541 13688 14764
Akutt aktivitetsforandring 1224 1324 1518 1560
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 2630 2577 3033 3544
Akutt sykdom 1763 2386 2338 2330
Annet 3035 2973 3409 3657
Bytte av vakt 1018 766 637 698
Katastrofealarm 2 1 2
Utrykning 29 40 71 55
Vurdert som systemfeil 203 592 354 102
Mangler verdi 3743 2882 2328 2816
HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 22011 17288 12925 12441
Akutt aktivitetsforandring 750 452 572 518
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 1930 1543 1651 2273
Akutt sykdom 1607 1436 1516 1565
Annet 8596 7092 4355 2761
Bytte av vakt 424 375 445 595
Katastrofealarm 25 20 27 13
Utrykning 4684 3525 2530 2975
Vurdert som systemfeil 161 207 84 41
Mangler verdi 3834 2638 1745 1700
NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 19988 18494 15596 23867
Akutt aktivitetsforandring 1335 1498 1584 2698
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 1568 2121 2044 2422
Akutt sykdom 2258 2424 2471 3848
Annet 7083 5510 3872 4910
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Bytte av vakt 1256 1483 918 894
Katastrofealarm 3 2 8 17
Utrykning 1402 1980 1644 6076
Vurdert som systemfeil 94 11 5 9
Mangler verdi 4989 3465 3050 2993
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) 50844 52030 52041 52841
Akutt aktivitetsforandring 5934 6815 6815 6217
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 5234 7849 7256 9332
Akutt sykdom 6907 8267 7393 8507
Annet 17380 14822 13175 14825
Bytte av vakt 41 44 52 133
Katastrofealarm 102 149 70 58
Utrykning 3810 4900 4401 5163
Vurdert som systemfeil 67 120 120 149
Mangler verdi 11369 9064 12759 8457
Totalsum 106 490 101 353 94 250 103 913

 
Tabell 2 Helse Nord. Oversikt over prosentfordeling for hovedårsakene til mulige brudd på AML samlet for perioden 
2016-2019
 

Årsak til avvik Andel avvik per årsak
Akutt aktivitetsforandring 10,1 %

Akutt mangel på nødvendig kompetanse 14,0 %

Akutt sykdom 14,0 %

Annet 28,9 %

Bytte av vakt 2,4 %

Katastrofealarm 0,1 %

Utrykning 10,7 %

Vurdert som systemfeil 0,6 %

Mangler verdi 19,2 %

Totalsum 100 %
 
Helse Midt-Norge
Tabell 1 Helse Midt-Norge. Oversikt over mulige brudd på AML per helseforetak 2015 – 2019
 

Antall mulige brudd på AML 2015 2016 2017 2018 2019
Helse Møre og Romsdal 40936 41895 38246 51940 42025

Unknown  Source Arbeidstidsavvik 11618 10351 9835 15271 13051
Akutt aktivitetsendring 11042 11689 11511 14184 11134
Akutt sykdom 4150 5626 4893 5692 4104
Katastrofealarm 7 63 29 13 192
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 12613 12796 10956 15440 12640
Utrykning på vakt 1506 1370 1022 1340 904

Helse Nord-Trøndelag 11884 12233 12900 17314 13497
Unknown  Source Arbeidstidsavvik 2057 2266 2914 5977 4131
Akutt aktivitetsendring 2282 2271 2247 2742 2385
Akutt sykdom 1582 1636 1610 1610 1371
Katastrofealarm 20 11 43 9 9
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 5454 5483 5644 6662 5345
Utrykning på vakt 489 566 442 314 256

St. Olavs Hospital 24966 27311 29376 31641 27850
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Unknown Source Arbeidstidsavvik 8860 10709 10822 13068 10839
Akutt aktivitetsendring 3185 3939 4707 4805 4960
Akutt sykdom 3531 3601 3332 3428 2953
Katastrofealarm 14 49 53 37 13
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 8324 7961 9481 9602 8559
Utrykning på vakt 1052 1052 981 701 526

Totalsum 77 786 81 439 80 522
100 
895 83372

 
Tabell 2 Helse Midt-Norge. Oversikt over prosentfordeling for hovedårsakene til mulige brudd på AML samlet for peri-
oden 2015-2019
 

Årsak til avvik Andel avvik per årsak
Unknown Source Arbeidstidsavvik 31 %

Akutt aktivitetsendring 22 %

Akutt sykdom 12 %

Katastrofealarm 0 %

Akutt mangel på nødvendig kompetanse 32 %

Utrykning på vakt 3 %

Totalsum 100 %

Helse Vest
Tabell 1 Helse Vest. Oversikt over mulige brudd på AML per helseforetak 2015 – 2019
 
Antall mulige brudd på AML 2015 2016 2017 2018 2019
Helse Bergen HF 19 676 19 848 18 718 21 428 23 909

Akutt endring av aktivitet 3 272 3 872 2 873 4 185 4 381
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 5 582 5 212 5 590 6 595 7 225
Akutt sykdom 4 522 4 322 4 468 4 817 6 795
Bytte av vakt på grunn av driftsmessige forhold 610 625 494 351 423
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt søndag 2 362 2 325 2 224 2 156 2 244
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt ukedag 1 419 1 319 1 476 1 558 1 423
Katastrofealarm 32 29 20 17  
Utrykning andre 1 365 991 911 1 147 873
Utrykning driftstekniske- og IKT medarbeidere 439 1 041 611 497 450
Utrykning legegruppen  10 5 57 71
Utrykning prehospitale tjenester 73 30 46 48 24

Helse Stavanger HF 34 158 32 856 29 548 37 185 33 421
Akutt endring av aktivitet 6 925 5 892 6 593 7 399 6 121
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 15 438 15 166 12 938 15 134 13 572
Akutt sykdom 4 143 4 333 4 412 6 132 5 527
Bytte av vakt på grunn av driftsmessige forhold 648 597 605 419 473
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt søndag 3 665 3 688 2 249 2 854 2 678
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt ukedag 2 469 2 233 2 114 3 104 2 786
Katastrofealarm 15 38 3 26 14
Utrykning andre 293 88 83 198 220
Utrykning driftstekniske- og IKT medarbeidere 165 193 164 397 397
Utrykning legegruppen 1 117 47 86 95
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Utrykning prehospitale tjenester 395 411 340 1 436 1 538
Helse Fonna HF 8 034 9 397 9 150 10 574 12 670

Akutt endring av aktivitet 1 635 2 038 2 020 2 522 3 555
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 2 833 3 308 3 243 3 797 4 106
Akutt sykdom 973 2 044 1 744 1 804 1 929
Bytte av vakt på grunn av driftsmessige forhold 158 194 183 166 219
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt søndag 1 409 836 665 716 785
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt ukedag 656 598 613 652 796
Katastrofealarm 5 10 8 6 4
Utrykning andre 232 226 520 783 1 092
Utrykning driftstekniske- og IKT medarbeidere 86 23 74 83 84
Utrykning legegruppen  1 5 8 31
Utrykning prehospitale tjenester 47 119 75 37 69

Helse Førde HF 14 916 12 951 11 727 14 390 11 952
Akutt endring av aktivitet 1 582 1 583 1 525 2 725 2 271
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 5 642 4 423 4 185 4 044 3 373
Akutt sykdom 2 398 2 391 2 206 2 702 2 109
Bytte av vakt på grunn av driftsmessige forhold 299 319 259 311 284
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt søndag 1 165 1 251 1 121 1 196 1 219
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt ukedag 723 549 552 692 805
Katastrofealarm 14 3 4 18 18
Utrykning andre 575 537 174 891 589
Utrykning driftstekniske- og IKT medarbeidere 14 14 18 31 72
Utrykning legegruppen  1  5 2
Utrykning prehospitale tjenester 2 504 1 880 1 683 1 775 1 220

Totalsum 76 784 75 052 69 142 83 574 83 273
Andel vakter med mulige brudd på AML 2,23 % 2,18 % 2,02 % 2,44 % 2,40 %

Tabell 2 Helse Vest. Oversikt over prosentfordeling for hovedårsakene til mulige brudd på AML samlet for perioden 
2015-2019
 

Årsak til avvik Andel avvik per årsak
Akutt mangel på nødvendig kompetanse 38 %
Akutt endring av aktivitet 21 %
Akutt sykdom 16 %
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt søndag 10 %
Initiativ fra medarbeider om bytte av vakt ukedag 7 %
Utrykning andre 3 %
Utrykning prehospitale tjenester 3 %
Bytte vakt på grunn av driftsmessige forhold 2 %
Utrykning, driftstekninske- og IKT medarbeidere 0,3 %
Katastrofealarm 0,1 %
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Helse Sør-Øst
Tabell 1 Helse Sør-Øst. Oversikt over mulige brudd på AML per helseforetak 2015 – 2019
 
Antall mulig brudd på AML 2015 2016 2017 2018 2019
 Akershus universitetssykehus     30 489     22 988     19 720     25 293     27 009 

 (tom)     10 635       6 887       3 376       3 846       4 459 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket          649          499          386          746          864 
 Akutt sykdom blant personalet       5 630       3 098       4 218       4 459       3 689 
 Alvorlig driftsforstyrrelse               2               1          155             58 
 Annet (spesifiser i kommentar)       7 881       6 939       5 587       7 694       5 310 
Bytte av vakt          826          741          417          956 
 Fastvakt             36          990 
 For å ivareta nødvendig kompetanse       5 638       4 659       5 394       7 152       8 927 
 Katastrofealarm             56             21             17             23               7 
 Utrykning på vakt             57          765       1 749 

 Oslo Universitets Sykehus     71 526     61 287     52 192     62 250     52 958 
 (tom)     18 860     18 058     14 534     16 268     14 481 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket       1 529       1 455       1 567       1 549          978 
 Akutt sykdom blant personalet       8 139       8 308       6 053       6 911       5 452 
 Alvorlig driftsforstyrrelse             16          217               2 
 Annet (spesifiser i kommentar)     26 449     19 404     16 842     17 997     12 239 
Bytte av vakt       2 480       2 307       1 651       2 693 
 For å ivareta nødvendig kompetanse     16 447     11 344     10 810     12 609     10 050 
 Katastrofealarm          102             59             71             35               6 
 Utrykning på vakt          163               8       5 013       7 057 

 Sunnaas sykehus          575          464          479          463          365 
 (tom)          119          144          112             57             21 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket               1               8               3             12               6 
 Akutt sykdom blant personalet             20             82             44          101             55 
 Annet (spesifiser i kommentar)          401          112          100          157          119 
Bytte av vakt             14             24               6               9 
 Fastvakt               7 
 For å ivareta nødvendig kompetanse             33          104          196          127          131 
 Katastrofealarm               1 
 Utrykning på vakt               3             17 

 Sykehus i Vestfold     13 765     14 162       8 111     10 062     10 134 
 (tom)       4 847       4 461       1 023       1 390       1 406 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket          277          314          440          764          461 
 Akutt sykdom blant personalet       1 578       1 963       1 010       1 202       1 416 
 Alvorlig driftsforstyrrelse               4             68             42 
 Annet (spesifiser i kommentar)       4 839       4 204       3 840       3 797       2 779 
Bytte av vakt          546          502          371          564 
 Fastvakt          253 
 For å ivareta nødvendig kompetanse       2 219       2 639       1 280       1 724       2 362 
 Katastrofealarm               5               8             13               3               1 
 Utrykning på vakt             23               3          743          850 

 Sykehus Innlandet     48 923     37 699     34 523     52 255     37 477 
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 (tom)     12 684     11 830       4 633       7 128       4 907 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket       1 058          980       1 403       2 914       1 125 
 Akutt sykdom blant personalet       4 648       5 236       5 438       6 651       5 200 
 Alvorlig driftsforstyrrelse             15          224               8 
 Annet (spesifiser i kommentar)     22 597     11 026     13 378     18 590       9 830 
Bytte av vakt       1 545       2 026       1 638       2 694 
 Fastvakt             29          694 
 For å ivareta nødvendig kompetanse       7 901       6 938       7 609       9 159       7 822 
 Katastrofealarm             35             30             35             13 
 Utrykning på vakt             99               1       5 909       5 197 

 Sykehusapotekene          453          376          676          427 
 (tom)          119             71             83             32 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket             54             34             61             34 
 Akutt sykdom blant personalet             51             60             72             30 
Bytte av vakt             29             31             37             17 
 For å ivareta nødvendig kompetanse          200          180          422          314 
 Katastrofealarm               1 

 Sykehuset Sørlandet     15 963       9 665       9 614     21 092     20 534 
 (tom)       5 858       2 850       1 972       4 629       4 395 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket          333          234          289          707          532 
 Akutt sykdom blant personalet       1 593       1 420       1 134       1 370       1 490 
 Alvorlig driftsforstyrrelse               2             56               1 
 Annet (spesifiser i kommentar)       6 727       2 904       4 446       7 324       4 983 
Bytte av vakt          345          554          424          884 
 Fastvakt               5          278 
 For å ivareta nødvendig kompetanse       1 398       1 886       1 194       1 569       2 080 
 Katastrofealarm               5               7               4             27               5 
 Utrykning på vakt             49             17             21       4 981       5 886 

 Sykehuset Telemark     17 034     13 165     13 683     20 898     17 892 
 (tom)       6 619       4 038       2 903       6 730       5 590 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket          336          353          304          275          362 
 Akutt sykdom blant personalet       1 844       1 787       1 954       2 130       1 986 
 Alvorlig driftsforstyrrelse               1             10 
 Annet (spesifiser i kommentar)       4 897       3 841       4 983       5 709       3 370 
 Bytte av vakt          409          551       1 271       1 202       1 140 
 Fastvakt               3          122 
 For å ivareta nødvendig kompetanse       2 914       2 573       2 255       2 118       1 897 
 Katastrofealarm             15             10             13             21               2 
 Utrykning på vakt             12       2 709       3 413 

 Sykehuset Østfold     16 414     12 981     11 197     17 547     18 659 
 (tom)       4 281       3 733       2 341       2 113       2 320 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket          328          273          409          771          639 
 Akutt sykdom blant personalet       2 325       2 106       1 996       3 099       2 904 
 Alvorlig driftsforstyrrelse               1          257             65 
 Annet (spesifiser i kommentar)       6 958       3 841       4 335       6 746       6 126 
Bytte av vakt          501          539          481          798 
 Fastvakt               2          452 
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 For å ivareta nødvendig kompetanse       2 500       2 497       1 568       2 484       3 236 
 Katastrofealarm             22             16               9             11 
 Utrykning på vakt             13       1 583       2 119 

 Sykehuspartner       1 127          904          800       1 952       1 705 
 (tom)       1 127          301          108          105          102 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket             14          159          239          216 
 Akutt sykdom blant personalet          136             36             56             21 
 Alvorlig driftsforstyrrelse          156               9 
 Annet (spesifiser i kommentar)          247          400          967          931 
Bytte av vakt             33               1               2             10 
 For å ivareta nødvendig kompetanse          172             89          200          174 
 Katastrofealarm               6          106             17 
 Utrykning på vakt               1               1          121          225 

 Vestre Viken     37 535     33 180     28 246     34 895     33 364 
 (tom)       8 381       9 797       4 898       4 992       3 802 
 Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket       1 561          857          910       1 489       1 423 
 Akutt sykdom blant personalet       6 289       4 712       5 192       6 045       5 140 
 Alvorlig driftsforstyrrelse               6             94               9 
 Annet (spesifiser i kommentar)     12 724       9 957       7 973       9 675       7 468 
Bytte av vakt       1 350       2 348       1 648       2 343 
 Fastvakt             83       1 049 
 For å ivareta nødvendig kompetanse       8 528       6 368       6 889       9 335     10 086 
 Katastrofealarm             52             51             36             24 
 Utrykning på vakt             82       1 510       2 044 

 Totalsum  253 351  206 948  178 941  247 383  220 524 

Tabell 2 Helse Sør-Øst. Oversikt over prosentfordeling for hovedårsakene til mulige brudd på AML samlet for perioden 
2015-2019
 
Årsak til avvik Andel avvik per årsak
(tom) 23,5 %
Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket 3,0 %
Akutt sykdom blant personalet 13,3 %
Alvorlig driftsforstyrrelse 0,1 %
Annet (spesifiser i kommentar) 31,6 %
Bytte av vakt 3,5 %
Fastvakt 0,4 %
For å ivareta nødvendig kompetanse 19,7 %
Katastrofealarm 0,1 %
Utrykning på vakt 4,7 %
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SPØRSMÅL NR. 183

Innlevert 21. oktober 2019 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 5. november 2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Spørsmål:

I statsbudsjettet skriver justisminister Kallmyr at «Eit vik-
tig verkemiddel er å bruke Noregs posisjon, bl.a. som bi-
standsgivar, for å få på plass fleire returavtalar og arbeide 
for ei samordna tilnærming til migrasjonsutfordringane 
gjennom dialog og tiltak overfor slike land.» I februar sa 
utviklingsminister Ulstein til Tv2: «utviklingspolitikken 
aldri er slik at vi skal bruke den for å få noe tilbake. Det er 
ikke egeninteressene våre som skal styre når vi innretter 
den», og at han vil fremforhandle avtaler, men aldri kutte 
bistand for å presse fram avtaler.
 Er det aktuelt for regjeringen å kutte i bistand for å 
presse fram returavtaler?

Svar:

Bærekraftsmålene utgjør en overordnet ramme for norsk 
bistand. Tilrettelegging for trygg, regulær og ansvarlig mi-
grasjon inngår i bærekraftsmål 10 om mindre ulikhet. For 
å gjennomføre dette, er det etter regjeringens syn klart at 
irregulær migrasjon må forhindres, og at alle land må ak-
septere retur av egne borgere. Dette er et felles ansvar for 

både opprinnelsesland og destinasjonsland, som nå også 
er bekreftet gjennom FNs migrasjonsplattform. Derfor 
inngår migrasjon i vår dialog med mange utviklingsland.
 Det er viktig å legge til rette for retur og en god reinte-
grering i hjemlandet. Utgangspunktet er at alle land har 
plikt til å ta imot sine egne borgere. Norge har inngått en 
rekke returavtaler, og det er gjort store fremskritt på dette 
feltet de siste årene.
 I Granavolden-plattformen fremgår det at regjeringen 
vil «bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, 
til å sikre flere returavtaler og økt aksept for prinsippet 
om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere.
 Mange opprinnelsesland har svake offentlige institus-
joner. Bistand for å styrke landenes migrasjonsforvaltning 
er et godt sted å begynne. Folkeregistre og systemer for 
utstedelse av pass og identitetspapirer er dårlige i mange 
land. Dette er opprinnelseslandene selv opptatt av.
 FNs migrasjonsplattform inneholder også en gjen-
sidig forpliktelse til å legge til rette for trygg retur samt 
bærekraftig reintegrering i hjemlandet.
 Jeg anser ikke trussel om kutt i bistand for å være et 
godt utgangspunkt for samarbeid om retur.

SPØRSMÅL NR. 184

Innlevert 28. oktober 2019 av stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt
Besvart 4. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Havbruksnæringen må som andre viktige nasjonale 
næringer ha en enhetlig forvaltning, og ikke ulike krav og 
praksis fra kommune til kommune som vi nå ser utvikle 
seg mer og mer.
 Hvilke lovhjemler har en kommune adgang til å 
benytte seg av for å stoppe økt produksjonsvolum gitt av 
staten, og hvilken rett har en kommune til å kunne stanse 
eller utsette at rettmessig tildelt økt produksjonsvolum 
kan tas i bruk?

Begrunnelse:

Det finnes kommuner som nå helt bevisst ønsker sterk-
ere innflytelse når det gjelder oppdrett, og hvordan sjøa-
real skal reguleres og håndteres lokalt. I noen tilfeller 
har kommuner krevd nye utredninger før et lovlig økt 
produksjonsvolum kan tas i bruk. Flere ledende aktører i 
norsk sjømatnæring stiller seg tvilende til at kommunene 
har anledning til å stille ulike krav som må tilfredsstilles 
etter allerede gitte konsesjoner. Det virker påfallende at 
en kommune skal kunne stille lokale krav som gjør at en 
oppdretter som lovlig har kjøpt økt produksjonsvolum og 
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tillatelse fra staten - ikke har noen garanti for å kunne ut-
nytte de kjøpte rettighetene.
 For en kapitalkrevende næring som oppdrett virker 
forutsigbarheten inn på alle planer og vurderinger som 
må tas. I så måte ser jeg fram til å høre statsrådens vurder-
ing av lovverket i slike tilfeller.

Svar:

Innledningsvis ønsker jeg langt på vei å slutte meg til rep-
resentantens syn om at havbruksnæringen, som annen 
næringsvirksomhet, må ha en enhetlig forvaltning. Det 
er viktig for å sikre forutsigbare rammevilkår for nærings-
virksomhet.
 Representanten har i sin begrunnelse for spørsmålet 
skrevet at "Det virker påfallende at en kommune skal 
kunne stille lokale krav som gjør at en oppdretter som 
lovlig har kjøpt økt produksjonsvolum og tillatelse fra 
staten - ikke har noen garanti for å kunne utnytte de 
kjøpte rettighetene." Til dette er det å bemerke at det 
ved tildeling av tillatelser til akvakultur med laks, ørret 
og regnbueørret skilles mellom retten til produksjon 1) 
av bestemte arter i et bestemt omfang (populært omtalt 
som selskapsnivå eller tillatelsesnivå) og 2) på bestemte 
lokaliteter (lokalitetsnivå). Når myndighetene selger økt 
kapasitet på eksisterende tillatelser eller nye tillatelser, 
er det kun tillatelsen som selges. Dette innebærer at det 
ikke følger med noen rettigheter med hensyn til tildeling 
av nye lokaliteter eller endring av eksisterende lokaliteter 
- som må omsøkes separat. Jeg vil få understreke at det er 
gode grunner til dette, blant annet er det slik for å sikre 
at driften ved den enkelte lokalitet skal være miljømessig 
forsvarlig og at hensynet til fiskehelsen og dyrevelferden 
er ivaretatt. Dette gjøres hovedsakelig gjennom ulike tilla-
telser som gis i forbindelse med lokalitetsklareringer.
 Kommunene har for øvrig ingen myndighet etter det 
akvakulturregelverket som jeg har konstitusjonelt ansvar 
for. I den grad en kommune ikke ønsker at det skal eta-
bleres lokaliteter, eller at en lokalitet skal utvides, er det 
derfor med hjemmel i annet regelverk at kommunen kan 
legge begrensninger på hvilken ny akvakulturvirksomhet 
som skal foregå i sin kommune. Dette lovområdet hører 
inn under kommunal- og moderniseringsministerens 
konstitusjonelle ansvarsområde. Hun har gitt følgen-
de svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant 
Bjørnar Moxnes av 5.9.2019, besvart 11.9.2019, om kom-
munenes rett etter plan- og bygningsloven til å fremme 
miljøkrav til næringsvirksomhet i sjø og vassdrag med til-
hørende strandsone, herunder oppdrettsnæringen:

 
 "Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga 23. 
oktober 2018 ut et nytt rundskriv om lover og retningslinjer 
for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder (H-
6/18), som erstatter tidligere rundskriv T-4/96.

 Bakgrunn for arbeidet var at virkeområdet i sjø ble utvidet 
til én nautisk mil utenfor grunnlinjen i plan- og bygningsloven 
av 2008. Behovet for en helhetlig planlegging til sjøs, med en god 
samordning og avklaring av kompetansemyndigheter, har økt. 
Plan- og bygningsloven er en sektorovergripende lov som skal 
sikre en slik samordning av statlige, fylkeskommunale og kom-
munale interesser i arealbruken. Aktiv planlegging er viktig for 
å sikre både lokal verdiskapning og langsiktig bærekraftig ut-
vikling. Samtidig gjelder en rekke sektorlover i disse områdene, 
der arealplaner og sektorlovbehandling må ses i sammenheng. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor tett 
kontakt med flere departementer om disse spørsmålene, blant 
annet Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøde-
partementet.

 Når det gjelder forholdet mellom plan- og bygningsloven 
og akvakulturloven er dette omtalt i rundskriv H-6/18 pkt. 1.4 
(kommuneplan), pkt. 1.5 (reguleringsplan) og pkt. 2.6 (akvakul-
tur). Jeg viser til dette rundskrivet for utfyllende redegjørelse for 
kommunens kompetanse etter plan- og bygningsloven § 11-7 
nr.6, men vil fremheve det som står under pkt. 2.6:

 "Det vil bli gjort detaljerte vurderinger av miljøvirknin-
gene ved behandling av lokalitetssøknader etter akvakultur-
loven, som utfyller vurderingene i kommuneplanen. Det er 
derfor ikke nødvendig at alle miljøforhold er avklart i detalj i 
kommuneplanen. Kommunene bør være svært tilbakeholdne 
med å sette vilkår for akvakultur som reguleres av annet sek-
torregelverk, i sine arealplaner. Vilkår for godkjenning og drift 
av akvakultur fastsettes i lokalitetsgodkjenningssystemet som 
koordineres av fylkeskommunen."

 De konkrete sakene som nevnes i spørsmålet, gjelder Os-
terøy kommune og Tromsø kommune. I den sistnevnte kom-
munen omgjorde Tromsø kommunestyre sitt tidligere vedtak 
om å kreve lukkede anlegg for oppdrettsnæringen. Jeg mener 
at Tromsø kommunes opprinnelige vedtak må tolkes slik at det 
kun gir føringer for at miljømessige forhold er relevante og må 
tas hensyn til ved rullering av framtidige arealplaner.

 Når det gjelder planbestemmelser der det kreves bruk av 
en spesiell teknologi eller liknende, tilrår jeg at det ikke tas inn 
slike bestemmelser i arealplaner. Kommunal- og moderniser-
ingsdepartementet sendte 9. januar 2018 et brev til Nordland 
fylkeskommune, der departementet frarådet å ta i bruk bestem-
melser om lukkede anlegg i kommunale arealplaner. Dersom 
forutsetningen er at kommunene ikke ønsker akvakultur på 
stedet fordi det ikke er miljømessig forsvarlig ut fra dagens te-
knologi, blant annet av hensyn til viktige naturhensyn, bør ikke 
kommunene avsette areal til akvakultur.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer 
nå behovet for å utarbeide statlige planretningslinjer for kyst-
nære sjøområder. Forholdet mellom plan- og bygningsloven 
og sektorlovene, blant annet når det gjelder fastsetting av mil-
jøkrav, vil der være et viktig tema."
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SPØRSMÅL NR. 185

Innlevert 28. oktober 2019 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 4. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Det er viktig at vedtak i Nav får korrekt utfall på lavest 
mulig nivå, så nært brukeren som mulig. Sintef har sett på 
hvorfor så mange klagere i Nav får medhold. De avdekker 
at Nav gjør en for dårlig jobb i tidlig fase av sakene og at 
det kan skyldes for mye vekt på å nå måltall om antall ved-
tak, framfor hensynet til brukerne. En slik ledelse og prior-
itering vil bryte med forvaltningslovens krav.
 Hvilke konkrete endringer er gjort i styringen av Navs 
arbeid som konsekvens av funnene i SINTEF-rapporten?

Begrunnelse:

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningspros-
jekt som har kartlagt årsakene til at vedtak blir påklaget 
og omgjort i Nav og Trygderetten. Med vedtak menes 
vedtak om økonomiske ytelser etter folketrygdloven. Av 
alle vedtak som Nav fattet, ble 54 000 i 2015 påklagd til 
det nivået som opprinnelig fattet vedtakene, det vil si Nav 
Forvaltning. Av disse vedtakene omgjorde Nav Forvalt-
ning 22 805 (cirka 42 prosent), mens 31195 klager gikk 
til nivået over – Nav Klageinstans. I tillegg behandlet Nav 
Klageinstans 4669 anker. Denne mengden med klagesak-
er innebærer at saksbehandlere i Nav må bruke mye tid 
og ressurser på å saksbehandle og vurdere på nytt saker 
som allerede er saksbehandlet. Hovedmålsettingen med 
dette prosjektet har vært å kartlegge årsakene til at ved-
tak om økonomiske ytelser påklages og omgjøres i Nav og 
Trygderetten.
 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Sunniva 
Cristina Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis ved Institutt 
for rettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Svar:

Jeg er opptatt av at den enkeltes rettssikkerhet blir godt 
ivaretatt, og at brukere som er avhengige av ytelser fra 
Arbeids- og velferdsetaten, får riktig vedtak ved første 
gangs behandling av sin sak. Samtidig er det viktig både 
for rettssikkerheten og for den enkeltes økonomiske sit-
uasjon at det gis svar innen rimelig tid. Derfor er tilde-
lingsbrevet til Arbeid- og velferdsdirektoratet tydelig på 
at brukerne skal få utbetalt rett ytelse til rett tid, og at etat-
en skal sikre god balanse mellom kravene til kvalitet og 
kravene til saksbehandlingstid.
 Saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten skal 
ha høy kvalitet. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal følge 
med på kvaliteten og rapporterer til departementet om 

korrekte førstegangsvedtak på ulike ordninger. Likeledes 
rapporteres det om andelen omgjøringer på klager.
 Spesialiseringen av ytelsesforvaltningen er et viktig 
tiltak for å imøtekomme de svakheter som blir påpekt i 
Sintef-rapporten Omgjøring av vedtak i NAV og Trygder-
etten fra 2016, bl.a. redusere andelen omgjøringer. Som 
det går fram av budsjettproposisjonene for Arbeids- og 
sosialdepartementet de senere år, er målet med spesial-
iseringen bedre måloppnåelse med blant annet redusert 
saksbehandlingstid, bedre kvalitet og økt likebehandling. 
Jeg viser også til utviklingen av automatisert vedtaksbe-
handling som i stadig større grad vil innebære at brukerne 
ikke behøver å gi opplysninger til forvaltningen mer enn 
en gang. Det arbeides også systematisk med å forbedre in-
formasjonen til brukerne.
 I siste tertialrapportering opplyser Arbeids- og 
velferdsdirektoratet at omgjøringsprosenten er redusert 
fra 39 pst. i 2016 til 29 pst. i 2. tertial 2019. Det er altså en 
god utvikling i omgjøringer selv om det må være et mål at 
andelen omgjøringer reduseres ytterligere.
 På områder med en høy andel omgjøringer er det 
først og fremst utfordringer med å innhente nødvendig 
dokumentasjon for å få sakene tilstrekkelig belyst. Første-
gangsvedtak som var korrekte på vedtakstidspunktet ut 
fra foreliggende dokumentasjon, kan bli omgjort som 
følge av at det kommer til informasjon i saken som ikke 
var kjent for Arbeids- og velferdsetaten på vedtakstid-
spunktet.
 Jeg vil fortsette å rette søkelyset mot kvaliteten i 
saksbehandlingen i min videre dialog med Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og følge med på at utviklingen i omg-
jøringer fortsetter å gå i riktig retning.
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SPØRSMÅL NR. 186

Innlevert 28. oktober 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 8. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Mener statsråden det er akseptabelt at persondata fra nor-
ske bilister havner i Kina, og hva vil statsråden foreta seg 
for å sørge for at så ikke skjer?

Begrunnelse:

I følge NRK 28. oktober har bomselskapet Ferde basert seg 
på kinesisk arbeidskraft for å kreve inn bompenger fra bi-
listene og at mye av jobben blir utført i Kina.  Opplysnin-
gen som sendes til Kina er blant annet bilde av biler med 
registreringsnummer fra bompasseringer. Datatilsynet 
har varslet at de ser alvorlig på NRKs avsløring, at det kan 
være ulovlig og at:

 
 "det er knyttet større risiko til å behandle data i et annet 
land der vi har mindre kontroll."

 I forbindelse med fremleggelse av PSTs årlige trussel-
vurdering, uttalte PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK 4. 
februar i år at:

 
 «Vi peker på to land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samar-
beid med, og som driver etterretning mot Norge og norske in-
teresser. Det er Russland og Kina. Begge har cyberkapabiliteter 
som setter dem i stand til å etterrette og stjele informasjon fra 
Norge i cyberdomenet.»

 PST-sjefen viste videre til at Kina har en etterretning-
slov som pålegger både private virksomheter og enkelt-
personer å samarbeide med kinesiske myndigheter der-
som de blir bedt om det.

Svar:

Det er i utgangspunktet ikkje forbode å setje ut tenester 
som inneber handsaming av personopplysningar til sel-
skap i Kina, eller andre land utanfor Noreg eller EØS. Etter 
gjeldande personopplysningslov er det stilt strenge krav 
til behandlingsansvarlege, slik som bompengeselskap, 
som sender personopplysningar til land utanfor EØS. Et-
ter personopplysningsloven blir det mellom anna stilt 
krav om ei grundig risikovurdering og at ein har på plass 
avtalar som sikrar ei forsvarleg handsaming av personop-
plysningane i medhald av norsk rett, jf. personvernforord-
ninga som gjeld i EU/EØS. Dette er også Datatilsynet heilt 
klare på i dei første kommentarane til saka.
 I denne saka må vi fyrst få klarleik i kva opplysning-
ar dette gjeld og om det er persondata som er sendt ut av 
landet. Deretter må dei instansane som har som oppgåve 

å følgje med på at personvernregelverket blir etterlevd og 
at bomselskapa driv verksemda si i samsvar med inngåtte 
avtalar, få rom til å gjere jobben sin. Dette er først og 
fremst selskapet sjølv, men også fylkeskommunane som 
er eigarar av selskapet og Datatilsynet som er tilsynsmyn-
digheit.
 Fylkeskommunane som er eigarar av selskapet kan 
og skal føre kontroll med selskap som ein del av sin eigar-
skapskontroll, jf. kommuneloven § 23-4, jf. § 23-3. Kon-
trollføresegnene etter kommuneloven gir fylkeskommu-
nane moglegheit til å gå inn i selskapets interne drift og 
føre kontroll med at selskapet utøver oppgåver i medhald 
av gjeldande lover/forskrifter.
 Datatilsynet er tilsynsmyndigheita i Noreg som fører 
kontroll med at personopplysningsloven blir etterlevd. 
Datatilsynet har i sine kommentarar til saka opplyst at dei 
vil innhente informasjon frå bompengeselskapet. Even-
tuelle brot på personopplysingsloven vil bli følgt opp av 
Datatilsynet innanfor dei fullmaktene som tilsynet har. 
Ansvaret med å følgje opp at dei regionale bompengesel-
skapa etterlev vikåra i bompengeavtalen, har Samferd-
selsdepartementet delegert til Statens vegvesen. Alvorlege 
brot på personvernregelverket kan også vere et brot på 
bompengeavtalen, jf. avtalen punkt 18. Statens vegvesen 
har i denne samanheng innhenta opplysningar i saka om 
korleis desse tenestekjøpa har vore handsama.
 Eg vil følgje tett med på det vidare arbeidet som Data-
tilsynet og Statens vegvesen gjer i denne saka.
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SPØRSMÅL NR. 187

Innlevert 28. oktober 2019 av stortingsrepresentant Geir Pollestad

Besvart 31. oktober 2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Spørsmål:

Det pågår etter vedtak i Stortinget en ekstern gransking av 
Mattilsynet. Mange har erfaringer med Mattilsynet som 
de ønsker å bidra med.
 Hvordan vil statsråden sørge for at disse erfaringene 
blir tatt med som en del av granskingen og hvor kan folk 
henvende seg med sine innspill?

Svar:

Granskingen av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn 
og blå sektor har pågått siden medio september og skal 
avsluttes med en rapport 10. desember. Det er KPMG som 
gjennomfører granskingen på oppdrag fra Landbruks- og 
matdepartementet. Undersøkelsen skal dekke alle re-
gioner og type produksjoner som definert i oppdraget.

 KPMG har tilgang til data fra saker i Mattilsynets saks-
behandlingssystem, samt at de får tilsendt oversikter over 
henvendelser som hhv. Nærings- og fiskeridepartementet 
og mitt eget departement har mottatt skriftlig om Mattil-
synets tilsynspraksis fra omverdenen i perioden 1.1.2017 
– 10.11.2019.
 KPMG og LMD har lagt ut informasjon på sine respek-
tive nettsider om granskingen.
 KPMG har opprettet en egen e-postadresse dersom 
noen ønsker å formidle informasjon og/eller har innspill 
til undersøkelsene som foretas.
 Alle innspill som er sendt KPMG blir lest. Innspillene 
benyttes blant annet som grunnlag for utarbeidelse av 
intervjuspørsmål til Mattilsynet og næringsorganisas-
jonene. Innspillene vil også være viktige i arbeidet med 
ferdigstillelse av endelig rapport. Fristen for innspill til 
undersøkelsen er satt til 10. november 2019.

SPØRSMÅL NR. 188

Innlevert 28. oktober 2019 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart 1. november 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

Kan statsråden klargjøre kva som er dei samla kostna-
dane i Prop. 1 S (2019-2020) knytt til flyttinga av maritime 
overvakingsfly frå Andøya til Evenes flystasjon (altså ikkje 
medrekna kostnadane knytt til utbygging av QRA-base på 
Evenes)?

Grunngjeving:

I forbindelse med handsaminga av Prop. 1 S (2019-2020) 
spurte Senterpartiet om:

 
 «Hva er sist oppdaterte anslag for de totale kostnadene kny-
ttet til å flytte basen for maritime overvåkningsfly frå Andøya til 
Evenes, og hva er de totale utgiftene knyttet til dette prosjektet 
for statsbudsjettet 2020?»

 Finansdepartementet svarte at:

 
 «I Prop. 1 S (2019-2020) er det avsatt om lag 1,5 mrd. kroner 
til etableringen på Evenes.»

 Det framgår uklart i svaret om dette er dei totale kost-
nadane i 2020 er knytt til både flytting av maritime over-
vakingsfly og etablering av QRA på Evenes, eller hele belø-
pet på 1,5 milliarder kroner er knytt alene til flyttinga av 
maritime overvakingsfly frå Andøya til Evenes flystasjon.

Svar:

Eg syner til brev frå Stortingets president av 29. oktober 
2019, vedlagt spørsmål til skriftleg svar frå stortingsrepre-
sentant Liv Signe Navarsete, om ei klargjøring av «kostna-
dane i Prop. 1 S (2019-2020) knytt til flyttinga av maritime 
overvakingsfly frå Andøya til Evenes flystasjon (altså ikkje 
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medrekna kostnadane knytt til utbygging av QRA-base på 
Evenes)».
 I Prop. 1 S (2019-2020) er det satt av totalt om lag 1,5 
mrd. kroner for investeringar på Evenes flystasjon for eta-
blering av framskoten operasjonsbase for kampfly og base 
for dei nye maritime patruljeflya. Av dette er om lag 300 
mill. kroner spesifikt til bygging av dei nye fasilitetane til 
maritime patruljefly. Til etablering av fasilitetar for NATO 
sin kampflyberedskap er det planlagt nytta i overkant av 
100 mill. kroner i 2020. I underkant av 1,1 mrd. kroner er 

knytt til etablering og oppgradering av bygg, anlegg og 
infrastruktur som stør opp under begge kapasitetane og 
ei eventuell deployering av NATO flystyrkar. Dette er til 
dømes forlegningar for fast tilsette og vernepliktige sol-
datar, messe, straumnett, vatn, avlaup, fjernvarme, vern og 
sikring av basen, velferds- og idrettsfasilitetar, drivstoffan-
legg, luftvern osv. Korleis slike felles basekostnadar fordel-
er seg på dei ulike enkeltkapasitetane vil vere vanskeleg å 
synleggjera.

SPØRSMÅL NR. 189

Innlevert 29. oktober 2019 av stortingsrepresentant Petter Eide

Besvart 4. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

I forslag til statbudsjett 2020 foreslår regjeringen å kutte 
i antall studieplasser ved Politihøgskolen i Oslo, og ikke 
Stavern som Politihøyskolens styre foreslår.
 På hvilket grunnlag mener justisministeren at det 
tilligger Justisdepartementet å bestemme hvor nedtrek-
ket i Politihøgskolen skal tas?

Begrunnelse:

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen at «opptaket 
til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen skal «redus-
erast frå 550 til om lag 400 studentar i 2020, der nedtrek-
ket blir gjort i Oslo». Vi viser til brev fra Politihøgskolens 
styre til Justis- og beredskapsdepartementet, samt brev fra 
forskere ved Politihøgskolen til Kunnskapsdepartement-
et, der det slås fast at forslaget om at hele nedtrekket skal 
tas i Oslo er i strid med høgskolestyrets autonomi som 
fastsatt i forskrift og lov.

Svar:

Politihøgskolen har status som akkreditert høyskole, og 
er gjennom forskrift underlagt deler av universitets- og 
høyskoleloven og de alminnelige kvalitetskravene som 
gjelder for høyere utdanning. Blant annet gjelder bestem-
melsene om akademisk frihet, akkreditering og tilsyn for 
Politihøgskolen.
 Politihøgskolen er unntatt universitets- og høyskolel-
ovens bestemmelser i lovens kapittel 9, 10 og 11 som har 
egne regler om organisering av statlige universiteter og 
høyskoler. Bakgrunnen for unntakene er blant annet Poli-

tihøgskolens status som sentralt politiorgan etter politi-
loven § 16. I politiloven § 24 a fremgår det at Politihøgsko-
len er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.
 Politiloven kapittel IV a regulerer Politihøgskolens or-
ganisasjon, oppgaver, opptak, utvisning mv.
 Forskrift 25. november 2005 nr. 1330 om Politi-
høgskolens styre, oppgaver og virksomhet har utfyllen-
de bestemmelser om organisering av Politihøgskolen, 
herunder bestemmelser om Politihøgskolens styre og rek-
tor. Bestemmelsene er i stor grad likeartede med bestem-
melsene om styre og rektor ved statlige institusjoner i uni-
versitets- og høyskoleloven, men med noen unntak.
 Det følger for øvrig av forskriftens § 2 nr. 4 bokstav b) 
at styret blant annet har som oppgave:

 
 «å fastsette mål og resultatkrav for virksomheten og ha ans-
var for at Politihøgskolens økonomiske ressurser og eiendom 
disponeres i overenstemmelse med bestemmelser gitt av over-
ordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte midler 
eller andre bindende vedtak.»

 Det følger således av regelverket at Stortingets beslut-
ning om bevilgning og regjeringens føringer for Politihøg-
skolen i tildelingsbrev til Politidirektoratet, skal legges til 
grunn for opptaket.
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SPØRSMÅL NR. 190

Innlevert 29. oktober 2019 av stortingsrepresentant Guri Melby
Besvart 4. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Hva tenker statsråden om at utenlandske kvinner som 
gifter seg med nordmenn som siden viser seg å mishan-
dle dem psykisk eller fysisk, kan miste oppholdstillatelsen 
ved separasjon eller skilsmisse, samt konsekvensene dette 
har for kvinnene og insentivet det gir voldelige menn til å 
kaste dem på dør?

Begrunnelse:

NRK.no hadde torsdag 24. oktober en sak om at krisesen-
tre «over hele landet opplever at norske menn bokstavelig 
talt leverer sine utenlandske koner på døra når de er ‘fer-
dig med dem‘.»
 Svein Gjerseth, som er daglig leder ved Krisesenteret i 
Telemark, sier at «altfor mange opplever et liv med fysisk 
og psykisk vold når de flytter inn med sin norske mann. 
Etter en periode kastes de ut». Han viser til at det bare i 
Skien kommer ca. ti kvinner årlig som har blitt kastet ut 
av mannen sin, og betegner det som «nærmest en indus-
trilignende praksis», og tror det bare er snakk om toppen 
av isfjellet.
 Tove Smaadahl, som er daglig leder for Krisesenterse-
kretariatet, sier til NRK at det finnes flere tilfeller

 
 «der mennene tar kontakt med UDI for å varsle om at 
kvinnene ikke lenger er bosatt hos dem, med håp om at op-
pholdstillatelsen blir inndratt.»

 Kvinner som har fått oppholdstillatelse fordi de har 
en norsk ektefelle, har fått denne på vilkår om at de må 
bo sammen og være gift. Dermed risikerer kvinner som 
kastes ut, eller som ønsker å forlate en ektefelle på grunn 
av fysisk eller psykisk vold, å måtte reise tilbake til føde-
landet. I saken vises det til at mange kvinner vegrer seg for 
å flytte til krisesentrene, da det kan bety at de ikke lenger 
oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse.
 Konsekvensene blir altså ofte større for kvinnen – of-
feret i saken – enn for mannen som har utøvd volden. Kris-
esentrene rapporterer at enkelte menn gjentatte ganger 
«leverer» konene sine på sentrene etter en periode, for så 
å reise til utlandet for å finne en ny. De har med andre ord 
svært få forpliktelser overfor ektefellene sine, som gjerne 
står igjen uten noe.

Svar:

Kvinner med annen etnisk bakgrunn enn norsk med kort 
botid i landet er særlig sårbare i en situasjon der de ut-

settes for vold av en partner. Både manglende nettverk, 
språkkunnskaper og begrenset kunnskap om det norske 
samfunnet (hjelpeapparatet) bidrar til denne sårbarhet-
en. Regjeringen arbeider nå med en ny handlingsplan 
mot vold i nære relasjoner. Planen legges frem i 2020 og 
skal bl.a. inneholde tiltak for å forebygge volden, beskytte 
og hjelpe utsatte. Situasjonen for særlig sårbare grupper 
vil i likhet med tidligere handlingsplaner bli viet stor op-
pmerksomhet.
 I utlendingslovens forarbeider fremheves det at en 
permanent oppholdstillatelse har «praktiske fordeler for 
utlendingen, og gir trygghet rundt den fremtidige op-
pholdsstatusen», og at det «er rimelig at det stilles krav 
til oppholdets varighet og utlendingens tilknytning før 
utlendingen oppnår disse fordelene». Når hensikten med 
oppholdet i Norge er samliv med en partner her, bør hov-
edregelen være at utlendingen returnerer til sitt hjemland 
dersom samlivet opphører før det har gått tre år.
 Samtidig har lovgiver ønsket å sikre at ofre for vold i 
nære relasjoner ikke tvinges til å velge mellom å reise ut av 
Norge og å bli værende i en voldelig familierelasjon. Det er 
derfor fastsatt i utlendingsloven § 53 at personer som har 
opplevd vold i samlivsforholdet, og som har hatt en op-
pholdstillatelse som ektefelle eller samboer, etter søknad 
har rett til fortsatt opphold etter et samlivsbrudd. Bevisk-
ravet for mishandling er lavt, og bestemmelsen omfatter 
mishandling både av fysisk og psykisk art. Jeg bemerker 
at mishandlingsbestemmelsen i 2018 ble utvidet til å om-
fatte mishandling utført av andre enn samlivspartneren. 
Samtidig ble det gjort eksplisitt unntak fra kravet til sikret 
underhold i slike saker, og familie til EØS-borgere ble gitt 
en tilsvarende rett til opphold. Det er også gjennomført 
en rekke informasjonstiltak om mishandlingsbestem-
melsen, herunder på UDIs egen informasjonsside om 
vold (udi.no/vold) og nettportalen dinutvei.no, samt in-
formasjonsmateriell utarbeidet i samarbeid med sentrale 
aktører på feltet.
 For å forhindre at utenlandske statsborgere havner 
i en situasjon med mishandling, følger det av utlending-
sloven § 40 femte ledd at en ektefelle kan nektes opphold-
stillatelse i familieetablering dersom det er mest sannsyn-
lig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet 
eller grovt utnyttet. Det kan typisk være aktuelt å avslå en 
søknad på dette grunnlaget dersom referansepersonen 
har utsatt en tidligere ektefelle for mishandling. Jeg vil im-
idlertid bemerke at det ifølge tall fra UDI er relativt få saker 
hvor samme person er referanseperson for ektefelle, sam-
boer eller forlovede mange ganger. I perioden 2004–2018 
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har om lag 1 850 personer vært referanseperson i sak om 
familieinnvandring med utenlandsk ektefelle, samboer 
eller forlovede mer enn én gang. I samme periode ble det 
innvilget 112 750 søknader om familieinnvandring med 
ektefelle, samboer eller forlovede. I perioden var bare om 
lag 30 personer referanse-person i tre ulike familieinnvan-
dringssaker, og det var ett tilfelle hvor samme person var 
referanseperson i fire ulike familieinnvandringssaker. Jeg 
må imidlertid ta forbehold om at UDI ikke har statistikk 
fra før 2004, og at det derfor ikke kan utelukkes at flere har 
vært referanseperson mer enn to ganger. Videre kan tall-
ene være usikre som følge av mulige feilregistreringer av 
referansepersoner.

 Jeg vil også vurdere ytterligere tiltak for å hindre at 
utenlandske statsborgere kommer til Norge og havner 
i en situasjon hvor de blir utnyttet og mishandlet i sam-
livsforholdet. I den forbindelse vil jeg vise til regjeringens 
politiske plattform, hvor det fremgår at regjeringen vil 
stramme inn regelverk og praksis, og fremme tiltak bl.a. 
for å forhindre gjentagende familieinnvandring. Punktet i 
Granavoldenplattformen er nå under oppfølging i depar-
tementet.
 Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 149 fra 
stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

SPØRSMÅL NR. 191

Innlevert 29. oktober 2019 av stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø
Besvart 6. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Hva mener statsråden om enkelte forbrukslånsbanker 
praksis med oppkjøp av sentrale søkeord som "gjeldsreg-
isteret" og overholdelsen av markedsføringsreglene ge-
nerelt (i lys av Forbrukertilsynets rapporter), og vil stats-
råden gå nærmere gjennom reglene for å vurdere mulige 
innstramminger?

Begrunnelse:

De siste årenes vekst i forbrukslån gir grunn til bekymring. 
Vi har som samfunn et sosialt medansvar for å forebygge 
at sårbare medmennesker pådrar seg en gjeld de ikke klar-
er å betjene. Om for mange husholdninger får en gjeld de 
ikke klarer å tilbakebetale, kan det på sikt også utgjøre en 
utfordring for landets finansielle stabilitet. De ikke-sosial-
istiske partiene har i regjering derfor gjort en rekke inn-
stramminger for å bremse veksten i forbrukslån. Det er 
blant annet lagt ned forbud mot aggressiv markedsføring 
og forskriftsfestet strengere utlånsregler. Et av de ferskeste 
tiltakene er innføringen av et gjeldsregister, som har vært 
operasjonelt fra 1.juli. Gjeldsregisteret vil være et viktig 
verktøy for at bankene skal kunne foreta en korrekt kred-
ittvurdering. Det vil også være et godt hjelpemiddel for 
forbrukere som ønsker å få oversikt over sin usikrede gjeld 
og rydde opp i økonomien. For folk som etter 1.juli ville få 
oversikt over sin utestående gjeld og søkte opp gjeldsreg-
isteret på Google, var det imidlertid noe annet enn regis-
teret som kom opp: tilbud om forbrukslån. Det skyldes at 

flere banker hadde kjøpt søkeordet "gjeldsregister". Den 
ivrige markedsføringen av forbrukslån foregår i mange 
kanaler og flater. Spill-reklamene og reklamene for forb-
rukslån går om hverandre på flere av TV-kanalene, og for-
brukslånstilbud vil kunne dukke opp som reklameannon-
ser i mailboksene til landets mange gmail-brukere. I tillegg 
erfares det at flere av bankene driver markedsføring som 
er helt på kanten og i gråsonen av regelverket. Forbruk-
ertilsynet har også ved gjentatte anledninger avdekket at 
flere av forbrukslånsbankene over tid har brutt markeds-
føringsreglene. Undertegnede mener derfor det er på tide 
med en ny gjennomgang av regelverket, for å vurdere 
mulige innstramminger.

Svar:

Jeg vil innledningsvis si at jeg er glad for at vi nå har fått i 
gang ordningen med gjeldsinformasjon, eller gjeldsregis-
ter, som mange kjenner ordningen som. Bankene kan nå 
kontrollere hvor mye forbruksgjeld kunder som søker lån 
har fra før, noe som vil gjøre kredittvurderingene bedre 
og tryggere. Dette er et svært viktig virkemiddel i arbeidet 
med å forebygge gjeldsproblemer i private hushold. Ved 
siden av dette, vil gjeldsregistrene også kunne hjelpe for-
brukerne til å få bedre oversikt over egen gjeld, og derved 
kanskje motivere eller påskynde de som har problemer 
til å finne en løsning. I den forbindelse er det ikke bra at 
det dukker opp reklame for mer kreditt i stedet for, eller 
i tillegg til, gjeldsregistrenes nettsider. Det er jo ikke ulov-
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lig å kjøpe opp og bruke søkeord på denne måten, men, 
som jeg også tidligere har uttrykt, synes jeg det er en kyn-
isk praksis. Problemet har for øvrig blitt mye mindre den 
senere tid, så det ser ut til at de som har benyttet denne 
formen for markedsføring har forstått dette selv også.
 Når det gjelder spørsmålet om markedsføringsre-
glene på dette området generelt, vil jeg nevne at regjerin-
gen over lengre tid har vært bekymret for situasjonen på 
markedet for forbrukslån, og satt inn flere tiltak for å brem-
se utviklingen. En forskrift om markedsføring av kreditt 
som ble fastsatt i april 2017 skal motvirke aggressiv og 
pågående kredittmarkedsføring som leder forbrukernes 
oppmerksomhet bort fra mulige negative konsekvenser 
ved låneopptaket. I februar i år fastsatte Finansdeparte-
mentet en forskrift med krav til bankenes utlånspraksis 
for forbrukslån. Forskriften stiller bl.a. krav om at den som 

innvilges forbrukslån må ha en viss betjeningsevne, ikke 
ha for mye gjeld i forhold til inntekten og at det må betales 
avdrag. Som det fremgår av Finansmarkedsmeldingen 
som ble lagt frem i april i år (Meld. St. 24 (2018-2019) s. 99) 
har Justis- og beredskapsdepartement nedsatt en arbeids-
gruppe som skal utrede endringer i inkassoregelverket. 
Samme departement arbeider for tiden også med en ny 
finansavtalelov som vil ha betydning for forbrukslån. Når 
dette forslaget er fremlagt for Stortinget, vil regjeringen 
gjøre en vurdering av om det trengs ytterligere innstram-
minger av reglene for markedsføring av kreditt.
 Som det fremgår, har regjeringen den siste tiden gjort 
et betydelig arbeid for å motvirke problemene på marke-
det for forbrukslån. Flere av tiltakene er relativt nye. Der-
som det skulle vise seg at den ønskede effekten uteblir, vil 
vi måtte vurdere flere tiltak.

SPØRSMÅL NR. 192

Innlevert 29. oktober 2019 av stortingsrepresentant Sheida Sangtarash
Besvart 8. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Mener statsråden at NBTS skal drive opplæring eller på 
andre måter være sentrale i opprettelsen av nye behan-
dlingstilbud for transpersoner, og hvordan mener stats-
råden at dette er en avmonopolisering av behandlingstil-
budet?

Begrunnelse:

I sitt svar til SVs forslag (Dok 8:167 S), skriver statsråden at:

 
 «Helse Sør-Øst RHF opplyste før sommeren at de er i dialog 
med to helseforetak om å utvikle et regionalt utredningsteam 
innen kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens, i et regionalt samar-
beid med Oslo universitetssykehus og Nasjonal behandlingst-
jeneste for transseksualisme.»

 Etter undertegnedes oppfatning innehar ikke NBTS 
kompetanse nok for å gi behandling til store deler av 
pasientgruppa de er pliktig å behandle, at de ikke forhold-
er seg til ICD11 og de nye kriteriene for diagnosen kjønn-
sinkongruens og at de verken utreder eller behandler ik-
ke-binære. Manglende kompetanse til å sette diagnoser 
på de som har tatt deler av sin kjønnsbekreftende behan-
dling kommunalt eller privat er også en utfordring. NBTS 
skriver i klage til fylkesmannen i Agder:

 «NBTS har ikke mulighet til å stille sikker diagnose eller 
kvalitetssikre det diagnostiske arbeidet når denne type behan-
dling er påbegynt eller påbegynnes før man er ferdige med 
utredningen ved NBTS.»

 I effekt betyr det også at NBTS, på tross av tydelig in-
struks fra statsråd Bent Høie, fortsetter sin praksis med å 
ikke gi helsehjelp til pasienter som har mottatt helsehjelp 
andre steder før de kommer til NBTS. NBTS er også tydelig 
på at de opplever det svært utfordrende å møte pasienter 
som har diagnoser fra før. De behandler heller ikke per-
soner med en BMI over 30 eller personer som de betegn-
er som rusmisbrukere.  Den ovennevnte informasjon har 
kommet frem i klager NBTS har sendt til fylkesmannen, 
innlegg de har holdt hos Helsedirektoratet, deres egne 
nettsider, journalnotater delt med medlemmer og fore-
drag de selv holder for DPSer og andre rundt om i lan-
det. Derfor er undertegnede i stor tvil om NBTS innehar 
kompetansen som er nødvendig for å drive opplæring av 
annet helsepersonell, og mener derfor det er uforsvarlig 
å bruke deres praksis som utgangspunkt for opprettelsen 
av nye tilbud. Dersom man tillater NBTS å ha en sentral 
rolle i dette vil vi ha de samme problemene på flere sted-
er heller enn et helhetlig og forsvarlig behandlingstilbud. 
Om NBTS nok en gang får beholde sitt faglige monopol og 
definisjonsmakt i opprettelsen eller ansvarsfordelingen i 
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et desentralisert tilbud vil hensikten med forslaget som er 
fremmet falle bort.

Svar:

Spørsmålet er blitt forelagt for Helse Sør-Øst RHF som ut-
taler følgende:

 
 "En landsfunksjon for transseksualisme ble etablert på Rik-
shospitalet i 1992. Tjenesten ble gjennomgått og vurdert faglig 
i 2008/2009 og godkjent som Nasjonal behandlingstjeneste for 
transseksualisme 7. juli 2011, i henhold til gjeldende regelverk 
(jf. forskrift nr. 1706 og Veileder for nasjonale tjenester i spesial-
isthelsetjenesten, sist revidert i februar 2019).

 I 2017 ble det gjennomført en helhetlig gjennomgang av 
Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) og 
øvrige flerregionale og nasjonale behandlingstjenester. Målet 
med gjennomgangen var å vurdere følgende:

 a) Om det er behov for endring/videreføring av tjenestene.
 b) Om tjenestene har nådd sine egne kvalitetsmål.
 c) Om tjenestene tilfredsstiller krav om likeverdig tilg-
jengelighet for hele landet.

 Gjennomgangen ble gjort av en arbeidsgruppe med delt-
agere fra de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. 
[…] Etter gjennomgangen besluttet Helse- og omsorgsdeparte-
mentet å videreføre Nasjonal behandlingstjeneste for transsek-
sualisme. Tjenesten forplikter seg til å formidle behandlingsre-
sultater, delta i forskning og etablere forskningsnettverk, bidra 
i relevant undervisning, sørge for veiledning, kunnskaps- og 
kompetansespredning til helsetjenesten og andre tjenest-
eytere, jf. § 4.4 i Veileder for nasjonale tjenester i spesialisthel-
setjenesten. Det følger av dette at tjenesten har en forpliktelse 
til å bidra i arbeidet med å utvikle regionale utredningstilbud i 
regionen.

 Behandlingstjenesten har de siste årene opplevd et betyde-
lig økt antall henvisninger av personer med kjønnsinkongru-
ens.

 I 2018 ble et interregionalt utredningsarbeid ferdigstilt, 
og det ble konkludert med at det er nødvendig å styrke utred-
nings- og behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon-
gruens. Helse Sør-Øst RHF har på bakgrunn av dette gitt Oslo 
universitetssykehus HF en ekstrabevilgning på to millioner kro-
ner i 2019 for å styrke utredningskapasiteten ved NBTS. Videre 
har Helse Sør-Øst RHF bevilget fire millioner kroner for å eta-
blere regionale utredningsteam ved ytterligere to helseforetak 
i Helse Sør-Øst. Det er etablert dialog mellom NBTS og aktuelle 
kliniske miljøer i Akershus universitetssykehus HF og Sykehu-
set i Vestfold HF om styrking av tilbudet. Dette arbeidet legger 
til grunn forståelse av kjønnsinkongruens som fremkommer av 
diagnoseklassifikasjonen ICD-11.

 ICD-10 er fortsatt den gjeldende diagnoseklassifikasjo-
nen i Norge. Den reviderte versjonen (ICD-11) ble godkjent av 
Verdens helseorganisasjon i mai 2019 og det er ikke besluttet 
hvilket tidspunkt denne vil erstatte ICD-10 i Norge. Fra 2020 
vil det imidlertid bli innført midlertidige koder i ICD-10 som 
gjenspeiler diagnosekriteriene for kjønnsinkongruens hos 
barn og unge og voksne i ICD-11, og som legges til grunn for vi-
dereutviklingen av tjenestetilbudet. Disse vil erstatte diagnosen 
«transseksualisme» (kode F64.0 i ICD-10).

 Stortingsrepresentanten viser i sin begrunnelse til at tje-
nesten ikke gir helsehjelp til pasienter som har mottatt helse-
hjelp andre steder før de kommer til NBTS. Helse Sør-Øst RHF 
har i denne saken innhentet en redegjørelse fra NBTS, og får 
opplyst at tjenesten gir helsehjelp også til pasienter som har 
mottatt helsehjelp andre steder før de kommer til behan-
dlingstjenesten. NBTS barn og unge tar imot alle som opplever 
kjønnsidentitetsutfordringer, kjønnsinkongruens og eventuelt 
kjønnsdysfori. Utforsking av kjønnsidentitet er en viktig del av 
utredningen der både binær og ikke-binær identitet er tema.

 Helse Sør-Øst RHF kan for øvrig opplyse om at NBTS 
har tydeliggjort krav til henvisninger og har utviklet sjekklis-
ter for henvisere. Helse Sør-Øst RHF er kjent med at det har 
forekommet at henvisninger er blitt videresendt fra NBTS til 
relevant instans dersom det ikke er gjennomført grunnleg-
gende utredning som spesifisert i kravene til henvisninger." 

SPØRSMÅL NR. 193

Innlevert 29. oktober 2019 av stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol
Besvart 6. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvilke muligheter har ulike hjelpetiltak i dag for å fange 
opp et slikt nettverk og hva vil helseministeren gjøre for å 
forebygge negative og potensielt fatale konsekvenser av at 
unge møtes og påvirker hverandre på slike møteplasser?

Begrunnelse:

27.10.2019 avslørte NRK i en Innafor-dokumentar et so-
sialt nettverk på bildedelingstjenesten Instagram hvor 
unge jenter deler bilder og tekster om selvskading og 
selvmord. Over 500 norske jenter deltar i nettverket og i 
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løpet av få år har 15 jenter som var en del av nettverket 
begått selvmord.

Svar:

Utviklingen vi har sett og som er avdekket av NRK om 
at mange unge i Norge oppsøker nettverk hvor det deles 
bilder og tekster om selvskading og selvmord er bekym-
ringsfull. I disse nettverkene kan barn og unge være anon-
yme, og nettverkene er også skjulte.
 Det viktigste hjelpetjenestene kan gjøre er å møte 
barn og unge slik at de opplever seg forstått og å tilby an-
dre arenaer enn slike skjulte nettverk hvor de kan snakke 
om sine problemer og finne støtte, samt gi god helsehjelp.
 Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene, og 
vi involverer barn og unge i arbeidet. Ventetidene går ned, 
og vi har fått flere hundre nye psykologstillinger i kom-
munene. Fra årsskiftet skal alle kommuner ha psykolog-
kompetanse.
 Psykisk helsevern for barn og unge har en viktig rolle 
i å forebygge, behandle og hjelpe barn og unge som er i 
risiko for, eller som har forsøkt å ta livet av seg. God utred-
ning og behandling er vesentlig. Behandlere skal kartlegge 
aktuelle risikofaktorer i barn og unges liv. Ettersom sosiale 
medier er en sentral del av hverdagen hos mange barn og 
unge er det viktig å snakke med dem om dette, for å finne 
ut om det kan være kilde til vansker. Dersom sosiale me-
dier fremstår som en risikofaktor bør det være et naturlig 
tema i behandlingen.
 Pakkeforløpene innen psykisk helse og rus, barn og 
unge, har anbefalinger knyttet til kartlegging og oppfølg-
ing ved selvmordsrisiko. Der det fremkommer økt risiko 
for selvmord må det gjøres en løpende risikovurdering og 
iverksettelse av forebyggende tiltak. Vi vet at overganger 
er risikofylte perioder, og det er også rutiner for hva som 
skal gjøres ved avslutning av pakkeforløp. Generelle pa-
kkeforløp på psykisk helse og rusområdet er innført i 2019 
og alle som henvises til spesialisthelsetjenesten skal nå 
henvises til et pakkeforløp. Dette vil gi en mer systematisk 
oppmerksomhet mot selvmordsfare enn før.
 Regjeringen arbeider nå med ny handlingsplan for 
forebygging av selvmord. Arbeidet ledes av mitt departe-
ment. Skadelig innhold på internett er en del av planen. 
Jeg vil vurdere om helsepersonells kompetanse om skade-
lig innhold på internett bør inkluderes. Samtidig ser vi at 
det er nødvendig med et samarbeid mellom flere departe-
menter og andre aktører for å bidra til å forebygge skadev-
irkninger av innhold på internett, og det må derfor være 
bred involvering i arbeidet med dette området.
 Regjeringen arbeider allerede med denne problem-
stillingen på flere måter. Det er nylig gjennomført en norsk 
datainnsamling som del av det internasjonale forskning-
sprosjektet EU Kids Online for å få for mer kunnskap om 
barns bruk, risiko og erfaringer med internett.

 I juni i år satte regjeringen ned et tverrfaglig utvalg 
med kompetanse fra jus, kriminologi, medievitskap, 
psykologi og pedagogikk, som skal se på hvordan barn kan 
vernes mot skadelig medieinnhold. Utvalget skal skissere 
tiltak som kan verne barn mot skadevirkninger av ekspo-
nering av innhold på elektroniske medier. Utvalget skal 
også vurdere hvordan barn selv produserer, publiserer og 
deler på nett. Det skal først og fremst vurderes forebyggen-
de tiltak som kan gjøre barn tryggere og mer kompetente i 
møtet med digitale tjenester.
 I dag foregår store deler av barn og unges oppvekst 
på internett. Sosiale medier er en naturlig del av barn og 
unges liv, og det kan ikke skilles mellom «virkelige liv» og 
«nettliv». Sosiale medier er en viktig arena som gir mange 
muligheter, blant annet for å få venner og å finne støtte 
når man har det vanskelig. Det er viktig å øke barn og ung-
es kunnskap og bevissthet om de negative konsekvensene 
tilhørighet til disse nettverkene også kan ha. Det betyr 
at både foreldre og skole har en oppgave hvis betydning 
ikke kan overvurderes. Regjeringen innfører i 2020 det 
tverrfaglige temaet livsmestring og folkehelse i skolen. 
Dette skal medvirke til at elevene utvikler kompetanse 
som fremmer god helse og setter dem i stand til å hånd-
tere ulike utfordringer i livet, for eksempel mediebruk, og 
bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, 
og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig 
måte. Det betyr at også de som underviser må ha god 
kunnskap om slike nettverk og kunne se faresignalene når 
de opptrer.
 Kunnskapen vår om aktivitet på sosiale medier og 
problemstillinger rundt dette er foreløpig ikke veldig stor, 
både regjeringen og jeg som helseminister vil fortsette å 
arbeide med disse temaene.
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SPØRSMÅL NR. 194

Innlevert 29. oktober 2019 av stortingsrepresentant Hadia Tajik
Besvart 6. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Siden det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskud-
det skal være et mål for underliggende utvikling i offen-
tlige finanser, kan finansministeren forklare hvorfor det 
ikke er korrigert for meget store engangsekstrainntekter 
fra salg av klimakvoter i 2020 og noe i 2019, f. eks. ved en 
glattingsmetode som fordeler engangsinntektene over 
flere år ved beregning av det strukturelle, oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet, og kan finansministeren si hvor 
mye salget av klimakvoter alene ventes å redusere han-
dlingsrommet i budsjettet for 2021 og videre?

Begrunnelse:

Tabellene 5.1 og 5.2 i Gul Bok viser, ifølge Gul Bok, «kon-
sekvensene for 2021, 2022 og 2023 av regjeringens forslag 
til budsjett for 2020». Fra 2020 til 2021 svekkes balansen 
med hele 16 379 mill. kroner. Av dette er 9 295 mill. kro-
ner økte utgifter, mens inntektene utenom skatter og 
avgifter reduseres med 7 084 mill. kroner. Finansdepar-
tementet viser til bortfallet av engangsinntekter fra salg 
av klimakvoter i 2020 som en hovedårsak til de lavere 
inntektene. I svar på budsjettspørsmål nr. 954 fra Arbei-
derpartiet skriver Finansdepartementet:

 
 «….I beregningen av SOB (det strukturelle, oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet) er formålet å gi et mål for underliggen-
de utvikling i offentlige finanser, og derfor korrigeres det for 
konjunkturmessige bevegelser i skatter og avgifter.»

Svar:

Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet 
(SOB) er et mål for den underliggende utviklingen i of-
fentlige finanser. I beregningen er inntekter og utgifter 
fra petroleumsvirksomheten holdt utenom. Videre er det 
korrigert for at skatter, avgifter og ledighetstrygd varier-
er med konjunkturene. Ved å styre etter den strukturelle 
budsjettbalansen legger vi til rette for at de automatiske 
stabilisatorene i budsjettet får virke, slik at finanspolitik-
ken ikke bidrar til å forsterke konjunktursvingningene i 
økonomien.  I den strukturelle oljekorrigerte budsjettbal-
ansen korrigeres det også for avvik fra normalnivåer for 
statens renteinntekter og utgifter, for overføringene fra 
Norges Bank og pensjonspremier i helseforetakene, samt 
for regnskapsmessige omlegginger mv.
 Norge er en integrert del av EUs kvotesystem, og vi 
har i mange år ventet på å få selge våre klimakvoter på 

en felles europeisk auksjonsplattform. På grunn av fors-
inkelser med vår tilknytning til auksjonsplattformen ute-
ble inntektene lenge, og Norge akkumulerte i perioden 
2013–2018 et stort antall usolgte kvoter. I forbindelse 
med at salget omsider skulle starte tidligere i år, besluttet 
EU-kommisjonen å fordele Norges beholdning av usolgte 
kvoter jevnt ut over auksjonene i 2019 og 2020 for at sal-
get av det akkumulerte auksjonsvolumet ikke skulle på-
virke prisen i markedet. Salget av norske kvoter følger det 
harmoniserte EU-regelverket, herunder kvotedirektivet 
og auksjonsforordningen. Det er ikke anledning til å hol-
de tilbake eller slette kvoter.
 I Nasjonalbudsjettet 2020 er inntektene fra salg av 
klimakvoter anslått til 5 mrd. kroner i 2019 og 8,3 mrd. 
kroner 2020. Når de akkumulerte kvotene er solgt, er det 
grunn til å vente betydelig lavere årlige inntekter fremov-
er, anslagsvis rundt 1 mrd. kroner ved dagens kvotepriser. 
Som det fremgår i kapittel 5 i Gul Bok bidrar bortfallet av 
klimakvoteinntekter til at inntektssiden i 2021-budsjettet 
anslås å svekkes med vel 7 mrd. kroner.
 Det er vanlig at det fra et år til det neste kan være rel-
ativt store endringer i enkeltstående utgifts- eller inntekt-
sposter på budsjettet uten at disse trendberegnes i depar-
tementets beregninger. Også i enkelte tidligere år har det 
vært budsjettert med inntekter fra salg av klimakvoter 
uten at disse ble trendberegnet. Om vi nå skulle etter-
beregnet en slik trend, vil det bl.a. ha som konsekvens at 
vi måtte skrevet opp de strukturelle inntektene også for 
årene bak oss hvor det ikke var slike inntekter. Departe-
mentet har på denne bakgrunn ikke ansett det som hen-
siktsmessig å erstatte de anslåtte inntektene fra salg av 
klimakvoter med en beregnet trend for disse inntektene.



60 Dokument 15:2 –2019–2020

SPØRSMÅL NR. 195

Innlevert 30. oktober 2019 av stortingsrepresentant Jan Bøhler
Besvart 6. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hva har Norge gjort for å protestere mot unntakstil-
standen, og hvilke initiativer planlegger regjeringen fram-
over?

Begrunnelse:

Helt siden selvstendigheten fra britene i 1947 har Jam-
mu og Kashmir-regionen, som ligger mellom Pakistan, 
India og Kina, vært et omstridt område. FNs plan om en 
folkeavstemning om kashmirerne vil ha selvstendighet 
eller tilhøre India eller Pakistan har aldri blitt gjennom-
ført. Men India har hatt en grunnlovsparagraf som slår 
fast at den indiske delen av Kashmir skal ha spesielle 
rettigheter og stor grad av selvstyre. Fra 5. august fjernet 
imidlertid regjeringen i India denne grunnlovsparagrafen 
og innførte unntakstilstand. Det meldes om omfattende 
brudd på menneskerettighetene og om vold, undertryk-
king og arrestasjoner av opposisjonelle. Bevegeligheten er 
svært begrenset, og tilgangen på internett skal være fjer-
net, så verden får vite lite om hva som skjer i det lukkede 
området. Både Pakistan og Kina har fordømt unntakstil-
standen og bedt India holde seg til tidligere avtaler og 
FN-vedtak. Spenningen er særlig stor i grenseområdene 
mot Pakistan hvor det foregår storstilt opprusting på 
begge sider og har vært farlige militære hendelser. Raf-
tostiftelsen har hatt et fokus på Jammu og Kashmir siden 
Ahangar og Parve vant Raftoprisen i 2017. Nå har stiftels-
en sendt en hasteresolusjon til Europaparlamentet hvor 
de understreker alvorligheten av bruddene på mennesk-
erettighetene som unntakstilstanden fører til. Norge har 
tidligere kunnet bidra til å få i gang dialog i området.

Svar:

Det indiske parlamentet vedtok 5. august å oppheve par-
agraf 370 i den indiske grunnloven, som omhandlet del-
staten Jammu og Kashmirs særstilling i unionen. Jammu 
og Kashmir mistet dermed status som delvis autonom 
delstat, og området ble midlertidig omgjort til to territor-
ier administrert av sentralmyndighetene. Vedtaket trådte 
i kraft 31. oktober.
 Samtidig som parlamentet vedtok lovendringen inn-
førte indiske myndigheter sikkerhetstiltak i deler av den 
tidligere delstaten. Det ble innført portforbud, og mo-
bilnett og internett ble stengt. Et stort antall mennesker, 
inkludert flere opposisjonspolitikere, ble satt i husarrest. 

Myndighetene begrunnet sikkerhetstiltakene med et øn-
ske om å hindre opptøyer og voldelige sammenstøt.
 Den indiske regjeringen forklarer lovendringen med 
at delstatens særstilling har vært en kilde til nasjonal split-
telse og et hinder for vekst og utvikling. Det framholdes at 
det aldri var meningen at delstatens særstilling skulle være 
permanent. Det har videre blitt gjort klart at fjerningen av 
paragraf 370 er et internt anliggende, innenfor grunnlov-
ens rammer. I tråd med grunnlovens bestemmelser vil in-
disk høyesterett vurdere om vedtaket er lovmessig fattet. 
Fra norsk side vil vi følge nøye med på denne prosessen.
 Norge har langvarige og gode forbindelser til India. I 
dialog med indiske myndigheter uttrykker vi bekymring 
for menneskerettighetssituasjonen, og klare forventnin-
ger om at India overholder sine menneskerettighetsforp-
liktelser i Kashmir. Dette inkluderer å opptre i tråd med 
folkeretten i sin håndtering av konflikten med Pakistan, 
en viktig underliggende årsak til spenningene i området.
 Norge har ved gjentatte anledninger oppfordret India 
og Pakistan til å gå i dialog for å finne en fredelig løsning 
på den langvarige konflikten. En forutsetning for norsk 
engasjement i den bilaterale konflikten er at begge parter 
ønsker det. Dette er ikke tilfellet i denne situasjonen, og 
handlingsrommet er derfor begrenset for eksterne ak-
tører.
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SPØRSMÅL NR. 196

Innlevert 30. oktober 2019 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 5. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Mener statsråden det er riktig dersom barnebidrag blir 
utbetalt til personer som ulovlig har bortført barn fra 
Norge, og vil han eventuelt ta en ny runde på lovteksten 
for å se på 1) om regelverket virker etter sin hensikt og 2) 
om det er mulig å utforme et regelverk som åpner for at 
barnebidrag til en person kan stanses i slike tilfeller som 
beskrevet, til tross for at en domstol i utlandet har et an-
net syn enn norske myndigheter?

Begrunnelse:

Nettavisen har flere ganger, sist 28. oktober, skrevet om 
en person som betaler barnebidrag til en kvinne som skal 
ha bortført deres felles barn fra Norge til Sør-Amerika. 
Det opplyses i saken at kvinnen er siktet for kidnapping 
i Norge og mannen er tilkjent hovedomsorgen for barnet 
i Norge. Likevel krever NAV inn barnebidrag som sendes 
kvinnen. Saken anses avsluttet fordi domstolen i mors 
hjemland har avgjort at barnet ikke skal tilbake til Norge, 
til tross for Haagkonvensjonens bestemmelser. Slike ut-
slag kan tyde på at dagens regelverk er mangelfullt eller at 
det har en annen virkning enn tiltenkt.
 Jeg er fullt innforstått med at statsråden verken kan 
gjøre noe med domsavgjørelser som er fattet i Norge eller i 
utlandet, men det burde være mulig å utforme et regelverk 
som åpner for å stanse denne type ytelser som betales til 
personer i utlandet selv om en domstol i et annet land har 
et annet syn på saken enn norske myndigheter.

Svar:

Spørsmålet er rettet til justis- og innvandringsministeren, 
men besvares av meg, som ansvarlig statsråd for lov om 
stans i utbetalinger etter barnebortføring.
 Jeg har stor forståelse for at det er svært krevende for 
foreldrene som opplever at barnet deres blir bortført til 
et annet land. Regjeringen har derfor innført en lov som 
bestemmer at ytelser og barnebidrag skal stanses i slike 
tilfeller. Barn har imidlertid krav på forsørgelse fra begge 
sine foreldre uavhengig av hvor barna bor eller opphold-
er seg. Dersom barn bortføres fra Norge, påvirkes ikke 
foreldrenes forsørgingsplikt, men bidraget vil kunne bli 
satt på sperret konto. Barnets formelle bosted endres ikke 
ved en ulovlig bortføring etter Haagkonvensjonen 1980 
om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring. 
Konvensjonens formål er at barn skal tilbakeføres til 
bostedslandet så raskt som mulig.

 Et barnebidrag skal innkreves etter de vanlige reglene, 
som om bortføringen ikke hadde skjedd. I tilfeller der bar-
net tas ut av landet, og det er fastsatt et barnebidrag, stans-
es derfor ikke innkrevingen av det løpende barnebidraget, 
men vil som nevnt kunne bli satt på sperret konto.
 Forholdene som spørsmålet tar opp ble berørt i 
forberedelsen av loven om stans i utbetalinger etter 
barnebortføring, og der kommer avveiningene lovgiver 
foretok fram. Reglene skal gjøre det mulig å legge et press 
på bortføreren om å få bragt bortføringssituasjonen til 
opphør. På den andre skal det tas tilstrekkelig hensyn til 
barnet og dets behov for økonomisk underhold uavhen-
gig av hvor det oppholder seg.
 Regjeringens ekspertorgan i lovsaker, Lovavdelingen, 
pekte i lovforberedelsen på at tilbakehold av barnebidrag 
i ubegrenset tid kan innebære en utfordring for Norges 
internasjonale forpliktelser. Regelverket har derfor fast-
lagt at den konkrete vurderingen av om utbetalinger skal 
stanses må balansere flere, til dels, motstridende hensyn. 
Det skal legges vekt på hvilken betydning en stans i ut-
betalingen av barnebidraget kan ha for muligheten for 
at barnet blir tilbakeført. Dette momentet vil ifølge forar-
beidene svekkes i takt med tiden som har gått siden bort-
føringen skjedde.
 Regelverket skal anvendes i konkrete enkeltsaker, og 
jeg kan ikke kommentere dem.
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SPØRSMÅL NR. 197

Innlevert 30. oktober 2019 av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård
Besvart 7. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Vil regjeringen ta initiativ til å samarbeide med andre land 
for å vurdere økonomiske og politiske sanksjoner mot Is-
rael dersom de folkerettsstridige sidene av fengslingsprak-
sisen overfor palestinske barn ikke snarlig endres?

Begrunnelse:

FN/UNICEF publiserte i februar 2013 en omfattende rap-
port om hvordan palestinske barn ned til 12 år blir be-
handlet i det israelske militære rettssystemet som gjelder 
for dem, i motsetning til israelske mindreårige som blir 
behandlet etter sivilrettslig lov. Rapporten konkluderte 
med at mishandling (ill-treatment) av barn som kommer 
i kontakt med det militære varetekts-systemet, synes å 
være omfattende, systematisk og institusjonalisert gjen-
nom hele prosessen, fra det øyeblikk barnet blir arrest-
ert, gjennom rettsforfølgelse (prosecution) og eventuell 
dom.” Rapporten sier videre at ingen andre land enn Is-
rael praktiserer systematisk rettsforfølgelse av barn gjen-
nom militære domstoler. UNICEF konkluderte i 2013 
med 38 spesifikke anbefalinger som var utformet for å 
sikre at behandlingen av palestinske barn skjedde i tråd 
med Barnekonvensjonen og den internasjonale folker-
etten. En etterfølgende evaluering av UNICEF (2016) viste 
at forholdene ikke var nevneverdig bedret.
 I 2019 har organisasjonen Military Court Watch gjort 
en evaluering som konkluderte med at kun én av anbe-
falingene fra UNICEF i 2013 var tatt til følge. Fortsatt er 
det 73 % av barna som arresteres som ikke får tilgang til 
advokathjelp, og halvparten av dem blir tvangsflyttet fra 
Vestbredden til Israel, i klar strid med den 4. Genève-kon-
vensjon og klassifisert som en krigsforbrytelse i henhold 
til internasjonal folkerett. Det foreligger grundig doku-
mentasjon av at israelsk militær menneskerettsstridig 
og folkerettsstridig rettsforfølgelse av palestinske barn 
fortsatt er ’omfattende, systematisk og institusjonalisert’. 
Utenriksdepartementet har hatt kjennskap til dette siden 
UNICEF-rapporten forelå i 2013.
 Regjeringen sier i Granavollen-erklæringen at den vil 
føre en verdiforankret utenrikspolitikk. Sitat: Regjeringen 
vil ”samarbeide med andre land for å gjennomføre økon-
omiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvaren-
de brudd på folkeretten.”

Svar:

Jeg er bekymret over israelske myndigheters arrestasjoner 
av palestinske barn. Fengsling av barn er et tema som er 
høyt prioritert av Norge. Barn i konfliktsituasjoner er sår-
bare, og har et særlig behov for beskyttelse.
 Norske myndigheter tar jevnlig opp spørsmål kny-
ttet til administrativ forvaring og fengsling av barn med 
israelske myndigheter, blant annet i vår bilaterale dialog 
og i den universelle landhøringsmekanismen (UPR) av Is-
rael i FNs menneskerettighetsråd. Videre har Norge i flere 
år støttet israelske og palestinske sivilsamfunnsorganisas-
joner som jobber med fengslede palestineres, inkludert 
mindreåriges, rettigheter. Vi forventer at Israel etterlever 
de folkerettslige forpliktelser som følger av konvensjoner 
og avtaler landet er tilsluttet. Vi har også bedt Israel om å 
etterleve internasjonale standarder for fengsling av min-
dreårige og å redusere bruken av administrativ forvaring.
 Regjeringen mener at sanksjoner og restriktive tiltak 
er mest effektive når disse har bred internasjonal støtte. 
Norge har derfor ikke tradisjon for å innføre unilaterale 
sanksjoner mot andre stater. Det er heller ikke regjerin-
gens politikk å arbeide for sanksjoner mot eller boikott av 
Israel.
 Norske myndigheter vil fortsette å følge nøye med 
på menneskerettighetssituasjonen for palestinerne, både 
når det gjelder generell utvikling og enkelthendelser.
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SPØRSMÅL NR. 198

Innlevert 30. oktober 2019 av stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø
Besvart 6. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Når kommer finansiering og igangsetting av første bygget-
rinn av Torgård godsterminal på plass?

Begrunnelse:

Utviklingen i Trøndelag er svært krevende for godshånd-
tering på bane. En utredning av alternative løsninger ble 
av avlyst av regjeringen i 2014, og man landet på en plas-
sering av ny godsterminal på Torgård. Dette ble fulgt opp 
med 1,8 mrd. kr til første byggetrinn i første periode av 
Nasjonal transportplan. Totalkostnaden på Godstermi-
nalen ble satt til 10 mrd. kroner.
 Den akutte krisen på godshåndtering medførte en 
etablering av en midlertidig godsterminal ved Heggstad-
moen. En har altså etablert en svært dårlig løsning med to 
mindre godsterminaler der begge fungerer dårlig og har 
for liten kapasitet. Godstransportører har ingen tro på at 
regjeringen holder sine løfter om en ny godsterminal på 
Torgård.
 Dagens situasjon gjør at mere gods går over på vei, 
da transportørene har etablert seg på sør for Trondheim, 
og må kjøre godset ned til Brattøra for omlasting til tog. 
Et tog som to timer senere går forbi Torgård. I tillegg har 
en båndlegging av areal på Torgård, båndlegging av areal 
på Brattøra, og ikke minst en belastning for beboere på 
Heimdal.
 Undertegnede stilte også et spørsmål om dette i mars 
2019, og fikk da til svar fra ministeren at Jernbanedirek-

toratet jobbet med en tilleggsutredning som skulle være 
ferdig våren 2019. Jeg kan heller ikke se at Godsterminal 
Torgård er omtalt i statsbudsjettet for 2020, men finner 
følgende tekst i en pressemelding om mer gods på bane, 
datert 05.09.19:

 
 «Når det gjelder godsterminalene i Bergen og Trondheim, 
har tiltak som oppgradering og ny plassering blitt utredet. 
Framtidig logistikknutepunkt i Trondheimsregionen skal et-
ter planen ligge sør for byen, på Torgård. Som avlastning til ek-
sisterende terminal på Brattøra i Trondheim, ble det i fjor åpnet 
en ny midlertidig godsterminal på Heggstadmoen.»

Svar:

Våren 2017 avgjorde regjeringa at det skulle arbeidast vi-
dare med sikte på at nytt logistikknutepunkt for Trond-
heimsregionen skulle lokaliserast på Torgård. Samferd-
selsdepartementet gav deretter Jernbanedirektoratet i 
oppdrag å utarbeide ei utgreiing som omhandlar ei ned-
skalert løysing for Torgård. Jernbanedirektoratet har i brev 
til Samferdselsdepartementet av 3. oktober 2019 svart ut 
bestillinga frå våren 2017, med ei tilleggsutgreiing som 
viser løysingar for ein sekketerminal på Torgård i Trond-
heim, med ei tilhøyrande samfunnsøkonomisk analyse. 
Utgreiinga er no til behandling i Samferdselsdepartemen-
tet. Det er for tidlig å seie noko om tidspunkt for finan-
siering og igangsetjing av bygging av ein godsterminal i 
Trondheimsregionen.

SPØRSMÅL NR. 199

Innlevert 31. oktober 2019 av stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk

Besvart 8. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Mener statsråden arbeidsgivere har adgang til å kreve at 
arbeidstakere skal søke om ulønnet permisjon mens de 
søker om pleiepenger til sitt syke barn, og hvorfor er re-
glene annerledes for egen sykdom enn fravær på grunn av 
barns alvorlig sykdom?

Begrunnelse:

Etter folketrygdloven er det krav for å motta pleiepenger 
og opplæringspenger er at man taper arbeidsinntekt.
 Organisasjonen Løvemammene forteller at de erfarer 
at stadig flere foreldre opplever at de blir bedt om å søke 
ulønnet permisjon da de melder om fravær i forbindelse 
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med alvorlig syke barn. Flere arbeidsgivere stiller krav om 
at foreldre fremmer søknad om ulønnet permisjon før ar-
beidsgiver sender inntektsopplysninger til NAV.
 Ulønnet permisjon gir ikke rett til pleiepenger/op-
plæringspenger. Foreldre som fra før er i svært sårbare sit-
uasjoner blir svært engstelige for å få avslag på søknaden 
om pleiepenger/ opplæringspenger når de har blitt 
presset til å søke ulønnet permisjon.
 I arbeidsmiljølovens paragraf 12-9, 5 ledd står det:

 
 «Arbeidstaker har uansett rett til permisjon når det ytes 
omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folket-
rygden.»

 Det kan synes som om arbeidsgiver tolker dette til at 
det skal søkes ulønnet permisjon. Noe som i verste fall 
kan føre til avslag.
 Etter noen uker i ulønnet permisjon er det også slik at 
arbeidstaker mister en del grunnleggende rettigheter som 
arbeidstaker, noe som kan gi svært alvorlige konsekvenser 
for den enkelte.  I tillegg er det slik at man under ulønnet 
permisjon risikerer å miste selve sykepenger-/pleiepen-
gerettigheten. Dette vil kunne ha enorme økonomiske 
konsekvenser for familier i svært vanskelige situasjoner 
med alvorlig syke barn.

Svar:

Arbeidsmiljøloven § 12-9 gir regler om arbeidstakers rett 
til fri/permisjon når barn som arbeidstakeren har omsorg 
for er syk. Etter arbeidsmiljøloven § 12-9 fjerde ledd har 
arbeidstaker således rett til permisjon når:
a) barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker 

oppholder seg ved helseinstitusjonen,
b) barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker 

må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig til-
syn og pleie, eller

c) barnet har livstruende eller annen svært alvorlig syk-
dom eller skade.

 Som det vises til i bakgrunnen for spørsmålet til 
skriftlig besvarelse, har arbeidstaker dessuten alltid rett 
til permisjon når det ytes pleiepenger fra folketrygden, 
jf. arbeidsmiljøloven § 12-9 femte ledd. De lovfestede ret-
tighetene til permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-9 er 
rettigheter som ikke kan begrenses av arbeidsgiver. Ar-
beidsgiver kan altså ikke nekte eller sette betingelser for 
permisjon når vilkårene etter § 12-9 er oppfylt.
 For å få rett til pleiepenger er det et vilkår om å ha 
vært i jobb eller likestilt aktivitet minst fire uker umid-
delbart før fraværet fra arbeidet (vilkår om opptjenings-
tid). Tidspunktet for når krav om ytelse ble framsatt har 
således ikke betydning for vurderingen av om opptjen-
ingsvilkåret er oppfylt.

SPØRSMÅL NR. 200

Innlevert 31. oktober 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 6. november 2019 av statsminister Erna Solberg

Spørsmål:

Har henholdsvis NAV og Arbeids- og sosialdepartementet 
brukt for lang tid på å ta nødvendige grep i denne saken, 
og hva er statsministerens syn på at hun ikke ble orientert 
om en så alvorlig sak på et tidligere tidspunkt?

Begrunnelse:

I et intervju med TV2 29. oktober 2019 opplyser Erna Sol-
berg at hun ble informert om praksisendringen i NAV i 
juni 2019, men at hun først ti dager før TV2-intervjuet ble 
orientert om omfanget av NAV-skandalen og "at personer 
hadde fått dom", fordi det skulle avholdes en pressekon-
feranse om saken. NAV ble gjort oppmerksom på saken 
av Trygderetten i juni 2017, departementet ble varslet av 

NAV i desember 2018, og i slutten av august 2019 gikk et-
ter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies eget utsa-
gn «den store alarmen» i departementet.

Svar:

Til begrunnelsen for spørsmålet vil jeg presisere at det jeg 
ble kjent med i juni i år var at NAV endret praksis når det 
gjaldt muligheten til å ha korte opphold i annet EØS-land 
samtidig som man mottok enkelte ytelser fra NAV. Infor-
masjonen gjaldt bare korte opphold i annet EØS-land, og 
ikke de sakene som nå omtales i media hvor mennesker 
er blitt anmeldt av NAV og dømt til å sone fengselsstraffer.
 Det var først 18. oktober at Arbeids- og sosialdeparte-
mentet varslet Statsministerens kontor om at regelverket 



Dokument 15:2 –2019–2020  65

har vært praktisert feil helt siden 2012, og at det gjelder 
både korte opphold og midlertidige opphold utover det 
rent kortvarige i annet EØS-land. Vi vet nå at feil forto-
lkning og praktisering av retten til å ta med seg syke-
penger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til an-
dre EØS-land har fått store og alvorlige konsekvenser for 
mange mennesker.
 I redegjørelsen som arbeids- og sosialministeren 
holdt for Stortinget tirsdag 5. november gikk hun igjen-

nom tidslinjen og redegjorde for det vi vet per nå. Ar-
beids- og sosialministeren var samtidig tydelig på at det er 
flere spørsmål vi så langt ikke har klare svar på.
 Regjeringen er opptatt av å få alle fakta på bordet i 
denne saken. Vi vil derfor raskt oppnevne et eksternt ut-
valg som skal granske saken både for å finne ut hvordan 
dette kunne skje og for å kartlegge hva vi kan lære for 
fremtiden.

SPØRSMÅL NR. 201

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Henriksen
Besvart 12. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Er den virkeligheten som Stendi beskriver uttrykk for da-
gens situasjon, er statsråden kjent med dette fra barnever-
net, og hvor langt er statsråden kommet i sitt arbeid med å 
bidra til å øke kapasiteten i det ideelle barnevern?

Begrunnelse:

I Klassekampen 29.10.2019 gir Stendi-direktøren uttrykk 
for følgende: "... og vi får ofte de barna ideelle ikke vil ha."

Svar:

Jeg er svært opptatt av å styrke ideell sektor, både generelt 
og i barnevernet spesielt, og er derfor glad for at vi nylig 
videreførte samarbeidsavtalen med ideelle leverandører 
om helse- og sosialtjenester. Avtalen anerkjenner, synlig-
gjør og styrker de ideelle aktørenes rolle. Ideelle aktører 
gjør et veldig viktig arbeid med å gi de barna som trenger 
det, god omsorg.
 Det har historisk sett vært ulikheter i hvilke mål-
grupper de ulike leverandørene har gitt tilbud til. Ideelle 
leverandører leverer i hovedsak plasser til ungdom med 
store utfordringer knyttet til rus, samt omsorgsplasser, 
mens kommersielle leverandører i større grad leverer be-
handlingsplasser til ungdom med store utfordringer kny-
ttet til atferd. De ulike leverandørene har gjennom dette 
i noen grad ulik erfaring og kompetanse om ulike typer 
problematikk, og har bygd opp sine tilbud rundt dette. 
Både kommersielle og ideelle leverandører leverer viktige 
tilbud i barnevernet – for ulike målgrupper.
 Vi har ikke grunnlag for å si at en gruppe leverandører 
ikke vil ha barn eller ungdommer med omfattende ut-

fordringer. Bufdir opplever generelt blant leverandørene 
i markedet en vilje til å bidra med tilbud til Bufetats mål-
grupper, men leverandørene blir brukt ulikt og har ulik 
erfaring og kompetanse mht. ulike typer utfordringer. 
Noen ganger er det også slik at det i anbudskonkurrans-
er om plasser for en gitt målgruppe, blir stilt krav om at 
leverandørene må ha erfaring av et visst omfang gjennom 
plasseringer for denne målgruppen.
 Når det gjelder spørsmålet "…hvor langt er statsråden 
kommet i sitt arbeid med å bidra til å øke kapasiteten i 
det ideelle barnevern?", antar jeg at det siktes til anmod-
ningsvedtaket om å øke andelen ideelle institusjonsplass-
er.
 Målet om 40 prosent ideelle viser til 2025 og er en 
viktig målsetning som jeg jobber for å oppfylle, og de-
partementet har bedt Bufdir ta hensyn til vedtaket ved 
utvikling av og endringer i kapasitet og innhold i institus-
jonstilbudet. Det er viktig at det utredes på en god måte 
slik at endringen ikke får utilsiktede konsekvenser for de 
ungdommene som bor på institusjon. Dette er sårbare un-
gdommer og det er derfor viktig at hensynet til hva som er 
best for dem er en grunnleggende forutsetning ved et slikt 
arbeid. Implementeringen av vedtaket vil ha praktiske 
konsekvenser, og det er viktig at gjennomføringen ikke 
får negative virkninger for barna og ungdommene i insti-
tusjonsbarnevernet. Vi må derfor ha en grundig vurdering 
av hvordan gjennomføringen av vedtaket bør foregå, slik 
at vi blant annet kan unngå at ungdommene må flytte un-
ødvendig.
 I tillegg til at en vridning fra kommersielle til ideelle 
leverandører isolert sett vil ha faglige og økonomiske kon-
sekvenser, pågår det andre prosesser som må hensyntas. 
Vi skal både iverksette en barnevernsreform fra 2022, 
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utrede innholdet i institusjonstilbudet og utrede hvilke 
rammevilkår for de private aktørene som i størst grad 
bidrar til et kostnadseffektivt barnevern med høy kvalitet. 
Disse prosessene bør ses i sammenheng. Stortinget vil bli 
orientert om dette på egnet måte. For 2020 vil jeg for øvrig 
be Bufdir bistå departementet med oppfølging av ved-

taket, i tillegg til å se hen til vedtaket ved utvikling av og 
endringer i kapasitet og innhold i tilbudet. Jeg vil videre 
be Bufdir, innenfor rammene av budsjettforslaget og de 
overordnede kravene til tilbudet, prioritere ideelle frem-
for kommersielle i tilfeller der det er nødvendig å anskaffe 
institusjonsplasser utover kapasiteten i offentlig regi.

SPØRSMÅL NR. 202

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 8. november 2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Spørsmål:

Kva vil statsråden gjera for at norsk jordbruk har tilgang 
på plantevernmiddel som er naudsynt for å auka pro-
duksjonen av frukt og grønt i Noreg?

Grunngjeving:

Det er brei semje om at låg bruk av plantevernmiddel er ei 
styrke ved norsk jordbruk. No har det kome signal frå næ-
ringa om at dei slit med å få tak i plantevernmiddel som er 
naudsynte for å oppretthalda produksjonen.
 Det er ingen vinst for korkje miljø eller forbrukarar 
om dette inneber redusert norsk produksjon til fordel for 
import.
 Ei utfordring verkar å vera at den norske marknaden 
er liten og at kostnaden med å få godkjent nye plantevern-
middel er høge.

Svar:

Regelverket for godkjenning av plantevernmidler er 
EØS-harmonisert. Jeg er kjent med at flere aktive stoffer, 
som for eksempel har inngått i preparater til bruk i po-
tet, ikke har blitt regodkjent på EU-nivå på grunn av uak-
septabel risiko for helse og/eller miljø. Da mister de også 
godkjenningen i Norge. Det er viktig at vi kan ha tillit til 
at plantevernmidler som brukes her i landet, er vurdert å 
være akseptable å bruke, både for bøndenes og forbruk-
ernes helse og med tanke på effekter på miljøet.
 Mattilsynet har det faglige ansvaret for godkjenning 
av plantevernmidler som kan brukes i Norge. For at Mat-
tilsynet skal vurdere godkjenning av et plantevernmiddel, 
må det foreligge en søknad, og det er en rekke dokumen-
tasjonskrav som må oppfylles. Gebyrene for godkjenning 
av aktive stoffer og plantevernmidler skal svare til kost-
nadene Mattilsynet har for arbeidet med vurderingene.

 Generelt er det også slik at tilgang til kjemiske plant-
evernmidler i en del mindre kulturer er begrenset fordi 
plantevernmiddelfirmaene ikke prioriterer å søke om 
godkjenning i små kulturer. Dette er en utfordring både 
i Norge og enkelte andre land. Regelverket åpner for at 
det kan søkes om bruksutvidelse for allerede godkjente 
preparater til bruk i små kulturer. Det avsettes midler over 
jordbruksavtalen for å legge til rette for at Norsk Landb-
ruksrådgivning kan søke om slik godkjenning.
 Det er også mange gode eksempel på plantevern uten 
bruk av kjemiske plantevernmidler.
 Jeg har imidlertid forståelse for at situasjonen nå op-
pleves som vanskelig og jeg har mottatt henvendelser fra 
næringen. Jeg vil ha dialog med næringen om utfordrin-
gene og har bedt Mattilsynet om deres vurderinger av sit-
uasjonen.
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SPØRSMÅL NR. 203

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 12. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Hvorfor anmodet ikke departementet fra starten av om at 
endringen for utbetaling av trygdeytelser skulle gjelde fra 
feiltolkningen av forordningen oppstod, eller at NAV i det 
minste skulle sette i gang grundige undersøkelser av slike 
saker bakover i tid?

Begrunnelse:

I brev til NAV 5. mars 2019 ba Arbeids- og sosialdeparte-
mentet om endret praksis for kortvarige opphold, men 
dette gjaldt bare framtidig praksis. NAV hadde i brev 
datert 24.01.2019 antatt "at den økonomiske belastnin-
gen for trygden ikke blir vesentlig", ikke "ville medføre 
vesentlige administrative kostnader" og "omfanget av en 
eventuell praksisendring synes ikke å være så stort som 
det kunne fremstå i vårt møte med departementet".
 I korrespondanse fra NAV til departementet 30. au-
gust, hvor det klargjøres at feiltolkningen også omfatter 
langvarige opphold, viser også NAV tydelig at de ikke er 
innstilt på å håndtere saker tilbake i tid, som anmodes 
gjenopptatt eller der de vet at forordningens artikkel 21 
er vurdert feil. De skriver blant annet at "det er en stor 
risiko for at det er flere saker med domfellelse der det er 
utslagsgivende at artikkel 21 ikke har vært vurdert" og at 
det "foreligger et større antall saker og det vil være vanske-
lig, om ikke umulig å gjenfinne disse."
 Hvis departementet hadde bedt NAV om å gjennom-
føre tilsvarende undersøkelser og/eller praksisendring 
med tilbakevirkende kraft ved praksisendringen i mars er 
det naturlig å tenke at dette ville skapt en presedens for 
NAVs vurderinger i august, før «den store alarmen» gikk i 
departementet, etter arbeids- og sosialminister Anniken 
Hauglies eget utsagn.

Svar:

Saken ble tatt opp formelt av Arbeids- og velferdsdirek-
toratet i brev til departementet 20. desember. Den 18. jan-
uar 2019 var det et møte mellom direktoratet og departe-
mentet om saken. I etterkant av møtet ba departementet 
direktoratet om å gjør rede for etatens praksis og vurdere 
om forståelsen av artikkel 21 er i tråd med forordningen. 
Direktoratet ble også bedt om å vurdere og gjøre rede for 
konsekvenser av å legge om praksis.
 I brev til departementet 24. januar 2019 skriver di-
rektoratet at hva gjelder arbeidsavklaringspenger har Ar-
beids- og velferdsetaten ansett at kortvarige opphold, som 

ferie- og besøksopphold, ikke omfattes av forordningen 
artikkel 21. Og at tilsvarende forståelse er lagt til grunn 
for sykepenger. Mottakere av arbeidsavklaringspenger og 
sykepenger har dermed måttet søke om å beholde ytelsen 
under opphold i annet EØS-land etter bestemmelsene i 
folketrygdloven §§ 8-9 og 11-3. Direktoratet vurdering et-
ter nærmere overveielse var at artikkel 21 i forordningen 
kommer til anvendelse også på kortvarige opphold.
 Den 5. mars sendte departementet et brev, hvor det 
ble gitt tilslutning til at Arbeids- og velferdsetaten endrer 
sin praksis, slik at forordningens artikkel 21 kommer til 
anvendelse også på kortvarige opphold. Det ble presisert 
i brevet fra departementet at man fra norsk side ikke kan 
stanse eller avslå en kontantytelse kun på grunnlag av at 
mottakeren skal oppholde seg i et annet EØS-land.
 Kommunikasjonen mellom direktoratet og departe-
mentet i denne perioden gjaldt de kortvarige oppholdene, 
og hvorvidt det forelå en faktisk motstrid mellom EØS-re-
glene og reglene i folketrygdloven. Det vil si hvordan 
EØS-retten skulle forstås, i lys av Trygderettens brev av 19. 
november og 7. desember 2018.
 Direktoratet redegjorde for sin og Trygderettens prak-
sis og forståelse av forordningens artikkel 21, i brev til 
departementet 24. januar 2019. Departementet var enig 
i at det burde argumenteres for at bestemmelsen måtte 
forstås å gjelde ethvert opphold. Vi anså ikke spørsmålet 
som så tvilsomt at vi burde forelegge saken for EFTA-dom-
stolen for en rådgivende uttalelse.
 Som nevnt ba departementet i brevet 24. januar 2019 
om at direktoratet skulle vurdere og gjøre rede for konse-
kvenser av å legge om praksis. Direktoratet opplyste på 
daværende tidspunkt at endringen ble antatt å verken 
ville ha vesentlige økonomiske eller administrative kon-
sekvenser.
 Basert på opplysningene og forståelsen depar-
tementet satt med tidlig i 2019 om at saken gjaldt 
tolkningsspørsmål av de kortvarige oppholdene, ble det 
gitt tilslutning til å legge om praksis fremover i tid, fremfor 
å avvente en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen.
 Som jeg sa i min redegjørelse til Stortinget 4. novem-
ber 2019 kan det i ettertid påpekes at flere spørsmål burde 
vært reist, fra flere hold, for lenge siden. Jeg vil understreke 
at det er viktig for meg at vi får en åpen og grundig gjen-
nomgang av saken. Jeg kan ikke utelukke at det kommer 
flere fakta og nye spørsmål på bordet blant annet som 
følge av granskingen. Departementet har bedt Arbeids- 
og velferdsdirektoratet om en grundig redegjørelse for 
hvordan de jobber med EØS-forordninger. Det utvalget 
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som nå er nedsatt vil granske også departementets arbeid hva gjelder håndteringen av saken, og hvilken lærdom vi 
kan ta av dette.

SPØRSMÅL NR. 204

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 11. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

Fagskoleundervisere har ikke krav om PPU, men har 
mange lærere har tatt eller tar PPU likevel. Praksis under 
utdanninga kan ikke tas ved fagskoler i dag.
 Hva mener statsråden om at praksis i PPU-utdanning 
kan tas helt eller delvis ved fagskoler?

Svar:

Det primære formålet med praktisk-pedagogisk utdan-
ning er å utdanne lærere til grunnopplæringen. Utdan-
ningen skal forholde seg til opplæringsloven og gjeldende 
læreplaner for grunnopplæringen. Det er to separate ram-
meplaner for praktisk-pedagogisk utdanning. Den ene er 
rettet mot yrkesfag for trinn 8-13 (PPUY) og den andre 
mot allmenne fag trinn 5-13 (PPU). I begge forskriftene 
er det krav om minst 60 dager praksis i utdanningen, og 
at studentene skal ha praksis både i grunnskole- og i vi-
deregående opplæring. PPUY-forskriften sier eksplisitt at 
praksis skal være i skolen. I allmennfaglig PPU er praksis-
kravet litt rundere formulert, og studenter med fagbak-
grunn i utøvende kunstfag kan ha inntil 50 prosent av 
praksis i kulturskolene.
 Ut fra formålet med utdanningene, må alle PPU-/
PPUY-studenter først og fremst ha praksis i grunnop-
plæringen. 60 dager praksis er et minstekrav, men insti-
tusjonene kan selv velge å tilby mer praksis, og eventuelt 
legge denne utenfor grunnopplæringen, for eksempel i 
fagskole eller folkehøyskole.
 Yrkesfaglærere underviser gjerne i fag- og yrkesop-
plæringen, på fagområder der elevene senere kan spesial-
isere seg gjennom fagskoleutdanning. Derfor kan erfaring 
med den praktiske tilnærmingen til undervisning som de 
vil møte på en fagskole, være relevant for de som tar PPUY. 
Universiteter og høyskoler skal sikre kvalitet og relevans 
i egne utdanninger. De har fullmakt til å legge til rette for 
at studentene får slik erfaring, dersom de finner det  hen-
siktsmessig og faglig forsvarlig.

 Institusjonene som tilbyr PPU, har en viss frihet til 
selv å vurdere om det er mulig å legge noen dager praksis 
til fagskoleutdanning. En slik tilpasning kan for eksempel 
motiveres av et samarbeid mellom UH-institusjoner og 
fagskoler.
 Regjeringen har gjennomført en betydelig satsing på 
fagskolelæreren. På oppdrag fra KD har OsloMet laget 
et undervisningsopplegg i praktisk pedagogikk som er 
skreddersydd for å undervise ved fagskoler. Høsten 2019 
hadde dette studiet 69 søkere til 30 studieplasser. Studiet 
gir imidlertid ikke kompetanse til å undervise i grunnop-
plæringen.
 Jeg tror dette studiet vil gi fagskolelærere et solid løft. 
I tillegg vil jeg vurdere om det er behov for en åpnere for-
mulering i forskrift om rammeplan for PPUY, slik at fag-
skolepraksis kan inngå i de 60 dagene obligatorisk praksis.
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SPØRSMÅL NR. 205

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 8. november 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Viser til replikkveksling med Forsknings- og høyere ut-
danningsministeren 3.10.2018 og dok. nr. 15:1757 (2017-
2018) om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).
 Hva er framdriften for og når konkluderes arbeidet 
som ble varslet igangsatt før sommeren 2018, og vil in-
ternasjonal mobilitet bli en del av NKR blant annet i 
forbindelse med stortingsmeldingen om studentmobi-
litet som kommer i 2020?

Svar:

Jeg vil trekke konklusjoner om nasjonalt kvalifikasjons-
rammeverk i 2020 og komme tilbake til Stortinget på eg-
net måte.
 For å synliggjøre viktigheten av internasjonal kom-
petanse i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vil 
Regjeringen vurdere å ta inn en læringsutbyttebeskrivelse 
om internasjonal kompetanse. Det vil være opp til insti-
tusjonene å legge til rette for at studentene oppnår denne 
kompetansen. Det kan gjøres både gjennom et studieop-
phold i utlandet, gjennom internasjonalisering hjemme 
eller ved hjelp av for eksempel virtuell mobilitet. Regjerin-
gen vil komme tilbake til dette i stortingsmelding om in-
ternasjonal studentmobilitet i høyere utdanning.

SPØRSMÅL NR. 206

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Trond Giske
Besvart 8. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

Mener næringsministeren det er en del av forventningene 
til Telenors samfunnsansvar at de bidrar i samfunnets 
innsats mot spillavhengighet og ulovlig spillreklame?

Begrunnelse:

På kampanje.no 21.10. går Telenor kraftig ut mot Kul-
turministerens lovforslag som har som mål å hindre økt 
spillepress og spillavhengighet gjennom bl.a. å under-
streke TV-distributørenes medansvar for å motvirke ulov-
lig spillreklame.

Svar:

Etter det jeg forstår knytter spørsmålet seg til en sak på 
kampanje.com relativt nylig med bakgrunn i konsekven-
ser av et lovforslag fra Kulturdepartementet om å begrense 
ulovlig markedsføring av pengespill i audiovisuelle medi-
etjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet. 
Telenor avga i juni i år et høringssvar til forslaget, hvor sel-
skapet blant annet uttalte seg om praktiske muligheter til 
å gjennomføre forslaget.

 Rammene for det statlige eierskapet har ligget fast i 
lang tid og på tvers av ulike regjeringer. Det statlige eier-
skapet skal forvaltes på en profesjonell måte i henhold til 
anerkjente prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. 
En slik eierskapsforvaltning er viktig for tilliten til det stat-
lige eierskapet.
 Dette innebærer blant annet, og det fremgår også av 
den gjeldende eierskapsmeldingen fra 2014 og av tidligere 
eierskapsmeldinger, at det bør være et klart skille mellom 
statens ulike roller. Dette er spesielt viktig i tilknytning til 
selskaper med statlig eierandel som opererer i konkur-
ranse med private aktører i et marked. Det fremgår også 
av eierskapsmeldingen at for å unngå rollekonflikter vil 
det på områder hvor det er politiske mål være hensikts-
messig at disse målene i størst mulig grad søkes oppnådd 
ved hjelp av andre virkemidler enn statlig eierskap.
 Det er innenfor disse rammene regjeringen har tyde-
lige forventninger knyttet til selskapene med statlig eier-
andel sitt samfunnsansvar. Forventningene fremgår av 
den gjeldende eierskapsmeldingen, og innebærer blant 
annet at selskapene bør arbeide systematisk med sitt sam-
funnsansvar og at de bør være ledende på sine områder.
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 Det er styret og ledelsen i selskapene som har ansvaret 
for selskapenes drift og for operasjonelle vurderinger, 
herunder også for ev. høringssvar selskapene måtte avgi.

SPØRSMÅL NR. 207

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Espen Barth Eide
Besvart 8. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hvordan vurderer statsministeren ideen om å tilby FN at 
Norge og Oslo overtar COP25, og hvilke vurderinger ble 
gjort da byrådslederen i Norges hovedstad inviterte reg-
jeringen til samarbeid om tanken?

Begrunnelse:

Onsdag 30. oktober kunngjorde Chiles President Se-
bastián Piñera at Santiago de Chile likevel ikke kunne 
være vertskap for FNs årlige klimakonferanse, COP25, 
gitt den krevende innenrikspolitiske situasjonen i lan-
det. Konferansen skulle arrangeres der i første halvdel av 
desember. Dette satte FN, og særlig arrangøren UNFCCC, 
som er sekretariatet for det internasjonale avtaleverket på 
klimafeltet, i en svært krevende situasjon. Vi lever midt i 
en stadig mer alvorlig klimakrise, og tross et stadig van-
skeligere internasjonal politisk situasjon er det fortsatt 
fremdrift i det internasjonale, FN-ledede klimadiplomati-
et. For oss som er opptatt av forpliktende multilateralt sa-
marbeid på dette feltet er dette særlig viktig.
 Samme dag kunngjorde Oslos Byrådsleder, Raymond 
Johansen, at Oslo var klare til å overta konferansen, sam-
tidig som han inviterte Regjeringen til å samarbeide om 
å fremme Oslo som alternativ vertsby. Oslo Kommune 
fikk umiddelbart positive tilbakemeldinger fra viktige 
næringslivskretser i Oslo og Akershus, som mente at dette 
var et helt gjennomførbart prosjekt, samt fra Skedsmo 
kommune og Norges Varemesse på Lillestrøm som også 
uttrykte stor entusiasme for ideen.

Svar:

Det vises til spørsmål fra representanten Espen Barth Eide 
til statsministeren som hun har bedt meg svare på.
 Den 30. oktober annonserte Chiles president at FNs 
klimakonferanse (COP 25) ikke ville finne sted i Santi-
ago som planlagt. Allerede dagen etter kunne ekseku-
tivsekretæren for FNs klimakonvensjon offentliggjøre 

at chilenske myndigheter hadde informert henne om at 
Spania hadde tilbudt seg å organisere COP 25 i Madrid 
på opprinnelig planlagte datoer. Avtalen innebar også at 
Chile fortsatt overtar presidentskapet og ledelsen av COP 
25. Byrået under klimakonvensjonen bestemte i et tele-
fonmøte 1. november å takke ja til tilbudet fra Spania.
 Jeg setter pris på den interessen som ble vist av 
blant andre byrådslederen i Oslo for at Oslo skulle stille 
som arrangør. Å organisere FNs klimakonferanse er en 
enorm oppgave. Forhandlingene og samarbeidet under 
klimakonvensjonen er uten tvil en av de viktigste mul-
tilaterale prosessene i vår tid. Det er positivt at spanske 
myndigheter i samarbeid med chilenske myndigheter ar-
rangerer COP25 på så kort varsel.
 Fra norsk side vil vi gjøre vårt beste for å bidra til at 
COP 25 i Madrid blir vellykket gjennom arbeidet i byrået, 
vår økonomiske støtte til klimakonvensjonen og selvsagt 
vår deltakelse i forhandlingsprosessen.
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SPØRSMÅL NR. 208

Innlevert 3. november 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 11. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Kor store ressursar/kor mykje pengar vil Finanstilsynet i 
2020 bruka på a) faktisk tilsyn med finansielle føretak, b) 
regelverksutvikling, jf. utkast til offentlege høyringspros-
essar på finansmarknadsområdet og c) deltaking i EUs fi-
nanstilsyn, korleis har fordelinga av ressursar/utgifter på 
dei nemnde områda utvikla seg år for år sidan 2013, og 
kva er tilsvarande absolutte og relative tal for dei svenske 
og danske finanstilsyna i same tidsperiode?

Grunngjeving:

I framlegget til statsbudsjett for 2020 gjer regjeringa fram-
legg om å «øke kapasiteten i Finanstilsynet. Bakgrunnen 
er nytt og mer komplekst regelverk for finansnæringen 
og flere tilsynsområder og objekter». Det vert gjort fram-
legg om eit budsjett på 444 millionar kroner; opp frå 340 
millionar kroner i Stoltenberg 2-regjeringas forslag til 
statsbudsjett for 2014. Finanstilsynet er finansiert ved 

sektoravgifter som vert utlikna på tilsynsobjekta. Både 
finansnæringa og Stortinget har interesse av openheit 
rundt og detaljert innsyn i korleis avgiftsinntektene vert 
nytta, og kunnskap som gjer det mogleg å meina noko om 
i kva grad drifta til Finanstilsynet er kostnadseffektiv jam-
ført med finanstilsyn det er naturleg å samanlikna med.

Svar:

Finanstilsynets utgifter vert fullt ut dekte av føretaka som 
er under tilsyn etter fi-nanstilsynslova § 1 eller annan 
lovheimel. Finansieringa av utgiftene er heimla i fi-nan-
stilsynslova § 9. Brukarbetalinga er ein funksjon av buds-
jetterte tilsynsutgifter same året. Finanstilsynet registrerar 
ressursbruk på tilsynsområde som grunnlag for den årlege 
utlikninga av tilsynsavgifta. Tabellen nedanfor syner til-
synet sitt utgifts-nivå for perioden 2013–2018 og budsjet-
tert nivå for 2019, samt budsjettforslag for 2020 (tal i heile 
1 000 kroner).
 

Utgiftspost 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Driftsutgifter post 
01 331 914 337 833 329 952 338 402 343 496  365 601  394 400 

 
419 900 

Investeringar IT 
post 45 13 338 11 885  10 145 21 220  12 582 20 327  26 000 

  
24 100 

Mva (frå 2015 ført 
på kap. 1633)   10 900 13 127 13 581 16 233 15 000 19 000 
Sum 345 252 349 718  350 998 372 749 369 658  402 161 435 400 463 000 
Vekst i prosent frå 
året før  1,28 % 0,36 % 5,84 % -0,84 % 8,08 % 7,63 % 5,96 %

275 263 263 271 282 290

 Utgifter frå 2013 til 2018 er rekneskapsførte utgifter. 
Tal for 2019 og 2020 er høvesvis vedtatt budsjett og fors-
lag til budsjett. Framstillinga er ikkje justert for pris- eller 
lønsjusteringar.
 Finanstilsynets registrering av aktivitetar er ikkje inn-
delt etter kategoriane som rep-resentanten etterspør, og 
det er difor gjort tilpassingar i talgrunnlaget tilsvarande 
desse kategoriane. Aktivitetane som samsvarer mest med 
a–c i spørsmålet, er merk-te med a, b og c i tabellen. Ei slik 
inndeling må tolkast med varsemd då kategoriane ikkje 
er gjensidig ekskluderande. Det er også slik at ein del av 
internasjonal regel-verksutvikling og -overvaking er init-
iert utanfor EU-/EØS-systemet, t.d. FATF, og vi-dare slik at 

regelverksutvikling ville ha vore påkrevd i Noreg, uansett 
form for tilkny-ting til EU.
 Tabellen syner aktivitetar for åra 2013 til 2016. Frå 
2017 endra tilsynet metodikken for å registrere aktivitetar. 
Registrering av tidsbruk på aktiviteter vart avvikla i 2017. 
Føremålet var å effektivisere administrative oppgåver 
i Finanstilsynet. Registrering av tidsbruk vart frå 2017 
konsentrert om å få eit korrekt grunnlag for utlikning av 
til-synsavgifta. Statistikk på fordeling av tilsynsaktivitetar 
vart då vurdert som mindre relevant. Registrering på til-
synsaktiviteter vart innført frå og med 2019.
 Samanstillinga syner at andelen for kvar kategori er 
relativt stabil mellom 2013 og 2016. Tal for kategoriane frå 
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2016 kan derfor gje ein indikasjon om fordelinga i 2017-
2020.

 

Prosent per aktivitet 2013 2014 2015 2016

a) Stadleg og dokumentbasert 
tilsyn 28,5 30,4 29,3 31,6
b) Utvikling og forenkling av 
regelverk 10,4 7 8,2 10
c) Internasjonalt samarbeid 5,9 6,7 6 5,8
Makroøkonomisk overvaking 2,2 3 2,6 3
Forvaltning og handheving av 
lover og forskrifter 20,5 19,8 20,4 22,2
Informasjon og kommunikas-
jon 4,8 4,7 6 4,9
Administrasjon, leiing og org. 
utvikling 27,6 28,3 27,4 22,5

 Det er innhenta informasjon frå Finansinspektionen 
i Sverige og Finanstilsynet i Danmark om deira ressursb-
ruk. Det norske finanstilsynet har fleire tilsynsoppgåver 
enn same myndigheiter i Sverige og Danmark, og det er 
difor ikkje mogeleg å saman-likne direkte. Det svenske og 
danske finanstilsynet har mellom anna ikkje tilsyn med 
revisjonsføretak, rekneskapsførarar, eigedomsmeklarar 
og inkassoføretak, slik det norske finanstilsynet har. Fi-
nanstilsynet anslår at ressursbruken på desse til-synsom-
råda utgjorde om lag 30 årsverk av i alt 282 årsverk ved 
utgangen av 2018.
 Danske myndigheiter opplyste til Finanstilsynet at dei 
ikkje har lik inndeling, og at dei endra registreringsprak-
sis i 2018, slik at dei etterspurte tala ikkje er tilgjengele-
ge. Dei opplyser at tala for 2018 kan leggjast til grunn for 

dei andre åra. Det danske tilsy-net brukte i 2018 87,1 mill. 
danske kroner (24,8 pst) på generell administrasjon, 228,4 
mill. danske kroner (64,9 pst.) på tilsyn, 29,2 mill. danske 
kroner (8,3 pst.) på regulering og om lag 7 mill. danske 
kroner (2 pst.) på informasjon. I 2018 vart det re-gistrert 
315 årsverk i danske Finanstilsynet.
 Finanstilsynet har innhenta opplysningar frå svenske 
Finansinspektionen. Finans-inspektionen har gjeve tal 
for 2018 og opplyst at tilsvarande nivå gjeld for perioden 
2013–2020. Svenske myndigheiter brukte 61 pst. på tilsyn 
med finansielle føretak, 13 pst. på regelverksutvikling og 
9 pst. på deltaking i EUs finanstilsyn. Resterande 17 pst. 
er ikkje utdypa. Samla rekneskapsførte utgifter i 2018 var 
715,2  mill. svenske kroner. I 2018 var det registrert 473 
årsverk i Finansinspektionen.

SPØRSMÅL NR. 209

Innlevert 3. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung

Besvart 12. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

E16 er hovedveien mellom Bergen og Oslo, de to største 
byene i landet. Møteulykker utgjør en stor andel av trafik-
kulykkene. De fleste steder der det bygges ny europaveier i 
dag bygges det firefeltsvei.
 Mener statsråden det er forsvarlig å bygge lange én-
tubestunneler som hovedvei mellom Bergen og Oslo?

Svar:

Kva standard som skal leggjast til grunn for nye norske 
vegar og tunellar, baseres hovedsakelig på Statens veg-
vesen sine vegnormalar. Normalane sine føringar baser-
er seg mellom anna på krav til trafikktryggleik, miljø, 
kostnadsnivå og samfunnsøkonomi. Kva standard som 
er rett etter normalane, heng saman med vegfunksjon 
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og trafikkvolum. For europavegane og riksvegane elles 
skal det etter normalane byggjast firefelts veg når trafik-
kprognosane viser at det i gjennomsnitt vert meir enn 12 
000 køyretøy per døgn (ÅDT) 20 år etter opning av vegen 
(prognoseåret). I ein del tilfelle vert det også bygd firefelts 
veg når trafikken er lågare enn dette, til dømes for å oppnå 
jamn standard over lengre strekningar eller for å ivareta 
krav til naudutgangar i tunnelar.
 Ved bygging av ny veg stiller vegnormalane krav om 
to køyrbare tunnelløp når ÅDT i prognoseåret er rekna til 
12 000 køyretøy eller meir. På eksisterande vegnett stiller 
tunneltryggleiksforskrifta krav om etablering av naudut-
gangar i nyare tunnelar over ei viss lengde når faktisk ÅDT 
går over 8 000 køyretøy. Prosjektspesifikke tilhøve avgjer 
om dette kravet skal oppfyllast ved å byggje tverrslag di-
rekte ut i det fri, eit parallelt gangbart rømmingsløp eller 
eit parallelt køyrbart tunnelløp.
 Å byggje brei fire felt på europavegar der trafikken er 
låg, gjev generelt sett dårleg samfunnsnytte. Det kan likev-
el vere aktuelt på enkelte strekningar.
 Det er verdt å påpeike at nye vegar som ikkje er møte-
frie, har eit høgt tryggleiksnivå med låg risiko for både mø-
teulykker og andre typar ulykker. Dette skuldast mellom 

anna at desse vegane har lågare trafikk, dei har litt lågare 
fartsgrense enn møtefrie vegar, dei har forsterka midtop-
pmerking og dei har god geometrisk utforming og godt 
utforma sideterreng. Det er ikkje utan grunn at Noreg er 
på verdstoppen når det gjeld trafikktryggleik. Det skuldast 
mellom anna at nye vegar, også dei som ikkje får fire felt, 
er planlagde ut frå siste kunnskap om trafikktryggleik.
 På E16 mellom Oslo og Bergen er det fleire streknin-
gar som er under planlegging, bygging, eller som nyleg er 
opna for trafikk. Nærast Oslo og Bergen vert det firefelts 
veg, til dømes mellom Sandvika og Hønefoss og mellom 
Trengereid og Bergen. Andre stader der trafikken er lågare, 
vert standarden ein annan, mellom anna over Filefjell. 
Den heilt nye vegen der, der siste byggetrinn vert opna 
for trafikk rundt årsskiftet 2019-2020, har standard som 
tofelts landeveg med eitt tunnelløp.
 Eg legg til grunn at den standarden Statens vegvesen 
legg opp til i planlegginga av utbyggingsprosjekt på E16 
mellom Oslo og Bergen ivaretek dei ulike omsyna eg har 
gjort reie for over, og at valgt standard for dei ulike vegpar-
sellane og tunellane er forsvarlege og i tråd med gjeldande 
praktisering av vegnormalar og retningslinjer for vegut-
forming.

SPØRSMÅL NR. 210

Innlevert 3. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung

Besvart 13. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Sotrabroen blir stadig utsatt. Utsetting har store sam-
funnsøkonomiske konsekvenser med daglige køer, ut-
fordringer for videre investering i næringsliv, flytting av 
havnevirksomhet ut av Bergen sentrum som igjen vil 
forsinke nybygg til Havforskning og Fiskeridirektorat på 
Dokken.
 Når kan man forvente at konkurransegrunnlaget blir 
utlyst?

Svar:

Rv. 555 Sotrasambandet er eit viktig prosjekt for regjerin-
ga, og Samferdselsdepartementet er oppteke av at pros-
jektet held ei god framdrift og har høg prioritet hos Stat-
ens vegvesen.
 Samferdselsdepartementet legg til grunn at utlysing 
av OPS-kontrakten skal skje i løpet av 2019.
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SPØRSMÅL NR. 211

Innlevert 3. november 2019 av stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen
Besvart 13. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

I 2018 vedtok stortinget følgende: "Stortinget ber regjerin-
gen gjøre tilsyn og åpenhet om opplegget i koranskoler 
og andre trossamfunnsskoler til endel av betingelsene 
for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av 
norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger 
og kjønnssegrergering fra barnsben av." Dette vedtaket er 
ikke fulgt opp i regjeringens nye lov om trossamfunn.
 Hvordan tenker regjeringen å følge opp stortingets 
vedtak?

Begrunnelse:

Aftenposten har gjennom helgen satt søkelys på SFO-un-
dervisning i regi av trossamfunn der overnatting og 
kjønnssegregert undervisning.

Svar:

Tros og livssynsfriheten er en grunnleggende mennesk-
erettighet, og er en rettighet som står sterkt i vårt liberale 
demokrati. Terskelen for å gripe inn i indre anliggender i 
trossamfunn skal være svært høy.
 Foreldres rett til å velge trosopplæring for sine barn 
er i utgangspunktet en del av foreldres trosfrihet og forel-
dreansvar.
 I Prop. 1 S (2019–2020) for Barne- og familiedeparte-
mentet ble det opplyst følgende om oppfølging av vedta-
ket spørsmålet gjelder (anmodningsvedtak nr. 791):

 
 «Departementet legg til grunn at vedtaket gjeld vilkår for 
å ta imot tilskot som trussamfunn. Oppmodingsvedtaket blir 
følgt opp i Prop. 130 L (2018–2019) om trussamfunnslova, der 
trus- og livssynsfridommen til barn er særleg framheva og det 
òg vert gitt høve til å halde tilbake tilskot til samfunn der rettane 
til barn vert krenkte. Lovframlegget gir òg grunnlag for å be om 
rapportering om særskilde omstende og føre tettare tilsyn med 
registrerte trus- og livssynssamfunn. Samfunna vil ikkje kunne 
halde læredokument, liturgiske tekstar, interne praksisar, ruti-
nar og regelverk m.m. skjulte for forvaltinga når innhaldet kan 
vere viktig for vurderinga av om samfunnet oppfyller registre-
rings- og tilskotsvilkåra. BFD reknar vedtaket som følgt opp 
gjennom dette arbeidet.»

 Jeg mener Stortingets vedtak er fulgt opp ved forsla-
gene i §§ 6–8 i Prop. 130 L (2018–2019). Jeg skal utdype 
dette noe nærmere i det følgende:
 Terskelen for å nekte tilskudd skal være høy. I lovfors-
laget § 6 første og annet ledd gis følgende grunnlag for å 
nekte tros- og livssynssamfunn tilskudd:

 
 «Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltperson-
er som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, 
fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte 
diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker 
andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd 
eller tilskudd kan avkortes. Tilskudd kan også nektes eller avko-
rtes dersom samfunnet oppfordrer eller gir støtte til krenkelser 
som er nevnt i dette leddet.

 Tilskudd kan også nektes dersom tros- eller livssynssam-
funnet ikke oppfyller krav som følger av loven.»

 Trosopplæring og andre aktiviteter for barn og unge 
omfattes av reglene i § 6 første ledd. Når det gjelder 
hvordan reglene for øvrig skal forstås og anvendes, vis-
er jeg til de generelle merknadene i kapittel 17 og til de 
særlige merknadene i proposisjonen.
 Etter lovforslaget § 8 skal det føres tilsyn med at tros- 
og livssynssamfunnene oppfyller vilkår og krav etter loven 
– deriblant at de ikke opptrer på en måte som gir grunnlag 
for å nekte tilskudd etter § 6 første ledd.
 I lovforslaget § 7 pålegges registrerte tros- og livssyn-
ssamfunn en rapporteringsplikt som må ses i sammen-
heng med tilsynsmyndigheten etter § 8. Etter § 7 første 
ledd skal tros- og livssynssamfunnene avgi en årsrapport 
som gir

 
 «en kort omtale av virksomheten i samfunnet, bruken av 
tilskudd fra staten og forvaltning av vigselsrett. Den skal i tillegg 
redegjøre for tilstand og tiltak når det gjelder kjønnslikestilling 
i virksomheten i samsvar med likestillings- og diskriminer-
ingsloven § 26a, og for eventuell forskjellsbehandling når det 
gjelder tilgang til aktiviteter, styrende organer, verv og still-
inger.»

 Er trosopplæring en del av samfunnets virksomhet, 
vil opplæringen være omfattet av rapporteringsplikten.
 I medhold av § 7 annet ledd vil tilsynsmyndigheten i 
tillegg kunne kreve at tros- og livssynssamfunn rapporter-
er om «særskilte forhold». I proposisjonens merknader til 
denne regelen heter det:

 
 «Andre ledd fastsetter at tilsynsmyndigheten også kan 
kreve rapportering om særskilte forhold, dvs. i tillegg til den 
årlige rapporteringen, for eksempel om barns rettigheter, eller 
dersom myndigheten blir kjent med konkrete forhold som kan 
lede til at tilskudd nektes, jf. § 6.»

 I lovforslaget § 7 fjerde ledd er Kongen dessuten gitt 
hjemmel til å forskriftsfeste nærmere regler om tros- og 
livssynssamfunnenes rapportering.
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 Regelen i lovforslaget § 6 annet ledd om at tilskudd 
kan nektes dersom tros- eller livssynssamfunnet ikke op-
pfyller krav som følger av loven, betyr at tros- og livssyns-

samfunn som ikke etterkommer de årlige rapporteringsk-
ravene eller et krav om å rapportere om særskilte forhold, 
vil kunne nektes tilskudd.

SPØRSMÅL NR. 212

Innlevert 3. november 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 8. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hva er regjeringens begrunnelse for å overlate til direk-
tørene i de fire regionale helseforetakene å definere hva 
som er nødvendig og forsvarlig helsehjelp, og følgelig defi-
nere hvilken helsehjelp pasienter skal ha rett til?

Begrunnelse:

Lov om pasient- og brukerrettigheter fastslår at pasienter 
har en individuell rett til nødvendig helsehjelp. Tradis-
jonelt har spørsmålet om hva som er nødvendig og fors-
varlig helsehjelp, vært definert ut fra medisinskfaglige an-
befalinger, som igjen bygger på forskning og praksis både 
nasjonalt og internasjonalt.
 I Prop. 55 L (2018-2019) foreslår regjeringen å endre 
dette prinsippet. Lovforslaget inneholder følgende for-
mulering:
 
 «Retten til nødvendig helsehjelp gjelder de tjenestene 
som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å yte og fi-
nansiere, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1 a og 4-4.» 

 Hensikten er ifølge regjeringen å «presisere at retten 
til nødvendig og forsvarlig helsehjelp ikke strekker seg 
lengre enn det tilbudet som spesialisthelsetjenesten er 
forpliktet til å yte og finansiere». I den samme proposis-
jonen foreslår regjeringen en endring i spesialisthelsetje-
nesteloven, der det lovfestes at det er Beslutningsforum 
for nye metoder som skal avgjøre hvilke nye behandlinger 
sykehusene skal yte og finansiere, samt hvilke behan-
dlinger som skal fases ut.
 Ser man de to lovendringene i sammenheng, blir 
konsekvensen følgende: Det er Beslutningsforum som til 
enhver tid skal bestemme hva som er nødvendig og fors-
varlig helsehjelp, og følgelig definere hvilken helsehjelp 
pasienter har rett til.
 Som statsråden er kjent med, består Beslutningsfo-
rum av direktørene for de fire regionale helseforetakene. 
Møtene til Beslutningsforum er lukket for offentlighet-

en, og viktige deler av beslutningsgrunnlaget holdes 
hemmelig også på ubestemt tid etter at beslutningene er 
tatt. Ettersom de fire RHF-direktørene også er ansvarlige 
for sykehusbudsjettene, er det all grunn til å anta at avg-
jørelsene til Beslutningsforum i stor grad styres av økono-
miske hensyn. Dette bekreftes ofte i de uttalelsene Beslut-
ningsforum velger å gi til offentligheten.
 Regjeringens forslag innebærer altså å frikoble 
spørsmålet om forsvarlighet fra medisinsk forskning 
og praksis, og overlate denne avgjørelsen til RHF-direk-
tørenes møter bak lukkede dører. Denne endringen er 
såpass dramatisk at man skulle forventet en grundig gjen-
nomgang av hvilke konsekvenser den får for tjenestetil-
budet og pasientrettighetene. Dessverre er spørsmålet i 
liten grad berørt i lovproposisjonen fra regjeringen.

Svar:

Jeg er noe forundret over stortingsrepresentantens på-
stand om at spørsmålet om forholdet mellom retten til 
nødvendig helsehjelp og beslutninger fattet i systemet for 
nye metoder ikke er behandlet i lovproposisjonen. Kapit-
tel 9 i lovproposisjonen handler i stor grad om de prob-
lemstillinger som stortingsrepresentanten tar opp. Jeg 
mener derfor at disse spørsmålene er redegjort grundig 
for i proposisjonen.
 Videre deler jeg ikke stortingsrepresentantens 
vurdering av at konsekvensen av lovforslagene vil være 
at det er Beslutningsforum som skal bestemme hva som 
er forsvarlig helsehjelp. Det er det motsatte som tydelig-
gjøres i lovproposisjonen. Systemet for nye metoder må 
til enhver tid fatte beslutninger som medfører at spesial-
isthelsetjenesten opererer innenfor forsvarlighetskravet. 
Det innebærer å fatte beslutninger som setter klinikerne 
i stand til å gi pasientene nødvendig og forsvarlig helse-
hjelp i tråd med deres rettigheter. Det er ikke systemet 
for nye metoder som definerer hva som er forsvarlig, 
men det presiseres tydelig at systemet må forholde seg til 
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pasientenes rettigheter og forsvarlighetskravet når de skal 
fatte beslutninger på gruppenivå.
 Jeg vil vise til følgende uttalelse i lovproposisjonens 
punkt 9.5.2 s. 52:
 
 "I valget mellom ulike behandlingsalternativ i ett 
pasientforløp er systemet for nye metoder sentralt fordi 
dette systemet gir rammene for hva som er tilgjengelig for 
helsepersonellet. Det er likevel rammer for hvilke beslut-
ninger systemet for nye metoder kan fatte. Beslutninger 
som fattes i systemet for nye metoder kan ikke overstyre 
retten til nødvendig spesialisthelsetjeneste etter pasient- 
og brukerrettighetsloven § 2-1 b. Det kan de ikke i dag, 
og heller ikke dersom Stortinget vedtar de lovforslagene 
som fremmes i denne proposisjonen. Beslutningsforum 
må forholde seg til at pasientene har en rett til nødven-
dig spesialisthelsetjeneste som de i ytterste konsekvens 
kan få domstolen til å stadfeste. Det innebærer at beslut-
ningsforum ikke kan fatte beslutninger som medfører at 
pasienter ikke får oppfylt sin rettighet. Beslutningene til 
beslutningsforum må ligge innenfor det skjønnsrommet 
som er tillagt spesialisthelsetjenesten gjennom dagens 
lovgivning." (Min understrekning)

 Og til punkt 9.5.4 s. 54 og 55:

 
 "Det er en grunnleggende forutsetning ved at systemet for 
nye metoder ikke kan velge å ikke innføre nye metoder som vil 
medføre at forsvarlighetskravet blir brutt. Systemet må forhol-
de seg til retten til nødvendig spesialisthelsetjeneste og kan ikke 
si nei til metoder som innebærer at pasienter får et uforsvarlig 
tilbud. Det er likevel viktig å understreke at selv om andre land 
innfører en ny metode, betyr ikke det nødvendigvis at metoden 
er å anse som etablert behandling og at ved å ikke innføre 
metoden så vil norske pasienter få uforsvarlig helsehjelp. (…)

 En eventuell negativ beslutning fra systemet vil ikke få in-
nvirkning overfor den enkelte pasient i tilfeller hvor beslutnin-
gen medfører uforsvarlige tjenester, fordi pasienten har krav på 
forsvarlig behandling og systemet ikke har endelig beslutning-
smyndighet til å definere hva som er forsvarlig eller ikke for den 
enkelte pasient. Forsvarlighetskravet er som nevnt tidligere en 
rettslig standard som relaterer seg til etablert behandling, og 
som kan prøves for domstolene" (Min understrekning)

 Jeg er opptatt av at norske pasienter får god og fors-
varlig helsehjelp i den norske spesialisthelsetjenesten. 
Lovproposisjonen gjør ingen endringer i hvordan fors-
varlighetskravet skal forstås, eller hvem som i siste instans 
kan beslutte hva som er forsvarlig.

SPØRSMÅL NR. 213

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 7. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Treforedlingsindustrien i Østfold forbruker rundt to mill. 
fastkubikkmeter tømmer årlig, og en økning er ventet. Det 
aller meste av virket fra Hedmark fraktes i dag med jern-
bane, mens noe fra Telemark og Agder fraktes på sjøen til 
Østfold. Ifølge treforedlingsindustriens bransjeforening 
vil det være av stor betydning å åpne Østfoldbanens Østre 
linje for godstrafikk i forhold til samfunnsnytte. Dette er 
underbygd av en TØI-rapport.
 Vil statsråden bidra til å få dette realisert, og eventuelt 
når?

Svar:

Det er ikkje køyrt rutegåande godstrafikk på Østre linje 
sidan tidleg på 2000-talet. Bana har seinare vore trafikkert 
av godstog i periodar der Vestre linje var stengd, fram til 
ombygginga til det nye signalanlegget ERTMS vart igang-

sett i 2014. Det har ikkje vore godstrafikk på Østre linje 
etter at bana vart røynslestrekning for ERTMS i 2015. Alle 
gods- og persontog som skal trafikkera Østre linje må ha 
utrusting for ERTMS om bord.
 Kapasiteten for godstog er lågare på Østre linje sa-
manlikna med Vestre linje, og bana har ikkje same stand-
ard. Det er likevel anteke at bana kan spela ei rolle for god-
stransportane i korridoren, òg i periodar der Vestre linje 
er under ombygging. Det er særleg under slike stengeper-
iodar at treforedlingsindustrien i Østfold ønskjer å ta i 
bruk Østre linje til godstrafikk, då køyring av tømmertog 
mellom tømmerterminalar på Austlandet og Østfold via 
Sverige inneber vesentleg auka transportkostnader og 
avgrensingar.
 I Oslo – Göteborg-utgreiinga frå 2016, utførd av Jern-
baneverket og Trafikverket, vart opprustingsbehov og 
tiltak for rutegåande godstrafikk på Østre linje frå innfø-
ringa av ny rutemodell på Austlandet (Rutemodell 2027) 
kartlagd. Tilrådinga innebar tiltak som gjev auka kapa-
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sitet og fornying av delar av infrastrukturen. Ei nyare full-
stendig utgreiing av investeringsbehov for godstrafikk på 
bana finst ikkje.

 Jernbanedirektoratet tek no sikte på å gjennomføra ei 
utgreiing av naudsynte tiltak og marknadspotensialet for 
gods- og persontrafikk på Østre linje i 2020.

SPØRSMÅL NR. 214

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Karin Andersen

Besvart 11. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Det har kommet en ubekreftet melding om at en irakisk 
asylsøker med avslag som har sittet lenge på Trandum ut-
lendingsinternat har dødd under opphold.
 Kan det derfor bes om en fullstendig oversikt over op-
pholdstiden i for de som sitter på Trandum, hvor mange 
som hjemlandet nekter å ta mot, hvor mange som er reg-
istret som syke (somatisk eller psykisk), hva slags helse-
hjelp de har fått og hvor mange som eventuelt har dødd 
under opphold de siste 3 år?

Svar:

Politidirektoratet opplyser at en irakisk statsborger døde 
av naturlige årsaker, uten at den endelige dødsårsak-
en kan fastslås før resultatet av obduksjonen foreligger. 
Dødsfallet skjedde om kvelden den 29. oktober 2019 et-
ter at personen hadde blitt lagt inn på Akershus univer-
sitetssykehus samme kveld. Den avdøde hadde på dette 
tidspunktet vært på Politiets utlendingsinternat på Tran-
dum siden 15. august 2019. Spesialenheten for politisaker 
ble rutinemessig varslet etter dødsfallet. Det har ikke vært 
andre dødsfall blant internerte på Trandum de siste tre 
årene.
 Når det gjelder oversikt over oppholdstiden for de 
som sitter på Trandum, har Politidirektoratet opplyst at 
det pr. 04.11.2019 har vært om lag 2300 personer innsatt 
på Politiets utlendingsinternat i 2019. Disse har hatt en 
samlet oppholdstid på om lag 32 000 døgn. Dette gir en 
gjennomsnittlig oppholdstid på 13,9 døgn. Medianen for 
oppholdstid er på 1,9 døgn.
 Den 04.11.2019 var det 78 internerte på utlendingsin-
ternatet. Disse hadde da en samlet oppholdstid på snaue 
6000 døgn. Dette gir en gjennomsnittlig oppholdstid på 
omlag 77 døgn. Medianen for oppholdstid er på 51 døgn.
 På Trandum sitter det i hovedsak utlendinger som 
ikke samarbeider om å avklare identiteten og utlending-
er som det er konkrete holdepunkter for at vil unndra seg 

retur etter et vedtak som innebærer at de skal forlate riket. 
For de som skal uttransporteres vil det i mange tilfeller, 
hvor en aksept fra mottakerlandet er nødvendig, ikke bli 
bestilt en uttransport før en aksept foreligger. Politidi-
rektoratet har opplyst at det pr. 05.11.2019 har vært fem 
personer som har vært internert på utlendingsinternatet 
som har hatt en uttransport som har blitt avbrutt grunnet 
manglende aksept fra hjemlandet.
 Jeg vil understreke at politiet jevnlig må vurdere om 
vilkårene for internering iht. utlendingsloven §§ 106 flg. 
er til stede og framstille utlendingen for retten som avgjør 
spørsmålet om (fortsatt) internering. Domstolen prøver 
alltid om internering vil være uforholdsmessig før de avsi-
er kjennelse.
 Når det gjelder spørsmålene om hvor mange som 
er registrert som syke (somatisk eller psykisk) og hva 
slags helsehjelp de har fått, legger taushetsplikten sterke 
begrensninger på hva jeg kan informere om på disse 
punktene. Det er til enhver tid en betydelig andel av de 
internerte på Trandum som er syke. Alle internerte ved ut-
lendingsinternatet har rett til helsetjenester i henhold til 
utlendingsloven § 107 og utlendingsinternatforskriften § 
5.
 Det følger av utlendingsloven § 107 sjuende ledd at 
politiet, for å sikre formålet med oppholdet i internatet 
og utlendingenes rettigheter, kan føre register med op-
plysninger om bl.a. behandling fra helsepersonell. En slik 
registrering skal ikke omfatte taushetsbelagte helseop-
plysninger. Det vil således kun være tale om å registrere 
at utlendingen har hatt legetilsyn, slik at det for ettertiden 
sikres notoritet rundt spørsmål om tilsyn. Helsepersonel-
let ved Trandum fører et eget helseregister.
 Det følger det samme systemet som benyttes av alle 
kommunale helsetjenester over hele landet. Ingen andre 
enn legene og sykepleierne som arbeider ved stedet har 
adgang til dette registeret. Politiet har således heller ikke 
en samlet oversikt over hvor mange av de internerte som 
har vært syke de siste tre årene.
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SPØRSMÅL NR. 215

Innlevert 1. november 2019 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 8. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Kolarctics omfatter Norge, Sverige, Finland og Russland. 
Programmet bidrar til samarbeid i nordområdene.
 Hvordan vurderer statsråden Kolarctic, og hva vil 
statsråden gjøre for å utvikle dette programmet videre i 
årene framover?

Begrunnelse:

Kolarctic kjerneområde er Nordland, Troms, Finnmark, 
Norrbotten, Lappland, Murmansk, Arkhangelsk og Ne-
nets. Programmet skal bidra til bærekraftig økonomisk 
utvikling, og mobilitet av personer, ideer og teknologi. 
Prioriterte områder er bl.a. bedriftsutvikling, miljø og kli-
ma, grensesikkerhet og forbedret tilgjengelighet innenfor 
Barentsregionen og mot resten av Europa. Folk-til-folk 
samarbeid er viktig, bl.a. med vekt på ungdom, kreative 
næringer og samarbeid mellom kommuner, utdanning-
sinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Samarbeid over 
grensene i nord, bærekraft og likestilling (gender equality) 
er gjennomgående temaer.

Svar:

I Meld. St. 5 (2019-2020) Distriktsmeldingen, som ble 
fremlagt 18. oktober i år, sier regjeringen at Norge skal 
delta i lnterreg også i kommende periode. I god tid før 
2021 vil regjeringen ta stilling til hvilke programmer un-
der lnterreg vi skal delta i. Mitt departement deltar på 

embetsnivå i diskusjoner med kolleger fra våre nordiske 
naboland om programmer og innretning i neste periode 
for lnterreg. Det pågår bl.a. spesifikke diskusjoner med 
Finland og Sverige om geografi og innretning på lnterreg 
programmene i nord. Kolarctic programmet, som også 
omfatter regionalt samarbeid med Russland i nord, er en 
viktig del av denne samtalen. Parallelt med dette, pågår 
diskusjonene om EUs budsjetter og regelverk for region-
alpolitikk og lnterreg i Brussel.
 Vi har også god dialog med alle fylkeskommunene om 
neste programperiode. For programmene i nord, startet vi 
med et seminar i Kirkenes høsten 2018, der fylkeskom-
munene, Sametinget og bl.a. regionale representanter fra 
virkemiddelaktørene og forskningsrådet deltok. Dette 
ble fulgt opp med en spørreundersøkelse til fylkeskom-
munene og Sametinget om lnterreg. Tilbakemeldingen er 
at lnterreg er en integrert del av fylkeskommunenes sam-
lede virkemiddelportefølje, og sentralt for etableringen av 
strategiske partnerskap regionalt med europeiske aktører. 
Det har også vært diskusjoner om neste programperiode 
i Europapolitisk Forum, der politiske representanter fra 
kommunesektoren og Sametinget møter KMD og UD på 
statssekretærnivå.
 Det er planlagt et nytt møte med administrative rep-
resentanter fra alle fylkeskommunene og Sametinget 29. 
november. Vi fortsetter samtalen om kommende lnter-
reg programperiode. Så langt i forberedelsene til neste 
periode, er det stor interesse både fra fylkeskommunene 
i nord, og fra nasjonalt og regionalt nivå i Finland og Sver-
ige, for å videreføre samarbeidet.

SPØRSMÅL NR. 216

Innlevert 4. november 2019 av stortingsrepresentant Abid Q. Raja
Besvart 11. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Hvordan jobber regjeringen med å følge opp FN sikker-
hetsresolusjon 2396 og arbeidet med registrering og ut-
veksling av passasjerinformasjon og biometriske data for 
å forebygge mot ekstremisme og terror?

Begrunnelse:

Det vises til OSSEs parlamentarikerforsamlings an-
ti-terrorkomité publiserte rapport om hvordan deltak-
erlandene i OSSE iverksetter sikkerhetsrådsresolusjon 
2396 fra 2017 (S/RES/2396(2017)), som slår fast at FNs 
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medlemsland skal iverksette systemer for å samle inn bi-
ometriske data og utvikle og dele informasjon fra databas-
er over kjente og antatte terrorister, inkludert fremmed-
krigere. Rapporten peker på tiltak på nasjonalt nivå for å 
utvikle datasystemer for innsamling av slike biometriske 
data og passasjerdata (såkalt API (Advance Passenger In-
formation) og PNR (Passenger Name Records)). Rappor-
ten ser også på rammeverk og lovgivning for å effektivt 
behandle slike data på tvers av nasjonale institusjoner, i 
tillegg til virkningsfulle rammeverk for å utveksle slik in-
formasjon internasjonalt.
 EUs direktiv om utlevering av passasjerdata fra flysel-
skap (PNR-direktivet) ble vedtatt i 2016. Vi har ennå ikke 
utviklet et nasjonalt system for innsamling av passasjer-
data fra flyselskapene til bruk for kriminalitetsbekjem-
pelse.

Svar:

Sikkerhetsrådsresolusjonen 2396, vedtatt 21. desember 
2017, omfatter en rekke tiltak for blant annet å forebygge, 

identifisere, og straffeforfølge fremmedkrigere og terroris-
ter. De konkrete beslutningene i resolusjonen er knyttet 
til internasjonal informasjonsdeling i forbindelse med 
grensekontroll, i særlig grad Advance passenger infor-
mation (API) systemet og Passenger name record (PNR) 
data, i tillegg til terroristdatabaser og systemer for å kunne 
identifisere terrorister basert på biometriske data.
 Det er ikke ett særskilt løp for å følge opp resolusjonen 
i Norge, men en rekke gjennomførte og pågående prosess-
er underbygger resolusjonsteksten. Generelt bidrar Norge 
til å støtte arbeid med passasjerinformasjon, biometriske 
data m.m. i et kriminalitets- og terrorforebyggende spor.
 Videre pågår det et arbeid i Politidirektoratet med å 
utvikle en automatisk API-løsning innenfor Schengen-for-
pliktelsene våre. Norge er ikke tilknyttet PNR-direktivet 
(EU) 2016/681 da det verken er EØS- eller Schengen-rel-
evant, men det er ønskelig for Norge å få en tilknytning-
savtale til EUs PNR-direktiv. Politidirektoratet og Toll-
direktoratet er derfor gitt i oppdrag å utvikle et nasjonalt 
PNR-system med sikte på senere tilknytningsavtale med 
EU.

SPØRSMÅL NR. 217

Innlevert 4. november 2019 av stortingsrepresentant Lene Vågslid
Besvart 8. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvordan vil statsråden sørge for at likeverdige arbeids-, 
lønn-, og pensjonsvilkår for våre ansatte i prehospital hel-
setjeneste og hvorfor sørger ikke statsråden for at vår felles 
ambulansetjeneste driftes av våre sykehus og det offent-
lige over hele landet?

Begrunnelse:

I Telemark er det fremdeles noen steder privat ambulanse-
drift. De ansatte i de privat ambulansene opplever store 
forskjeller i arbeidstidsvilkår, lønn og pensjon sammen-
lignet med sine kollegaer i offentlig drevet ambulanset-
jeneste. Et eksempel er at ansatte i privat ambulansedrift 
må jobbe omtrent 10 år lenger enn kollegaer i offentlig 
ambulansedrift for å kunne opptjene den samme pensjo-
nen.

Svar:

Ambulansetjenesten er offentlig drevet i nær sagt alle 
landets helseforetak. Sykehuset Telemark HF har enkelte 
privat drevne ambulansestasjoner. Jeg viser til styresak 
007-2019 Ambulanseplan 2035 som ble vedtatt av styret 
i februar 2019. Styret har gjennom vedtaket blant annet 
sluttet seg til følgende: "å fortsette drift med en kombinas-
jon av egne ambulansestasjoner og private ambulanses-
tasjoner i neste 5-års periode. Nytt anbud for region Midt 
og Vest gjennomføres senest 2022 før siste opsjonsår ut-
løper april 2023. Sykehuset Telemark overtar drift av am-
bulansestasjon i Bamble i 2020 for å oppfylle valgt region-
struktur".
 Jeg viser videre til mitt svar på spørsmål til skrift-
lig besvarelse nummer 1095 fra tidligere i år, hvor det 
fremgår at Sykehuset Telemark HF har god erfaring med 
privat drevne ambulansestasjoner og at de derfor fortsatt 
har en betydelig andel i privat drift. Ambulansestasjonen 
i Bamble vil etter planen overtas av helseforetaket når an-
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budsperioden utløper. Det er helseforetaket som må vur-
dere hensiktsmessig organisering av ambulansetjenesten.
 Representanten Vågslid viser til at de ansatte i de 
privat drevne ambulansene opplever forskjeller i arbeid-

stidsvilkår, lønn og pensjon sammenlignet med sine kol-
legaer i offentlig drevet ambulansetjeneste. Sykehuset 
Telemark HF opplyser at de ansattes vilkår er i henhold til 
tariffavtalen.

SPØRSMÅL NR. 218

Innlevert 4. november 2019 av stortingsrepresentant Runar Sjåstad
Besvart 12. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Hvilke initiativ har statsråden tatt overfor Equinor andre 
aktører for å samle flere som kan bidra til å finansiere og 
realisere en infrastrukturløsning med en ilandføringster-
minal på Veidnes, i tråd med lovnadene som er gitt, og de 
forventningene som er skapt, og når kan vi forvente ende-
lig konklusjon i saken?

Begrunnelse:

I 2013 feiret Equinor at de nye oljefunnene i Barentshavet 
skulle gi store ringvirkninger i Nordkapp kommune gjen-
nom en ny ilandføringsterminal. Equinor har i etterkant 
gått bort fra dette. Stortinget har bedt om en ilandføring-
sterminal på Veidnes, senest ved etablering av flere felt i 
Barentshavet.
 I Statsbudsjettet skriver regjeringen at Olje- og en-
ergidepartementet har «fulgt opp selskapenes arbeid med 
å utrede en omlastning av råolje på Veidnes i Finnmark. 
Utredningene går fremover som planlagt og selskap-
ene planlegger valg av transportløsning for Johan Cast-
berg-feltet i oktober 2019. Olje- og energidepartementet 
vil holde Stortinget orientert på egnet måte om selskape-
nes beslutning.

Svar:

Olje- og energidepartementet godkjente plan for utbyg-
ging og drift for Johan Castberg-feltet i juni 2018 etter at 
utbyggingsplanen var forelagt Stortinget, jf. Prop. 80 S 
(2017-2018) og Innst. 368 S (2017-2018). Den godkjente 
utbyggingsløsningen innebærer transport av råolje di-
rekte til markedet uten omlasting i Finnmark.
 I forbindelse med behandlingen av utbyggingssaken 
fattet Stortinget anmodningsvedtak 890 og 891. Vedtak-
ene omhandlet oljeomlasting på Veidnes i Finnmark av 
råolje fra Castberg-feltet og fra andre framtidige utbyggin-
ger i Barentshavet.

 Olje- og energidepartementet har fulgt opp disse an-
modningsvedtakene og har orientert Stortinget om op-
pfølgingen i Prop. 1 S (2018-2019), Prop. 41 S (2018-2019) 
Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byg-
getrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra 
land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen 
og Gina Krog og Prop. 1 S (2019-2020).
 På bakgrunn av Prop. 41 S (2018-2019) og Innst. 240 S 
(2018-2019) behandlet Stortinget saken 29. april 2019.
 Som det fremgår av Prop. 41 S (2018-2019) har de 
funnene i Barentshavet som ikke er besluttet utbygd, kom-
met så kort i prosjektløpet at det foreløpig ikke er klarlagt 
at de blir utbygd. Det er derfor for tidlig for rettighetshav-
erne i disse funnene å delta i en eventuell etablering av in-
frastruktur for oljeomlasting i Finnmark. På bakgrunn av 
dette er det derfor rettighetshaverne i Castberg-feltet som 
har arbeidet videre med å utrede alternative løsninger for 
oljeomlasting i Finnmark.
 Selskapenes valg av transportløsning var planlagt i ok-
tober 2019, men det gjenstår fortsatt noen avklaringer før 
selskapene kan foreta endelig valg av transportløsning for 
Castberg-feltet. Selskapene planlegger for en beslutning i 
løpet av inneværende kvartal. Jeg vil holde Stortinget ori-
entert om utviklingen i saken på egnet måte.
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SPØRSMÅL NR. 219

Innlevert 4. november 2019 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 5. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Den varslede tilleggsvurderingen kan få stor betydning for 
folk som benytter seg av tjenestene til Statens vegvesen.
 Når blir tilleggsvurderingen fra Statens vegvesen of-
fentliggjort?

Begrunnelse:

I forslag til statsbudsjett for 2020 skriver regjeringen:

 
 "Før det kan tas endelig beslutning om tjenestestruktur på 
trafikant- og kjøretøyområdet skal Statens vegvesen komme 
med en tilleggsvurdering av avbøtende tiltak der ny tjenest-
estruktur gir vesentlige endringer i reisevei. Dette arbeidet 
har frist 1. november 2019 og vil danne grunnlag for videre 
vurderinger og beslutning om tjenestetilbud og -struktur på 
trafikant- og kjøretøyområdet."

Svar:

Statens vegvesen leverte 20. mai i år forslag til ny tenest-
emodell og –struktur på trafikant- og køyretøyområdet. 
Særleg for teneste som krev fysisk oppmøte på ein tenest-
estad er det viktig at brukarane sine behov blir tatt om-
syn til på ein god måte gjennom eit landsdekkande godt 
tilbod. Samferdselsdepartementet ga derfor Statens veg-
vesen tilleggsoppdrag om å gjere ytterlegare vurderingar 
av avbøtande tiltak i områder der det blir lang reiseveg, før 
det blir tatt endeleg avgjerd om ny tenestestruktur.
 Statens vegvesen vil levere tilleggsvurderinga 6. no-
vember i år. Regjeringa vil deretter ta stilling til innhaldet i 
rapporten. Eg understrekar at utgangspunktet for tilleggs-
vurderinga er at regjeringa er oppteken av å sikre gode te-
nester i heile landet.

SPØRSMÅL NR. 220

Innlevert 4. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 12. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Urfolkslederen Paulo Paulino Guajajara ble sist fredag 
drept av illegale tømmerhoggere i Brasil. Paulo Paulino 
var skogvokter for Guajajara- territoriet TI Arariboia. Hu-
man Rights Watch (HRW) kom nylig med en rapport som 
viser at det har vært 28 drap, fire drapsforsøk og 40 tilfeller 
av drapstrusler tilknyttet regnskogen siden 2015.
 Hva gjør den norske regjeringen ovenfor Brasil og an-
dre regnskogland i lys av de forferdelige handlingene?

Svar:

Drapet på den brasilianske urfolkslederen Paulo Pauli-
no Guajajara er dypt bekymringsfullt. Brasilianske myn-
digheter har varslet at de vil etterforske saken og bringe 
de ansvarlige for retten. Fra norsk side forventer vi at dette 
blir gjort.
 Det har lenge vært knyttet høy risiko til miljø- og ur-
folksengasjement i en rekke land, herunder i Brasil. Glob-

al Witness og Human Rights Watch rapporterer om sta-
dig flere drap på urfolksledere og miljøaktivister i landet. 
Dette er en urovekkende utvikling.
 FNs høykommissær for menneskerettigheter har gitt 
uttrykk for bekymring for at landryddere, gruvearbeidere 
og hogstselskaper i økende grad invaderer urfolksterrito-
rier og statlig eid skog, med dramatiske konsekvenser for 
urbefolkningen. Norske myndigheter deler høykommis-
særens bekymring og følger utviklingen nøye gjennom 
vår ambassade i Brasilia.
 Vi har løpende dialog med brasilianske myndigheter 
og andre regnskogland om disse problemstillingene. 
Samtlige av Norges anbefalinger til Brasil i forrige 
landhøring i FNs menneskerettighetsråd i 2017, omhand-
let menneskerettighetsforkjempere og urfolks situas-
jon og rettigheter, herunder myndighetenes ansvar for å 
beskytte urfolk mot trusler, angrep og tvangsflytting. Reg-
jeringen forventer at Brasil etterlever internasjonale og 
nasjonale forpliktelser på dette området.
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 Støtte til urfolk er en sentral komponent i Norges 
internasjonale klima- og skogsamarbeid. Gjennom å sty-
rke urfolks landrettigheter beskytter vi også regnskogen. 
Norge har derfor i en årrekke støttet urfolks- og miljøor-
ganisasjoner i Brasil og andre regnskogland.
 I mars i år fikk Norge støtte fra alle land i FNs men-
neskerettighetsråd til den første resolusjonen om menne-
skerettighetsforsvarere som jobber med miljøspørsmål. 
Resolusjonen anerkjenner menneskerettighetsforsvar-
eres viktige rolle i å forsvare miljøet og bidra til bærekraft-
ige, åpne og demokratiske samfunn.

 Annet hvert år vedtar FNs generalforsamling en res-
olusjon om menneskerettighetsforsvarere. Norge er til-
rettelegger for de pågående forhandlingene og jobber nå 
for å samle bredest mulig støtte til resolusjonen. Resolus-
jonen handler om å sikre menneskerettighetsforsvarere 
gode og trygge arbeidsvilkår og styrke deres beskyttelse. 
Vårt klare budskap er at drap, trusler og vold mot men-
neskerettighetsforsvarere ikke må gå ustraffet i nasjonale 
rettsvesener. Samtlige land må sørge for at mennesker-
ettighetsforsvarere får den beskyttelsen de trenger. Dette 
er budskap vi vil fortsette å fremme både bilateralt og 
multilateralt.

SPØRSMÅL NR. 221

Innlevert 5. november 2019 av stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland
Besvart 12. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Kan utenriksministeren bekrefte at det er uaktuelt å inn-
lede samtaler om endring av vår bilaterale luftfartsavtale 
med Marokko, og tilsvarende uaktuelt å innlede samtal-
er om bilaterale avtaler i energisektoren med Marokko, 
uten at det eksplisitt etableres at Vest-Sahara er utelatt fra 
avtalene?

Begrunnelse:

18. februar 2019 skal den marokkanske ambassaden ha 
kontakten norsk UD for å reforhandle den bilaterale luft-
fartsavtalen mellom Norge og Marokko. Dette var kun få 
uker etter at utenriksministeren svært godt klargjorde i et 
svar til min FrP-kollega Helland i Stortinget 21. desember 
2018 at Norge-Marokkos bilaterale luftfartsavtale fra 1977 
ikke gjelder for Vest-Sahara. Norge anerkjenner ikke Ma-
rokkos okkupasjon av det ikke-selvstyrte territoriet.
 Både i 2018 og i 2019 skal Marokko ha henvendt seg 
til UD for å inngå energipolitiske avtaler. En voksende del 
av Marokkos energiproduksjon foregår utenfor Marokkos 
internasjonalt anerkjente grenser, på det saharawiske 
folkets land.

Svar:

Norge og Marokko samarbeider på en rekke områder som 
f.eks. bekjempelse av ulovlig migrasjon og voldelig eks-
tremisme. Vi har også ambisjoner om å styrke det økon-
omiske samarbeidet innenfor sektorer av gjensidig inter-

esse. Marokkanske myndigheter har formelt henvendt 
seg til norske myndigheter angående samarbeid innen 
både energisektoren og luftfartssektoren. Begge henven-
delsene er til vurdering.
 Det er norsk politikk at man i vurderingen av slike 
bilaterale avtalers territorielle anvendelse legger til grunn 
Marokkos internasjonalt anerkjente grenser. Ettersom 
Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet 
over Vest-Sahara, vil Vest-Sahara ikke være omfattet.
 Norske myndigheter besluttet i 2007 å innta en 
«føre var»-holdning. Dette ble gjort i form av en offisiell 
fraråding som bl.a. understreket at «for å forhindre han-
del, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for 
næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbe-
folkningens interesser i Vest-Sahara og følgelig kan være 
i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike 
aktiviteter». Denne politikken ligger fast.
 Norge støtter FNs arbeid for å komme frem til en varig 
politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Vi anser det 
som positivt at partene har møttes til samtaler to ganger, 
under ledelse av FNs generalsekretærs tidligere spesial-
representant Horst Köhler. Vi håper at generalsekretæren 
vil utnevne en ny spesialutsending så raskt som mulig, og 
at samtalene gjenopptas.
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SPØRSMÅL NR. 222

Innlevert 5. november 2019 av stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø
Besvart 15. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

16. mai 2017 foretok Selbu kommune 1. gangsbehandling 
av rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring. I dag to og et 
halvt år etter har fylkesmannen fortsatt ikke behandlet 
anken. Dette er ikke et unikt tilfelle. Flere kommuner op-
plever det samme.
 Vil statsråden ta grep for å redusere fylkesmannens alt 
for lange saksbehandlingstid?

Begrunnelse:

Listen over dialogen mellom Selbu kommune og fylkes-
mannen er for lang til å ta med i et skriftlig spørsmål, 
men spørsmålsstiller vil nevne at klagebehandlingen har 
blitt flyttet fra fylkesmannen i Finnmark, fylkesmannen 
i Troms og Finnmark, Fylkesmannen Nordland, Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal, og er nå tilbake til fylkesman-
nen i Nordland som i brev av 19.07.19 skriver følgende:
 Fylkesmannen i Nordland er oppnevnt som sette-
fylkesmann til å behandle klager på snøscooterløyper i 
Selbu kommune. Klagene kan på grunn av ferieavvikling 
og stor saksmengde ikke forventes å bli behandlet her før 
utgangen av oktober 2019. Nå skriver vi november 2019, 
og Selbu kommune har fortsatt ikke hørt noe.

Svar:

Til den konkrete saken som representanten omtaler i sin 
begrunnelse, vil jeg for ordens skyld påpeke at tiden saken 
har ligget til klagebehandling hos fylkesmennene, er be-

tydelig kortere enn det man får inntrykk av i represent-
antens omtale. Etter det jeg har fått opplyst, ble klagene 
oversendt fra kommunen til fylkesmannen i slutten av 
september 2018, det vil si halvannet år senere enn det rep-
resentanten oppgir som dato for første gangs behandling 
av løypene i kommunen, og nesten et år etter at klagene 
kom inn til kommunen. Kommunen må derved også ta 
sin del av ansvaret for at klagesaksbehandlingen har tatt 
lang tid.
 Like fullt har det i saken gått over et år fra kommunens 
oversendelse uten at saken er avgjort av fylkesmannen, og 
jeg er helt enig i at det er lang tid.
 Klagesakene om snøscooterløyper er gjennomgående 
komplekse, og det er mange hensyn som skal vurderes og 
ivaretas. Det er derfor viktig at sakene behandles orden-
tlig og grundig. Regelverket om snøscooterløyper er for-
holdsvis nytt, og det er mange kommuner som oppretter 
nye løyper. Det er grunn til å tro at omfanget av klagesaker 
vil være størst i denne startfasen. Gjennom en grundig be-
handling av klagene bidrar fylkesmennene til å klargjøre 
hvordan regelverket skal praktiseres. Denne klargjørin-
gen vil på sikt være til stor hjelp både for kommunene når 
de skal etablere snøscooterløyper, og for fylkesmennene 
selv når de skal behandle senere saker. Det er grunn til å 
tro at omfanget av klagesaker over tid vil reduseres og at 
saksbehandlingstiden kan kortes ned. Ordningen med 
snøscooterløyper som ble opprettet i 2015 følgeevalueres, 
og det skal avgis endelig evalueringsrapport om et år, i de-
sember 2020. Det er i den forbindelse aktuelt å samtidig se 
på administrative konsekvenser av ordningen, eksempel-
vis knyttet til saksbehandling.

SPØRSMÅL NR. 223

Innlevert 5. november 2019 av stortingsrepresentant Heidi Greni
Besvart 15. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

Hva er regjeringens forståelse av problemstillingen som 
Høyesterett reiste i forbindelse med Fosen-saken i sep-
tember og jobbes det med lovforslag for å unngå at denne 

typen situasjoner oppstår i fremtida, og/eller finnes noen 
regler som kan avbøte slike situasjoner per i dag?
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Begrunnelse:

29. september i år avga Høyesterett dom i saken mellom 
AtB og Fosen-linjen AS, Fosen-saken. I saken ble Fos-
en-Linjen AS tilkjent erstatning for tap av negativ kon-
traktsinteresse. Underveis i Høyesteretts behandling 
problematiserte AtB at det kan få svært uheldige konse-
kvenser hvis tilbydere som ser en feil, lar være å ta opp 
feilen med oppdragsgiveren, men i stedet avventer utfall-
et av konkurransen. Hvis tilbyderen ikke vinner, trekkes 
feilen frem som en innvending mot konkurransen, for ek-
sempel som et grunnlag for krav om erstatning. Høyester-
ett påpekte at dette var svært uheldig, men slo fast at det er 
en lovgiveroppgave å innføre preklusjonsregler, slik andre 
land har, for å unngå at denne typen situasjoner oppstår.

Svar:

Stortingsrepresentant Grenis begrunnelse for spørsmålet 
knytter seg til Høyesteretts dom i den såkalte Fosen-saken 
(HR-2019-1801-A). I saken problematiserte AtB (oppdrag-
sgiveren) at det kan få svært uheldige konsekvenser hvis 
tilbydere som ser en feil, lar være å ta opp feilen med op-
pdragsgiveren, men i stedet avventer utfallet av konkur-
ransen. Hvis tilbyderen ikke vinner, trekkes feilen frem 
som en innvending mot konkurransen, for eksempel som 
et grunnlag for krav om erstatning. Høyesterett var enig i 
at dette vil være uheldig, men mente at det eventuelt er en 
lovgiveroppgave å innføre preklusjonsregler for å unngå 
denne typen situasjoner.

 Regjeringen er opptatt av problemstillingen som 
Høyesterett reiser. For å få til gode anskaffelser og gode 
prosesser med færre klager og konflikter, er det viktig at 
leverandører tar opp feil og uklarheter i konkurranseg-
runnlaget med oppdragsgiver så tidlig som mulig i anskaf-
felsesprosessen. Dette er omtalt i Meld. St. 22 (2018-2019) 
Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige 
anskaffelser. Ett av tiltakene i meldingen er å invitere 
næringslivet og offentlige oppdragsgivere til å gå sammen 
om å utarbeide felles kjøreregler for hvordan offentlige 
anskaffelser best kan gjennomføres. Det er naturlig at vik-
tigheten av at tilbyderne tar opp feil og uklarheter så tidlig 
som mulig i anskaffelsesprosessen, inngår i dette arbeidet. 
Arbeidet med felles kjøreregler starter opp nå i november.
 Når det gjelder spørsmålet om regulering, så følger 
i utgangspunktet oppdragsgivernes plikter til å erstatte 
eventuelle tap som leverandørene har lidt, og omfanget 
av erstatningsplikten av alminnelig, ulovfestet erstat-
ningsrett. Det vil si at det har vært et bevisst lovgivervalg 
å ikke regulere dette særskilt i anskaffelsesregelverket. 
I NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser, 
ble likevel spørsmålet om det burde innføres en særskilt 
preklusiv søksmålsfrist i anskaffelsesprosesser for å frem-
sette erstatningskrav vurdert. Utvalget konkluderte da 
med at det ikke så grunn til å endre dette, sett hen til den 
alminnelige foreldelsesfristen.
 Regjeringen vil likevel ta med seg dette og eventuelle 
andre innspill til nærmere regulering av erstatningsre-
glene når det neste gang er aktuelt å revidere anskaffelses-
regelverket.

SPØRSMÅL NR. 224

Innlevert 5. november 2019 av stortingsrepresentant Lise Christoffersen
Besvart 11. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

I november 2018 beklaget både Nav og statsråden at Nav 
ikke oppfylte egne rutiner om være klare med vurderin-
gen av videre rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) to 
måneder før utløpet av ordinær periode. Mange opplevde 
å miste all inntekt.
 Hva er status for slike saker pr. i dag, og hvilke tiltak 
er iverksatt for å sikre at de som har mottatt AAP ikke 
står uten inntekt i tiden fra opphør av AAP fram til ferdig 
avklaring, enten til arbeid eller trygd?

Begrunnelse:

Det vises til statsrådens svar til i Dok. 15:310 (2018-2019) 
- at det var svært uheldig at Nav ikke hadde avklart videre 
rett til AAP eller andre ytelser før AAP-vedtaket løp ut. Det 
ble vist til nye, kompliserte regler fra 1. januar 2018. Det 
gjaldt ca. 500 saker, men det skulle jobbes raskt for å bli 
ajour. Det var en forbigående situasjon. Det var satt inn 
ressurser der det var behov. Det er ett år siden. Det er snart 
to år siden de nye og strengere reglene ble iverksatt.
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 Basert på henvendelser, tyder mye på at man ennå 
ikke er ajour, men at folk fortsatt mister AAP uten ferdig 
avklaring.
 Statsråden svarte sist at det var mulig å motta AAP i 
inntil to ganger fire måneder i påvente av at søknad om 
uføretrygd behandles. De som ikke er ferdig avklart, mis-
ter den muligheten, uavhengig av hva manglende avklar-
ing skyldes, selv når det er Nav selv som bærer ansvaret.
 Jeg har fått tillatelse til å bruke denne historien, 
selvsagt anonymt, og kun som et eksempel for å illustrere 
problemet mange opplever. Vedkommende har en varig 
diagnose fra 2008. Ulike behandlinger er forsøkt i hel-
setjenesten og utdanning som tiltak i Nav, uten vesentlig 
endring i arbeidsevnen. Vedkommende prøvde også en 
periode som næringsdrivende i 40 pst., for selv å kunne 
styre dagene. Vedkommende har vært på sykepenger og 
AAP siden 2011. Saken er godt opplyst. Både lege og til-
taksarrangører (tre avklaringstiltak) konkluderer med 
varig nedsatt arbeidsevne og gradert uføretrygd. Nav 
skulle følge opp, men det skjedde ikke. Nav visste at siste 
eksamen skulle tas mars 2019. AAP forlenges til utløpet 
av den måneden. I slutten av februar får vedkommende 
beskjed om nok et avklaringstiltak etter eksamen. Saks-
behandler hadde søkt vedkommende inn i god tid, men 
det kom ikke i gang pga. skifte av tiltaksleverandør. Nav 
har bekreftet at feilen ligger hos dem, at vedkommende 
har gjort alt som ble krevd, og at vedkommende selv ikke 
kunne gjort noe for at saken skulle vært behandlet tid-
ligere. Likevel stanses AAP 1. april, rett etter eksamen, til 
tross for at Nav har krevd et nytt avklaringsvedtak. Ved-
taket kom først den 1. juli, ble påklagd, men avslått. Å 
søke uføretrygd er utelukket fordi endelig avklaring ikke 
er skjedd. Nav er tydeligvis ikke ajour. Den enkelte blir 
skadelidende.

Svar:

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om 
at det ved utgangen av oktober 2019 var om lag 200 sak-
er om arbeidsavklaringspenger (AAP) til behandling hvor 
mottaker ikke er ferdig avklart ved utløpet av hovedperi-
oden og heller ikke ferdig vurdert for videre rett til arbeid-
savklaringspenger. Direktoratet presiserer at dette er ba-
sert på manuelle tellinger, og at tallene således er beheftet 
med usikkerhet.
 Selv om en person ikke lenger har rett til arbeid-
savklaringspenger og heller ikke er ferdig avklart mot 
arbeid eller uføretrygd, har vedkommende rett på op-
pfølging og hjelp fra arbeids- og velferdsforvaltningen. 
Alternative stønader til livsopphold kan da være kvali-
fiseringsstønad dersom brukers arbeidsevne fortsatt er 
nedsatt, tiltakspenger ved gjennomføring av arbeidsrettet 
aktivitet eller eventuelt sosialstønad.
 Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men jeg er 
svært opptatt av at personer med behov for bistand fra 
arbeids- og velferdsforvaltningen skal få nødvendig op-
pfølging og hjelp.
 Jeg vet at det er betydelig oppmerksomhet i Arbeids- 
og velferdsetaten på disse sakene, at de prioriteres og at 
det jobbes systematisk for at veien videre skal være avklart 
når retten til arbeids-avklaringspenger opphører. Jeg viser 
også til at det i Prop. 114 S (2018-2019) i forbindelse med 
RNB 2019, ble bevilget ekstra midler for å øke Arbeids- 
og velferdsetatens kapasitet til avklaring av videre rett til 
ytelse for mottakere av arbeidsavklaringspenger og klag-
esaksbehandling.

SPØRSMÅL NR. 225

Innlevert 5. november 2019 av stortingsrepresentant Ole André Myhrvold
Besvart 13. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fremtidige invest-
eringer i sentral- og regionalt nett i fremtiden bygges ut 
med nok kapasitet til å ta inn fremtidig fornybar energi, 
og unngå som på Erstmyra at anlegget er fullt fra dag én?

Begrunnelse:

Klimaendringene gjør at Norge i større grad skal elektri-
fiseres. Til det trenger vi mer fornybar kraft.
 Ved et av Norges største kraftknutepunkt, Ertsmy-
ra på Tonstad, er det investert betydelige midler de siste 
årene, men allerede før offisiell åpning er kapasiteten 
brukt opp. Dette til tross for at det finnes mer potensiell 
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fornybar kraft i området som vil ha Ertsmyra som påko-
blingspunkt.
 Ifølge artikler i Avisen Agder er Haughom og Øksen-
dal E-verk klare til å bygge småkraftverk i Sirdal, men 
på grunn av manglende trafo-kapasitet ved Ertsmyra vil 
kraftverket ikke bli realisert.
 Sett i lys av de investeringene Statnett og Agder Ener-
gi Nett har gjort her, og at Haughom og Øksendal E-verk 
siden 2010 har hatt konsesjon for å bygge ut et kraftverk 
med en årlig produksjon på 4,5 GWh i Haugåna, virker det 
merkelig at anlegget ikke er bygd ut med nok kapasitet for 
innmating av ny fornybar kraft.

Svar:

Det planlegges og gjennomføres store investeringer i 
strømnettet. I følge Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er det i tiårsperioden 2018-2027 forventet invest-
eringer for 135 milliarder kroner på alle nettnivå til sam-
men. Investeringene legger blant annet til rette for nytt 
forbruk og ny fornybar kraftproduksjon flere steder i lan-
det.
 Jeg er kjent med at det har vært stilt spørsmål ved 
kapasiteten i Ertsmyra i forbindelse med tilknytning av 
ny kraftproduksjon. Statnett har opplyst at planene for 
ny produksjon er høyere enn det selskapet la til grunn da 
stasjonen ble planlagt, og at mye av produksjonen allere-
de har fått tildelt kapasitet.
 Det er viktig at nettselskapene har god forståelse for 
utviklingstrekk som kan påvirke behovet for overføring-
skapasitet. Overføringsnettet har lang levetid, og i 
vurderingene av det fremtidige behovet må det gjøres 
anslag på usikre faktorer frem i tid. Anslag på hvor mye ny 
produksjon som kan forventes både nasjonalt og region-
alt er ett av usikkerhetsmomentene i planleggingen av ny 
overføringskapasitet. Lønnsomheten i ny kraftproduks-
jon varierer, og det kan være vanskelig å anslå hvor mye 
som faktisk kan forventes realisert. Samtidig er det viktig 
at nettet utvikles mest mulig i takt med konkrete produks-
jons- og forbruksplaner, slik at de samlede investeringene 
ikke blir for store og strømkundens nettleie unødvendig 
høy.
 Et omfattende regelverk skal bidra til at strømnettet 
utvikles på en samfunnsmessig rasjonell måte. I henhold 
til forskrift om energiutredninger, utarbeides det anneth-
vert år regionale og nasjonale kraftsystemutredninger 
som gir oversikt over utviklingen av kraftsystemet i Norge. 
Utredningene skal blant annet vurdere mulig utvikling i 
behov for overføringskapasitet, og relevante aktører som 
store kraftprodusenter, store forbrukere og interesseor-
ganisasjoner, involveres i arbeidet med kraftsystemutred-
ningene.
 Etter energiloven § 3-4, har nettselskapene plikt til å 
tilby alle som ønsker det tilknytning til nettet. Dersom det 
ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksister-

ende nett, innebærer tilknytningsplikten at nettselskap-
ene uten ugrunnet opphold må utrede, søke konsesjon 
og gjøre nødvendige investeringer i nettet for å kunne gi 
tilknytning. Departementet kan gi nettselskapene unntak 
fra tilknytningsplikten for produksjon dersom tiltaket 
ikke vurderes som samfunnsmessig rasjonelt.
 En aktør har imidlertid ikke rett til vederlagsfri tilkny-
tning til strømnettet. Dersom en tilknytning utløser inves-
teringer i nettet, skal nettselskapet kreve anleggsbidrag for 
å dekke hele eller deler av kostnadsgrunnlaget. Kunden 
får da økonomiske insentiver til å vurdere alternative 
løsninger, som lokalisering på steder med bedre plass i 
nettet. Det kan være stor variasjon i tilgjengelig nettkapa-
sitet innenfor et nettselskaps konsesjonsområde.
 Forskrift om nettregulering og energimarked 
(NEM-forskriften) trådte i kraft 1. november 2019. En ny 
bestemmelse i § 3-3 tredje ledd åpner nå for en mer ef-
fektiv utnyttelse av strømnettet ved at et nettselskap og 
en produsent frivillig kan inngå en avtale om tilknytning 
med vilkår om produksjonsbegrensning. Dette er et alter-
nativ til å investere i nettkapasitet som er dimensjonert 
for full produksjon til enhver tid.
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SPØRSMÅL NR. 226

Innlevert 5. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen
Besvart 13. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Når vil det bli lagt ut muligheter for unge fiskere å få tildelt 
rekrutteringskvoter?

Begrunnelse:

Mange unge fiskere venter nå på muligheten for å søke 
om å komme inn i fisket i lukket gruppe. Det har tidligere 
vært tildelt inntil 10 kvoter som har muliggjort oppstart i 
fiskeriyrket uten annen kostnad enn å kjøpe båt. Person-
lig mener jo jeg at antall rekrutteringskvoter burde vært 
langt flere, men er jo viktig at en beholder det en har.
 Jeg har prøvd å se om fiskeriministeren har kommet 
med noe annet alternativ for unge rekrutter, men har ikke 
lykkes med å finne det.

Svar:

Siden rekrutteringskvotene ble innført i 2009 har det blitt 
tildelt mer enn 120 deltakeradganger. Ordningen har gitt 
flere muligheten til å etablere seg som fartøyeier. Samtidig 
har det vært det noen utfordringer med rekrutteringskvo-
teordningen. Realiteten er at grunnlaget for ordningen er 
med på å minske kvotegrunnlaget, gjennom en økning 
av fangstkapasiteten i lukkede grupper. I tider med høye 
totalkvoter vil økningen merkes mindre, men den in-
nebærer likevel en usikkerhet særlig i tider når totalkvo-
tene er lavere. Dette har vært et stridstema i diskusjonen 
om rekrutteringskvotene i løpet av disse årene.

 Jeg mener det er naturlig etter en tiårsperiode med 
ordningen at veien videre for problemstillingene knyttet 
til rekruttering til fiskeflåten vurderes. I kvotemeldingen 
er det foreslått ulike tiltak som berører rekruttering:
 Åpne grupper opprettholdes med en fast andel av 
hensyn til småskalafiske, for at ungdom skal kunne eta-
blere seg i fiske uten for høye kostnader, og for å bidra til å 
sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur.
 Næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i de om-
fattede områdene opprettholdes gjennom en videreføring 
av Kystfiskekvoten.
 Fartøy i åpen gruppe eid av fiskere under 30 år gis et 
kvotetillegg fra gruppekvoten til åpen gruppe. Dette vil 
tydeliggjøre begrunnelsen for å ha åpne grupper, som er 
at disse skal legge til rette for at ungdom skal kunne eta-
blere seg som fartøyeiere.
 Skole- og lærlingekvoteordningen opprettholdes for 
å legge til rette for at utdanningsinstitusjoner kan gjen-
nomføre mer praktisk rettet undervisning.
 Det etableres en kvotebonusordning for fiskere under 
30 år med eget fartøy. Ordningen vil over en 5 års periode 
gi fartøy eid av om lag 25 unge fiskere et bredere kvote-
grunnlag i åpen gruppe. Kvoteavsetninger til rekruttering-
skvotebonusordningen hentes fra den samlede avsetnin-
gen til ekstrakvoter.
 I påvente av behandling av kvotemeldingen i 
Stortinget legger jeg ikke opp til å utlyse rekruttering-
skvoter med virkning for 2020.

SPØRSMÅL NR. 227

Innlevert 5. november 2019 av stortingsrepresentant Lene Vågslid
Besvart 11. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Mener statsråden det er en rimelig balanse mellom avt-
alepartene når tomtefestere risikerer å være leilendinger 
til evig tid og vil statsråden ta initiativ til at denne ubal-
ansen mellom avtalepartene kan løses, fortrinnsvis ved at 
unntaksreglene for innløsning i § 34 fjernes fra loven?

Begrunnelse:

Norge ble i 2012 dømt i den Europeiske mennesker-
ettighetsdomstolen, EMD, i en sak hvor retten mente at 
i den konkrete saken som var til behandling, var bort-
festers rettigheter krenket og Norge ble pålagt å endre lov 
om tomtefeste slik at denne ga en «fair balance» mellom 
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partene i avtaleforholdet. Loven ble således endret i 2015, 
hvor det vesentligste er at bortfester fikk anledning til et 
engangsløft i festeavgiften.
 Et forhold som imidlertid ikke ble berørt i dommen i 
EMD, og heller ikke ble behørig belyst i forbindelse med 
lovendringen, er de unntakene lovens § 34 gir med hen-
syn til festers rett til innløsning av tomta når avtalen går 
ut. Sett i lys av EMDs klare oppfordring om å bringe loven 
i en forfatning som skal gi en «fair balance» mellom avta-
lepartene, kan det hevdes at unntakene i § 34, hvor fester 
i praksis kan nektes innløsning av tomta til evig tid, gir en 
urimelig balanse mellom partenes rettigheter, samtidig 
som det er både urimelig og urettferdig at en stor gruppe 
festere skal være frarøvet den innløsningsretten andre fes-
tere har i følge lovens bestemmelser.
 Det spesielle i situasjonen, er at bortfester etter § 15 
kan oppjustere festeavgiften gjennom det såkalte engang-
sløftet, men samtidig nekte at fester får innløst tomta 
hvis han skulle ønske det. Fester er således kommet i en 
tvangssituasjon som han ikke kan komme ut av uten å si 
opp avtalen og således risikere betydelig økonomisk tap 
på de investeringer som er gjort i bygninger og opparbei-
delse av tomta.

Svar:

Tomtefesteloven berører mange personer og husstander 
i Norge, og det er sterke økonomiske og personlige inter-
esser involvert. Tomtefesteinstituttet har en særegen kar-
akter, og loven må forene ulike og til dels motstridende 
hensyn i et langt tidsperspektiv.

 Når festetiden er ute for festetomt til bolig- eller fritid-
shus, har festeren som hovedregel valget mellom å innløse 
tomta eller å forlenge festeavtalen. Fra innløsningsretten 
etter loven gjelder det enkelte unntak, og unntakene er 
begrunnet i ulike hensyn. Selv om et festeforhold er om-
fattet av unntakene fra innløsningsretten, har festeren 
rett til å forlenge festeforholdet. Forlengelse skal i utgang-
spunktet skje på samme vilkår som før, men ved loven-
dringer i 2015 ble bortfesteren gitt en viss adgang til yt-
terligere oppregulering av festeavgiften. Loven setter klare 
grenser for hvilken festeavgift bortfesteren kan kreve.
 I lys av begrunnelsen for spørsmålet fra stortingsrep-
resentanten, nevner jeg at spørsmålet om bortfesterens 
reguleringsrett ved forlengelse skal gjelde også for feste-
forhold som er omfattet av unntakene fra innløsnings-
reglene i tomtefesteloven § 34 annet og tredje ledd, ble 
vurdert i forbindelse med lovendringene i 2015. Jeg viser 
til Prop. 73 L (2014-2015) side 61.
 Jeg er kjent med at det er festere som opplever tomtef-
estelovgivningen som lite rimelig. På den annen side er jeg 
også kjent med at det er bortfestere som har den samme 
oppfatningen, noe som blant annet illustreres av saker 
som har vært brakt inn for Høyesterett de senere årene.
 Tomtefestelovgivningen reflekterer en krevende bal-
ansering av de motstridende interessene til festerne og 
bortfesterne, og reglene har vært gjenstand for grundige 
vurderinger en rekke ganger. Det foreligger av den grunn 
ikke konkrete planer i regjeringen om å endre tomtef-
esteloven nå.

SPØRSMÅL NR. 228

Innlevert 5. november 2019 av stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg
Besvart 11. november 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Aftenposten har avdekket at Det Islamske Kultursenter 
tilbyr en SFO-ordning i Drammen, Oslo og Nedre Eiker 
der barn sover i menighetens lokaler. Tilbudet minner om 
en religiøs internatskole og det fremstår som at det har 
fått vokse frem pga. et hull i lovverket, der en ikke må søke 
om tillatelse for å opprette tilbudet, har krav om kvalitet 
eller fører tilsyn. Dette kan ikke være opp til den enkelte 
kommune å avgjøre.

 Vil statsråden ta snarlige grep for å stoppe dette og 
lignende tilbud, og tette hullet i lovverket?

Svar:

Det er grunn til å stille spørsmål ved ordningen Det Is-
lamske Kultursenter har for muslimske barn, der bar-
na oppholder seg og overnatter i menighetens lokaler i 
ukedagene etter skoletid. Selv om intensjonen om lekse-
hjelp og trosundervisning skulle være god, er det uheldig 
dersom barn med innvandrerbakgrunn ikke får delta på 
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arenaer med andre norske jevnaldrende. Det er en viktig 
forutsetning for at vi lykkes med integrering at barn og un-
gdom med innvandrerbakgrunn tar del i arenaer for lek, 
læring og mestring også etter skoletid. Slik saken fremstår 
i Aftenposten, kan det se ut til at barna det gjelder deltar 
i mange aktiviteter og ordninger som hindrer dem i å ut-
folde seg i og ta del i lokalsamfunnet. Her er det viktig at 
kommunen går i dialog med foreldrene og trossamfunnet 
for å finne løsninger som fremmer integrering.
 Ordningen som Det Islamske Kultursenter har for 
barn etter skoletid, er ikke en del av det ordinære SFO-til-
budet til kommunen og reguleres derfor ikke av op-
plæringslovens regler. Det er heller ikke egne regler for 
fritidstilbud som menigheter organiserer for barn etter 
skoletid.
 Staten driver ikke stedlig tilsyn med frivillige organ-
isasjoner, heller ikke med trossamfunn. Men hvis fyl-
kesmannen blir gjort kjent med forhold i et tros- eller 

livssynssamfunn som kan være i strid med «rett og sømd», 
kan fylkesmannen be om en skriftlig redegjørelse eller 
oppsøke trossamfunnet for å opplyse saken. Jeg legger til 
grunn at Fylkesmannen vurderer behovet for videre op-
pfølging.
 Barne- og familiedepartementet la 21. juni frem fors-
lag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (Prop. 130 L 
(2018-2019)). Lovforslaget definerer noen alvorlige for-
hold som kan gi grunnlag for å nekte eller trekke tilbake 
tilskudd fra tros- og livssynssamfunnene. Det foreslås også 
rapportering på særskilte forhold og dermed tettere tilsyn 
med registrerte tros- og livssynssamfunn. Det gjelder for 
eksempel barns situasjon.
 Jeg vil avslutningsvis vise til at de mekanismer som 
ellers eksisterer for varsling og tiltak når barn utsettes for 
skadelige handlinger eller omstendigheter, også gjelder 
for tros- og livssynssamfunn.

SPØRSMÅL NR. 229

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 11. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Mange kommunar har i sitt eigedomsskattegrunnlag gjort 
lokal taksering som allereie er langt under marknadspris. 
For eksempel viser takstgrunnlaget for solgte eigedomar i 
Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner siste tida, at eige-
domsskattegrunnlaget i snitt låg heilt nede på 35 pst. av 
reell salgsverdi, altså ein «reduksjonsfaktor» på 65 pst.
 Meiner statsråden at det skal innførast ein reduks-
jonsfaktor på 30 pst. av verdiberekninga sjølv om verdien 
allereie ligg lågt, mellom 50 og 60 pst. av reell marknad-
spris?

Svar:

Hovudregelen i eigedomsskattelova er at verdsetting av 
eigedomane vert gjort av kommunen. Desse takstane 
ligg normalt fast i 10 år. For bustadeigedom kan kommu-
nane velje å bruke formuesgrunnlag ved verdsettinga. Då 
vert verdien justert årleg gjennom eventuelle endringar i 
bustadverdiane frå Statistisk Sentralbyrå.
 Det heiter i eigedomsskattelova at: «Verdet av eigedo-
men skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen 
etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli 

avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. (…)» 

 Etter ulovfesta rett kan kommunane nytte ein såkalla 
reduksjonsfaktor i takstane. Dette er eit likt, prosent-
vis frådrag i taksten for alle eigedomar.  Reduksjonsfak-
tor vert gjerne brukt for å hindre at takstane overstig 
marknadsverdien, eller for at skattegrunnlaget ikkje skal 
bli høgare enn det kommunen finn ønskeleg. I staden for 
reduksjonsfaktor kan nokre kommunar ha valt å sette 
verdien ved taksering lågare enn marknadsverdien.
 I tider med prisstigning på bustader og andre typar 
eigedom vil takstane mot slutten av takstperioden ikkje 
lenger tilsvare marknadsverdien. Dette er normalt og kan 
bli justert når kommunen igjen kan foreta ny taksering.
 Etter lovendring i desember 2018 blir det frå og med 
skatteåret 2020 obligatorisk med ein reduksjonsfaktor 
på 30 prosent for bustad- og fritidseigedom. Berekninga 
av denne skal ta utgangspunkt i den taksten kommunen 
har, uavhengig av metoden som er brukt ved verdifastset-
jinga, om taksten er høg eller låg, og om kommunen har 
reduksjonsfaktor frå før. Har kommunen ein høgare lokal 
reduksjonsfaktor enn 30 prosent vert den obligatoriske 
reduksjonsfaktoren «konsumert» av den lokale.
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 Formålet med endringa er at flest mogleg skal få 
lågare eigedomsskatt i åra som kjem. Med innføring av 
ein obligatorisk reduksjonsfaktor vil mange kommunar 

måtte setje ned eigedomsskatten. Det håper vi eigarane av 
bustad- og fritidseigedom vil merke.

SPØRSMÅL NR. 230

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Ingalill Olsen
Besvart 13. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Hvordan vil statsråden styrke fylkeskommunene slik at de 
blir økonomisk og faglig i stand til å utføre de oppgavene 
Stortinget har pålagt de fra 1.1.2020, med hensyn til å 
overta ansvaret for fiskerihavnene langs kysten?

Begrunnelse:

Fylkeskommunene skal overta ansvaret for utbygging 
og planlegging av fiskerihavner fra 1.1.2020. I statsbuds-
jettet for 2020 opplyses det at staten ennå ikke har inngått 
avtale om overføring med Møre og Romsdal, Trøndelag, 
Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune. Medi-
ene melder nå at de samme fylkeskommunene ikke ønsk-
er å overta dette ansvaret bl.a. på bakgrunn av at det ikke 
følger tilstrekkelig ressurser med for å kunne utføre dette 
arbeidet.
 Fylkeskommunene er positiv til nye oppgaver, men 
det krever at de mottar ressurser i form av overføringer 
som gjør de i stand til å ansette kvalifisert personell og til 
å kunne bygge ut fiskerihavnene.

Svar:

Stortinget har i behandlinga av Prop. 84 S (2016-2017) 
Ny inndeling av folkevalt regionalt nivå vedtatt at dei nye 
fylkesregionane skal overta eigarskapen og forvaltning-
sansvaret for fiskerihamneanlegg frå 1. januar 2020. Det 
er lagt til grunn at overføringa av eigarskapen skal skje 
frivillig gjennom avtaler. Det er vidare lagt til grunn at dei 
statlege midla til fiskerihamnetiltak over Samferdselsde-
partementet sitt budsjett blir ein del av rammetilskotet 
til fylkeskommunane, som tildelast over Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet sitt budsjett. Dei nye fyl-
kesregionane tek med dette over eigarskapet og forvalt-
ningsansvaret for desse anlegga frå staten.
 Eg vil poengtere at fylkeskommunane ikkje skal over-
ta eigaransvar til sjølve hamna. Hamnene er som regel 
kommunalt eigde med innslag av anlegg og areal som er 

eigd av private eller av staten. Det er dei statlege anlegga 
i desse hamnene som no skal overførast til fylkeskommu-
nane. I hovudsak er dette eigarskapet knytte til moloan-
legg, som fylkeskommunane no mellom anna får eit ved-
likehaldsansvar for.
 I tillegg til vedlikehaldsansvaret for desse fiskeri-
hamneanlegga, vil fylkeskommunane få ansvaret for den 
delen av fiskerihamneforvaltninga som fram til no har 
blitt tatt hand om av staten ved Kystverket. Dette er bak-
grunnen for at dei statlege midla som har blitt nytta til 
dette formålet over Samferdselsdepartementet sitt buds-
jett no blir overført til rammetilskottet til fylkeskommu-
nane.
 Det følgjer av regionreforma at det frå og med 2020 
vil vere opp til fylkeskommunane å prioritere vedlikehald 
og investeringar i fiskerihamneanlegg og om dei vil gjen-
nomføre prosjekt i eigen regi eller om dei vil opprette til-
skotsordningar for kommunane.
 Frå Samferdselsdepartementet har det vore lagt opp 
til ein god prosess om overføringa og kva oppgåven in-
neber. Med dette har Kystverket hatt fleire møter med re-
gionane. For å syte for ein god framdrift i prosjekta er det 
sett av midlar til forskottering av fiskerihamneinvesterin-
gar for over ein halv milliard kroner samla i 2018 og 2019.
 Vidare har staten i 2019 sett 10 millioner kroner i 
planleggingsmidler for nye tiltak som fylkeskommunane 
kan søke på.
 Det blei i august i år inngått avtaler med Vestland, 
Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken fylke-
skommunar. Det står att å inngå avtaler med Finnmark og 
Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylke-
skommunar, før desse kan få overført sin del av dei stat-
lege fiskerihamnemidla. Dette inneber at 34,3 mill. kroner 
av i alt 154,8 mill. kroner til dette formålet overførast til 
rammetilskotet til fylkeskommunane i budsjettframleg-
get for 2020. Dei midla staten har nytta til formålet blir 
dermed overført i si heilhet.
 Kva gjeld framtidige behov for fylkeskommunale 
midlar til fiskerihamneforvaltning, må dette handsamas i 
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samband med dei årlege budsjettprosessane. Det statlege 
bidraget vil da vere ein del av rammetilskotet til fylke-
skommunane.
 Eg har tillit til at fylkespolitikarane som innehar de-
taljert kunnskap om lokale og regionale utfordringar vil 

gjere dei rette prioriteringane innan fiskerihamneforvalt-
ninga, i tråd med intensjonen i den vedtekne regionrefor-
ma.

SPØRSMÅL NR. 231

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Masud Gharahkhani

Besvart 15. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Hvorfor følger ikke regjeringen opp stortingets vedtak slik 
at kommuner som Drammen faktisk har myndighet til å 
kunne kartlegge, holde tilsyn og sette integreringskrav til 
trossamfunn?

Begrunnelse:

Aftenposten har gjennom helgen satt søkelys på SFO-un-
dervisning i regi av trossamfunn der overnatting og 
kjønnssegregert undervisning.
 Utdanningsdirektør i Drammen kommune sier føl-
gende til Drammens Tidende 5.11.19:

 
 «Vi har ikke lovverk vi kan bruke for å holde tilsyn med 
tilbudet. Kommunen ikke har mulighet til å overvåke eller 
kartlegge koranskolene."

 I 2018 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber reg-
jeringen gjøre tilsyn og åpenhet om opplegget i koranskol-
er og andre trossamfunnsskoler til endel av betingelsene 
for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av 
norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger 
og kjønnssegrergering fra barnsben av." Dette vedtaket er 
ikke fulgt opp i regjeringens nye lov om trossamfunn.
 God integrering forutsetter fellesarenaer der alle barn 
uansett bakgrunn, møtes. Det handler om å bygge et fel-
lesskap. Vi må vite hvilke holdninger og verdier som deles. 
Det handler om å stå oppreist for våre aller viktigste ver-
dier i Norge: frihet, demokrati og likestilling. Jeg ønsker 
ikke en utvikling der barna våre deles opp etter hva slags 
religion de har enten det er på skolen eller i fritiden. Vi må 
stå opp for fellesskapet.

Svar:

Ved anmodningsvedtak nr. 791, som representanten 
Gharahkhani henviser til, ble regjeringen bedt om å gjøre 
tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og an-
dre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få 
statsstøtte.
 Etter gjeldende trossamfunnslov er det Fylkesman-
nen som vurderer om lovens registrerings- og tilskudds-
vilkår er oppfylt. Blir fylkesmannen gjort kjent med for-
hold i et trossamfunn som kan være i strid med «rett og 
moral», kan fylkesmannen be om en skriftlig redegjørelse 
eller oppsøke trossamfunnet for å opplyse saken.
 I Prop. 130 L (2018–2019) Lov om tros- og livssyn-
ssamfunn foreslås det at staten av forenklingshensyn 
overtar kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til 
tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Da-
gens tilskuddsordninger forenkles altså til én, statlig til-
skuddsordning. Ansvaret for å føre tilsyn med at tros- og 
livssynssamfunnene oppfyller sine plikter etter loven, er i 
tråd med dette lagt til departementet, jf. redegjørelse ned-
enfor.
 I Prop. 1 S (2019–2020) for Barne- og familiedepar-
tementet ble det opplyst følgende om oppfølging av an-
modningsvedtak nr. 791:

 
 «Departementet legg til grunn at vedtaket gjeld vilkår for 
å ta imot tilskot som trussamfunn. Oppmodingsvedtaket blir 
følgt opp i Prop. 130 L (2018–2019) om trussamfunnslova, der 
trus- og livssynsfridommen til barn er særleg framheva og det 
òg vert gitt høve til å halde tilbake tilskot til samfunn der rettane 
til barn vert krenkte. Lovframlegget gir òg grunnlag for å be om 
rapportering om særskilde omstende og føre tettare tilsyn med 
registrerte trus- og livssynssamfunn. Samfunna vil ikkje kunne 
halde læredokument, liturgiske tekstar, interne praksisar, ruti-
nar og regelverk m.m. skjulte for forvaltinga når innhaldet kan 
vere viktig for vurderinga av om samfunnet oppfyller registre-
rings- og tilskotsvilkåra. BFD reknar vedtaket som følgt opp 
gjennom dette arbeidet.»
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 Jeg mener Stortingets vedtak er fulgt opp ved forsla-
gene i §§ 6–8 i Prop. 130 L (2018–2019). Jeg skal utdype 
dette noe nærmere i det følgende:
 Terskelen for å nekte tilskudd skal være høy. I lovfors-
laget § 6 første og annet ledd gis følgende grunnlag for å 
nekte tros- og livssynssamfunn tilskudd:

 
 «Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltperson-
er som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, 
fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte 
diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker 
andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd 
eller tilskudd kan avkortes. Tilskudd kan også nektes eller avko-
rtes dersom samfunnet oppfordrer eller gir støtte til krenkelser 
som er nevnt i dette leddet.

 Tilskudd kan også nektes dersom tros- eller livssynssam-
funnet ikke oppfyller krav som følger av loven.»

 Trosopplæring og andre aktiviteter for barn og unge 
omfattes av reglene i § 6 første ledd. Når det gjelder 
hvordan reglene for øvrig skal forstås og anvendes, vis-
er jeg til de generelle merknadene i kapittel 17 og til de 
særlige merknadene i proposisjonen.
 Etter lovforslaget § 8 skal departementet føre tilsyn 
med at tros- og livssynssamfunnene oppfyller vilkår og 
krav etter loven – deriblant at de ikke opptrer på en måte 
som gir grunnlag for å nekte tilskudd etter § 6 første ledd. 
Myndigheten kan delegeres videre, for eksempel til fyl-
kesmennene.
 I lovforslaget § 7 pålegges registrerte tros- og livssyn-
ssamfunn en rapporteringsplikt som må ses i sammen-
heng med tilsynsmyndigheten etter § 8. Etter § 7 første 
ledd skal tros- og livssynssamfunnene avgi en årsrapport 
som gir

 
 «en kort omtale av virksomheten i samfunnet, bruken av 
tilskudd fra staten og forvaltning av vigselsrett. Den skal i tillegg 
redegjøre for tilstand og tiltak når det gjelder kjønnslikestilling 
i virksomheten i samsvar med likestillings- og diskriminer-
ingsloven § 26a, og for eventuell forskjellsbehandling når det 
gjelder tilgang til aktiviteter, styrende organer, verv og still-
inger.»

 Er trosopplæring en del av samfunnets virksomhet, 
vil opplæringen være omfattet av rapporteringsplikten.
 I medhold av § 7 annet ledd vil tilsynsmyndigheten i 
tillegg kunne kreve at tros- og livssynssamfunn rapporter-
er om «særskilte forhold». I proposisjonens merknader til 
denne regelen heter det:

 
 «Andre ledd fastsetter at tilsynsmyndigheten også kan 
kreve rapportering om særskilte forhold, dvs. i tillegg til den 
årlige rapporteringen, for eksempel om barns rettigheter, eller 
dersom myndigheten blir kjent med konkrete forhold som kan 
lede til at tilskudd nektes, jf. § 6.»

 I lovforslaget § 7 fjerde ledd er Kongen dessuten gitt 
hjemmel til å forskriftsfeste nærmere regler om tros- og 
livssynssamfunnenes rapportering.
 Regelen i lovforslaget § 6 annet ledd om at tilskudd 
kan nektes dersom tros- eller livssynssamfunnet ikke op-
pfyller krav som følger av loven, betyr at tros- og livssyns-
samfunn som ikke etterkommer de årlige rapporteringsk-
ravene eller et krav om å rapportere om særskilte forhold, 
vil kunne nektes tilskudd.
 Jeg vil understreke at både gjeldende trossamfunnslov 
og ovennevnte lovforslag regulerer og setter vilkår for reg-
istrering av og tilskudd til trossamfunn (lovforslaget om-
fatter også livssynssamfunn og en kortfattet rammelov for 
Den norske kirke) – det dreier seg ikke om en generell reg-
ulering av samfunnenes virksomhet.
 Trosopplæring av barn og unge, som er vernet av 
tros- og livssynsfriheten, utgjør en sentral del av virksom-
heten i Den norske kirke og i mange andre trossamfunn 
i Norge. Trossamfunn må rette seg etter norsk lov – på 
lik linje med alle andre i det norske samfunnet. Trosop-
plæring kan således ikke drives i strid med alminnelig 
lovgivning. Koranskoler, søndagskoler og annen trosop-
plæring i trossamfunn er imidlertid ikke etter gjeldende 
lovgivning underlagt offentlig tilsyn, slik godkjente skoler 
etter friskoleloven er. Trosopplæring er ikke en oppgave 
trossamfunn utfører på vegne av det offentlige eller etter 
offentlig godkjenning. Det er å regne som en fritidsaktivi-
tet i regi av frivillige organisasjoner.
 Jeg vil understreke at tros- og livssynsfriheten er en 
grunnleggende menneskerettighet som står sterkt i vårt 
liberale demokrati. Foreldres rett til å velge trosopplæring 
for sine barn er i utgangspunktet en del av foreldres trosfr-
ihet og foreldreansvar.
 Det er viktig at barn har anledning til lek og deltakelse 
sammen med andre barn på fritiden. Gode fellesarenaer 
er avgjørende for god integrering.
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SPØRSMÅL NR. 232

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Henriksen
Besvart 13. november 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

Utdanning av flyteknikere er i dag ikke tilstrekkelig til å 
dekke Forsvarets behov. Kjevik skolesenter ble vedtatt 
nedlagt i Forsvarets langtidsplan. Tillitsvalgte ved senteret 
er alvorlig bekymret for utdanningskapasiteten og mener 
senteret kan spille en viktig rolle i å bidra til å oppretthol-
de nødvendig kapasitet dersom nedleggelsen av Kjevik 
stoppes.
 Hvilke grep vil forsvarsministeren ta for å sikre at 
man ikke får en kapasitetssvikt på grunn av strukturelle 
endringer?

Svar:

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. november 
2019 med spørsmål fra stortings-representant Kari Hen-
riksen om hvilke grep forsvarsministeren vil ta for å sikre 
at man ikke får en kapasitetssvikt innenfor utdanning 
av flyteknikere når man gjennomfører strukturelle en-
dringer.
 Stortinget har gjennom behandlingen av langtidspla-
nen for forsvarssektoren, Prop. 151 S (2015–2016), vedtatt 
å avvikle Luftforsvarets virksomhet ved Kjevik innen 2025 

og samlokalisere hovedtyngden av Luftforsvarets frem-
tidige skoleaktivitet til Trøndelagsregionen (Ørland og 
Værnes).
 Den flytekniske utdanningen i Luftforsvaret vil videre-
utvikles. Den grunnleggende flytekniske utdanningen 
skal som hovedregel ivaretas av sivile utdanningsinsti-
tusjoner. De systemspesifikke utdanningene kan i større 
grad gjennomføres ved de operative basene. For å bidra 
til tilstrekkelig utdanningsvolum av flyteknisk personell 
kan man vurdere ulike tiltak for å øke utdanningstakten 
nasjonalt, og eventuelt gjennom samarbeid med allierte 
nasjoners militære utdanningsorganisasjoner.
 Utdanning av nye teknikere er ett av flere virkemidler 
for å dekke Forsvarets behov. Rekruttering av flyteknikere 
fra næringslivet og re-rekruttering av tidligere tilsatte vil 
også brukes for å bidra til nødvendig kapasitet.
 Jeg vil følge opp Forsvarets arbeid med en helhet-
lig plan for å ivareta det fremtidige kompetansebehovet 
innen flytekniske fag i lys av den videre omstillingen og 
utviklingen av Luftforsvaret. Forsvaret planlegger sin 
omstilling med et fokus på å lykkes med målet om økt 
kampkraft og langsiktig bærekraft. Her vil det å sørge for 
tilstrekkelig utdanningskapasitet være et viktig grep.

SPØRSMÅL NR. 233

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk
Besvart 14. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Kan statsråden redegjøre for den økonomiske situasjonen 
i Haugalandspakken, herunder hvor stor gjelden er, hvor 
mye Haugalandspakken har av tilgjengelige økonomi-
ske midler (bankinnskudd, aksjer osv.), hvor mye penger 
som er til rådighet i gjenværende innkrevingsperiode for 
prosjekter der byggingen ikke har startet enda, hvor mye 
penger som til nå har blitt brukt til å planlegge prosjek-
ter som har blitt eller vil bli skrotet, samt årsaken til at 
innkrevingskostnadene økte med nærmere 11 millioner 

kroner (45 %) fra 2017 til 2018, etter at Ferde overtok inn-
krevingen?

Begrunnelse:

Haugalandspakken har store økonomiske problemer. 
Dette skyldes dårlig planlegging, der svært mange pros-
jekter har blitt betydelig dyrere enn først estimert av Stat-
ens vegvesen. Dette har medført at Haugalandspakken i 
2013 kuttet 14 prosjekter, med beregnede kostnader på 
1,87 milliarder 2015-kroner. Bare to år etter at de 14 pros-
jektene var borte, fikk politikerne vite at Haugalandspa-
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kken lå an til å mangle ytterligere rundt 1,8 milliarder kr. 
Derfor vedtok de aktuelle kommunene, samt fylkestinget 
i Rogaland å doble bomtakstene.
 Takstøkningen blir det trolig ikke noe av, noe som nå 
gjør at Haugalandspakken må kutte et sted mellom 1,55 
milliarder og 2,4 milliarder kr (ifølge Haugesunds Avis). 
Ut fra den tidligere historien til Haugalandspakken er det 
grunn til å tro at det endelige tallet blir langt nærmere 2,4 
milliarder kr enn 1,55 milliarder kr.
 Den 3. desember skal den politiske styringsgrup-
pen ha et nytt møte, der det er ventet at de får skissert 
mulige løsninger på de økonomiske problemene. I den 
forbindelse er det viktig med klarhet i de økonomiske for-
holdene i Haugalandspakken, både for politikerne, men 
også for befolkningen som betaler det meste av prosjek-
tene. Det mest relevante i så måte, både for politikerne og 
bilistene, er å vite hvor mye penger Haugalandspakken 
har til rådighet for ikke-påbegynte prosjekter innenfor 
gjenværende innkrevingsperiode (dvs. frem til og med 
2023). Dette beløpet vil legge føringer for hvordan de 
aktuelle kommunestyrene ønsker å prioritere sine siste 
midler i Haugalandspakken når mange prosjekter nå ig-
jen må skrotes og nedskaleres.
 Jeg ønsker også å ta med at økonomien til Haugaland-
spakken i mye større grad burde fremkommet av Hau-
galandspakkens nettsider. Nettsider som for øvrig sjelden 
oppdateres, og der man ikke finner informasjon verken 
om den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken, 
referater fra styringsgruppemøter eller andre relevante 
dokumenter. Dette bidrar til å svekke Hauglandspakkens 
legitimitet hos befolkningen på Haugalandet.

Svar:

Stortinget slutta seg til delvis bompengefinansiering av 
Haugalandspakken gjennom behandlinga av St.prp. nr. 

57 (2006-2007), jf. Innst. S. nr. 214 (2006-2007), og St.prp. 
nr. 45 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 242 (2007-2008). Dette 
er ei bompengepakke som omfattar mange prosjekt og 
tiltak, og det var få prosjekt som hadde godkjende regul-
eringsplanar då proposisjonane blei lagt fram og behand-
la av Stortinget. Det vart derfor understreka at det var 
knytt stor uvisse til mange av kostnadsoverslaga. Det vart 
også påpeika at erfaringsmessig er det sannsynleg at kost-
nadene blir høgare i den vidare planlegginga, noko som 
dessverre viste seg å bli ein realitet.
 I følge Statens vegvesen har ikkje Haugalandspakken 
gjeld. Pakken har om lag 260 mill. kr i tilgjengelege midlar, 
i form av pengemarknadsfond og bankinnskot. Per 1. jan-
uar 2020 står det att å løyve om lag 160 mill. kr i statlege 
midlar og om lag 130 mill. kr fylkeskommunale midlar. I 
tillegg er det rekna med at det vil bli stilt til disposisjon 
om lag 210-215 mill. kr i bompengar kvart år. Med bom-
pengeinnkrevjing fram til sommaren 2023 utgjer dette 
om lag 750 mill. kr.
 Kva prosjekt og tiltak som skal prioriterast innanfor 
den attståande økonomiske ramma for Haugalandspa-
kken, vil skje gjennom porteføljestyring i regi av styrings-
gruppa og lokale styresmakter, i samsvar med prinsippa 
for styring av bompengepakker. Dette inneber at prosjekt 
og tiltak skal prioriterast på grunnlag av ei samla vurdering 
av mellom anna bidrag til måloppnåing, samfunnsøkon-
omisk lønsemd, disponible midlar og planstatus.
 Ferde AS tok over bompengeinnkrevinga og finansie-
ringa av Haugalandspakken i 2018. Omlegging av rekne-
skapsføringa frå 2017 til 2018 gjer at det blir feil å fokusere 
på skilnader linje for linje i rekneskapen. I følgje Ferde AS 
auka samla driftskostnader frå 34 mill.kr i 2017 til 39,8 
mill. kr i 2018, dvs. ein auke på om lag 17 pst. Auken skul-
dast i følgje Ferde AS hovudsakleg oppkjøpskostnader 
og auka innkrevjingskostnader grunna overgang frå for-
skotts- til etterskottsavtalar.

SPØRSMÅL NR. 234

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum

Besvart 13. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Hvorfor har ikke regjeringen tatt nødvendige grep for å 
sørge for at politiet kommer når det skjer en akutt hen-
delse som nå i Mehamn, og mener statsråden det er ak-

septabelt dersom en liknende hendelse gjentar seg enda 
en gang?
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Begrunnelse:

Natt til søndag ble en 89 år gammel dame brått vekt av 
at en mann forsøkte å bryte seg inn i huset hennes. Hun 
ringte politiet, men to og et halvt døgn senere hadde poli-
tiet fortsatt ikke rykket ut.
 Også en drosjesjåfør i Mehamn ringte politiet denne 
helga på grunn av en truende passasjer. Heller ikke hun 
fikk hjelp. Taxisjåføren forklarer at det snakkes i Mehamn 
om at politiet ikke kommer og at folk i Mehamn lurer på 
om man må begynne med borgervern.
 Det har også tidligere vært farlige situasjoner i Me-
hamn der politiet ikke har dukket opp. Blant annet har en 
hotelleier to ganger opplevd vold på arbeidsplassen uten 
at politiet kom. I Stortingets spørretime 9. mai i fjor viste 
undertegnede til denne hendelsen, og spurte om justis-
ministeren som ansvarlig statsråd kunne leve med at man 
i ulike bygdesamfunn rundt i Norge måtte kontakte sterke 
menn, for å rydde opp når politiet ikke kom. Til dette 
svarte statsråden blant annet at:

 
 «det har alltid vært – og har kunnet oppstå – situasjoner 
hvor politiets kapasitet er belastet til et punkt som gjør at noen 
andre oppgaver må vente. Det er ikke noe nytt».

Svar:

Hendelsen i Mehamn er ikke er håndtert slik befolknin-
gen skal kunne forvente av politiet. Finnmark politidis-

trikt og Politidirektoratet har også beklaget at ingen tok 
kontakt med Ella Pedersen, taxisjåføren eller passasjeren, 
noe som er særlig uheldig siden dette ble lovet fra politiets 
side. Finnmark politidistrikt har også beklaget at de ikke 
ble fulgt opp godt nok i etterkant av hendelsen. Politiet 
skulle tatt kontakt dagen etterpå.
 Politidirektoratet uttaler at Finnmark politidistrikt 
vil se på sine rutiner i forbindelse med hendelser som skal 
håndteres lokalt etter at oppdraget er avsluttet på operas-
jonssentralen og overført til lokalt politi.
 Det er all grunn til å tro at det også i fremtiden vil 
oppstå hendelser hvor politiet gjør feilvurderinger eller 
hvor innbyggernes forventninger ikke blir innfridd. Det er 
imidlertid gjort mye for å unngå denne typen hendelser, 
dels gjennom et mer enhetlig politiarbeid med klare kval-
itetskrav, og dels gjennom en sterk økning i bemanningen 
i politiet. Siden 2013 er politiet blitt styrket med om lag 2 
800 årsverk, fra i underkant av 15 000 til nærmere 17 500 
årsverk. Av disse er i underkant av 1 700 politiutdannede, 
hvorav om lag 1 500 er tilført de tolv politidistriktene.
 Generelt understreker jeg at en god og effektiv hen-
delseshåndtering fra politiets side er av stor betydning, 
uavhengig av om hendelsen finner sted i distrikts-Norge 
eller i en storby. Gjennom etableringen av færre og mer 
robuste politidistrikter, nye operasjonssentraler og sty-
rkingen av bemanningen i hele landet, er grunnlaget for 
en styrket polititjeneste lagt. Dette er viktig for befolknin-
gens opplevelse av trygghet.

SPØRSMÅL NR. 235

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 13. november 2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Spørsmål:

Nordland fylkesting har sendt Finansdepartementet en 
uttalelse om frivilligsentraler som viser til at å endre inn-
retningen bort fra en særskilt fordeling pr frivilligsentral 
vil ha svært negativ effekt i Nordland. Det vil bety nedleg-
ginger av aktiviteter som fremmer fellesskap og folke-
helse, integrering og inkludering.
 Med denne kunnskapen om at endringen vil slå neg-
ativt ut for Nordland, og for 3/4 av alle kommunene i 
Norge, vil ministeren gå bort fra den planlagte endringen 
og la frivilligsentralene leve videre?

Begrunnelse:

Fra 2021 vil midler til frivillighet, som primært er organ-
isert gjennom landets mange frivilligsentraler, endre 
innretning fra særskilt fordeling pr frivilligsentral til en 
sum pr innbygger som en del av innbyggertilskuddet til 
kommunene. Den totale summen fra staten vil forbli den 
samme, men ny fordeling vil få svært alvorlige konsekven-
ser for flertallet av kommunene i Nordland. I dette tilfellet 
virker det mot sin hensikt å fjerne øremerkede midler.
 Kommuner med én frivilligsentral fikk i 2019 kr 414 
000, lagt inn som midler til særskilt fordeling, tidligere var 
dette et rent statlig tilskudd til sentralene. Fra 2021 legges 
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dette inn i frie tilskudd til kommunene. På landsbasis vil 
3/4 av kommunene få et redusert tilskudd.
 Det å miste frivilligsentralene i mange av kommunene 
i Nordland, vil ha svært negativ effekt for særlig eldre og 
ensomme, men også for lag og foreninger. Det vil bety en 
stopp i aktiviteter som fremmer fellesskap og folkehelse, 
integrering og inkludering. Enkelte sentraler organiserer 
frivillig følge på helsereiser for eldre og andre som ikke 
kan reise alene til helseundersøkelser og sykehus. I Nord-
land kan slike reiser ta lang tid og være svært krevende for 
de som trenger hjelp.
 Frivilligsentralene er viktig for mange mennesker og 
sparer samfunnet for store ekstrakostnader. Derfor må 
ikke den planlagte, nye innretningen gjennomføres. Ord-
ningen må fortsette som i dag.

Svar:

Forslaget om å overføre ansvaret for frivilligsentralene fra 
stat til kommune ble fremmet i Prop. 123 S (2015–2016) 
Kommuneproposisjonen 2017. Forslaget ble vedtatt av et 
flertall på Stortinget. Det ble besluttet at tilskuddet skulle 
innlemmes i kommunenes rammetilskudd, og at tilskud-
det skulle gis en særskilt fordeling. Tilskuddet skulle også 
trappes opp. Det ble varslet at midlene skulle fordeles sær-
skilt i en overgangsperiode på fire år (2017-2020).
 Regjeringen har fulgt opp vedtaket fra 2015 ved å 
sørge for en økning av bevilgningen til kommuner med 
frivilligsentraler fra 118 millioner kroner til over 200 mil-
lioner i 2020. I 2019 ble rekordhøye 187 mill. kroner gitt i 
særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til 358 kommun-
er med frivilligsentral. I 2020 er det foreslått fordelt om lag 
200 millioner kroner til kommuner med frivilligsentral. 
Den betydelige økningen i statlig støtte i overgangsperi-
oden fra 2017 til 2020 har gitt og gir kommuner og frivil-
ligsentraler et handlingsrom til å planlegge og utvikle et 
samarbeid som gir styrket frivillighet lokalt. Det har etter 
det Kulturdepartementet har fått opplyst vokst frem 100 
nye frivilligsentraler i overgangsperioden.
 Formålet med beslutningen om å innlemme det 
statlige tilskuddet til frivilligsentralene i kommunenes 
ramme, er å gi kommunene et større og mer helhetlig 
ansvar og et sterkere forhold til frivilligheten lokalt. Reg-
jeringen har tillit til at de beste løsningene utvikles lokalt, 
i samspillet mellom frivilligheten og lokale myndigheter. 
Lokale behov, vurderinger og prioriteringer bør ligge til 
grunn for støtten til frivilligheten.
 Finansiering gjennom rammetilskuddet skal gi kom-
munene mulighet til å prioritere bruk av egne midler. 
Kommunene vil nå få midler uavhengig av om de organ-
iserer dette arbeidet gjennom en frivilligsentral, eller på 
en annen egnet måte. I dag er det kun kommuner som 
organiserer arbeidet gjennom en frivilligsentral som får 
ekstra midler til dette, mens kommuner med en annen or-
ganisering ikke får ta del i disse midlene. Dette vil endres 

når midlene fordeles til alle kommuner etter de ordinære 
kriteriene.
 Da det statlige tilskuddet til frivilligsentraler ble 
overført til kommunene ble det klart kommunisert hva 
staten forventer seg av kommunene for de pengene som 
er lagt inn i rammen. Med økte bevilgning følger også en 
klar forventning fra staten om at kommunene bruker dis-
se midlene på å styrke sin lokale frivillighet generelt og 
frivilligsentralene spesielt.
 Jeg har stor forståelse for at frivilligsentralene i kom-
muner som får lavere overføringen i rammetilskuddet 
enn det øremerkede tilskuddet til frivilligsentraler fry-
kter at dette skal gå ut over deres aktivitet. Samtidig har 
jeg stor tiltro til at kommunepolitikerne ønsker å oppret-
tholde gode tilbud for innbyggerne sine. Ikke bare fordi 
de får statlig støtte til det, men fordi de ser at det gagner 
lokalsamfunnet.
 Det er for tidlig å konkludere med hvilken effekt 
overføring av ansvaret for frivillighetssentralene fra stat 
til kommune har hatt med tanke på utviklingen av frivil-
ligheten i kommunene. I Meld. St. 10 (2018-2019) som ble 
behandlet i Stortinget 16. mai 2019 har derfor regjeringen 
foreslått å kartlegge eventuelle endringer i det samlede 
bildet av frivilligheten i kommunene.
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SPØRSMÅL NR. 236

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Petter Eide
Besvart 13. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

SV har stilt Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål 
i forbindelse med statsbudsjettet 2019 og 2020 om hva 
som er budsjettert til våpen til politiet. Departementet 
svarer hver gang at dette har de ikke informasjon om.
 Hvorfor kan, eller ønsker ikke, justisministeren å 
gi Stortinget innsyn i politiets våpenkjøp, og hvordan 
vil justisministeren i framtiden orientere Stortinget om 
mengden av politiets våpen?

Begrunnelse:

Politiets tilgang til våpen handler om hvilken maktbruk 
som er tillatt at staten benytter mot sine innbyggere. Pol-
itiets tilgang og bruk av våpen skal derfor være underlagt 
effektiv kontroll fra samfunnets side. Dette er understreket 
i NOU 81: 35, og i NOU 2017: 9 (Om politi og bevæpning). 
En måte å kontrollere politiets maktmidler er gjennom 
budsjettkontroll. Derfor er SV, i forbindelse med behan-
dlingen av statsbudsjettet, opptatt av at både regjering og 
Storting har oversikt og kontroll med politiets innkjøp av 
våpen. Dette er spesielt viktig nå, fordi Storting og regjer-
ing de siste årene har gitt politiet flere utvidede fullmakter 
til bruk av våpen.

Svar:

Med bakgrunn i Stortingets budsjettvedtak får Politidi-
rektoratet tildelt bevilgning og fastsatt mål og resultat-
krav gjennom det årlige tildelingsbrevet, og det er opp til 
Politidirektoratet å disponere midlene i tråd med fastsatte 
mål og resultatkrav. Dette følger av Regelverket for økon-
omistyring i staten.
 Departementet innhenter generelt ikke detaljert in-
formasjon om kjøp av utstyr i politiet, og orienterer derfor 
ikke Stortinget om politiets anskaffelse av våpen innenfor 
de rammene som er gitt. La meg imidlertid understreke at 
alle polititjenestepersoner som er godkjent som innsat-
spersonell, både i politidistrikt og særorgan, har minst ett 
personlig tjenestevåpen tilgjengelig. Det innebærer at alle 
som deltar i vakt og beredskap i norsk politi må gjennom-
gå fastsatte krav til trening, bestå årlige skyteprøver og er 
blitt vurdert som skikket til væpnede oppdrag.
 En overordnet statistikk for politiets samlede materi-
ellforvaltning og anskaffelser er tilgjengelig i politiets res-
sursanalyse for 2018. Her fremgår det at politiets materi-
ellutgifter utgjorde 1,93 mrd. kroner i 2018. Av dette gikk 
209 mill. kroner til politiutstyr. Politidirektoratet opplyser 

at våpenkjøp inngår i denne kategorien. Politidirektoratet 
opplyser videre at det per 8.11.2019 ikke ligger an til å bli 
store endringer i investeringene til politiutstyr i 2019.
 Politidirektoratet opplyser også at det jobbes med en 
nordisk avtale når det gjelder innkjøp av pistol. Dette er 
et langsiktig investeringsarbeid som startet i 2019, og som 
har som mål å gi økonomisk gevinst for alle aktørene.
 Politiets anskaffelse, lagring og bruk av våpen er regul-
ert i Våpeninstruks for politiet, som er fastsatt av Justis- og 
beredskapsdepartementet. Jf. forskriften § 1-5 punkt 1 er 
det Politidirektoratets ansvar å godkjenne våpen, ammu-
nisjon og utstyr til bruk av politiet innenfor de rammene 
som er gitt i instruksen. Etter instruksens § 5-1 skal politis-
jef sørge for at det etableres rutiner som sikrer oversikt 
over beholdning og lagring av enhetens våpen og ammu-
nisjon.
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SPØRSMÅL NR. 237

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen
Besvart 15. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Hvordan foregår det når noen ønsker å etablere seg i op-
pdrettsnæringen, er det riktig at penger som nykommere 
i oppdrettsnæringen betaler for å komme inn i næringa, 
går til staten?

Begrunnelse:

I Her og nå (NRK 1) 4. november 2019 diskuterte Sivert 
Bjørnstad (FrP) med Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om det 
skulle legges ressursrenteskatt på oppdrettsvirksomhet-
en i Norge. Diskusjonen fulgte i etterkant av overlever-
ingen av rapporten til et offentlig oppnevnt utvalg (NOU 
2019:18, Skattlegging av havbruksvirksomhet) ledet av 
økonomen Karen Helene Ulltveit-Moe.
 Bjørnstad presterte å si at næringen var allerede sterkt 
beskattet. Flere ganger nevnte han at det nå kostet over 
100 mill.kr. for en konsesjon. Alle som hørte innslaget 
i radio satt igjen med det inntrykk at dette var noe som 
havnet i den «grådige» statens lommer.

Svar:

Måten en kan etablere seg i oppdrettsnæringen på, varier-
er avhengig av hvilke arter en ønsker å drive oppdrett 
av. Svaret mitt retter seg til etablering innenfor oppdrett 
av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, ettersom det er 
denne delen av oppdrettsnæringen utredningen det er 
vist til dreier seg om.
 For å drive kommersielt matfiskoppdrett av laks, ør-
ret og regnbueørret i sjøvann kreves det (minst én) ak-
vakulturtillatelse (konsesjon) samt (minst én) lokalitet.
 En lokalitet er et konkret geografisk avgrenset om-
råde hvor oppdrettsanlegget ligger. Lokaliteter klareres i 
en egen saksbehandlingsprosess hvor fylkeskommunene 
har en koordinerende rolle, og hvor ulike statlige sek-
tormyndigheter samt lokaliseringskommunen bidrar.
 Staten tildeler akvakulturtillatelser (konsesjoner). De 
eksisterende tillatelsene er tildelt uten forhåndsfastsatt 
tidsbegrensning, og er fritt omsettbare. Det er således 
adgang til å etablere seg i næringen for eksempel ved at 
man skaffer seg tillatelser i annenhåndsmarkedet. Dette 
kan enten skje ved omsetning av tillatelser, eller ved hel 
eller delvis virksomhetsoverdragelse. Ved omsetning av 
tillatelser i annenhåndsmarkedet på disse måtene er dette 
et oppgjør mellom partene som inngår transaksjonen. 
Om noen etablerer seg ved å skaffe tillatelser ved en slik 

transaksjon, vil det ikke tilfalle det offentlige noen inntek-
ter med utgangspunkt i akvakulturregelverket.
 En annen måte å etablere seg i næringen på er dersom 
en tildeles nye tillatelser. Innenfor oppdrett av laks, ørret 
og regnbueørret har det relativt nylig blitt etablert et sys-
tem for miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnærin-
gen, det såkalte trafikklyssystemet. Trafikklyssystemet 
innebærer at kysten er delt inn i 13 produksjonsområder. 
Innenfor hvert område vurderes næringens miljøpå-
virkning annet hvert år etter en indikator; lakselus. I pro-
duksjonsområder der miljøpåvirkningen er akseptabel, 
kan det tilbys vekst i form av nye tillatelser og økt kapa-
sitet på eksisterende tillatelser. I 2018 ble det blant annet 
tildelt nye tillatelser gjennom en auksjon, og det var nær 
fri adgang til å delta i auksjonen.
 Fra tildelinger etter 1. januar 2016 har Stortinget 
besluttet at kommuner og fylkeskommuner får utbetalt 
80 pst. av vederlagene for nye tillatelser og vekst i eksister-
ende tillatelser for tildelingsrunder, jf. Innst. 361 S (2014–
2015). De resterende 20 pst. tilfaller staten. Kommunal 
sektors del av vederlaget fordeles gjennom det såkalte 
Havbruksfondet. Midlene fordeles i to potter, der 7/8 til-
faller kommunene og 1/8 tilfaller fylkeskommunene. I 
2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner 
og ti fylkeskommuner fra Havbruksfondet. I 2019 er det 
utbetalt om lag ytterligere 450 mill. kroner.
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SPØRSMÅL NR. 238

Innlevert 6. november 2019 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 18. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Fredag 4. oktober sa flertallet på Stortinget nei til MDGs 
forslag om å hente en syk fireåring i Al-Hol-leiren og mor-
en hans hjem til Norge. Det ble imidlertid enstemmig ved-
tatt en redegjørelse. I etterkant har media oppsummert 
at det framstår som det er et klart flertall i stortinget for 
å hente hjem barn og mor, når det ikke er mulig å hente 
hjem barna alene.
 Legger utenriksministeren til grunn i sitt arbeid 
for den syke gutten i Al-Hol-leiren, at det er et flertall i 
stortinget for å hente hjem barn og mor, når det ikke er 
mulig å hente hjem barna alene?

Begrunnelse:

I Aftenposten 11. oktober 2019 står det at: «Anniken Hu-
itfeldt (Ap) forteller at deres inntrykk er at et flertall ikke 
utelukker at mor i visse tilfeller kan følge med barn som 
hjelpes til Norge. Inntrykket er basert på offentlige uttalel-
ser fra de ulike partiene». I samme artikkel står det at det:

 « – Fremstår som at det er flertall for å hente mødrene til Norge. 
På spørsmål fra Aftenposten svarer Venstres Abid Raja fredag 
ettermiddag, at han ikke vil si noe om omstendighetene rundt 
flertallet for å hente hjem IS-mødrene. – Jeg kan si at det for meg 
fremstår som at det er klart stortingsflertall for å hente hjem dis-
se barna. Når det ikke er mulig å hente hjem barna alene, virker 
det også som det er klart flertall for å hente hjem mødrene, sier 
han.» I samme artikkel står det: «Støre: Det går trolig mot stort-
ingsflertall for at IS-kvinner skal returneres til Norge. Ap-leder-
en sier til NRK at det trolig er flertall på Stortinget for at IS-kvin-
ner med barn skal kunne returnere til Norge.» 

og 

«– Hvis det som skal til for et barn kommer hjem er at en mor 
ledsager, så er vi for det, forutsatt at det skjer tiltak i Norge. Jeg 
tror det er en holdning som har stortingsflertallet med seg, sier 
Støre.» 

Videre i samme artikkel er parlamentarisk leder for KrFs 
stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan sitert på at 

«– KrF er opptatt av å få til en rask løsning og jobber for det gjen-
nom regjeringen.» 

Selv om det ikke er gjort noe formelt vedtak har både 
opposisjonen og flere stortingsrepresentanter fra regjer-
ingspartiene sendt tydelige signaler til regjeringen om å 
finne en løsning for den kritisk syke norske gutten i Al Hol 
leiren. Undertegnede vil minne om at barnet befinner seg 
i en svært farlig situasjon og mangler tilgang på helsehjelp. 
Gutten har mest sannsynlig en potensielt dødelig sykdom 
som ikke kan behandles i Syria. Svært mange barn har al-

lerede omkommet i leiren. Regjeringen ble først varslet 
om den alvorlige situasjonen for gutten i mars 2019 og har 
i mellomtiden vist at Norge kan hente ut barn fra områ-
det. Det er derfor maktpåliggende at barn og mor hentes 
til Norge raskest mulig.

Svar:

Regjeringen er bekymret for barn av norske borgere som 
er internert i Syria. Saker som gjelder norske barn i leirene 
i Syria er høyt prioritert. Derfor hentet vi også hjem fem 
foreldreløse barn før sommeren.
 Situasjonen i området er fortsatt uoversiktlig. Vi følg-
er utviklingen tett og særlig hvordan den påvirker situas-
jonen i leirene der personer med tilknytning til ISIL hold-
es. Av hensyn til vårt videre arbeid med saker som gjelder 
eventuell bistand til norske borgere i området vil jeg ikke 
kommentere på status i arbeidet.
 Konsulær bistand tilbys innenfor de rammene som 
følger av utenrikstjenesteloven og Meld. St. 12 (2010-
2011) «Bistand til nordmenn i utlandet». Jeg viser for øvrig 
til svar på skriftlig spørsmål fra Une Bastholm til barne- og 
familieministeren som ble overført til meg og som jeg bes-
varte 22.10.19.
 Svaret har ved en inkurie blitt forsinket.
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SPØRSMÅL NR. 239

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart 13. november 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

Kan regjeringa stadfeste at dei verna Ramsar-områda 
ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes ikkje blir berørt av 
hangarplassering til dei maritime patruljeflyene?

Grunngjeving:

Problemstillinga angåande turbulens grunna Forsvarets 
hangarbygg for maritime patruljefly ved Harstad/Narvik 
lufthavn Evenes medfører at Forsvarsbygg ser på alterna-
tive løysningar til plassering. Alternativa medfører at in-
frastruktur for dei maritime patruljeflya blir trekt nærare 
Ramsarområdet.
 Ifølgje miljødirektoratet (Link) er Noreg eitt av 170 
land som har inngått ei forplikting gjennom Ramsarkon-
vensjonen. Konvensjonen medfører at Noreg er forplik-
ta til spesielt å ta vare på såkalla Ramsarområde. Norske 
Ramsarområde er alle verna og Noreg har gjennom kon-
vensjonen forplikta seg til å bevare den økologiske funks-
jonen i områda. Miljødirektoratet er forvaltingsstyres-
makt for konvensjonen.

Svar:

Eg syner til brev frå Stortingets president av 7. november 
2019 med spørsmål til skriftleg svar frå stortingsrepre-
sentant Liv Signe Navarsete om regjeringa kan stadfeste 
at dei verna Ramsarområda ved Harstad/Narvik lufthavn 
Evenes ikkje blir berørt av hangarplassering til dei mari-
time patruljeflyene. Spørsmålet er stila til klima- og mil-
jøvernministeren, men er sendt til meg som rette fagstats-
råd for å svare.
 Det går føre seg eit arbeid med å finne ei løysing på 
lokalisering av hangaren til dei maritime patruljeflya ved 
Evenes lufthavn. Lokaliseringa av hangaren på Evenes 
flystasjon vil komme på Forsvaret sin eigedom og ikkje 
røre ved dei verna Ramsarområda direkte. Eg vil syne til 
det pågåande arbeidet med ny reguleringsplan for Evenes 
flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn som har vore på of-
fentleg høyring. I tråd med reguleringsplanen sin plan for 
miljøoppfølging for ytre miljø er det eit mål å førebygge 
skadar på dei verna Ramsarområda.

SPØRSMÅL NR. 240

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 14. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

I Prop. 1 S (2019-2020) sier Justis- og beredskapsdeparte-
mentet at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle 
Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 
pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 
minutters kjøretid til nærmeste passkontor.
 Hvilke politidistrikt gjelder dette, og hvor høy andel 
av innbyggerne i hvert av disse politidistriktene vil ha over 
45 minutter kjøretid til nærmeste passkontor?

Begrunnelse:

Det vises til følgende formulering i prop. 1 S (2019-2020) 
fra Justis- og beredskapsdepartementet under «Struktur 
for utferding av pass og nasjonale ID-kort»:
 
 «Justis- og beredskapsdepartementet viser til Stortingets 
vedtak nr. 1002 (2017–2018). I Prop. 28 S (2018–2019) har Justis- 
og beredskapsdepartementet bestemt ein struktur for utferdig 
av pass og nasjonale ID-kort på bakgrunn av ei faglig tilråding 
frå Politidirektoratet. Avgjerda tok utgangspunkt i målet om at 
90 pst. av innbyggjarane i kvart distrikt skal ha maksimalt 45 
minuttar køyretid til nærmaste passkontor. I sju politidistrikt 
gjer likevel internasjonale krav og forventningar til kvalitet og 
sikkerheit i utferdinga at målet ikkje vert nådd.»
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Svar:

Riksrevisjonen påviste i Dokument 1 (2015-2016) at ut-
stedelsen av pass hadde store avvik fra de internasjon-
ale standardene for kvalitet og sikkerhet fastsatt av Den 
internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO). 
Riksrevisjonen viste til at det er alvorlig at det ikke er til-
fredsstillende sikkerhet og kontroll med prosessen for 
saksbehandling og utstedelse av biometriske pass.
 Ifølge ICAO skal alle saksbehandlere som mottar 
søknader og verifiserer søkerens identitet og grunnlags-
dokumenter ha grundig og relevant trening. Det må vi 
i Norge forholde oss til. Dette gjør det nødvendig å be-
grense antallet passkontor med lav saksmengde slik at 
saksmengden til saksbehandlerne gir tilstrekkelig grun-
nlag for trening.

 I Prop. 1 S (2018-2019) ble Stortinget orientert om 
at kravene til kvalitet og sikkerhet i utstedelsen av pass 
gjør det utfordrende å nå målet om at 90 prosent av inn-
byggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters 
kjøretid til nærmeste pass- og ID-kontor, og at depar-
tementet jobbet videre med å vurdere kompenserende 
publikumstiltak for å sikre at servicetilbudet blir oppret-
tholdt på en best mulig måte i hvert politidistrikt. Som det 
fremgår i Prop. 28 S (2018-2019) gjør internasjonale krav 
og forventninger at målet ikke kan nås i syv politidistrikt.
 Tabellen under viser Politidirektoratets kjøretids-
beregninger per distrikt. Tallene er utarbeidet i 2018. En-
kelte forhold kan være endret, eksempelvis vil arbeidet 
med ny E39 øke måloppnåelsen i Agder politidistrikt.
 

Politidistrikt Andel av befolkningen som når et passkon-
tor innen 45 minutters kjøretid

Agder 81 pst.
Finnmark 71 pst.
Innlandet 91 pst.
Møre og Romsdal 85 pst.
Nordland 75 pst.
Oslo 100 pst.
Sør-Vest 94 pst.
Sør-Øst 92 pst.
Trøndelag 87 pst.
Troms 82 pst.
Vest 86 pst.
Øst 98 pst.

 Et viktig tiltak for å forbedre tilgjengeligheten i om-
råder med lang reisevei, er oppdraget Politidirektoratet 
har fått med å etablere en mobil løsning. Det er et mål 
at løsningen skal kunne lanseres i 2020. Politidirektora-
tet skal komme tilbake med en konkretisering, kost-
nadsberegning og vurdering av ulike alternativer for en 
slik løsning. For at publikum skal få dekket sine behov 
skal alle politidistrikt tilby utvidede åpningstider. For å 
spare brukerne for unødvendig ventetid skal alle pass- og 
ID-kontor også ha tilbud om timebestilling. Videre skal 
et nytt system for SMS-varsling sørge for at brukerne blir 
varslet før passet går ut.
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SPØRSMÅL NR. 241

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 14. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

I petroleumsloven står det at ressursene skal forvaltes slik 
at de kommer hele det norske samfunn til gode og bidra 
til å sikre velferd, sysselsetting og styrke norsk næringsliv 
og industriell utvikling samtidig som det tas hensyn til 
distriktspolitiske interesser.
 Hvordan sikrer ministeren at dette blir fulgt opp i 
praksis?

Svar:

Bestemmelsen i petroleumsloven § 1-2 andre ledd om at 
Norges petroleumsressurser er det norske folks eiendom 
og skal komme hele samfunnet til gode har vært utgang-
spunktet for petroleumspolitikken fra starten. Gjennom-
føringen av petroleumspolitikken har regelmessig vært 
forankret i Stortinget, sist nedfelt i stortingsdokumentene 
Meld. St. 28 (2010-2011), Prop. 114 S (2014-2015) og Prop. 
80 S (2017-2018). Det har vært bred enighet om hoved-
målet i politikken som er å legge til rette for lønnsom pro-
duksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Samtidig 
skal en stor andel av verdiskapingen tilfalle den norske 
stat, slik at den kan komme hele samfunnet til gode.
 Sentralt for å nå dette målet er å opprettholde en slag-
kraftig petroleumsindustri i Norge over tid. Det gjør en 
best gjennom å legge til rette for økt utvinning fra felt, ut-
bygging av funn og fortsatt leting etter nye felt, samt gjen-
nom å bidra til forskning og utvikling i næringen. Dette er 
derfor nøkkelelementer i petroleumspolitikken som har 
ligget fast i lang tid.

 Petroleumsnæringen er vår største og viktigste 
næring, målt i verdiskaping, statlige inntekter, invest-
eringer og eksportverdi.
 Verdiskapingen i næringen er svært stor. Bruttopro-
duktet per sysselsatt i næringen var i 2018 på 21,8 mill. 
kroner. For fastlandsøkonomien samlet var bruttopro-
dukt per sysselsatt på 0,9 mill. kroner.
 Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten 
er anslått til nærmere 250 mrd for 2020 alene. Virksom-
heten er derigjennom en viktig bidragsyter til å finansiere 
velferdsstaten.
 Etterspørselen fra leting, utbygging, drift og ned-
stengning på norsk sokkel utgjør samlet sett et marked 
på over 200 mrd. kroner per år. Dette er et marked der 
norskbaserte leverandører har vært konkurransedyktige 
og derfor har vunnet mange oppdrag. Siden 2000-tallet 
har norsk leverandørindustri også gradvis økt sin aktivi-
tet i utenlandske markeder. Leverandører som helt eller 
delvis leverer til petroleumsvirksomheten består av over 
1 100 selskaper over hele landet, noe som medfører store 
ringvirkninger på fastlandet. I følge Statisk Sentralbyrå 
var i 2017 om lag 170 200 sysselsatt i den norske økono-
mien direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnærin-
gen. I tillegg var 70 000 personer sysselsatt i tilknytning til 
eksporten fra norsk leverandørindustri i 2017 (Menon, 
2019).
 Forvaltningen av petroleumsressursene har vært en 
stor suksess. Gjennom å videreføre en forutsigbar, stabil 
og faktabasert petroleumspolitikk ligger det godt til rette 
for at næringen også fremover vil komme hele det norske 
samfunn til gode.

SPØRSMÅL NR. 242

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 19. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Vi får tilbakemelding på at rederier enten i større grad fyl-
ler LNG i utlandet eller har gått fra LNG til diesel etter at 
regjeringen innførte CO2-avgift på LNG, og at det slår neg-

ativt ut på investeringer i fremdriftssystemer med LNG/
hybrid.
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 Hvilke klimaeffekt har innføring av CO2 hatt på skips-
fart i norsk farvann, og hvilken effekt hadde regjeringen 
forventet at CO2-avgiftsøkningen skulle ha?

Svar:

Det er finansministeren som har ansvar for CO2-avgiften. 
Etter avtale med finansministeren besvares spørsmålet av 
meg.
 I juni 2019 la regjeringen fram Handlingsplanen 
for grønn skipsfart. Ambisjonen er å halvere utslippene 
fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Regjeringen vil 
stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøys-
kategorier. Ved å stimulere til ytterligere grønn vekst og 
konkurransekraft i norsk maritim næring, vil vi også legge 
til rette for økt eksport av lav- og nullutslippsteknologi i 
maritim sektor.
 Norge har en sterk maritim næring, som er verden-
sledende i utvikling og innføring av null- og lavutslippste-
knologi. Fra den første elektriske ferjen ble sjøsatt i 2015, 
vil vi ha 80 elektriske ferjer på vannet i 2022. For hurtig-
båter er det i gang prosjekter med utvikling av hydrogen-
drift. Omstillingen til elektriske ferger, og nullutslipp, er 
utløst ved at stat og fylkeskommuner legger vekt på klima 
og miljø i de offentlige anbudsprosessene. Dette er kom-
binert med støtte fra Enova og næringslivets NOx-fond. 
Enova har siden 2015 tildelt ca. 1.6 milliarder kroner til 
prosjekter som reduserer klimagassutslipp fra skipsfarten, 
og ca. 500 millioner kroner i støtte til landstrøm i havner.
 I handlingsplanen for grønn skipsfart lanserte vi et 
omstillingsbarometer for grønn skipsfart, som viser om-
stillingstakten i skipsfarten. Ved utgangen av 2017 indik-
erte ordreboken at det er en betydelig omstilling på gang 
i flere fartøyskategorier, men at det ikke er tilstrekkelig til 
å halvere utslippene innen 2030. En oppdatering av or-
dreboken viser en større andel skip med grønn teknologi 
i 2018 enn i 2017. Det er nå bestilt flere skip med kom-
binert batteri- og LNG-drift, og flere rene batteridrevne 
fartøy. Andelen LNG-drevne skip er omtrent den samme 
de to årene. Antall konvensjonelle skip har gått noe ned. 
Dette er positivt, og viser en fortsatt forskyvning mot 
grønne løsninger. Det må ses på som et resultat av en 
bred satsing på virkemidler som understøtter teknologi- 
og næringsutvikling, bruk av offentlige anbudsprosesser, 
og det langsiktige signalet om at det er en pris på utslipp. 
Skip har lang levetid, og det vil ikke være CO2-avgiften 
kun i ett år som er avgjørende.
 Å oppheve fritak for CO2-avgift for LNG er et ledd i 
den samlete klimaomstillingen Norge er i gang med. Reg-
jeringen har opphevet fritak også for andre næringer og 
sektorer, og vil trappe opp CO2-avgiften med 5 % årlig 
framover. Bruk av kun LNG i skip kan ikke anses som en 
lavutslippsløsning, og gir kun ca. 15 % CO2-besparelse. 
Bruk av LNG har imidlertid andre betydelige miljøfor-
deler sammenlignet med diesel, spesielt at LNG ikke gir 

utslipp av svovel, partikler eller NOx. Fra 2021 skal Nords-
jøen være en lavutslippssone for svoveldioksid. Det er 
grunn til å tro at flere skip vil skifte fra diesel til LNG på 
grunn av slike strengere miljøkrav.
 Å likebehandle LNG med andre fossile drivstoff gir et 
langsiktig insentiv til å bygge skip som er tilpasset lavut-
slippssamfunnet. Et skip som har oppdriftstart i dag, vil 
trolig være i drift i 2050. For eksisterende LNG-skip vil in-
nføring av CO2-avgift være et incentiv til å del-elektrifisere 
driften ved ombygging. Fjerning av fritaket vil også gjøre 
biogass mer konkurransedyktig. Overgang til biogass for 
den eksisterende LNG-flåten vil være et viktig steg på 
veien mot lavutslipp.
 Norsk maritim næring er verdensledende i lavut-
slippsløsninger, og det gir uttelling. En rapport fra Menon 
Economics, lagt fram i august i år, viser at omsetning i tek-
nologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskade-
lige gasser innen maritim næring har tredoblet seg de siste 
fem årene, til 28 milliarder kroner i 2018. Rekordomset-
ningen la grunnlag for omtrent 8 000 arbeidsplasser i 
maritim næring i fjor. Det er en rekke prosjekter på gang i 
maritim næring, hvor det utvikles hydrogendrift, elektrisk 
drift innføres i flere fartøykategorier, og hvor strengere 
krav etterspørres for å framskynde omstillingen. Dette er 
svært positivt.



104 Dokument 15:2 –2019–2020

SPØRSMÅL NR. 243

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Carl I. Hagen
Besvart 14. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Hva er galt med klimaregnskapet på side 13 i Norges mil-
jøvernforbunds Miljømagasinet nr. 1-2019, og hvorledes 
har NVE funnet frem til sitt tall?

Begrunnelse:

Det vises til Norges miljøvernforbunds Miljømagasinet 
nr. 1-2019 som jeg regner med at departementet har stud-
ert nøye. På sidene 12 og 13 påstås det at vindkraft er neg-
ativ for klimaet når de totale utslipp som trengs for å sette 
opp vindmøllene med livsløpsanalyser på produksjon, av 
alt som er med i en vindmølle, og transport av deler og 
montering på oppstillingsstedet. Det påstås at NVEs tall 
på utslipp fra vindkraft på 20 g/kwh er feil at de korrekte 
tall varierer fra 32 g/kwh til 213 g/kwh avhengig av om 
vindmøllen plasseres på fjell, i skog, grunn myr eller dyp 
myr. Mitt spørsmål dreier seg altså om hvilke feil NMF 
som er i fremstillingen, og hvorledes NVE har  funnet frem 
til sitt tall.

Svar:

Norges Miljøvernforbund har presentert et klimaregn-
skap for etablering av vindkraft. Det viser et anslag på 32 

gram CO2 per kilowattime ved plassering av vindkrafttur-
biner på fjellgrunn (Miljømagasinet nr. 1-2019).
 NVE har hatt en gjennomgang av utførte livssyklus-
analyser som er fagfellevurdert og som har benyttet an-
erkjente metodikker. Resultater fra disse analysene viser 
klimagassutslipp ved etablering av vindkraft som varierer 
fra 3 til 46 gram CO2 per kWh, med et gjennomsnitt på 9 
gram. Anslaget fra Miljøvernforbundet kan være noe høyt 
fordi en baserer seg på mindre vindturbiner og kortere 
levetid på teknologien enn det som gjelder for nyere vin-
dkraftverk. Likevel er selv et anslag på 32 gram CO2 per 
kWh svært lavt sammenlignet med utslipp fra et kullkraft-
verk eller gasskraftverk.
 I Norge bygges de fleste vindkraftverkene på fjell og 
åser der jordsmonnet er tynt og det er mulig å forankre 
turbinene i fjell. Der veier går gjennom dyp jord gjen-
brukes massene slik at karbonet i jorda ikke frigjøres. Om 
veier unntaksvis må gå gjennom myr er det vanlig å bygge 
såkalte "flytende veier" som gjør at grunnvannstanden op-
prettholdes og karbonet i myra beholdes. Jeg mener der-
for vi har god dokumentasjon på at vindkraftutbygging i 
Norge gir mindre klimagassutslipp enn det Norges Mil-
jøvernforbund legger til grunn. I tillegg vil fornybar energi 
bidra til elektrifisering i stadig flere samfunnssektorer, og 
dermed bidra positivt for å redusere klimagassutslipp.

SPØRSMÅL NR. 244

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen
Besvart 13. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Hvorfor mener regjeringen det er riktig at det skal kuttes 
så mye i tjenestetilbudet til innbyggerne i innlandskom-
munene som budsjettforslaget til regjeringen medfører?

Begrunnelse:

Alle kommuner i Innlandet sliter med kommunebuds-
jett, tjenester vil bli dårligere. Utvikling og investeringer 
må stoppe opp. Bare i Mjøsbyene alene er det et samla un-

derskudd på nær en halv milliard.  Regjeringens grep som 
gir dramatisk økte kostnader rundt ressurskrevende bruk-
ere, sentraliseringspolitikken som reduserer distriktenes 
mulighet til å få til befolkningsvekst og kommunenes re-
duserte mulighet for egne inntekter påvirker særlig inn-
landskommunene mye. Christl Kvam, kommunedirektør 
i Hamar, sier dessuten at situasjonen antakelig vil bli enda 
verre i årene som kommer.
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Svar:

Kommunesektoren har blitt styrket med mer enn 30 mil-
liarder kroner under denne regjeringen. Sektoren har hatt 
gode overskudd, og antall kommuner som er registrert i 
ROBEK (Register for betinget godkjenning og kontroll) er 
historisk lavt.
 Det går godt i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er 
lav, og det skapes nye jobber i både bygd og by. Dette gir 
positive effekter i lokalsamfunn rundt om i landet, og høy 
sysselsetting er viktig for å skape et bærekraftig velferds-
samfunn. Kommunene i Innlandet har samlet sett en 
registrert ledighet som ligger under landsgjennomsnittet. 
Når det går godt i norsk økonomi, er det viktig å holde ig-
jen på utgiftene over statsbudsjettet, og det vil også få kon-
sekvenser for de økonomiske rammene for kommunesek-
toren.

 I 2020 legges det opp til en realvekst i frie inntekter på 
1,3 milliarder kroner. Veksten dekker økningen i kostnad-
er som følge av endringer i befolkningssammensetningen 
og økte pensjonsutgifter, anslått til samlet 900 million-
er kroner i 2020. Noen av regjeringens hovedsatsinger 
foreslås dekket innenfor veksten i frie inntekter. Dette 
gjelder 400 millioner kroner til satsing på tidlig innsats i 
skolen, og 150 millioner kroner til satsingen på rusfeltet. 
Kommunene i Innlandet anslås å få en vekst i frie inntek-
ter på nivå med landsgjennomsnittet i 2020. Når vi ser på 
de finansielle indikatorene, tyder alt på at den finansielle 
situasjonen for kommunene i Innlandet er god. Ingen 
kommuner i Innlandet er per i dag registrert i ROBEK.
 Vi har allerede varslet at kommunesektoren i 2019 
kan forvente en merskattevekst på 4,9 milliarder kroner. 
Merskatteveksten i 2019 kommer alle kommuner til gode, 
også kommunene i Innlandet. Kommunesektoren går 
derfor inn i 2020 med et godt økonomisk grunnlag.

SPØRSMÅL NR. 245

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen
Besvart 15. november 2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Spørsmål:

Kan statsråden utdype når en revidering av kulturloven 
skal finne sted, og hvilken prosess Kulturdepartementet 
vil legge opp til?

Begrunnelse:

Det ble i kulturmeldingen, Kulturens kraft - Kulturpoli-
tikk for framtida: Meld. St. 8 (2018-2019) og i Stortingets 
innstilling: Innst. 258 S (2018-2019) vedtatt at regjeringen 
skal gjennomgå kulturloven til å bli et styringsverktøy for 
oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsniv-
åene og til å reflektere nasjonale mål for kulturpolitikken.
 I forslag til statsbudsjett for 2020 beskriver regjerin-
gen kort hvordan de har startet arbeidet frem mot en hen-
siktsmessig arbeidsdeling mellom de elleve kommende 
regionene som etableres gjennom regionreformen. Det 
varsles at Stortinget skal få et helhetlig forslag til behan-
dling i kommuneproposisjonen for 2021, og det ende-
lige resultatet av denne prosessen blir først innarbeidet i 
Prop.1 S (2020 – 2021).
 Det står imidlertid ingenting om hvilken prosess Kul-
turdepartementet legger opp til for den kommende revi-

deringen av Kulturloven, og hvilken rolle loven er tenkt å 
ha i oppgavefordelingen.

Svar:

I Meld. St. 8 (2018 – 2019) Kulturens kraft - Kulturpolitikk 
for framtida ble det varslet at Kulturdepartementet vil 
gjennomgå kulturloven "med sikte på at ho skal vere eit 
styringsverktøy for oppgåve- og ansvarsfordelinga mel-
lom forvaltningsnivåa og reflektere nasjonale mål for kul-
turpolitikken".
 Departementet trakk i meldingen særlig fram to hov-
edtemaer for revisjonen. Det første var muligheten for å 
styrke bestemmelsene som pålegger kommuner og fylke-
skommuner et ansvar for å fremme og legge til rette for 
et bredt spekter av kulturvirksomhet. Det andre var om 
en lovfesting av armlengdeprinsippet kan bidra til å sikre 
at prinsippet blir lagt til grunn av offentlige myndigheter, 
bl.a. i sammenheng med en overføring av oppgaver fra 
staten til fylkeskommunene.
 Jeg vil bemerke at regjeringen allerede har knyttet 
forventninger til disse to temaene i ny utgave av Nasjon-
ale forventninger til kommunal og regional planlegging 
(2019-2023), som ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. 
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mai 2019. I kapittel 4 heter det blant annet at: "Fylke-
skommunene og kommunene ivaretar kunst og kultur 
som del av kommunal og regional planlegging, og legger 
til rette for et fritt og uavhengig kulturliv." De nasjonale 
forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og 
kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og 
legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i 
planleggingen. Revisjon av kulturloven er ikke en forut-

setning for fremdriften med overføring av oppgaver på 
kulturområdet.
 Kulturdepartementet er i gang med revisjonsarbeidet. 
Arbeidet følger vanlig prosedyre for lovarbeid, inkludert 
Utredningsinstruksen og andre relevante instrukser og re-
gelverk. Et høringsnotat, med utkast til revidert kulturlov, 
vil bli sendt på alminnelig høring til neste år.

SPØRSMÅL NR. 246

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 18. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hva gjør statsråden for å sikre at apotekene følger gjel-
dende lovverk i møte med sine kunder, og hvordan følger 
statsråden opp at apotekene opptrer på en slik måte at de 
ivaretar den tilliten de har i befolkningen?

Begrunnelse:

Apotekene spiller en avgjørende rolle for at vårt hel-
sevesen skal fungere. Dette forutsetter at befolkningen 
kan ha tillit til apotekene og de rådene man får av de 
ansatte der. De siste årene har apotekene også fått et utvi-
det ansvar innen for eksempel vaksinering og veiledning 
i bruk av enkelte medisiner. En slik utvidelse av oppgaver 
forsterker behovet for at kundene skal kunne være tryg-
ge på at den rådgivningen de får på apoteket er basert på 
faglige vurderinger, foran bedriftens egne økonomiske in-
teresser.
 Apotekene møter mange mennesker som er i en sår-
bar livssituasjon, enten de er fysisk eller psykisk syke, eller 
det er være snakk om eldre mennesker. Dersom disse 
personene utsettes for et utilbørlig press for å kjøpe pro-
dukter de strengt tatt ikke trenger, er dette svært uheldig 
og kan i verste fall undergrave hele den fagligheten som 
apotekene representerer. Det er også viktig å unngå over-
behandling og overmedisinering.
 I "Helsekontrollen" har TV 2 nylig rettet oppmerk-
somheten mot apotek der ansatte føler seg presset av 
interne salgskonkurranser, til å selge produkter ut fra sin 
kjedes økonomiske interesser, fremfor de medisinske be-
hovene kundene har.
 
 "Helsekontrollen" har i saken også intervjuet en jurist 
som er ekspert på Helsepersonelloven. Hun mener en av 

apotekkjedene bryter flere paragrafer i lovverket. Dette 
gjelder spørsmålet om aktiv og direkte markedsføring 
overfor syke mennesker, samt at pasienter påføres unød-
vendige utgifter.

Svar:

Apotekene har et viktig samfunnsoppdrag og skal blant 
annet sørge for at pasientene får de legemidlene de skal 
ha, og hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig. 
Det er viktig at befolkningen kan ha tillit til at apotekene 
ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en god måte, herunder 
at apotekenes virksomhet skjer i tråd med gjeldende re-
gelverk.
 Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn (ink-
ludert Fylkesmennene) fører tilsyn med apotekene. 
Legemiddelverket fører tilsyn med overholdelse av legem-
iddelloven og apotekloven, Helsetilsynet fører tilsyn med 
at apotekenes virksomhet, herunder at autorisert helsep-
ersonell og personell som yter helsetjenester i apoteket 
overholder kravene i helselovgivningen. Helsepersonell-
oven § 6 stiller for eksempel krav om at helsepersonell 
skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient unødig 
utgift.
 Det fremgår i den aktuelle episoden av Helsekontrol-
len at Statens legemiddelverk var kjent med saken før den 
ble sendt. Videre vil Statens helsetilsyn være gjort kjent 
med saken etter at den ble sendt. Tilsynsorganene vil på 
bakgrunn av det som fremkommer i episoden av Helse-
kontrollen kunne vurdere behovet for å føre nærmere til-
syn med hvordan apotekene innretter sin salgsvirksom-
het, herunder om denne er forsvarlig og skjer i tråd med 
gjeldende regelverk.



Dokument 15:2 –2019–2020  107

SPØRSMÅL NR. 247

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Helge André Njåstad
Besvart 15. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Kan statsråden opplyse om prosessen for vurdering av ny 
base for losstasjonen på Fedje er?

Grunngjeving:

Varaordførar i Fedje kommune Bjørn Solbakk orienterte 
meg om at Kystverket jobbar med planar for å flytte Fedje 
losstasjon vekk frå Fedje og over til fastlandet. Denne pro-
sessen er ikkje særleg kjent uttad og kommunen har heller 
ikkje vært særleg informert om situasjonen. Eg ber difor 
statsråden opplyse om denne prosessen som Kystverket 
har sett i gong.

Svar:

Losstasjonane skal primært ta hand om losane sine behov 
for kvile mellom oppdraga, medan losbåtstasjonane og 
ein del stadar har funksjon som liggjeplass for losbåtane. 
Historisk er los- og losbåtstasjonane lokalisert til stader 
som har vore gunstige i høve til skipstrafikken som skal 
betenast.
 Det ligg til Kystverket å drifte lostenesta på ein effektiv 
måte innanfor ramma av transportpolitikken. Sjøtrafik-

ken er stadig i endring og Kystverket må fortløpande gjere 
vurderingar med omsyn til effektive logistikkløysningar. 
Lostenesta er i hovudsak finansiert av brukarane gjen-
nom losavgiftene. Kystverket skal levere kostnadseffektive 
lostenester slik at avgiftsbelastninga og kostnadene for 
skipsfartsnæringa og transportbrukarane skal vere så lave 
som mogleg. I dette ligg det til Kystverket å til ein kvar tid 
vurdere om dei enkelte losstasjonane er plassert rett med 
omsyn til logistikk og effektiv drift. Desse vurderingane 
kan også endre seg over tid, dersom transporten endrast, 
eksempelvis som resultat av auka bruk av farledsbevis.
 Kystverket opplyser at dei har sett i gang ein prosess 
der dei vurderer flytting av losstasjonen på Fedje til Mong-
stad som følgje av endringar i trafikken. Kystverket opplys 
vidare at dei vil vere ferdig med utgreiinga i løpet av fyrste 
kvartal 2020. Eg har forstått det slik at Kystverket har in-
formert Fedje kommune om denne prosessen. Dette er ei 
vurdering som Kystverket skal gjere, men eg føreset at det 
er god kontakt med lokale myndigheiter som ein del av 
dette arbeidet.
 Eg har tillit til at Kystverket vil gjere dei nødvendige 
vurderingane i samband med spørsmålet om eventuell 
flytting av losstasjonen på Fedje.

SPØRSMÅL NR. 248

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Solveig Skaugvoll Foss

Besvart 13. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Høyreekstreme holdninger og aktiviteter er på frammarsj 
i Europa. Også i flere norske byer har høyreekstremister 
den siste tiden fått tillatelse til å avholde arrangementer 
med hatefulle budskap mot mennesker med en annen 
etnisk bakgrunn, seksuell legning eller funksjonsevne enn 
dem selv. Aktivistene som stadig avholder motdemon-
strasjoner utenfor arrangementene til høyreekstremist-
ene bidrar til å begrense framgangen til denne farlige og 
hatefulle ideologien.

 Hvilken beskyttelse forventer statsråden at politiet gir 
antirasistiske aktivister?

Begrunnelse:

Flere av de høyreekstreme som nå jobber for å bygge opp 
innvandringsfiendtlige miljøer i Norge er selverklærte 
nynazister som tidligere har blitt straffedømt for vold-
shandlinger i andre nordiske land. Skulle de lykkes med 
å bygge opp slike miljøer, er det giftig for samfunnet vårt. 
Derfor er jeg takknemlig for motstanden de får fra antira-
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sistiske aktivister som opererer på en ikke-voldelig, men 
likevel tydelig og høylytt måte.
 En av de høyreekstreme aktivitetene som har fun-
net sted den siste tiden skjedde i Oslo forrige helg, da en 
gruppe høyreekstreme samlet seg for å avholde et forum 
om «rasebiologi». De leide da et lokale som vanligvis fun-
gerer som et dagsenter for mennesker med ulike funks-
jonsvariasjoner. Ettersom brukerne av dette senteret er 
blant gruppene som blir lagt for hat av forumet, ba utleier 
politiet om bistand til å fjerne forumets deltagere så fort 
utleier ble klar over hva forumets tema var. Politiet avslo 
ønsket om å eskortere deltagerne bort, med begrunnelse 
om at det var tryggere å la forumet fortsette.
 Utenfor forumet var aktivister samlet for å rope anti-
rasistiske slagord. 28 av disse endte opp med å bli fraktet 
tilbake til politistasjonen for å tilbringe natta i isolat på 
glattcelle, og senere bøtelagt for brudd på straffeprosess-
loven § 181 første ledd for å ha forstyrret offentlig ro og 
orden.
 Vi som ikke var tilstede da dette skjedde skal være 
forsiktige med å uttale oss om forholdene, men vi må ta 
på alvor at fredelige antirasistiske aktivister føler seg uret-
tferdig behandlet, og opplever at politiet var mer opptatte 
av å beskytte høyreekstremistene enn å beskytte de som 
sto opp mot dem. Noen politidistrikt velger ofte å tillate at 
høyreekstreme sprer sin ideologi i det offentlige rom, og 

dette fordrer at politiet må være rede for å beskytte men-
nesker som ønsker å protestere mot dette farlige budska-
pet.
 Jeg verken forventer eller ønsker at justisdepartemen-
tet skal involvere seg i enkelthendelsene, men jeg er in-
teressert i å vite om statsråden mener at de antirasistiske 
aktivistene får god nok beskyttelse når de legger inn en 
viktig innsats for å bekjempe høyreekstremisme.

Svar:

Politiets oppgave ved politiske markeringer eller demon-
strasjoner er å ivareta ro, orden og sikkerhet, samt å bidra 
til at alle som ønsker det får ytre seg. Dette gjelder uavhen-
gig av hvilke aktører som demonstrerer eller deltar i mot-
demonstrasjon.
 Politiet kan sette vilkår for å ivareta ro, orden og sik-
kerhet. Andre hensyn skal ikke politiet vektlegge, og pol-
itiet kan bare nekte en demonstrasjon hvis det ikke er 
mulig å gjennomføre markeringen på en forsvarlig måte.  
 Ytringsfriheten gjør at politiet må være tilbakeholdne 
med å gripe inn ved denne type oppdrag enn ved andre 
arrangementer og ulovligheter. Politiets plikt til å gripe 
inn ovenfor ordensforstyrrelser og straffbare handlinger 
må hele tiden veies mot retten til å ytre seg fritt i denne 
sammenheng.

SPØRSMÅL NR. 249

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg
Besvart 12. november 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge to-
talt 170 mill. kroner til å dekke merutgifter kommunene 
har til innkjøp av nye læremiddel til fagfornyelsen. I svar 
på statsbudsjettspørsmål 130 fra Ap henviser regjeringen 
til programkategori 07.20 og skriver videre at alle tiltak-
ene er «nye bevilgninger».
 På hvilket kapittel og post i statsbudsjettet ligger den 
«nye bevilgningen» på 170 millioner til kommunene, og 
hvordan blir disse midlene fordelt ut i landet?

Svar:

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge til 
sammen 250 mill. kroner i forbindelse med fagfornyels-

en, hvorav 170 mill. kroner skal gå til å dekke merutgifter 
kommunene har til innkjøp av nye læremidler. Midlene 
er plassert på Kunnskapsdepartementets kap. 226 Kval-
itetsutvikling i grunnopplæringen, post 21 Særskilte ut-
gifter. Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 
1 S (2019-2020), vil Kunnskapsdepartementet fordele 170 
mill. kroner til kommunene etter antall elever i grunnsko-
len.
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SPØRSMÅL NR. 250

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Carl I. Hagen
Besvart 14. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Kan det settes opp en oversikt over kostnad pr. KWh for 
vindkraft på land og til havs, vannkraft, gasskraft og bio-
gass, og en forklaring på hvorledes beregningen er bygget 
opp?

Begrunnelse:

I den offentlige debatt blir det nå hevdet at vindkraft er 
konkurransedyktig, også når det gjelder lønnsomhet. I 
en slik sammenheng er det viktig at alle offentlige ram-
mebetingelser er like når det gjelder skatte-, avgift- og 
regnskapssystemer. Hvis en kraftkilde har andre ned-
skrivningssatser og tid, eller mottar særfordeler andre ikke 
har, må det settes opp som subsidier. Hvorledes de såkalte 
grønne sertifikater påvirker regnestykket må medtas.

Svar:

Som det kommer til uttrykk i Granavolden-plattformen, 
vil regjeringen legge til rette for samfunnsøkonomisk 
lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge.
 Vindkraft er generelt den formen for fornybar kraft-
produksjon med lavest energikostnader i Norge i dag, selv 
om det finnes lønnsomme nye vannkraftprosjekter frem-
deles, for eksempel i form av utvidelser av eksisterende 
kraftverk.
 Jeg har innhentet en oversikt over kostnader ved 
de produksjonsformene som nevnes i det oversendte 
spørsmålet. I tillegg har jeg innhentet tall for solkraft. I 
stor grad ligger disse kostnadene tilgjengelige med fork-
laringer på NVEs nettsider.
 Kostnadene er oppgitt som energikostnad (eng.: LCOE 
– levelized cost of electricity) før skatt og avgifter, og vises i 
tabellen under. Enheten er øre/kWh.
 

Teknologi Energikostnad (øre/kWhel)Vannkraft over 10 MW 35
Vannkraft under 10 MW 39
Vindkraft på land 34
Vindkraft til havs 91
Solkraft 83
Gasskraft 82

 
Beregningen er bygget opp på følgende måte: 

Energikostnaden for hver teknologi er beregnet ut fra 
typiske investeringskostnader, driftskostnader og levetid 
med en rentesats på seks prosent. For vannkraft er inves-
teringskostnadene medianen for konsesjonsgitte kraft-
verk som ennå ikke er bygget. For vindkraft er invester-
ingskostnadene basert på innrapporterte kostnader fra 
vindkraftverkene som ble bygget i 2018. Kostnadene for 
vindkraft til havs er beregnet i en modell fra IEAs samar-
beid om vindkraft. Kostnadene for solkraft er beregnet ut 
fra data om kraftverk bygget i 2018, innsamlet og publi-
sert av Multiconsult. Kostnadene for gasskraft har NVE 
beregnet ut fra en kartlegging gjennomført av Norconsult 
i 2014. Det er lagt til grunn en brenselskostnad for natur-
gass på 23,6 øre/kWh strøm.
 Teknisk sett kan biogass brukes i gassfyrte kom-
bikraftverk, men det begrensete potensialet for biogass 
gjør det lite aktuelt å bygge kraftverk som skal bruke bi-
ogass. Prisen på biogass er av Miljødirektoratet vurdert til 
90 øre/kWh for bruk til transportformål.
 Fornybar kraftproduksjon er tilpasset de naturgitte 
forholdene for kraftproduksjon der prosjektene er, og det 
vil være stor variasjon i kostnader mellom ulike prosjek-
ter. I tillegg er det rask utvikling i kostnadene for noen 

av teknologiene, og det kan nevnes prosjekter innen alle 
de fornybare teknologiene som har kostnader som ligger 
vesentlig lavere enn verdiene jeg oppgir her. Slike over-
ordnede betraktninger kan derfor ikke legges til grunn 
uten videre.
 Markedet er etter mitt syn best egnet til å vurdere 
hvilke prosjekter som har livets rett. Gjennom konsesjon-
sprosessen legger jeg i tillegg vekt på å vurdere fordelene 
opp mot ulempene før det eventuelt gis konsesjon.
 Kraftskatteutvalget (NOU 2019:16) gjorde en gjen-
nomgang av dagens skatteordninger for vind- og vannk-
raft. Det er ulike skatteregimer for disse teknologiene. Stor 
vannkraft betaler blant annet grunnrenteskatt, konses-
jonsavgifter og avstår konsesjonskraft. Vindkraft har gun-
stigere avskrivningsregler frem til 2021. Det er også forsk-
jeller i beregning av eiendomsskatten. I utvalgets rapport 
(side 149) er det vist hvordan dagens skatteregime for 
vind- og vannkraft påvirker nåverdien av en investering 
etter skatt.
 All ny fornybar kraftproduksjon mottar elsertifikater 
tilsvarende mengden strøm de produserer. Støttenivået i 
elsertifikatsystemet er derfor det samme for alle fornybare 
teknologier, og påvirker ikke konkurransen mellom disse. 
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Det vil ikke bli tildelt elsertifikater til nye prosjekter etter 
2021.

SPØRSMÅL NR. 251

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 13. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Iran krever pass eller ID-papirer for å ta tilbake sine 
borgere. Likevel har 20 personer blitt tvangsreturnert dit 
i år. 16 av dem skal være asylsøkere. I følge advokat Møk-
kelgjerd i Klassekampen 7.11.19, går det rykter om at det 
er enklere å få Iran til å ta imot personer uten ID-papirer 
på noen flyplasser, særlig byen Shiraz.
 Er det fast personell fra PU som følger tvangsutsendte 
til Iran, hvilke byer blir de returnert til og hva må til for at 
iranske myndigheter tar imot personer som blir tvangsut-
sendt fra Norge?

Svar:

Politidirektoratet (POD) opplyser at Politiets Utlend-
ingsenhet (PU) i løpet av 2019 har uttransportert 22 iran-
ske borgere til Iran. Av disse var 14 ilagt straff i Norge. Alle 
som har blitt returnert, har vært i besittelse av iransk pass 
og/eller iranske ID-dokumenter. Ved ankomst Iran ble de 
presentert for iranske immigrasjonsmyndigheter og ak-
septert. De som har søkt asyl har mottatt endelig negativt 
vedtak, og alle er utviste fra Norge. De fleste har blitt re-
turnert til Teheran, men det er også gjennomført returer 
til Shiraz, Tabriz og Esfahan. POD opplyser videre at PU 
benytter seg av tjenestepersonell som til enhver tid er 
tilgjengelig for uttransport, og som er godkjent for denne 
type oppdrag.

SPØRSMÅL NR. 252

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 18. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Vil helseministeren justere sitt forslag til kutt for de med 
«klart behov» for tannregulering, basert på rapporten fra 
Helsedirektoratet, hvordan vil dette i så fall gjøres, og job-
ber regjeringen med å styrke støtten til de barn og unge 
som hører til gruppe a og gruppe b, når det gjelder kjeveo-
rtopedisk behandling, siden regjeringen nå ønsker å kutte 
130 millioner (2024-tall) i støtten til de i gruppe c?

Begrunnelse:

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett foreslått et kutt i 
stønadene til tannregulering, gjennom å fjerne størstedel-
en av støtten til gruppen med et «klart behov» (gruppe 
c). Dette vil berøre anslagsvis 10.000 barn og unge. I no-
vember har imidlertid Helsedirektoratet kommet med 
en rapport som inneholder forslag til ny prioritering av 
tilstandene som inngår i folketrygdens stønad til kjeve-
ortopedisk behandling. Denne rapporten er utarbeidet 
på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og med 
medvirkning fra fagmiljøene. Regjeringens kutt i støtten 
til tannregulering i statsbudsjettet ble lagt frem før rap-
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porten fra Helsedirektoratet. I denne rapporten har man 
en annen tilnærming til hvordan man bør prioritere støt-
ten til tannregulering enn det som ligger i statsbudsjettet 
til regjeringen.

Svar:

Departementet ga i februar 2019 Helsedirektoratet i op-
pdrag å vurdere stønad til tannregulering i lys av priorit-
eringskriterier foreslått av Blankholm-utvalget, som avga 
sin innstilling i desember 2018. Utvalget holdt tannreg-
ulering fram som et eksempel på et område som ikke var 
utformet i tråd med prinsippene for prioritering. Tann-
regulering var på det tidspunkt omfattet av to tidligere 
utredninger fra Helsedirektoratet, én fra 2014 og én fra 
2017.
 I oppdraget fra februar 2019 ba departementet Hel-
sedirektoratet om å inngå et samarbeid med fagmiljøene 
på feltet. De dannet en arbeidsgruppe med Den norske 
tannlegeforening og Norsk kjeveortopedisk forening, og 
rapporten kom, noe forsinket, i november 2019.
 Med denne rapporten har Tannlegeforeningen og 
Norsk kjeveortopedisk forening gått inn i et konstruktivt 
samarbeid med Helsedirektoratet. Det synes å være faglig 
enighet om nye og strammere vilkår for stønadsordnin-
gen for tannregulering. Det er jeg veldig godt fornøyd 
med.
 I statsbudsjettet for 2020 foreslås det å avvikle stønad-
sordningen for de fleste tilstandene som i dag hører inn 
under gruppe 8c klart behov. Dagens regelverk gir stønad 
på grunnlag av seks ulike tannstillingsforhold, inndelt i 
undergrupper c1˗c6. Det foreslås å avvikle stønad i grup-
pene c1˗c5 samt deler av c6. Dette er tannstillingsforhold 
som i hovedsak er av kosmetisk/estetisk karakter. Til-
standene anses ikke å ha betydning for tannhelsen ge-
nerelt, eller for sentrale funksjoner knyttet til å bite, tygge 
eller snakke.
 I rapport IS-2862 fra Helsedirektoratet foreslås en 
ny innretning i stønadsvilkårene, basert på fire kriterier 
– alvorlighet, kombinasjon av flere samtidige tilstander, 
funksjonsproblemer og psykisk belastning/sosial me-
string. Stønad beholdes i alle undergruppene c1-c6, men 
med stramme kriterier slik at et mindretall av individene 
i hver undergruppe fortsatt gis stønad. For et begrenset 
antall barn og unge i undergruppe c4, foreslås det å fly-
tte dem opp i stønadsgruppe b, med høyere stønadssats 
enn i gruppe c. Samlet anslår direktoratet at 7800 færre 
pasienter hvert år vil starte opp behandling, sammenli-
knet med dagens omfang. Samlet innsparing (helårseffe-
kt) anslås til 78,5 mill. kroner. Helsedirektoratet har ikke 
angitt innsparingseffekt i 2020.  Til sammenlikning er det 
i regjeringens budsjettforslag lagt til grunn en innsparing 
i 2020 på 50,5 mill. kroner og en helårseffekt på sikt på om 
lag 130 mill. kroner.

 Hovedinnretningen i Helsedirektoratets rapport IS-
2862 er med andre ord i samsvar med regjeringens fors-
lag i statsbudsjettet for 2020 om innstramming i vilkår og 
avgrensning mot estetisk behandling. Innretningen i om-
leggingen avviker imidlertid fra regjeringens forslag, ved 
at alle undergrupper c1-c6 beholdes. Omfanget av anslått 
innsparing på sikt er dessuten lavere enn det regjeringen 
har lagt opp til i statsbudsjettet.
 Innføres nye kriterier som foreslått i rapporten, er det 
trolig nødvendig å tilpasse både regelverk og takster slik 
at besparelsene for 2020 som er foreslått i statsbudsjettet 
oppnås. Spesielt kan det bli nødvendig å begrense rom-
met for skjønn/individuell vurdering i bruken av kriterier. 
Det kan også bli behov for supplerende tiltak gjennom re-
duksjon av enkelttakster. Departementets arbeid med re-
gelverk og takster for 2020 ferdigstilles etter at Stortingets 
budsjettvedtak foreligger. Foreldrene slipper dermed 
også presset som dagens regler fører til.
 Departementets forslag til omlegging for 2020 omfat-
ter ikke tilstander i gruppe a og b i stønadsregelverket for 
tannregulering.
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SPØRSMÅL NR. 253

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Silje Hjemdal
Besvart 15. november 2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Spørsmål:

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at boken Codex Hard-
enbergianus kan stilles ut i hjembyen Bergen, når byen 
har sitt 950-årsjubileum?

Begrunnelse:

Boken Codex Hardenbergianus er en utgave av Magnus 
Lagabøte sin landslov.  Loven ble til i Bergen i 1274.  Denne 
utgaven er et prakteksemplar av loven.
 Boken ble brukt i Gulating, men ble tatt med til Dan-
mark på 1500-tallet av en dansk adelsmann.  Den tilhører 
samlingen ved Det Kongelige bibliotek i København.  Der 
har den dessverre aldri blitt stilt ut, men har ligget i ma-
gasin.
 For tiden er boken utlånt fra Danmark til Nasjonal-
biblioteket.  Siden den har en sterk tilknytning til Bergen 
er det naturlig å tenke seg at den på midlertidig eller per-
manent basis kan være der.

Svar:

Det er en stor begivenhet at Codex Hardenbergianus 
befinner seg i Norge og vil bli stilt ut for publikum her. 
Denne utgaven av Magnus Lagabøtes landslov er en viktig 

del av norsk kulturarv. Boka eies av Det Kongelige Bibli-
otek i København, og vil bli stilt ut i Norge takket være en 
deponeringsavtale som ble inngått mellom Nasjonalbib-
lioteket og Det Kongelige Bibliotek i 2018. En tilsvarende 
utlånsavtale har ingen fått på plass tidligere, og avtalen 
gjør at verket for første gang på 500 år befinner seg i Norge. 
Boka skal stilles ut i Nasjonalbibliotekets permanente ut-
stilling som åpner i februar 2020. I tillegg til å være en del 
av utstillingen, skal boken også inngå i et forskningspros-
jekt.
 Nasjonalbiblioteket opplyser at boka er deponert 
i Norge i fem år, og at avtalen fullt ut regulerer hvilke 
omgivelser og hvilke betingelser knyttet til sikkerhet og 
klima som kreves der boka skal oppbevares i denne peri-
oden. Dette innebærer blant annet at Nasjonalbiblioteket 
har måttet bygge om egne utstillingsrom og anskaffe nye 
montere for å kunne ta imot boka.
 I henhold til deponeringsavtalen har ikke Nasjon-
albiblioteket anledning til å låne ut eller flytte Codex 
Hardenbergianus fra Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli 
plass. Vi vil gjerne få til utlån, deponering og utstilling av 
mer kulturarvsmateriale med norsk herkomst eller relev-
ans for Norge i framtida, både fra Danmark og andre land, 
og vil søke å ha en god dialog med både Det Kongelige 
Bibliotek i København og andre institusjoner for å få det 
til.

SPØRSMÅL NR. 254

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen
Besvart 15. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

EU har inngått handelsavtale med Mercosur-landene 
(Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Denne avtalen 
er offentliggjort før partene har gjennomgått den endelig 
juridisk og teknisk.
 Når vil statsråden på tilsvarende måte offentliggjøre 
den avtalen som EFTA-landene (Island, Liechtenstein, 
Norge og Sveits) ble enige om 23. august 2019 med Merco-
sur-landene om utkast til en frihandelsavtale?

Svar:

Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Merco-
sur og EFTA ble avsluttet 23. august i år. Det gjenstår fort-
satt å avklare enkelte tekniske spørsmål, og avtaleteksten 
og dens ulike vedlegg må gjennom en juridisk gjennom-
gang. Denne gjennomgangen, som bl.a. skal sikre konsist-
ent begrepsbruk og korrekte henvisninger, involverer alle 
avtalens parter, og vil ta noe tid.
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 Det er tradisjon i EFTA for å offentliggjøre teksten i 
frihandelsavtaler først når avtalen er undertegnet av par-
tene. Norge har internt i EFTA fått tilslutning til et forslag 
om at teksten bør offentliggjøres så snart den tekniske og 
juridiske gjennomgangen er ferdig og det er full enighet 

om teksten mellom partene. Offentligheten vil da få til-
gang til hele teksten. Avtalen vil deretter kunne under-
tegnes og en proposisjon om samtykke til ratifikasjon vil 
bli fremmet for Stortinget.

SPØRSMÅL NR. 255

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen
Besvart 15. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

Norske organisasjoner og private interesser har fått konk-
ret kunnskap om innholdet i frihandelsavtalen mellom 
EFTA og Mercosur-landene fra regjeringa. Stortinget har 
ikke fått slik informasjon.
 Kan statsråden legge fram oversikt over hvem som har 
fått informasjonen, når informasjonen er gitt og hvilken 
konkret informasjon det gjelder?

Svar:

Informasjonen som er gitt norske organisasjoner og pri-
vate interesser vedrørende utkast til frihandelsavtale 
mellom EFTA- og Mercosur-landene er tilsvarende den of-
fentlig tilgjengelige informasjonen som er lagt ut på reg-
jeringens nettsider. Det er praksis for at regjeringen orien-
terer Stortinget om forhandlingsresultatet og legger fram 
hele avtaleteksten når det fremmes stortingsproposisjon 
om samtykke til ratifikasjon av en handelsavtale.
 For øvrig viser jeg til at jeg 21. oktober d.å. ga en orien-
tering om forhandlingsresultatet i Stortingets Europaut-
valg.

SPØRSMÅL NR. 256

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 11. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Bankplassen asylmottak på Melbu har vært i bruk i ca. 30 
år. UDI har bestemt at det skal nedlegges. Det bor barn på 
mottaket som er født i Norge, gått i barnehage og skole 
her og Melbu det eneste stedet de kjenner. I følge UDI skal 
det lyses ut konkurranse om drift av basismottak i novem-
ber og Bankplassen mottak kan søke. Alle beboerne kan 
måtte flytte for eventuelt å flytte tilbake hvis mottaket 
vinner anbudet.
 Mener statsråden dette er god pengebruk og forsvarlig 
behandling av sårbare voksne og barn?

Begrunnelse:

Bankplassen asylmottak på Melbu har vært i bruk sid-
en Bosnia krigen for ca. 30 år siden. Og helt siden da har 
Bankplassen vært blant landets største og vel-drevne asyl-
mottakere i landet. Ifølge UDI bor det i dag 134 mennesk-
er hos Bankplassen som må flytte før slutten av desember 
gå grunn av anbudskonkurransen (med bare 3 måneders 
før-varsel). Dette inkluderer ca. 30 skolebarn (tilsvarende 
en skoleklasse på Melbu Skole) og 15 barnehagebarn (tils-
varende ei hel avdeling), i tillegg til 40 studenter på vok-
senopplæring. Det bor barn på bankplassen som er født 
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her, gått i barnehage her og nå går 3. klasse, det bor også 
ungdommer som har bodd her i 13 år. For mange er Mel-
bu enten det eneste stedet de kjenner, eller i alle fall det 
tryggeste. Bankplassen er forhåndsgodkjent og kan delta i 
konkurransen om ny kontrakt med UDI fra 1. januar.

Svar:

Justis- og beredskapsdepartementet har delegert ansvaret 
for etablering, drift og nedleggelse av asylmottak til Utle-
ndingsdirektoratet (UDI). Mottakene skal være et midler-
tidig og frivillig botilbud i asylsøkerfasen frem til boset-
ting eller retur. Beboere som får oppholdstillatelse skal 
bosettes så raskt som mulig, mens det for beboere med 
utreiseplikt skal stimuleres til retur. Det er derfor et mål 
om at familier skal ha korte opphold på mottak.
 UDI har de siste årene hatt overkapasitet i mottakssys-
temet. I denne situasjonen må UDI løpende tilpasse mot-
takskapasiteten til behovet. Antallet beboere på mottak 
har falt fra over 30.000 i 2015 til under 3.000 i 2019. UDI 
er dermed nødt til å redusere mottakskapasiteten og det 
betyr nødvendigvis at en del av beboerne må flytte fra ett 
mottak til et annet.
 Jeg har stor forståelse for at dette kan oppleves 
krevende både for beboere, ansatte, og støtteapparatet 
rundt beboerne. Samtidig må alle som bor på et mottak 
regne med å flytte, siden de enten skal bosettes i en kom-
mune eller skal returnere tilbake til hjemlandet. UDI tar 
så langt som mulig hensyn til beboernes ønsker og behov 
ved flytting til nye mottak, ikke minst når det gjelder barn. 
Barn er en prioritert gruppe for UDI ved etablering og 
nedleggelser av asylmottak. Mottakene skal legge til rette 
for at barn som overføres til et nytt mottak får ha normal 
kontakt med barn og ungdom i lokalmiljøet, samt at bar-
na har mulighet til å delta i aktiviteter utenfor mottaket.

 I UDIs rundskriv er det definert nærmere kriterier 
for flytting mellom mottak. Barn som ønsker å flytte til 
bestemte mottak grunnet nærhet til familie og nettverk, 
kan søke om flytting til disse mottakene. Der barn er 
berørt forsøker mottakene også å varsle om flyttingen så 
tidlig som mulig, ikke minst for at overgangen til nye skole 
skal kunne forberedes. UDI tilstreber videre å flytte barn 
til mottak så nær som mulig det mottaket som skal legges 
ned.
 Det kommer færre asylsøkere enn noen gang, men 
det er likevel viktig for UDI at de som skal drive mottak-
ene raskt kan bidra til en oppbygging av kapasitet dersom 
denne trenden skulle snu. UDI jobber derfor med imple-
mentering av en ny mottaksstrategi, med lengre driftstid 
på en del av kontraktene. På lengre sikt forventer UDI 
at dette vil gi styrket stabilitet i asylmottaksdriften med 
færre flyttinger, i tillegg til økt kompetanse i mottakene 
og i vertskommunene.
 Som en del av denne strategien har UDI tidligere i år 
inngått rammeavtaler med flere driftsoperatører, og UDI 
har planer om å gjøre avrop på noen av rammeavtalene 
i en «minikonkurranse». Hovedårsaken til at UDI ikke 
har utlyst minikonkurransen tidligere, er at det ikke er 
behov for nye mottaksplasser før i mars 2020, når andre 
driftsavtaler utløper. Det er naturlig nok ikke avklart hvil-
ke mottak som eventuelt vinner denne konkurransen, og 
UDI har ikke økonomiske rammer til å beholde alle mot-
tak de har inngått rammeavtale med, og som utløper al-
lerede innen nyttår. Videre er det ikke gitt at de samme 
beboerne som bor på mottaket i dag skal flytte tilbake ved 
en eventuell gjenopprettelse av driften.
 Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 96 fra 
stortingsrepresentant Terje Aasland vedrørende Nome 
statlige mottak.

SPØRSMÅL NR. 257

Innlevert 7. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen
Besvart 18. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Hvor store omstillingsmidler må staten utbetale til Nesna 
når Nord universitet legger ned sin virksomhet der, og vil 
også Alstahaug være berettiget omstillingsmidler?

Begrunnelse:

I forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkem-
idler §§16 og 17 er kriterier for fordeling av ordinære 
tilskuddsmidler og ekstraordinære statlige omstilling-
smidler beskrevet. Nesnasamfunnet er i stor grad bygget 
opp rundt lærerutdanningen ved Nord universitet, og 
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tap av denne hjørnesteinsbedriften vil rasere samfunnet. 
Det er derfor av interesse å få beregnet hvilke omstilling-
smidler som må på plass som kompensasjon for nedleg-
gelsen som styret ha anbefalt, og som støttes av regjer-
ingspartiene. Dette gjelder også sykepleierutdanningen i 
Sandnessjøen.

Svar:

Målet med ordningen "Omstillingsprogrammer ved aku-
tte endringer i arbeidsmarkedet", kap. 553, post 65 er å 
styrke næringsgrunnlaget og medvirke til etablering av 
nye arbeidsplasser i kommuner eller regioner som op-
plever vesentlig reduksjon i sysselsettingen.
 Omstillingsmidler blir ikke automatisk gitt til en 
kommune.
 Det er fylkeskommunene som har ansvar for omstill-
ingsarbeidet i eget fylke. Oppgaver for fylkeskommunene 
er:
-  å prioritere hvilke områder som skal få midler til om-

stillingsarbeid
- å avgjøre hvor store midler disse områdene eventuelt 

skal få

 Saksgangen i omstillingssaker er at fylkeskommunen 
årlig spiller inn til departementet behov for omstilling-
smidler på vegne av kommunene i fylket.
 Nordland fylkeskommune har ikke meldt inn konk-
rete behov for omstillingsmidler til kommunene Nesna 
og Alstadhaug i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. 
Departementet har heller ikke mottatt søknad om ek-
straordinære statlige omstillingsmidler.
 Fylkeskommunen meldte inn at de fulgte med på sit-
uasjonen i Nesna, men at de ikke så behov for midler for 
2020. Vedtaket om nedleggelse av Nord universitets virk-
somhet i Nesna, ble imidlertid gjort etter at departement-
et mottok brevet fra Nordland fylkeskommune.
 Dersom kommunen i samråd med fylkeskommunen 
vurderer at situasjonen er slik at den oppfyller kriteriene 
for ekstraordinære statlige omstillingsmidler, kan kom-
munen søke om dette.
 Dersom fylkeskommunen ikke mener ekstraordinære 
statlige omstillingsmidler er aktuelt i denne saken, kan de 
melde inn behov for ordinære omstillingsmidler til Nesna 
i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.

SPØRSMÅL NR. 258

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 18. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

Flere tar til orde for endringer av kostnadskategorier for 
studier i høyere utdanning. I 2015 la en regjeringsop-
pnevnt ekspertgruppe fram flere forslag til endring i rap-
porten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill". 
Det er gjort endringer i flere studier med tanke på praksis, 
mm.
 Hvordan er det gått med oppfølgingen av denne rap-
porten, og hva betyr denne for de grepene som gjøres i 
Universitets- og Høgskolesektoren nå, og hva er sammen-
hengen mellom tiltak fra regjeringa og skjevheten i kost-
nadskategoriene?

Svar:

Kunnskapsdepartementet nedsatte i 2014 en ekspert-
gruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter 
og høyskoler og foreslå forbedringer. I 2015 avla ekspert-

gruppen rapporten «Finansiering for kvalitet, mangfold 
og samspill: nytt finansieringssystem for universiteter og 
høyskoler». Regjeringen omtalte rapporten i Meld. St. 18 
(2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet: strukturreform 
i universitets- og høyskolesektoren, og la samtidig frem 
noen hovedprinsipper for hvordan finansieringssys-
temet ville bli endret. Endringene ble beskrevet i Prop. 1 
S (2015–2016) og Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskapsde-
partementet, og ble satt i verk i budsjettet for 2017.
 I finansieringssystemet for universiteter og høyskol-
er er studietilbudene inndelt i seks kategorier (A–F) for 
å beregne finansiering over Kunnskapsdepartementets 
budsjett. Kategoriene har ulike satser som brukes i den 
resultatbaserte finansieringen basert på indikatorene for 
avlagte studiepoeng og uteksaminerte kandidater, og som 
brukes ved justeringer i basisdelen av rammebevilgnin-
gen ved tildeling av midler til studieplasser. Kategoriene 
er en grov inndeling, som gjenspeiler at det er gjennom-
snittlige kostnadsforskjeller mellom ulike studietilbud. 
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Kostnadsforskjellene henger blant annet sammen med 
ulike krav til infrastruktur og teknisk personale og om-
fanget av praksisstudier eller individuell veiledning.
 Helt fra finansieringskategoriene først ble tatt i bruk, 
har det blitt gjort klart at de ikke angir de nøyaktige kost-
nadene for studietilbudene. Hensynet til institusjonenes 
faglige og budsjettmessige handlingsfrihet er en hoved-
grunn til at man opererer med få og brede kategorier som 
er politisk fastsatt, i stedet for at departementet definerer 
eksakte kostnader for hver utdanning. Kostnadene varier 
ikke bare mellom ulike utdanninger, men også mellom 
samme type utdanning ved ulike institusjoner, gitt at in-
stitusjonene har stor frihet til å innrette undervisningsop-
plegget. Bruken av de ulike satsene i finansieringssystemet 
påvirker den samlede rammebevilgningen til institus-
jonene, og midlene er ikke knyttet direkte til studietil-
budene. Institusjonene har selv ansvar for å tilpasse studi-
etilbudene til behovene og innenfor de rammene de har 
til rådighet.
 Ekspertgruppen foreslo å redusere antallet kategor-
ier fra seks til fire for indikatoren for studiepoeng og en 
ny kandidatindikator med to kategorier. Departementet 

vurderte flere modeller med færre enn seks kategorier 
for studiepoeng og kandidater. Analysene viste at færre 
kategorier ville gitt store omfordelinger mellom institus-
jonene. Endringene ville slått negativt ut for institusjoner 
med mange utdanninger i de høyeste kategoriene, mens 
de ville slått positivt ut for institusjoner med mange ut-
danninger i de laveste kategoriene. Departementet mente 
det ikke var ønskelig med endringer som ga betydelige 
omfordelinger som ikke skyldtes endringer i resultater. 
En endring til flere kategorier ville gitt et mer komplisert 
system, og i mindre grad tatt høyde for institusjonenes 
handlingsfrihet. Departementet videreførte derfor de 
seks kategoriene for studiepoengsindikatoren og innførte 
kandidatindikatoren med de samme kategoriene og med 
et skille mellom korte og lange utdanningsløp.
 Den resultatbaserte finansieringen gir universitetene 
og høyskolene insentiver til å tilby relevant utdanning av 
høy kvalitet, men dekker ikke av seg selv alle finansier-
ingsbehovene i sektoren. Derfor har regjeringen over flere 
år trappet opp bevilgningene til høyere utdanning, og sty-
rket institusjonene med særskilte tildelinger der det har 
vært behov.

SPØRSMÅL NR. 259

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Mona Fagerås
Besvart 18. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Er helseministeren kjent med bekymringen fra Leppe- og 
ganespalteforeningen i Norge knyttet til behandlingstil-
budet ved Rikshospitalet, hvis så ikke er tilfelle vil min-
isteren undersøke om det medfører riktighet at barna 
tilknyttet dette behandlingstilbudet ikke får det behan-
dlingstilbudet de er forespeilet, og hvilke tiltak vil minis-
teren sette i verk for å sikre at disse barna får det behan-
dlingstilbudet de trenger?

Begrunnelse:

Årlig fødes det 100-120 barn med en form for leppe-/ga-
nespalte i Norge. Leppe-kjeve ganespalte (LKG) er en av 
de vanligste medfødte misdannelsene. Det finnes ulike 
variasjoner av spalte.
 Behandlingsløpet er langt og følger barnet gjennom 
hele oppveksten;
 -Leppespalten lukkes ved 3 måneders alder, ganespal-
ten lukkes ved 1 års alderen og det transplanteres bein fra 

hofta til kjevespalten i 8-13 års-alderen. I tillegg til dette 
må mange av barna ha en svelgelappoperasjon i 5-6 års 
alderen, der svelget forlenges. Videre følger en eller flere 
kosmetiske korrigeringer, tannreguleringer, taletrening 
og ørekontroller. Her kan det være store variasjoner på 
antall inngrep og oppfølging.
 Behandlingen er heller ikke uten komplikasjoner.
 En spalte gjennom leppe, kjeve og/eller gane kan 
påvirke ansiktsveksten, tann- og bittforhold, hørsel, tale 
mm. Spalteteamene er derfor satt sammen av fagpersoner 
på sitt felt som ivaretar behandlingen fra barnet er født og 
til det er ferdig behandlet ved omkring 21 års alder.
 I dag er behandlingen sentralisert i to spalteteam, et 
på Haukeland Universitetssykehus og et på Oslo Univer-
sitetssykehus, Rikshospitalet. Dette er et flerregionalt be-
handlingstilbud.
 Her møter barna og ungdommene plastikkirurg, kje-
veortoped, psykolog, logoped og øre/nese/hals lege – i et 
finstemt og individuelt behandlingsopplegg koordinert 
av teamene.
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 Nå uttrykker lederen i Leppe-ganespalteforeningen 
i Norge, på foreningens nettsider, stor bekymring for en 
gruppe av disse barna. Foreningens leder mener barna 
som er tilknyttet "Osloteamet" ikke får det behandling-
sløpet slik de er forespeilet. Bekymringen er knyttet til at 
helseforetak OUS Rikshospitalet over tid ikke fulgt opp 
ansvaret de har gjennom spesialisthelsetjenestetilbudet. 
Slik at de barna som tilhører Osloteamet og trenger kjeve-
ortopedi er påført en bekymring og en behandlingsbyrde.
 Helseforetaket har ansvaret for å rekruttere og gjen-
nomføre opplæring av spesialister i kjeveortopedi til spal-
teteamet. Dette for å sikre at Osloteamet til enhver tid har 
2-3 kjeveortopeder som behandler, samt 1-2 under op-
plæring i spaltebehandling. Nå er situasjonen den at Oslo-
teamet står uten faste fulltidsspesialister i kjeveortopedi. 
Siden behandlingen startet på 50-tallet har situasjonen 
visstnok aldri vært så kritisk.

Svar:

Helse- og omsorgsdepartementet har det siste året hatt 
kontakt med Leppe- og ganespalteforeningen om behan-
dlingstilbudet til barn med leppe- og ganespalte ved Oslo 
universitetssykehus HF(OUS). Spørsmål om behandling-
stilbudet til barn med leppe- ganespalte har også blitt 
besvart i skriftlige spørsmål fra representanten Kaski i 
november 2018 og representanten Øvstegård i mars 2019.
 Jeg ønsker at foreldrene skal være trygge på at be-
handlingstilbudet til barna er godt og følger planlagte 
prosedyrer. Departementet har derfor formidlet kontakt 
mellom Leppe- ganespalteforeningen og Helse Sør-Øst 
RHF. Helse Sør-Øst har deretter sørget for dialog mellom 
brukerorganisasjonen og den flerregionale behandling-
stjenesten for leppe-, kjeve- ganespalte (LKG) ved Oslo 
universitetssykehus HF. Departementet er informert om 
at det er avholdt flere møter om saken hvor aktuelle tiltak 
har vært drøftet.
 For å kunne besvare representanten Fagerås' 
spørsmål, har departementet innhentet informasjon fra 
Helse Sør-Øst.
 Ifølge Helse Sør-Øst har bekymringen hovedsakelig 
vært knyttet til bemanningssituasjonen og behovet for 
rekruttering av kjeveortopedikirurger. Bemanningen har 
vært sårbar blant annet fordi to kjeveortopedikirurger i 
Odontologisk seksjon for LKG har gått av med alderspens-
jon og to andre har sluttet av andre årsaker.
 Oslo universitetssykehus HF opplyser til Helse Sør-
Øst RHF at situasjonen med sårbar bemanning har vært 
forsøkt unngått ved å starte rekrutteringsprosessen i god 
tid før de to kirurgene skulle gå av med pensjon. Rekrut-
teringsarbeidet har lenge vært utfordrende grunnet få 
tilgjengelige kjeveortopeder og et konkurrerende pri-
vat marked med bedre lønnsbetingelser. Oslo universi-
tetssykehus HF opplyser at rekrutteringsarbeidet nå har 

gitt resultater og at opplæring av nye ressurser blir ivare-
tatt.
 Helse Sør-Øst sier videre i brevet til departementet at 
Oslo universitetssykehus HF har, ved siden av innsatsen 
for å rekruttere nødvendig kompetanse, også funnet an-
dre løsninger for å avhjelpe bemanningssituasjonen.
 Helse Sør-Øst RHF er kjent med at det er gjort avtal-
er mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i 
Oslo om utdanning av nye kjeveortopedikirurger og bind-
ingstid ved helseforetaket. Dette er ventet å avhjelpe situ-
asjonen på litt lengre sikt. Det har også vært dialog med 
Haukeland Universitetssjukehus HF om avlastning ved 
den flerregionale behandlingstjenesten for leppe, kjeve- 
ganespalte som er etablert der, som et tiltak på kortere 
sikt.
 Helse Sør-Øst RHF opplyser også at Oslo universi-
tetssykehus HF samarbeider med private kjeveortopeder 
for å få tilfredsstillende pasientflyt ved Flerregional be-
handlingstjeneste for leppe-kjeve- ganespalte.
 Oslo universitetssykehus HF har i forbindelse med 
representanten Fagerås' spørsmål gitt oppdatert status for 
rekrutteringsarbeidet. Statusen viser at det fra 1.mai 2019 
ble rekruttert en erfaren dansk kjeveortoped, og at det fra 
1.1 2020 vil komme ytterligere to kjeveortopeder i 37 % 
stilling og 60 % stilling. I september 2020 vil det ansettes 
en kirurg i 50 % stilling. Behandlingstjenesten har også 
endret på arbeidsoppgaver, slik at en tannpleier har fått 
opplæring i å utføre spesialoppgaver, slik at tannpleieren 
kan avlaste kjeveortopedene.
 Helse Sør-Øst sier at tilbakemeldingen fra Oslo uni-
versitetssykehus HF viser at kapasiteten for behandling 
av pasienter med leppe, kjeve- ganespalte er i ferd med å 
bedres.
 Helse Sør-Øst RHF sier videre at de i samme redeg-
jørelse fra Oslo universitetssykehus har fått opplyst at det 
2. november 2019 fant sted et møte mellom Flerregional 
behandlingstjeneste for leppe-, kjeve- ganespalte og bruk-
erforeningen og deres leder, hvor det ble orientert om sit-
uasjonen.
 Helse Sør-Øst RHF sier avslutningsvis i brevet til de-
partementet at de er tilfredse med å få opplyst fra OUS at 
leder i Leppe- og ganespalteforeningen på dette møtet ga 
tilbakemelding om at foreningen nå er fornøyd med situ-
asjonen.
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SPØRSMÅL NR. 260

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 13. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

I statsbudsjettet for 2020 er det opplyst at en invester-
ingsbeslutning om fullskala anlegg for karbonfangst- og 
lagring kan bli utsatt til 2021.
 Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser det 
vil ha for eventuelle europeiske CO2-leverandører til et 
norsk CO2-lager, og finansiering dersom en investerings-
beslutning blir skjøvet til 2021?

Begrunnelse:

Regjeringen skriver i statsbudsjettet for 2020 at en inves-
teringsbeslutning for karbonfangst og –lagring vil skje i 
2020 eller 2021. Syv europeiske selskaper signerte i sep-
tember 2019 en intensjonsavtale om å fange CO2 og la-
gre det på Mongstad. I siste halvdel av 2020 åpnes det 
for søknader til EUs innovasjonsfond, hvor det kan være 
mulig å få støtte til karbonfangst og –lagring. Ber om mer 
informasjon om hvordan en utsettelse av investerings-
beslutningen i Norge fra 2020 til 2021 vil kunne påvirke 
disse selskapenes planer for karbonlagring på Mongstad, 
som for eksempel gjennom mulighet til å få støtte til pros-
jektet fra EU-midler.

Svar:

Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnad-
seffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt 
at det gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. 
Fremdriftsplanen slik den er presentert i Prop 85 S. (2017-
2018), Prop. 114 S (2018-2019) og gjentatt senest i OEDs 
Prop. 1 S (2019-2020) ligger fast.

 Norcem og Fortum Oslo Varme har nylig avsluttet 
forprosjektering av CO₂-fangst ved sine anlegg. Innleverte 
rapporter vurderes nå av Gassnova. Equinor, Shell og 
Total gjennomfører forprosjektering av CO₂-transport 
og –lager. Som et ledd i dette arbeidet skal der bores en 
undersøkelsesbrønn. Transport- og lagerstudiene vil en-
delig ferdigstilles våren 2020 etter at resultatene fra un-
dersøkelsesbrønnen foreligger.
 Når forprosjekteringen er fullført og ekstern kval-
itetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om 
et fullskalaprosjekt bør realiseres i Norge. Den nåværen-
de prosjektplanen tilsier at Stortinget kan fatte invester-
ingsbeslutning for prosjektet i løpet av 2020 i forbindelse 
med behandlingen av statsbudsjettet for 2021. Dette er en 
stram tidsplan. Ekstern kvalitetssikrer mener at en frem-
driftsplan som tar sikte på investeringsbeslutning høsten 
2020 synes å være godt planlagt, men at det er betydelig 
risiko i fremdriftsplanen. Det er likevel kvalitetssikrers 
oppfatning at planen vil kunne følges. Kvalitetssikrer pek-
er på at det er en fordel at alle aktører er seg risikoen bev-
isst. Regjeringen tar derfor fortsatt sikte på at investerings-
beslutning kan fattes i 2020/2021.
 Regjeringen ønsker at både staten og industriak-
tørene får tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendig 
planlegging og kvalitetssikring før beslutninger fattes. 
Regjeringen ønsker ikke å øke risikoen i prosjektet ved å 
forsere tidsplanen.
 Det er vanskelig å si hva konsekvensen for europeiske 
CO₂-prosjekter vil være dersom en investeringsbeslutning 
kommer i 2021, men det er lite trolig at det vil være til eu-
ropeiske prosjekters fordel at investeringsbeslutning i det 
norske prosjektet fattes basert på et uferdig grunnlag.

SPØRSMÅL NR. 261

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Tuva Moflag
Besvart 18. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

På hvilken måte er konsekvenser som endringer i studi-
estedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og sam-

funnsliv, belyst og vurdert i forbindelse med nedleggelsen 
av studietilbud ved Campus Nesna og studiested Sand-
nessjøen?
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Begrunnelse:

I et brev til Nord universitet har ministeren vist til at det 
er viktig at styret vurderer hvilke konsekvenser stud-
iestedstrukturen kan få for andre deler av arbeids- og 
samfunnslivet, og hvordan behovene kan ivaretas på de 
stedene som kan få de største endringene. Ministeren har 
uttalt at hun legger til grunn at styret grundig vurderer 
dette før styret treffer beslutning om studiestedstruktur. 
Ber om en oversikt over hvilke vurderinger som er gjort, 
samt informasjon om hvordan omkringliggende kom-
muner har blitt involvert i arbeidet.

Svar:

Styret for Nord universitet behandlet rektors utredning 
av mulig ny studiestedstruktur i april 2019. Utredningen 
drøfter blant annet samfunnsutvikling og behovene til 
kommuner og arbeidslivet for øvrig, samt universitetets 

bidrag til regional utvikling. I tråd med rektors forslag 
bestemte styret at utredningen skulle legges ut på høring. 
En rekke kommuner har uttalt seg, og høringsuttalelsene 
er publisert på universitetets nettsider.
 I tillegg til høringen ba styret rektor om å komme til-
bake med flere analyser som grunnlag for styrets beslut-
ning i juni 2019. Styret ba blant annet om at konsekvenser 
som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler 
av arbeids- og samfunnsliv, ble belyst og vurdert.
 Rektors innstilling til ny studiestedstruktur fulgte 
opp vedtaket om ytterligere utredning, og legger til grunn 
blant annet at utdanningsbehovet skal tilpasses til be-
hovet i de enkelte regionene. Innstillingen vurderer også 
mulige konsekvenser for studiesteder som avvikles. Inn-
stillingen er publisert på universitetets nettsider.
 Styret traff vedtak om ny studiestedstruktur i tråd 
med rektors innstilling og jeg forutsetter at Nord universi-
tet fortsatt vil møte samfunnets behov for uteksaminerte 
kandidater.

SPØRSMÅL NR. 262

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Rigmor Aasrud
Besvart 15. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

I svaret fra statsråden 1.11.2019 (2019-2020) på mitt 
spørsmål 15.153 om barnebriller opplyser statsråden at 
unntaksordningen ikke vil innebære behov for budsjett-
messige endringer.
 Betyr dette at unntaksordningen kun vil gjeldet en lit-
en andel av barna som i dag er under ordningen og når vil 
retningslinjene for den nye ordningen være klar?

Begrunnelse:

I svaret er begrunnelsen at overføringen av enkelte barn 
fra ordningen Briller til barn/ungdom under 18 år til ord-
ningen Hjelpemidler til synshemmede og en begrenset 
unntaksordning for barn med særskilte behov ikke vil 
innebære behov for budsjettmessige endringer. Mange 
foreldre som i dag er en del av ordningen og har barn med 
dyre briller er svært usikre på om de kommer inn under 
det varslede unntaket. Når dette ikke skal få budsjettmes-
sige konsekvenser regner foreldrene med at det er et lite 
fåtall av de med store kostnader som vil komme inn un-
der unntaket. Det fremkommer heller ikke at ordningen 
Hjelpemidler til synshemmede er styrket.

Svar:

De nye retningslinjene skal foreligge i god tid før 1. mars 
2020. Disse vil bl.a. angi kriteriene for den begrensede 
unntaksordningen. Jeg ønsker å presisere at det i arbei-
det med å fastsette nye retningslinjer er fokus på å sikre 
at barn med særskilte behov får dekt utgiftene til rimelige, 
hensiktsmessige briller, selv om utgiftene overstiger de 
foreslåtte satsene.
 Som det framgår av mitt svar 1. november 2019 på 
spørsmål nr. 153 (2019-2020), antas det at det er et rela-
tivt begrenset antall barn som ikke får dekket behovet for 
nødvendige, hensiktsmessige briller innenfor de foreslåtte 
satsene på hhv. 1 200 og 2 400 kroner for ordinære og ek-
stra tilpassede briller, og som dermed vil komme inn un-
der unntaksordningen.
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SPØRSMÅL NR. 263

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 18. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Kommunaldepartementet har flere ganger de siste årene 
sagt at økte krav til fleksibilitet vil øke byggekostnadene, 
uten at det er gitt belegg for dette.
 Kan statsråden dokumentere påstandene om at mer 
fleksibilitet øker byggekostnadene og er statsråden villig 
til å revurdere beregningsgrunnlaget, og iverksette riktig 
tolkning av TEK 17 med 80 % fleksibilitet?

Begrunnelse:

Regjeringen foreslo i fjor å øke krav til energifleksibilitet i 
dagens forskrift, noe som vil øke markedet for forskjellige 
fornybare oppvarmingsløsninger i nye bygg.
 Tilstrekkelige krav til energifleksible oppvarmingsløs-
ninger er dessuten er forutsetning for at man får utnyttet 
spillvarmeressurser i byene, noe som henger tett sammen 
med arbeidet for en sirkulær økonomi.
 Utnyttelse av alternativer oppvarmingsløsninger vil 
også rydde plass i kraftnettet til annen, nødvendig elek-
trifisering, samtidig er energikostnadene for brukeren blir 
lavere med vannbårne systemer.
 Kommunaldepartementet har flere ganger de siste 
årene sagt at økte krav til fleksibilitet vil øke byggekost-
nadene, uten at det er gitt belegg for dette.
 Andre deler av bygge- og VVSbransjen har de siste 
årene tatt regjeringens signaler om teknologiutvikling, og 
utviklet forenklede og rimeligere oppvarmingsløsninger, 
med kostnader på linje med elektrisk oppvarming.
 Entreprenører melder at byggekostnadene har stått 
stille de siste 15 årene, mens boligprisene har økt.
 Vi vil i den anledning vise til uttalelser fra Veidekke 
Entreprenør:

 "– Eiendomsutviklere og byggherrer ønsker å skape et bil-
de av at entreprenørene har økt byggekostnadene, og at dette 
er en av hovedårsakene til at det er dyrt å kjøpe bolig i Norge. 
Boligprisene har steget mye de siste 15 årene, men vi som en-
treprenører ser at byggekostnadene i samme periode har vært 
tilnærmet flate. Det som har skjedd er at utbyggerne har økt 
sin fortjeneste, siden de betaler omtrent det samme for å bygge 
som før."

 https://www.vvsforum.no/2019/hoye-industrialiser-
ingsambisjoner-byggeprosjektet-pa-ulven/

Svar:

Regjeringen er opptatt av å legge til rette for energieffek-
tive bygg med hensiktsmessige løsninger for energiforsyn-
ing.

 I fjor hadde vi forslag til skjerping av energiforsyning-
skravet for bygg over 1000 m2 på høring. Forslaget var at 
disse byggene skulle ha energifleksible varmesystem som 
dekket minimum 80 prosent av varmebehovet. Kostnad-
er og andre konsekvenser av å skjerpe energiforsyningsk-
ravet var omtalt i høringsnotatet. Konsekvenser er doku-
mentert i utredninger som var vedlagt høringen.
 Vi valgte å ikke gå videre med forslaget, da det vil gi 
økte kostnader, mens gevinster er usikre, og fordi det er 
flere pågående prosesser som vil ha betydning for en-
ergikrav i bygg. Stortinget ga i klimaforliket i 2012 føringer 
om at energikravene skal skjerpes til nesten nullenergin-
ivå i 2020. Vi har dessuten prosesser med EUs bygningsen-
ergidirektiv som kan innebære endringer i bygningsre-
gelverket. Regjeringen ønsker å se helhetlig på energikrav 
i forbindelse med dette. Det vil gi bedre grunnlag for en 
mest mulig hensiktsmessig innretning på kravene. Jeg vil 
derfor vurdere energiforsyningskravet videre i sammen-
heng med utvikling av energikravene i tråd med klima-
forliket.
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SPØRSMÅL NR. 264

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 20. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Mener helseministeren det er uproblematisk, med tanke 
på eksplosjonsfare og smittevern, å plassere henholdsvis 
trykktank og høysmitteisolat tett på annen pasientbehan-
dling i en høyblokk på Gaustad?

Begrunnelse:

I den opprinnelige konseptfaserapporten for Oslo univer-
sitetssykehus’ planlagte utbygginger på Gaustad og Aker 
var verken høysmitteisolat eller trykktank planlagt flyttet 
fra Ullevål i første etappe av utbyggingen. Høysmitteiso-
latet har avgjørende betydning for å hindre spredning av 
de farligste infeksjonene, som ebola og lassa-feber, mens 
trykktanken blant annet brukes i behandlingen av dyk-
kersyke.
 Én av svært mange innvendinger fra akuttmiljøet på 
Ullevål mot de foreslåtte sykehusplanene, var at tryk-
ktank og høysmitteisolat var utelatt, og at dette ville med-
føre svekket beredskap («Driftskonsept traume og aku-
ttmedisin – Rapport fra arbeidsgruppe»). Derfor var det 
en nødvendig korrigering da Helse Sør-Øst i juni innså 
at trykktank og høysmitteisolat måtte følge med, da man 
skulle flytte øvrige beredskapsfunksjoner i første etappe.
 I Helse Sør-Østs styresak 050-2019, «Oslo univer-
sitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og 
Gaustad», kommer det frem at man vurderer to av høy-
blokkene som planlegges på Gaustad-tomta (Bygg H eller 
Bygg I) som plassering for trykktank og høysmitteisolat.
 Spørsmålsstilleren er blitt gjort kjent med faglige in-
nvendinger mot å plassere høysmitteisolat og trykktank i 
en høyblokk tett på annen pasientbehandling – av hensyn 
til henholdsvis smittevern og eksplosjonsfare. Helsemin-
isteren bes derfor ta stilling til hvorvidt han anser denne 
risikoen som uproblematisk.

Svar:

Saken er forelagt Helse Sør-Øst RHF, som opplyser at de 
har bedt Sykehusbygg HF om å utrede innplassering 
og lokalisering av høysmitteisolater og trykkammer på 
Gaustad. Det opplyses følgende:
 
 "Det er gjennomført en første vurdering av mulige 
lokaliseringer av trykktank innenfor konseptet som er ut-
viklet for nytt sykehus på Gaustad. Vurderingen konklu-
derer med at det ikke er noen forhold ved plassering av 
trykkammer på Gaustad som innebærer noen større ek-

splosjonsfare eller fare for omgivelsene enn tilsvarende 
anlegg på Ullevål.
 Det er videre gjennomført en mulighetsstudie som 
viser at det er mulig å innplassere høysmitteisolater på 
en god måte på Gaustad, og fire alternativer er foreslått 
videreført til videre bearbeiding. Ingen av de fire plas-
seringene er i høyblokken (bygg H). Det er i de foreløpige 
vurderingene ikke kommet frem forhold som gir grun-
nlag for å hevde at plasseringen på Gaustad innebærer økt 
risiko for smittespredning.
 Nærmere om vurderingene som er gjort:
 Ad trykktank
 Ved «dykkersyke», men også andre tilstander, kan det 
være behov for behandling i trykkammer. Oslo universi-
tetssykehus HF har en hyperbarmedisinsk enhet med et 
trykkammer, lokalisert på taket av bygg 4 (sentralblokken 
med bl.a. hovedinngang og akuttmottak) på Ullevål syke-
hus. Denne benyttes i økende grad også til behandling 
av infeksjonssykdommer med mer. Behandlingstilbudet 
inngår som del av et samlet regionalt beredskaps- og be-
handlingstilbud. Enheten inneholder en trykkammersal, 
teknisk rom, undersøkelsesrom og støtterom for virksom-
heten.
 Trykkammerbehandlingen som funksjon er et re-
gionalt behandlingstilbud på Ullevål som så langt ikke 
har vært inkludert i etappe 1, men etter anmodning fra 
Oslo universitetssykehus HF har styret i Helse Sør-Øst 
RHF (styresak 050-2019) besluttet at trykkammer skal fly-
ttes fra Ullevål til Gaustad i etappe 1.
 Trykkammeret og tilhørende teknisk rom kan repre-
sentere en fare for personer og materielle verdier dersom 
det forekommer en hurtig trykkstigning eller utblåsning. 
Rommet hvor trykkammeret er plassert og teknisk rom, 
som inneholder trykksatte komponenter, må derfor ut-
styres med avlastningsflate i yttervegg, slik at overtrykk 
som følge av utblåsning ledes vekk fra rommet. I tryk-
kammeret er oksygenets partialtrykk høyere enn det ville 
være i normal atmosfære. Et slikt høyere trykk kan bidra 
til hurtigere forbrenning ved brann. Disse forholdene er 
kjente og håndterbare, og vil bli ivaretatt i planleggingen 
av trykktanken på Gaustad, slik det er gjort på Ullevål.
 Det er gjennomført en første vurdering av mulige 
lokaliseringer av trykktank innenfor konseptet som er ut-
viklet for nytt sykehus på Gaustad. Sentralt i vurderingen 
av lokaliseringen har vært krav om etablering av avlast-
ningsflater der trykkluft oppbevares for styrt utblåsning, 
og at disse må være rettet mot et tilstrekkelig åpent om-
råde hensyntatt ferdsel og nærhet til andre bygg.
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 Vurderingen viser at det mulig å innplassere tryk-
ktank på en god måte på Gaustad, og vurderingen er grun-
nlag for videre bearbeiding. Det er ingen forhold ved plas-
sering av trykkammer på Gaustad som innebærer noen 
større eksplosjonsfare eller fare for omgivelsene enn tils-
varende anlegg på Ullevål.
 Ad høysmitteisolat
 Ved smittsomme sykdommer vil det kunne være 
aktuelt å isolere pasienten for å forebygge at andre blir 
smittet. Enkelte alvorlige infeksjonssykdommer (som 
f.eks. ebola) krever en svært streng og sikker isolering, 
hvor det er nødvendig med egne høysmitteisolater. Slike 
isolater inngår som del i Oslo universitetssykehus HFs 
beredskaps- og akuttfunksjoner. Høysmitteisolatene in-
ngår i tillegg som en del av behandlingstilbudet ved en 
nasjonal behandlingstjeneste («CBRNE-senteret») med 
akuttberedskap for behandling av personskader forårsa-
ket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv 
stråling og biologiske smittestoffer. Høysmitteisolatene er 
i dag lokalisert på Ullevål (bygg 11).
 Høysmitteisolat som funksjon inngår som nasjonalt 
beredskaps- og behandlingstilbud som så langt ikke har 
vært inkludert i etappe 1, men etter anmodning fra Oslo 
universitetssykehus HF besluttet styret til Helse Sør-Øst 
RHF (styresak 050-2019) at høysmitteisolater skal flyttes 
fra Ullevål til Gaustad i etappe 1.
 Det er gjennomført en første vurdering av mulige 
lokaliseringer av høysmitteisolater innenfor konseptet 
som er utviklet for nytt sykehus på Gaustad. Vurderin-
gene er utført som mulighetsstudier der følgende sentrale 
føringer ligger til grunn:
•  Høysmitteisolater bør plasseres på bakkeplan. Pasient-

en skal kunne tas direkte inn fra ambulanse til høys-

mitteisolatet, og både pasient og personell må kunne 
komme raskt ut fra høysmitteisolatet i en situasjon der 
dette trengs.

• Høysikkerhetsisolatet bør være en integrert del av en 
infeksjonspost.

• Plassering på bakkeplan vil også gi pasienter med lange 
opphold i isolat mulighet for å komme ut i friluft.

• Det bør være plass til å sette opp et telt utenfor høys-
mitteisolatene.

• Det må være begrenset innsyn, og høysmitteisolatene 
bør plasseres slik at adkomst og enhet kan skjermes fra 
uvedkommende

• Høysikkerhetsisolatene har krevende tekniske anlegg 
som må ivaretas. Det kreves plass til tekniske rom.

Mulighetsstudien viser at det er mulig å innplassere høys-
mitteisolater på en god måte på Gaustad, og fire alternati-
ver er foreslått videreført til videre bearbeiding. Ingen av 
de fire plasseringene er i høyblokken (bygg H).
 Høysmitteisolatene er luftsmitteisolater som tilfredss-
tiller «inneslutningsnivå» 4 (høyeste nivå) og dermed som 
har strenge krav til bygningsmessig utførelse og tekniske 
anlegg. Som for dagens virksomhet på Ullevål, vurderes 
det å legge infeksjonspost i tilknytning til høysmitteiso-
latet slik at det er et trenet personale som drifter isolatene 
om det skulle oppstå behov for isolering.
 Det er i de foreløpige vurderingene ikke kommet 
frem forhold som gir grunnlag for å hevde at plasseringen 
på Gaustad innebærer økt risiko for smittespredning." 

 Jeg har merket meg de vurderingene som Helse Sør-
Øst RHF har gjort av disse forholdene. Det er Helse Sør-
Øst RHF som har ansvaret for utbyggingen og for at krav 
til sikkerhet mv. ivaretas.

SPØRSMÅL NR. 265

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 19. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Kva risiko fører det uverksamme terrengvarslarsystemet 
til for luftambulanseberedskapen i vintermånadane 
som kjem, og tar statsråden ansvaret for beredskap og 
avbøtande tiltak dersom det stemmer at eit nytt, tilpassa 
terrengvarslarsystem ikkje kjem på plass før til våren?

Grunngjeving:

Viser til svar på spørjetimespørsmål i munnleg spørjetime 
onsdag 6. november om luftambulansetenesta og oppsla-
get i Sør-Varanger avis om eit nytt teknisk problem, nem-
lig at ambulansefly vil slite med tåkelanding i Finnmark i 
heile vinter på grunn av et nytt terrengvarselsystem som 
ikkje verkar så langt nord. I følgje media vil dette systemet 
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ikkje kunne bli forbetra med ny versjon før fyste kvartal 
2020.
 Dette vil bety at ein i Finnmark vil måtte gå gjennom 
heile vinteren med eit terrengvarselsystem som ikkje ver-
kar og som hindrar fly i å lande dersom det er mørke og 
dårleg sikt. Når vi går mot mørketid og vinter, er dette 
svært dårleg nytt. Varselsystemet kan etter det spørsmålss-
tiller er gjort kjent, med, berre slås av om det er visuell 
kontakt. Difor har det ikkje vore eit stort problem fram 
til no, sjølv om problemet har vore der heile tida. Til det 
faktum at et nytt navigasjonssystem gjer det vanskeleg for 
å fly å lande i mørke og dårlig sikt, svarar helseministeren 
i stortinget 6. november følgjande:

 «Jeg forventer selvfølgelig at hvis det oppstår nye tekniske 
utfordringer, blir de løst, og at en tar hensyn til det. Det som er 
viktig er at vi sørger for at det hele veien er god beredskap, og at 
dette ikke går ut over pasientene.»

 Spørsmålsstiller meiner det er påkravd at helseminis-
teren tar denne saka på større alvor, at det ikkje er aksept-
abelt at helseministeren har ein «vente og sjå»-haldning 
til problemet, og at han som øvste ansvarlege må gjere 
greie for situasjonen, svare på om det faktisk stemmer 
at varslarsystemet ikkje vil kunne bli oppgradert før til 
våren, og i tilfelle kva som vert gjort for å sikre beredskap-
en i mellomtida.

Svar:

I mer enn ti år har Luftambulansetjenesten HF hatt krav 
til at det skal være system for varsling av avstand til terreng 
og lufthindringer i deres fly. Ulike terrengvarslingssystem, 
ofte kalt TAWS, brukes av flyselskap både for kortbane- og 
langbaneoperasjoner. Utstyret skal varsle dersom flyets 
avstand til terreng eller høye master og kraftlinjer blir 
mindre enn ønsket. I ambulanseflyene skal det gi mann-
skap og pasienter en ekstra sikkerhet under hele flygnin-
gen. Slike system brukes ikke separat, men som et tillegg 
og en ekstra støtte til etablerte system og prosedyrer, for 
eksempel under innflyging til flyplasser.
 Når ulike terrengvarslingssystem blir tatt i bruk må de 
individuelt tilpasses til hver enkelt flytype. Det er en pro-
sess som kan ta litt tid. Dette er en kjent utfordring også 
fra andre flytyper på kortbanenettet, som for eksempel 
Dash-8. Det tok derfor også litt tid før terrengvarslingssys-
temene fungerte optimalt da man tok det i bruk for ti år 
siden, i det som den gang var de nye flyene til luftambu-
lansetjenesten, Beech 200. Dessverre så kunne ikke de til-
pasninger som var gjort i de gamle systemene i Beech 200 
videreføres til produsentens nye versjon av utstyret som 
er i dagens nye fly, Beech 250. Det betyr at terrengvarslin-
gen per i dag ikke fungerer optimalt nord for 70 grader 
nord. Flygerne kan dermed feilaktig få varsel om terreng-
hindringer selv om disse ikke utgjør noen fare og ikke har 
betydning for selve flygningen. Dette kalles falske varsler.

 Produsenten av systemet har lovet å ha klar en ny 
forbedret versjon av systemet i løpet av andre kvartal 
neste år. Det skal da kunne fungere helt opp til 82 grader 
nord. For oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF og 
operatør er ikke dette godt nok. Babcock har derfor bedt 
produsenten om raskest mulig å oppdatere eksisterende 
programvare til å dekke de 11 flyplassene i Nord-Norge 
som ligger nord for 70 grader. Babcock samarbeider nå 
tett med flyfabrikken og underleverandører om dette.
 I luftfart er det slik at alle fly må avbryte landingen 
og gå til alternativ lufthavn når sikten blir for dårlig. Hvor 
nært flyplassen flyene kommer før de må avbryte landin-
gen varierer fra flytype til flytype. I luftambulansetjenest-
en er falske varsler kun oppgitt som årsak til ett avbrutt 
forsøk på landing. Frem til det nye og forbedrede systemet 
er oppdatert, ivaretas regulariteten ved at pilotene beny-
tter rutiner godkjent av luftfartstilsynet for å håndtere 
falske varsler under innflyging på en sikker og god måte. 
De nye ambulanseflyene er også utstyrt med flere og an-
dre avanserte systemer som bidrar til sikre flyoperasjoner 
under krevende forhold.
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SPØRSMÅL NR. 266

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Tuva Moflag
Besvart 20. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvor mye skal sykehusene bidra med for å nå klimalov-
ens mål om 40 prosents utslippskutt innen 2030, utenom 
kvotepliktig sektor og transport?

Begrunnelse:

Norge skal ifølge klimaloven redusere klimagassutslip-
pene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 
1990. For 2050 skal målet være en reduksjon av klima-
gassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til 1990. I 
2018 hadde sykehussektoren, ifølge eget klimaregnskap, 
419 490 tonn CO2-utslipp, der 250 000 tonn var knyttet til 
oppvarming og energibruk.

Svar:

Regjeringen har gjennom Granavolden-plattformen 
skjerpet ambisjonene i klimapolitikken. Norges ik-
ke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 
prosent sammenlignet med 2005. Regjeringen har som 
mål at reduksjonen skal skje gjennom innenlandske tiltak 
og planlegger for dette.
 Sykehusene skal bidra til at regjeringens ambisjoner 
og målene om utslipsskutt i klimaloven nås, men forvent-
ningene er ikke kvantifisert. Jeg har stilt flere krav til de re-

gionale helseforetakene om at de skal være ledende på sitt 
felt når det gjelder arbeidet for klima og miljø, herunder 
med tiltak som kan redusere klimagassutslipp. Senest i 
foretaksmøte i januar i år ba jeg de regionale helsefore-
takene om å legge økt vekt på klima og miljø ved innk-
jøp og ved bygge- og vedlikeholdsprosjekter, i samarbeid 
med Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF. Helsefore-
takene har i en årrekke arbeidet systematisk med klima- 
og miljøtiltak. For eksempel har alle helseforetak i Norge 
etablert miljøledelsessystem som bidrar til kontinuerlig 
forbedring av sykehusenes miljøprestasjoner, og de er 
miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001-standarden.
 I foretaksmøte i januar 2017 ba jeg de regionale helse-
foretakene finne et hensiktsmessig felles format for doku-
mentasjon og rapportering av spesialisthelsetjenestens 
arbeid med samfunnsansvar. På bakgrunn av dette ble 
den første nasjonale rapporten for spesialisthelsetjenes-
tens arbeid med samfunnsansvar publisert i 2019. Med 
rapporten fikk vi også for første gang et felles klimaregn-
skap for helseforetakene. Klimaregnskapet bygger på en 
mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi), 
og er videreutviklet og tilrettelagt for spesialisthelsetje-
nesten. Den nasjonale rapporten og det etablerte klimar-
egnskapet vil bli videreutviklet og publisert offentlig med 
jevne mellomrom, slik at alle kan følge utviklingen i spesi-
alisthelsetjenestens resultater på dette området.

SPØRSMÅL NR. 267

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 18. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Kan arbeidsministeren garantere at ikke hun ikke har 
feilinformert Stortinget om kontakten mellom Arbeids- 
og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartemen-
tet og at motsetningen mellom folketrygdloven § 11-3 
og EUs trygdeforordning artikkel 21 ikke ble tatt opp på 
møtet mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, Nav og 
Arbeids- og sosialdepartementet 25. oktober 2018?

Begrunnelse:

Dagbladet skriver 8. november om et møte som skal 
ha funnet sted mellom representanter for Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, ansatte i NAV og Arbeids- og so-
sialdepartementet 25. oktober 2017. Fagforeningen Avyo, 
som organiserer ansatte i NAV, fastslår blant annet følgen-
de om møtet:
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 "Nav ønsket å diskutere ordlyden i artikkel 21 som kunne 
tilsi at Nav ikke kunne anvende paragraf 11-3 innen EØS-områ-
det, men må vurdere de andre vilkårene for rett til AAP, som for 
eksempel aktivitetsplikt."

Svar:

I min redegjørelse for Stortinget gjorde jeg blant annet 
oppmerksom på at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i 
2015 hadde reist spørsmål om Arbeids- og velferdsetatens 
praksis knyttet til forordningen artikkel 21 ved flytting 
til annet EØS-land med bakgrunn i en enkeltsak. Saken 
gjaldt en mottaker av arbeidsavklaringspenger som øn-
sket å flytte fra Norge til Sverige med sin ektefelle fordi 
han mente de hadde større muligheter til å skaffe seg ar-
beid der. Klageren opplyste til ESA at eksport av ytelsen 
var avslått av Arbeids- og velferdsetaten fordi det vanske-
liggjorde oppfølgingen av arbeidsrettet aktivitet og at det 
kunne forsinke avklaringen mot arbeid.
 Denne saken ble tatt opp på såkalte pakkemøter mel-
lom ESA og departementet i årene 2015, 2016 og 2017. 
ESA gikk ikke videre med saken etter pakkemøtet i 2017. 
Vedkommende hadde ikke fått avslag på bakgrunn av et 
ønske om flytting til Sverige som sådan, men på grunn av 
brudd på aktivitetsplikten.
 Til pakkemøtet 27. oktober 2017 hadde ESA flere 
konkrete spørsmål om Norges praktisering av forhol-
det mellom EUs trygdeforordning og folketrygdlovens 
reguleringer av arbeidsavklaringspenger, særlig hvilken 
betydning flytting til et annet land hadde for gjennom-
føringen av aktivitetsplan sammenlignet med flytting 
internt i Norge. Spørsmålene fra ESA ble gjennomgått på 
et forberedende møte 25. oktober 2017 mellom Arbeids- 
og velferdsetaten og departementet. Jeg antar det er dette 
forberedende møtet representanten Moxnes viser til i sitt 
spørsmål.

 På det forberedende møtet ble det også redegjort 
for etatens praksis knyttet til personer som bosetter seg 
i andre EØS-land. Denne praksisen ble formidlet i pa-
kkemøtet med ESA, der representanter for både departe-
mentet og etaten var til stede, og er reflektert i referatet fra 
møtet.
 I etterkant av møtet 27. oktober ble det sendt et brev 
fra departementet til ESA med konkrete eksempler inn-
hentet fra Arbeids- og velferdsetaten. Dette var eksempler 
både på saker hvor personer etter å ha flyttet til andre 
EØS-land hadde fortsatt å motta arbeidsavklaringspenger 
og på saker hvor de hadde fått avslag. ESA har ikke gått 
videre med den aktuelle saken etter dette. Jeg legger til 
grunn at det betyr at ESAs vurdering var at denne saken 
ikke var av prinsipiell betydning.
 Det er langvarig praksis for at dersom det i møter, 
slik som det som ble avholdt 25. oktober 2017, framkom-
mer opplysninger fra direktoratet som innebærer behov 
for prinsipielle avklaringer, skal dette gjøres formelt i et-
terkant. Det skjedde ikke i dette tilfellet. Departementet 
oppfattet ikke at det i formøtet ble gitt informasjon som 
ga grunnlag for å be om en redegjørelse om eller oppklare 
andre forhold rundt forståelsen av artikkel 21. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet ba heller ikke om avklaringer av prin-
sipielle spørsmål i etterkant av dette møtet. Det framgår 
heller ikke av det skriftlige materialet som ble oversendt 
fra direktoratet til departementet i etterkant av møtet.
 Jeg nevnte denne saken i min redegjørelse til 
Stortinget, og jeg kan ikke se at jeg har gitt feilaktig infor-
masjon til Stortinget om kontakten mellom Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet 
om fortolkning av forholdet mellom folketrygden § 11-3 
og EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 på kort-
varige opphold.
 Jeg er opptatt av å få fram alle fakta i denne saken. 
Som jeg også sa i min redegjørelse i Stortinget, kan jeg im-
idlertid ikke utelukke at arbeidet som nå pågår vil føre til 
at det kommer flere fakta og nye spørsmål på bordet.

SPØRSMÅL NR. 268

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Helge André Njåstad
Besvart 18. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Kan statsråden fremskaffe statistikk over saker avgjort 
av settefylkesmann og departementet i arealsaker med 

oversikt over utfallet for å få frem forskjell på vektleg-
ging av lokaldemokrati av departementet/settefylkes-
mann, og ønsker statsråden at lokaldemokratiet også i 
saker som avgjøres av settefylkesmann på samme måte 
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som saker som avgjøres av departementet skal vektlegge 
lokaldemokratiet sterkt?

Begrunnelse:

Før regjeringsskiftet i 2013 var det slik at lokalpolitikerne 
ofte opplevde at når klagesaker der det lokale selvstyret 
stod opp mot fylkesmannen vant fylkesmannen frem. Et-
ter regjeringsskiftet har heldigvis statistikken endret seg 
dramatisk i favør av lokaldemokratiet.
 I tillegg til alle disse enkeltsakene har i tillegg reg-
jeringen sendt ut brev der det tydelig er vektlagt at lokalt 
selvstyret skal vektlegges mer.
 Mitt inntrykk gjennom samtaler med lokalpolitikere 
er at denne kursendringen er tydelig, men at på ett felt er 
det fremdeles alt for ofte at fylkesmannen sine innsigelser 
blir stående. Nemlig i saker, ofte dispensasjonssaker, der 
en annen fylkesmann får delegert myndigheten fra de-
partementet. Mitt inntrykk er at statistikken fra disse avg-
jørelsene fremdeles er slik at settefylkesmannen i omtrent 
alle sakene støtter fylkesmannen og ikke lokal demokrati-
et. Dette i skarp kontrast til sakene der departementet 
avgjør saken selv.
 I dag besøkte jeg Fitjar kommune der varaordfører 
Sigurd Andre Maraas viste et slikt eksempel i Fitjarøyane 
der settefylkesmannen støtta fylkesmannen og ikke kom-
munen sitt vedtak. Hverken settefylkesmann eller fylkes-
mannen var på synfaring og fikk se med selvsyn at denne 
enkeltsaken overhode ikke representerer nasjonale inter-
esser noe lokalpolitikerne som har sett saken har lagt til 
grunn.
 Frustrasjonen til lokalpolitikere over settefylkesman-
navgjørelser er stor. Jeg stiller derfor noen spørsmål kny-
ttet til dette for å løfte debatten.

Svar:

Regjeringen er opptatt av effektive planprosesser og en 
fornuftig arealforvaltning med et økt lokalt handlings-

rom. I regjeringens politiske plattform går det frem at reg-
jeringen vil legge stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og 
bygningssaker, samtidig som viktige nasjonale hensyn 
skal ivaretas.
 Departementet avgjør plansaker hvor det foreligger 
innsigelse fra statlige sektormyndigheter, fylkeskommu-
nen eller berørte kommuner til kommunale arealplaner. 
Statistikken viser at regjeringen vektlegger hensynet til 
lokaldemokratiet sterkt. Per 10. november 2019 er 147 
innsigelsessaker avgjort av Kommunal- og moderniser-
ingsdepartementet siden regjeringsskiftet i 2013. Kom-
munene har fått helt eller delvis medhold i litt over 80 
% av sakene, mot litt over 40 % under den rødgrønne 
regjeringen. Regjeringen vil videreføre arbeidet med å 
forbedre innsigelsespraksisen, og å redusere omfanget av 
innsigelser.
 Når det er innsigelse til kommunale arealplaner, fly-
ttes kompetansen til å vedta planen fra kommunen til 
departementet. Fylkesmennene har ikke avgjørelsesmyn-
dighet i innsigelsessakene, og spørsmålet om settefylkes-
mann er derfor ikke en aktuell problemstilling.
 Fylkesmennene behandler og har avgjørelsesmyn-
dighet ved klager på kommunale enkeltvedtak i plan- og 
byggesaker. Slike klagesaker er forskjellig fra innsigelses-
saker. Klagesakene gjelder ofte dispensasjonssaker, der 
loven setter klare rammer. Siden regjeringsskiftet i 2013 
har fylkesmennene behandlet cirka 12 000 klagesaker. Av 
disse er rundt 1 000 behandlet av settefylkesmann. Det 
finnes ikke statistikk over utfallet i klagesaker som er avg-
jort av settefylkesmann.
 Jeg har sendt brev til alle landets fylkesmenn 3. sep-
tember 2019 om deres medvirkning og behandling for 
alle saker etter plan- og bygningsloven. I dette brevet min-
ner jeg om at fylkesmennene bør være varsomme med å 
overprøve beslutninger som hører til det lokalpolitiske 
skjønnet. Regjeringen vil også foreslå endringer i bestem-
melsen om dispensasjon for å gi økt lokalt handlingsrom.

SPØRSMÅL NR. 269

Innlevert 8. november 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 18. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Har regjeringen tatt initiativ i OPCW eller andre egnede 
internasjonale organer for å undersøke rapportene og 

tilgjengelig bevismateriale som indikerer ulovlig bruk av 
hvitt fosfor eller kjemiske våpen fra NATO-landet Tyrkia 
mot sivile nord i Syria, og hvis ikke, vil Norge følge op-
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pfordringen fra kurdiske selvstyremyndigheter og lokale 
helsemyndigheter om å bidra til en slik undersøkelse?

Begrunnelse:

I oktober uttalte Amnesty International at det finnes bev-
is for at Tyrkia og tyrkisk-kontrollerte militser har begått 
krigsforbrytelser under invasjonen av det nordlige Syria. 
Stadig flere rapporter fra disse områdene, blant annet fra 
lokale helsemyndigheter, indikerer mulig bruk av kjemi-
ske våpen eller ulovlig bruk av hvitt fosfor mot sivile.
 Hvitt fosfor er ikke ulovlig i seg selv og regnes ikke 
som et kjemisk våpen i kjemivåpenkonvensjonen, men 
bruk av hvitt fosfor mot sivile strider med FN-konvensjo-
nen om inhumane våpen (CCW) protokoll III og kan utg-
jøre en krigsforbrytelse.
 I en rapport om bruk av hvitt fosfor skriver Human 
Rights Watch følgende:

 
 «Ofre som overlever de første skadene kan lide av intens 
smerte, alvorlige infeksjoner, organsvikt og svekket immunfors-
var… alvorlig deformering, livslang uførhet..»

 Kurdiske selvstyremyndigheter ber nå om det inter-
nasjonale samfunn om å sikre at bevismaterialet som ty-
der på bruk av forbudte våpen eller ulovlig bruk av hvitt 
fosfor mot sivile blir undersøkt. Hittil har imidlertid ikke 
Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen OPCW 
gjort noen undersøkelse, til tross for stadig mer tilg-
jengelig bevismateriale.
 Anonyme kilder fra OPCW har fortalt The Times of 
London at de ble kontaktet av NATO-lands ambassad-
er som ba OPCW om å ikke gå inn i saken. Ifølge samme 
avis har Storbritannia gitt minst 70 eksportlisenser for 
våpen som inneholder hvitt fosfor til Tyrkia. Amerikanske 
folkevalgte uttrykker i et brev til USAs utenriksminister 
sitert i Newsweek 4. november

 
 «…betydelig bekymring for at forsvarsprodukter med 
amerikansk opprinnelse kan være i bruk i den tyrkiske offen-
siven i det nordlige Syria, potensielt i forbindelse med bruken 
av kjemiske våpen og strid med…internasjonal rett».

 Tidligere leder for det britiske forsvarets enhet for 
kjemiske våpen, Hamish de Bretton-Gordon, uttalte til 
Newsweek at Tyrkias NATO-medlemskap kan være en 
årsak til at NATO-land ikke ønsker å undersøke Tyrkias 
mulige bruk av kjemiske våpen eller ulovlig bruk av hvitt 
fosfor mot sivile nord i Syria.
 Det at Tyrkia er medlem av NATO og at NATO-land 
har forsynt Tyrkia med våpen som inneholder hvitt fos-
for, kan ikke være til hinder for at Norge krever en un-
dersøkelse av dokumentasjonen som underbygger de al-
vorlige anklagene.

Svar:

Vi anerkjenner at Tyrkia har sikkerhetsbehov, men 
fordømmer Tyrkias militære operasjon i Syria. Vi har hele 
tiden oppfordret Tyrkia til å avslutte operasjonen.
 Norge er opptatt av at stridende parter i alle sammen-
henger etterlever internasjonal humanitærrett, herunder 
reglene om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt. Norge 
forventer at Tyrkia respekterer folkeretten.
 Spørsmålet har så langt ikke vært tema i Organisasjo-
nen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) eller andre 
egnede organer.
 Bakgrunnen for dette er at Kjemivåpenkonvensjo-
nen i utgangspunktet ikke omfatter bruk av hvitt fosfor. 
Hvitt fosfor anvendes i ammunisjon der primærformålet 
er å danne røyk. Konvensjonens artikkel II.9 sier at mil-
itære formål som ikke er forbundet med bruk av kjemiske 
våpen, og som ikke er avhengige av bruk av kjemikaliers 
giftige egenskaper som krigføringsmetode, er formål som 
ikke er forbudt etter konvensjonen. For at hvitt fosfor skal 
anses å være et kjemisk våpen, må det brukes på en måte 
som utnytter de giftige egenskapene, og ikke de fysiske.
 Det har så langt ikke fremkommet konkrete opplys-
ninger om bruk av stoffer som ville falle inn under kon-
vensjonens virkeområde, eller at Tyrkia skulle ha brukt 
kjemiske våpen.
 Protokoll III til ‘Konvensjon om forbud mot eller re-
striksjoner på bruk av visse konvensjonelle våpen som 
kan forårsake unødig skade eller som kan ramme vilkårlig, 
med protokoller’ (CCW) forbyr eller begrenser bruken av 
våpen som har som primærfunksjon å forårsake brann. 
Ammunisjon som har som primærfunksjon å danne røyk 
eller å lyse opp, men som i tillegg kan medføre brann, er 
uttrykkelig unntatt. Det er videre slik at Tyrkia ikke er part 
til denne protokollen. CCW er derfor ikke egnet forum for 
å ta opp dette spørsmålet.
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SPØRSMÅL NR. 270

Innlevert 9. november 2019 av stortingsrepresentant Tore Hagebakken
Besvart 19. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvor lang saksbehandlingstid hos Helfo mener stats-
råden det er rimelig å regne med, i saker der alternativet 
til tilgang på legemidler er uførhet?

Begrunnelse:

Viser til sak i Gudbrandsdølen Dagningen fra 7.11 2019. I 
denne saken fremgår det at Helfo har gitt avslag på refus-
jon for et legemiddel som kunne sikre at en pasient ikke 
blir varig ufør. Pasienten mener saksbehandlingstida i 
Helfo er urimelig lang, når Helfo selv også opplyser at det 
kan gå fem måneder før han får svar på sin klage.

Svar:

Søknader til Helfo om individuell stønad til legemidler et-
ter blåreseptforskriften § 3 skal behandles innen en frist 
på 56 dager. I andre tertial 2019 ble 93 pst. av alle saker 

behandlet innen fristen, og halvparten av sakene var fer-
digbehandlet innen 22 dager.
 For prioriterte saker på legemiddelområdet, det vil 
blant annet si søknader om legemidler til barn under 12 
år og til personer med livstruende sykdommer, er fristen 
28 dager. Median saksbehandlingstid for denne kateg-
orien søknader i andre tertial 2019 var 1 dag, og 99 pst. av 
sakene var ferdigbehandlet innen fristen.
 Saksbehandlingsfrist for klagesaker på legemid-
delområdet i 1. instans (Helfo) er på 3 måneder. Gjenn-
omsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker på legemid-
delområdet var 63 dager i andre tertial 2019. Unntaksvis 
kan imidlertid saksbehandlingstiden være lenger enn 3 
måneder, noe det tas høyde for i Helfos informasjonsbrev 
om saksbehandlingstid ved klage. Helfo har nylig endret 
standardteksten i dette informasjonsbrevet slik at det nå 
fremgår at "Forventet saksbehandlingstid for klager er 
inntil fire måneder i Helfo" der det tidligere stod at "Gjen-
nomsnittlig saksbehandlingstid er på seks måneder". 

SPØRSMÅL NR. 271

Innlevert 9. november 2019 av stortingsrepresentant Tore Hagebakken
Besvart 19. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvor mener statsråden det er rimelig å sette grensen for 
dokumentert effekt av et legemiddel, ved behandling av 
saker om refusjon?

Begrunnelse:

Viser til sak i Gudbrandsdølen Dagningen fra 7.11 2019. I 
denne saken fremgår det at Helfo har gitt avslag på refus-
jon for et legemiddel som kunne sikre at en pasient ikke 
blir varig ufør. I Helfos vedtak heter det bl.a. at det ikke er 
relevant for dem å høre pasientens egen opplevelse av ef-
fekt, og pasienten lurer på hvordan han som enkeltperson 
skal kunne framskaffe den nødvendige dokumentasjon 
for å få dette legemiddelet.

Svar:

Regelverket for folketrygdens dekning av legemiddelut-
gifter ble endret 1. januar 2018. Endringene i regelverket 
er i tråd med prinsippene for prioritering, og innebærer 
blant annet at behandlingen skal være vurdert ut fra 
nytte, ressursbruk og tilstandens alvorlighet. Dette har 
Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av Prior-
iteringsmeldingen.
 Det kan ytes stønad til legemidler etter individuell 
søknad (§ 3) for bruk som ikke er omfattet av forhåndsgod-
kjent refusjon etter § 2, når det for den enkelte pasient kan 
dokumenteres at ressursbruken står i et rimelig forhold til 
nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. 
Det er imidlertid også en forutsetning for stønad at det 
foreligger tilstrekkelig god effektdokumentasjon.
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 Gjennom den individuelle ordningen kan det ytes 
stønad til legemidler brukt utenfor godkjent bruksom-
råde, samt til legemidler som ikke har markedsføring-
stillatelse i Norge. Det stilles som krav for stønad at rele-
vante markedsførte legemidler med godkjent medisinsk 
indikasjon er forsøkt. I tillegg må det foreligge en viten-
skapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning 
for den aktuelle sykdommen på gruppenivå.
 Dersom det søkes om individuell stønad for et legemi-
ddel som ikke er godkjent i EØS for det aktuelle bruksom-
rådet, er det den søkende legens ansvar å framskaffe og 

legge ved nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen 
skal være publisert i vitenskapelig tidsskrift eller database. 
Helfo vurderer i slike tilfeller om effektdokumentasjonen 
er tilstrekkelig til å kunne innvilge stønad. I rundskriv til 
folketrygdloven § 5-14 fremgår det nærmere hvilke krav 
som stilles til effektdokumentasjon.
 Kravet til at effekten må være vitenskapelig doku-
mentert, gjør også at forhold som opplevd effekt hos 
den enkelte pasient ikke kan vektlegges i vurderingen av 
søknader om stønad.

SPØRSMÅL NR. 272

Innlevert 9. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 15. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Brislingbestandene i Trondheimsfjorden er under sterkt 
press. En av grunnene er at det ikke er satt kvote på hvor 
mye som kan taes opp, slik det er gjort i endel andre 
fjorder. Fiskeridirektoratet vil vurdere behovet for for-
skningsinnsats i Trondheimsfjorden slik man har i Vest-
landsfjordene.
 Vil statsråden sørge for at det tas initiativ til forskning 
på brisling bestandene i Trondheimsfjorden og at fisket 
reguleres med kvoter?

Svar:

Kystbrislingfisket har de senere årene foregått i Hardan-
gerfjorden, Nordfjord og Sognefjorden. I dette fisket er 
uttaket blant annet regulert med kvoter fordi bestandssit-
uasjonen tilsier kvoteregulering.
 I Trondheimsfjorden har vi ikke tilstrekkelig med 
kunnskap om bestandsstørrelsen til å sette et kvoteråd. 
Men fisket i denne fjorden er ikke uregulert. Det er en 
omfattende regulering av brislingfiske også i Trondheims-
fjorden.
 Brislingfisket i Trondheimsfjorden er regulert med 
blant annet bruk av fredningstider, minstemål, fartøystør-
relse, bifangstbegrensninger og krav til skippers erfaring. I 
tillegg til de generelle begrensningene reguleres fisket av 
Norges Sildesalgslag, som vurderer når fisket skal åpnes 
og hvilke fjorder som skal åpnes for fiske. Vurderingen 
gjøres vanligvis etter at det er gjennomført prøvefiske og 
på grunnlag av etterspørselen fra industrien, slik at fisket 

bare får pågå dersom brislingen har rett størrelse og kval-
itet/fettinnhold.
 Fiskerne følger vandringsmønsteret til brislingbe-
standen. Etter flere år uten fiske i Trondheimsfjorden ble 
det i fjor høstet 686 tonn. Før fjoråret har det ikke vært fis-
ket brisling i Trondheimsfjorden siden 2009 (972 tonn) og 
2010 (337 tonn). Det er imidlertid lite registrert bifangst. 
Siden Norges sildesalgslag åpnet for brisling fiske i Trond-
heimsfjorden i år, har det blitt fanget 65 tonn med bris-
ling.
 Havforskningsinstituttet gjennomfører årlige kyst-
tokt nord for 62 grader nord og de siste årene har de 
også dekket Trondheimsfjorden. Instituttet har un-
dersøkelsesmetoder (akustiske transekt) spesielt myntet 
på brisling, og tar trålprøver som det blir tatt biologiske 
prøver av. Foreløpig foreligger det imidlertid ikke et godt 
nok grunnlag til å kunne gi råd vedrørende et ev. begren-
set uttak av brisling i Trondheimsfjorden. Fiskeridirek-
toratet følger nøye med på utviklingen i årets fiske, og vil 
etter endt sesong vurdere om det er behov for økt forsk-
ningsinnsats i Trondheimsfjorden.
 Jeg vil også i forkant av reguleringene for 2020 ha en 
full gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget og hva som er 
en hensiktsmessig reguleringsform av brislingfisket fre-
mover.
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SPØRSMÅL NR. 273

Innlevert 9. november 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 21. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Trafikkproblemene på E134 i Lier, der over 18.000 biler 
ledes gjennom boligområder, er velkjent. Ny vei på stre-
kningen Dagslett - E18 er igjen hos Statens vegvesen der 
nye traseer er lansert, etterfulgt av nye utsettelser. Dette til 
tross for at Lier kommune har klar politisk enighet for at 
lang tunnel via Viker til E18 er eneste ønskede alternativ 
for å spare vår kanskje mest verdifulle matjord.
 Hva ser statsråden skal til for at vegprosjektet prior-
iteres i neste NTP, og for at Liers foretrukne alternativ skal 
følges?

Svar:

Planprogrammet for E134 Dagslett – E18 vart sendt kom-
munane for førstegongs behandling i midten av septem-

ber 2019. Røyken kommune har fatta nødvendige vedtak, 
medan Lier kommune etter planen skal behandle saka i 
møte i kommunestyret 10. desember. Frå Statens veg-
vesen si side er det lagt opp til at planprogrammet skal 
leggjast ut til offentleg ettersyn/sendast på høyring med 
fire alternative korridorar, mellom anna Vikerkorridoren. 
Dette er i samsvar med Rundskriv T-1057 Retningslinjer 
for planlegging av riks- og fylkesvegar etter plan- og byg-
ningslova som krev at rimelegaste realistiske alternativ 
alltid skal utgreiast. Det blir arbeidd med sikte på plan-
vedtak i 2021.
 Eg vil ikkje gå nærare inn på konkrete prioriteringar 
for kommande NTP, men kan allereie no seie at regje-
ringa vil leggje vekt på å utvikle eit transportsystem som 
er effektivt, miljøvenleg og trygt. For å halde framdrifta 
i prosjektet er det sjølvsagt også viktig at ein får på plass 
naudsynte planvedtak.

SPØRSMÅL NR. 274

Innlevert 9. november 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 15. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal 
tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, men nye 
opplysninger viser at flere tidlige vindkraftutbyggere ikke 
har levert garanti og kostnadsanalyse for tilbakeføring 
slik det kreves i konsesjonsvilkårene. I Aftenposten den 
8.11.19 opplyser NVE at de ikke har kapasitet og tid til å 
følge opp kravene.
 Hvordan ser statsråden på denne situasjonen, og hva 
vil han gjøre for at kravene til garanti, kostnadsanalyse og 
selve tilbakeføringen vil bli fulgt opp?

Begrunnelse:

Den 3.6.19 sa statsråden bl.a. dette i svaret på skr. spørsmål 
fra representanten Saudland:

 "Det følger av energilovforskriften at den tidligere konses-
jonæren har plikt til å fjerne det nedlagte anlegget og så langt 

det er mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand. Jeg viser 
også til at nedleggelse av et vindkraftverk krever en tillatelse fra 
NVE.

 I konsesjoner til vindkraftverk settes det vilkår om at 
konsesjonær innen det tolvte driftsåret skal legge fram 
et forslag til garantistillelse, som skal dekker kostnadene 
for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av områ-
det ved utløpet av driftsperioden. Det er også krav om 
regnskapsmessige avsetninger for fjerningskostnader." 

 I Aftenposten.no den 8.11.19 framkommer den 
oppsiktsvekkende informasjonen at NVE ikke har tid og 
kapasitet til å følge opp de kravene som er satt om til-
bakeføring og rapportering på den:
 https://www.nrk.no/trondelag/vindkraftselskap-
gjor-store-inngrep-i-naturen_-men-har-ingen-plan-for-
a-rydde-opp-1.14774291



Dokument 15:2 –2019–2020  131

Svar:

Energilovforskriften fastsetter krav om fjerning av anlegg 
ved nedleggelse. Ved nedleggelse plikter konsesjonæren å 
fjerne det nedlagte anlegget og, så langt det er mulig, føre 
landskapet tilbake til naturlig tilstand. Nedleggelse skal 
foretas i henhold til en plan som godkjennes av NVE for 
å sikre at miljøhensyn ivaretas. NVE fører tilsyn med at 
kravene til nedleggelse i energilovforskriften og anlegg-
skonsesjon ivaretas.
 For å sikre tilstrekkelig finansiering til arbeidet med 
nedleggelse av anleggene, stilles det vilkår om garantis-
tillelse i anleggskonsesjoner for vindkraftverk. Forslag 
til garantistillelse, som sikrer fjerning av turbiner og til-
bakeføring av området, skal oversendes NVE innen utlø-
pet av 12. driftsår. For eldre konsesjoner gitt i den tidlige 
fasen av behandlingen av vindkraftsaker, opplyser NVE at 
det ikke var fast praksis med krav om garantistillelse.
 NVE har igangsatt arbeid med en kostnadsanalyse for 
nedleggelse av vindkraftanlegg. Formålet med analysen 
er å sikre tilstrekkelig garantistillelse for nedleggelse 
av anlegget og tilbakeføring av området. Arbeidet ses i 

sammenheng med arbeid i regi av IEA Wind knyttet til 
kostnader ved nedleggelse av vindkraftanlegg. Når kost-
nadsanalysen er ferdig, vil NVE gjennomgå praksisen for 
garantistillelse, og ta stilling til om konsesjoner uten krav 
til garantistillelse skal oppdateres med et slikt vilkår.
 Blant anleggene med krav til garanti, er det ifølge NVE 
ett anlegg som ikke har levert forslag til garantistillelse in-
nenfor fristen. Dette vil bli fulgt opp av NVE.
 NVE har økt omfanget av tilsyn med vindkraftanlegg. 
Tilsyn med bygging av vindkraftanlegg har vært priorit-
ert. Reduserte inngrep og gode landskapstilpasninger er 
sentralt når NVE fører tilsyn i byggefasen, og vil også være 
en fordel når anleggene skal nedlegges. Det er per i dag 38 
vindkraftanlegg i drift. NVE planlegger framover økt tilsyn 
med disse vindkraftanleggene ut fra de krav som knytter 
seg til driftsfasen. NVE vil prioritere oppfølging av vilkåret 
om garantistillelse så snart arbeidet med kostnadsan-
alysen er ferdigstilt.
 Med de tiltak jeg nå har redegjort for, er jeg trygg på 
at NVEs tilsyn med vindkraftanleggene vil bli ivaretatt på 
godt og forsvarlig vis i henhold til gjeldende regelverk.

SPØRSMÅL NR. 275

Innlevert 10. november 2019 av stortingsrepresentant Roger Magne Osen
Besvart 15. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Norge har ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnas-
jon. Men havbruksbransjen opplever at saksbehandlings-
ressursene ikke står i stil med det behovet bransjen har for 
en effektiv forvaltning av sine konsesjoner og tillatelser. 
Lange køer og dermed lang saksbehandlingstid medfører 
ineffektivitet og resulterer ofte i at produksjonene ikke 
kan optimaliseres.
 Hva gjør statsråden for at blant annet Fiskeridirek-
toratet blir rigget for fremtidig ønsket vekst?

Begrunnelse:

Stortingsmeldingen Verdens fremste sjømatnasjon, 
Sjømatmeldingen fra 2013 har følgende hovedmål:
 
 «Norge skal gjennom en kunnskapsbasert og mil-
jømessig bærekraftig forvaltning realisere potensialet 
som sjømatnasjon ved å øke verdiskapingen til beste 
for forbrukere, norsk økonomi samt bosetning og sys-

selsetting langs kysten. Økt produksjon og eksport av 
kunnskap og sjømat vil også styrke global matsikkerhet.» 

 Dette er senere fulgt opp med målsettinger om fem-
dobling av verdiskapingen fra havet innen 2050. Dette er 
et ambisiøst, men etter min mening også et riktig mål. Det 
er derimot mange utfordringer som skal løses før en kan 
realisere dette målet fullt ut. Tilgang til areal, kontroll på 
lus, sykdom og rømming, samt tilgang til nye konsesjoner 
er noen av disse. Men også byråkratiets ressurser vil måtte 
styrkes for å nå denne målsettingen. Det rapporteres fra 
havbruksbransjen at allerede nå står saksbehandlingsre-
ssursene ikke står i stil med det behovet bransjen har for 
en effektiv forvaltning av sine konsesjoner og tillatelser. 
Lange køer og dermed lang saksbehandlingstid medfører 
ineffektivitet og resulterer ofte i at produksjonene ikke 
kan optimaliseres. En får dermed dårligere utnyttelse av 
konsesjonene en det en kunne ha hatt. Det blir fort store 
tall både i tonnasje og verdier når fisk eksempelvis må 
slaktes ut ved fire kg kontra fem kilo på grunn av man-
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glende svar som følge av at ofte enkle endringssøknader 
ligger fast i saksbehandlingskøen.

Svar:

Jeg er enig med representanten Osen i at det er mange 
utfordringer som skal løses før en kan utløse det fulle po-
tensialet som ligger i fremtidens havbruk i Norge. Jeg er 
imidlertid ikke uten videre enig i at det er noen direkte 
sammenheng mellom økte ressurser til byråkrati og 
muligheten for å nå denne målsettingen.
 Jeg er kjent med at saksbehandlingstiden for behan-
dling av søknader i Fiskeridirektoratet for mange kan op-
pleves som lang. Men dette er et bilde som etter mitt syn 
bør nyanseres.
 Saksbehandlingen av såkalte utviklingstillatelser har 
for mange vært opplevd som lang. Det er imidlertid grunn 
til å minne om at disse sakene ofte er svært omfattende og 
komplekse. Enkelte søknader har vært så omfattende at 
de er blitt levert på egen hard-disk. Fiskeridirektoratet er 
nå ferdig med førsteinstansbehandling av samtlige slike 
søknader, mens en rekke klager ligger til behandling, eller 
potensielt skal behandles, i departementet.

 Jeg vil i denne forbindelse også fremheve den inn-
satsen som ble gjort av Fiskeridirektoratet i forbindelse 
med alge-dødeligheten som inntraff i Nord-Norge på for-
sommeren. Da viste Fiskeridirektoratet og dets ansatte 
en formidabel evne til å håndtere saker raskt, effektivt og 
ubyråkratisk. Dette gjaldt også andre etater som var in-
volvert.
 Fiskeridirektoratet har de siste årene prioritert ak-
vakulturforvaltning, økt digitalisering og forenkling. 
Dette omfatter bl.a. utvikling av mest mulig rasjonelle 
IT- løsninger herunder fag- og saksbehandlingssyste-
mer, registre og videreutvikling av digitale portaler for 
næringsutøverne som "Min side". Både saksbehandling-
skapasitet og kompetanse er økt de siste årene i Fiskeridi-
rektoratet, og nye arbeidsmetoder og teknologi tas i bruk 
for å forbedre arbeidsprosesser og oppgaveløsning.
 Jeg mener at vi må søke å arbeide smartere i tiden som 
kommer, og ikke bare bevilge mer penger til byråkrati. Det 
må åpenbart foretas investeringer i smarte løsninger og 
infrastruktur som gjør det mulig også for etater som Fisk-
eridirektoratet å møte en digitalisert havbruksnæring. 
Dette arbeidet har begynt, og jeg har store forventninger 
til at Fiskeridirektoratet vil kunne bli en foregangsetat for 
den digitale forvaltningen.

SPØRSMÅL NR. 276

Innlevert 10. november 2019 av stortingsrepresentant Heidi Greni
Besvart 19. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

Kan det bes om en tabell som sammenligner hva gammel 
fordelingsnøkkel ville gitt alle fylkene med ny fylkesstruk-
tur, hvordan fordelingen blir med ny fylkesstruktur og 
ny fordelingsnøkkel, og hva de 19 gamle fylkene ville fått 
med gammel fordelingsnøkkel?

Begrunnelse:

Regjeringen foreslår endring av fordelingsnøkkelen til re-
gionale forskingsfond. I dag blir fem prosent av midlene 
avsatt til fondsregion Nord-Norge, mens 95 prosent blir 
fordelt til fondsregionene. 50 prosent av midlene blir for-
delt etter tallet på fylker i fondsregionen, og 50 prosent 
etter folketallet i disse fylkene. Nytt forslag innebærer at 
60 prosent av midlene skal fordeles likt mellom hvert nytt 
fylke, og at 40 prosent skal fordeles etter folketallet. Dette 

medfører en omfordeling mellom fylkene, hvor sammen-
slåtte fylker får mindre enn de fikk med tidligere fordeling.

Svar:

Jeg har fått oversendt spørsmålet om regionale forskings-
fond fra kommunal- og moderniseringsminister Monica 
Mæland da spørsmålet faller inn under mitt ansvarsom-
råde.
 Nedenfor følger to tabeller med ulik fordeling av re-
gionale forskningsfondsfondmidler for 2020. Tabell 1 vis-
er gammel fordelingsnøkkel (gjeldende til og med 2019) 
og ny fordelingsnøkkel (foreslått gjeldende fra 2020) med 
ny fylkesstruktur. Den sistnevnte fordelingen er mitt fors-
lag i Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2019-2020).
 Tabell 2 viser gammel fordelingsnøkkel med fordeling 
på 19 fylker, dvs. fylkesstrukturen slik den var i 2018. Jeg 
gjør oppmerksom på at denne fordelingsnøkkelen ikke 
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har vært brukt tidligere. Fram til 2019 er midlene ikke for-
delt til fylker, men fordelt til sju fondsregioner som hver 
består av minst to fylker. 50 pst. av fondsmidlene er for-
delt likt mellom fondsregionene, og 50 pst. av midlene er 
fordelt på grunnlag av folketallet i fondsregionen.
 To fordelingstabeller
 Tabellenes forutsetninger er SSB statistikk for folket-
all per 1. januar 2019 og en bevilgning på i overkant av 189 
mill. kroner.

 Tabell 1 viser en sammenlikning mellom gammel (50 
pst.-50 pst.) og ny fordelingsnøkkel (60 pst.-40 pst.) med 
ny fylkesstruktur. Merk at nordtillegget på 5 pst. til hhv. 
Troms og Finnmark og Nordland  er innberegnet i forde-
lingen. Dette utgjør 4 727 975 mill. kroner til hver av de to 
nord-norske fylkeskommunene.

 
   (i 1 000 kr)

Fylke
Fordeling Differanse mellom ny og gam-

mel fordelingsnøkkel50%-50% 60%-40%
Agder 13 313 13 917 604
Innlandet 14 690 15 019 329
Møre og Romsdal 12 641 13 379 738
Nordland* 16 998 17 810 813
Oslo 19 649 18 986 -663
Rogaland 16 186 16 215 29
Troms og Finnmark* 16 992 17 806 814
Trøndelag 15 990 16 059 69
Vestfold og Telemark 15 322 15 524 202
Vestland 18 860 18 355 -505
Viken 28 478 26 049 -2 429

 *Nordtillegget på 5 pst av den totale bevilgningen utgjør 4 727 975 mill. kroner til hver av fylkeskommunene 
Troms og Finnmark, og Nordland.
 

Tabell 2 viser hva de 19 gamle fylkene ville fått med gammel fordelingsnøkkel. Merk at nordtillegget på 5 pst er 
innberegnet i fordelingene. Dette utgjør 3 151 983 mill. kroner til hver av de tre nord-norske fylkeskommunene.

      (i 1 000 kr) 
Fylke Fordeling 50%-50%
Østfold 9 744
Akershus 15 249
Oslo 16 211
Hedmark 8 056
Oppland 7 924
Buskerud 9 502
Vestfold 8 961
Telemark 7 650
Aust-Agder 6 712
Vest-Agder 7 891
Rogaland 12 747
Hordaland 13 571
Sogn og Fjordane 6 579
Møre og Romsdal 9 202
Sør-Trøndelag 10 080
Nord-Trøndelag 7 200
Nordland* 11 983
Troms* 10 699
Finnmark* 9 159

*Nordtillegget på 5 pst av den totale bevilgningen utgjør 3 151 983 mill. kroner til hver av fylkeskommunene Nordland, Troms 
og Finnmark.

 Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at andre fordelinger av forskningsmidler slår annerledes ut for fylkene, og 
disse midlene bør ses i sammenheng med fordelingen av midler til regionale forskningsfond. Midler fra Norges Forsk-
ningsråd kommer i stor grad blant annet forskningsmiljøer i de nye regionene Oslo, Viken og Vestland til gode.
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Figur 1 viser fylkesvis fordeling av midler fra Norges 
forskningsråd for årene 1997, 2007 og 2016 (sist tilg-
jengelige tall).

Kilde: "Det norske forsknings- og innovasjonssystemet 
– statistikk og indikatorer" (Forskningsrådet 2017).

SPØRSMÅL NR. 277

Innlevert 10. november 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 21. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Hvor mange EU-direktiver og -forordninger er implemen-
tert i norsk lov gjennom tilvisning, hvilke direktiver og 
forordninger inneholder bestemmelser som avviker fra 
eller står i motstrid til konkrete norske lovparagrafer eller 
forskrifter, og hvilke lovparagrafer må endres dersom det 
skal fremgå tydelig av norsk lov hva som er Norges EØS-
rettslige forpliktelser på det enkelte område?

Svar:

EØS-avtalen artikkel 7 oppstiller krav til hvordan rettsak-
ter som tas inn i EØS-avtalen, skal gjennomføres intern-
rettslig. Når det gjelder gjennomføring av direktiver, er 
det opp til nasjonale myndigheter å bestemme formen 
og midlene for gjennomføring. I tråd med dette gjennom-
føres direktiver normalt ved transformasjon. Det vil si at 

det vedtas bestemmelser i lov eller forskrift som tilfredss-
tiller de kravene direktivet oppstiller.
 Når det gjelder forordninger, følger det av EØS-
avtalen artikkel 7 at disse «som sådan» skal gjøres til del 
av den interne rettsorden. Det innebærer at forordninger 
skal gjennomføres ved inkorporasjon. Det vil si at lov eller 
forskriftsteksten kun henviser til at forordningen gjelder 
som henholdsvis lov eller forskrift.
 Tall fra Lovdatas baser viser at det er ca. 12 500 rettsak-
ter som er inntatt i EØS-avtalen fra avtalen trådte i kraft 
1994. Dette tallet inkluderer også beslutninger og rekom-
mandasjoner, i tillegg til i underkant av 5000 forordninger 
og 3000 direktiver. En stor andel er endringsrettsakter.
 I likhet med andre internasjonale avtaler som Norge 
er bundet av, innebærer EØS-avtalen en plikt for norske 
myndigheter til ikke å gi eller opprettholde lover eller 
forskrifter i strid med avtalen. Denne plikten er ytterlig-
ere forsterket i EØS-retten ved forrangsprinsippet i EØS-
loven § 2, som innebærer at bestemmelser i lov som tjen-
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er til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen i tilfelle 
konflikt skal gå foran andre bestemmelser som regulerer 
samme forhold. Tilsvarende gjelder dersom en forskrift 
som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen 
er i konflikt med en annen forskrift eller kommer i konf-
likt med en senere lov.
 Utredningsinstruksen punkt 5-5, og den nærmere 
omtalen i veilederen til instruksen, oppstiller krav til de-
partementenes arbeid med innlemmelse av nye rettsakter 
i EØS-avtalen. Arbeidet skal starte på et så tidlig tidspunkt 
som mulig. Det følger videre av utredningsinstruksen 
punkt 5-6 at det skal utarbeides EØS-notater for alle fors-
lag til EØS-relevante rettsakter som er vedtatt av EU, og 
normalt også for forslag til nye EØS-relevante rettsakter. 
EØS-notatbasen skal gi oppdatert og offentlig tilgjengelig 

informasjon om regelverksprosessen, fra initiativfasen i 
EU til rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennom-
ført i norsk rett. Her skal også informasjon om behovet for 
eventuelle endringer av norske lover og forskrifter frem-
komme. EØS-notatene utgjør også en viktig del av regjerin-
gens informasjon til Stortinget om innholdet i rettsakter 
som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Stortinget får 
oversendt halvårlige oversikter over foreslåtte rettsak-
ter, utkast til rettsakter og vedtatte rettsakter i EU som 
antas å ha EØS-relevans. Det er videre etablert praksis at 
Stortingets Europautvalg får tilsendt lister over rettsakter 
som skal tas inn i EØS-avtalen, herunder rettsakter hvor 
Norge har tatt konstitusjonelt forbehold om Stortingets 
samtykke, i forkant av møtet i EØS-komiteen hvor beslut-
ning om innlemmelse tas.

SPØRSMÅL NR. 278

Innlevert 10. november 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 18. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Hvilke konkrete endringer vil overgangen fra «Post-i-bu-
tikk» til «Bank-i-butikk» medføre for kunder hhv med og 
uten bankkort, hvordan vil plikten til å tilby grunnleggen-
de banktjenester gjennom landpostnettet ivaretas etter at 
dagens avtale mellom Posten og DNB utløper, og hvordan 
vil regjeringen sikre at alle bankkunder, både med og uten 
bankkort, sine behov for å gjøre innskudd og uttak med 
kontanter ivaretas?

Svar:

De siste årene har kontanttjenestene i bankenes filialer 
i stor grad blitt erstattet av minibanker, innskuddsauto-
mater, kontantuttak i butikker og banktjenester gjennom 
Posten, se avsnitt 4.5 i Finansmarkedsmeldingen 2018. 
DNB har til nå hatt en avtale med Posten om formidling 
av kontanttjenester og andre enklere banktjenester i 
postkontorene og i vel 1300 butikker med «Post i butik-
k»-tilbud. Avtalen utløper ved utgangen av 2019, og DNB 
opplyste i en nyhetsmelding 26. april i år at den ikke vil 
bli fornyet. DNB begrunnet beslutningen med at «andre 
banker ikke vil være med på å tilby kontanttjenester gjen-
nom Post i Butikk», og varslet at banken isteden ville ta i 
bruk en ny «bank i butikk»-løsning utviklet av Vipps. Løs-
ningen ble omtalt slik i nyhetsmeldingen 26. april:

 
 «Den nye ‘Bank i Butikk’-løsningen vil innebære at 
kundene på en enkel måte kan sette inn og ta ut kontanter via 
dagligvarebutikkenes bankterminaler. Løsningen krever at 
kundene må identifisere seg med bankkort og PIN. Dette gjør 
det tryggere for kundene samtidig som det gjør det vanskeligere 
for kriminelle å utføre økonomisk kriminalitet (…).

 Bank i Butikk vil ved oppstart vinteren 2020 være tilg-
jengelig i over 1.400 Kiwi og Meny-butikker, samt enkelte Spar- 
og Joker-butikker over hele landet. (…)

 98 prosent av befolkningen vil bo i en kommune med 
minst én ‘Bank i Butikk.’ Trolig vil antall butikker og banker 
som kobler seg på løsningen øke.»

 Finans Norge og Bits AS (finansnæringens infrastruk-
turselskap) har de siste månedene arbeidet med nye 
fellesordninger for bankenes kontanttjenester, herunder 
et regelverk som skal legge til rette for at bankene kan 
benytte seg av «bank i butikk»-løsninger. Bits AS har nylig 
orientert Finansdepartementet om at reglene er klare, og 
at den første banken har meldt til Finanstilsynet at den 
vil ta i bruk en «bank i butikk»-løsning. Departementet 
er ikke kjent med detaljene i «bank i butikk»-løsningene 
som bankene kan ta i bruk, men kundene vil måtte ha 
BankAxept-kort for å bruke tjenestene, slik DNB viser til 
i sin nyhetsmelding.
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 Departementet viste i Finansmarkedsmeldingen 2019 
til at bankenes tilbud av kontanttjenester til nå samlet sett 
synes å møte kundenes forventninger og behov, slik det er 
krav om etter finansforetaksloven § 16-4, se avsnitt 4.6 i 
meldingen. Departementet viste til næringens arbeid med 
nye fellesordninger, og uttalte at «Dersom et slikt samar-
beid bidrar til å opprettholde og videreutvikle et kontant-
tilbud som samlet sett møter bankkundenes forventnin-
ger og behov i hele landet, vil det redusere behovet for å 
forskriftsregulere enkeltelementer i det samlede tilbudet, 
som f.eks. kapasitet, åpningstider og geografisk spredning». 

 I tillegg uttalte departementet i meldingen at også 
hver enkelt bankkunde bør være sikret tilgang til et til-
fredsstillende kontanttilbud, selv om kunden ikke ek-
splisitt har uttrykt ønske om det overfor sin bank. For å 
etterleve finansforetaksloven § 16-4 må den enkelte bank 
sørge for at kundene har mulighet for å sette inn og ta ut 
kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale 
med andre tilbydere av kontanttjenester. Departementet 
uttalte videre:
 
 «Alle banker, inkludert de som overfor Finanstilsynet 
har gitt uttrykk for at de ikke trenger å sikre sine kunder til-
gang på kontanter, har et ansvar for å bidra til et bærekraft-
ig samlet tilbud. Dersom bankene ikke raskt, og senest 
innen utgangen av 2019, samler seg om hensiktsmessige 
fellesløsninger, eller hver for seg inngår avtaler som på 

annen måte sikrer alle bankkunder tilgang til et tilfredss-
tillende kontanttilbud, vil departementet se på hvordan 
bankenes plikter bør presiseres i lov eller forskrift.» 

 Hvorvidt etableringen av «bank i butikk»-løsninger og 
andre endringer i kontanttilbudet vil være nok til at bank-
ene samlet og hver for seg vil oppfylle finansforetaksloven 
§ 16-4, gjenstår å se. Som det fremgår i Finans-markeds-
meldingen 2019, er departementet beredt til å treffe tiltak 
dersom tilbudet ikke skulle bli godt nok.
 Etter lov om banktjenester gjennom Posten Norge 
AS § 2 må Posten gjennom avtale med finansinstitusjon 
tilby grunnleggende banktjenester i sitt landpostnett. 
Når avtalen med DNB utløper, må Posten ta stilling til 
hvordan disse tjenestene skal leveres fremover. Dette er 
omtalt slik i budsjettproposisjonen for Samferdselsdepar-
tementet for 2020 (Prop. 1 S (2019-2020), utgiftskapitler 
1300-1370):
 
 «Posten har informert departementet om at DNB har 
valgt å la avtalen med Posten om banktjenester i Postens 
ekspedisjonsnett utløpe. Selskapene har blitt enige om en 
avtale som gjelder for 2020, med en mulighet for DNB til å 
tre ut av avtalen i løpet av året. Posten har informert depar-
tementet om at selskapet arbeider for å finne en ny eller 
alternativ løsning for banktjenester i landposttjenesten.» 

SPØRSMÅL NR. 279

Innlevert 11. november 2019 av stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen
Besvart 19. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Har statsråden vurdert om Eigerøy bru kan bli et fornying-
sprosjekt?

Begrunnelse:

Et enstemmig Storting vedtok ved behandlingen av Stats-
budsjettet for inneværende år, at regjeringen skulle fore-
ta en vurdering av om Eigerøy bru kunne vurderes som 
et fornyingsprosjekt. Dette ble vedtatt på bakgrunn av at 
broen er en flaskehals for lokalt næringsliv, ved at det er 
innført vektbegrensninger på den. Ny bru ligger ikke inn 
i NTP før i siste planperiode, 2024-2029, med en kostnad 
på 310 mill. kroner. Det haster nå å få utbedret brua, både 

for å ivareta kravene til effektiv transport og trafikksikker-
heten.

Svar:

Ifølge Statens vegvesen er det gjennomført eit forprosjekt 
for brua i 2019. Deretter skal det utarbeidast regulering-
splan. Det er lagt opp til å starte arbeidet med regulering-
splan i 2020. Godkjent reguleringsplan er ein føresetnad 
for å kunne bygge ny Eigerøy bru, uavhengig av korleis 
dette prosjektet skal finansierast.
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SPØRSMÅL NR. 280

Innlevert 11. november 2019 av stortingsrepresentant Sveinung Stensland
Besvart 18. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Regjeringen foreslår en innstramming i stønad til tann-
regulering i statsbudsjettet for 2020. Anslått innsparing 
er 50,5 mill. kroner i 2020 og 130 mill. koner på sikt. Hel-
sedirektoratet publiserte en rapport 4.11.19 med forslag 
til en annen innretning for stønad til tannregulering enn 
regjeringens.
 Kan helseministeren gjøre rede for forslag i rapport 
IS-2862 sammenliknet med regjeringens forslag til in-
nretning på tiltaket og om det vil være mulig å oppnå 
samme innsparingseffekt gjennom å følge tilrådingen i 
rapporten?

Begrunnelse:

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått inn-
stramming i stønad til tannregulering, med gradvis inn-
fasing. Innstrammingen gjelder tilstander i gruppe c, som 
er gruppen med lavest stønadssats.
 Etter at statsbudsjettet ble lagt fram, har Helsedirek-
toratet lagt frem en rapport IS-2862 utarbeidet i samar-
beid med Den norske tannlegeforening og Norsk kjeve-
ortopedisk forening. I rapporten foreslås nye kriterier for 
prioritering av stønad til kjeveortopedi, med en innstram-
ming av kriteriene for tilstander i gruppe c.
 Nye kriterier i gruppe c tar utgangspunkt i alvorlighet, 
kombinasjon av flere tilstander, funksjonsproblemer og 
psykisk belastning/sosial mestring. Alle undergrupper i 
punkt c beholdes, men det foreslås strammere kriterier 
slik at færre pasienter enn før beholder stønad. Dette fors-
laget har dermed en annen innretning enn regjeringens 
forslag i statsbudsjettet med hensyn til gruppe c.

Svar:

Departementet ga i februar 2019 Helsedirektoratet i op-
pdrag å vurdere stønad til tannregulering i lys av priorit-
eringskriterier foreslått av Blankholm-utvalget, som avga 
sin innstilling i desember 2018. Utvalget holdt tannreg-
ulering fram som et eksempel på et område som ikke var 
utformet i tråd med prinsippene for prioritering. Tann-
regulering var på det tidspunkt omfattet av to tidligere 
utredninger fra Helsedirektoratet, én fra 2014 og én fra 
2017.
 I oppdraget fra februar 2019 ba departementet Hel-
sedirektoratet om å inngå et samarbeid med fagmiljøene 
på feltet. De dannet en arbeidsgruppe med Den norske 

tannlegeforening og Norsk kjeveortopedisk forening, og 
rapporten kom, noe forsinket, i november 2019.
 Med denne rapporten har Tannlegeforeningen og 
Norsk kjeveortopedisk forening gått inn i et konstruktivt 
samarbeid med Helsedirektoratet. Det synes å være faglig 
enighet om nye og strammere vilkår for stønadsordnin-
gen for tannregulering. Det er jeg veldig godt fornøyd 
med.
 I statsbudsjettet for 2020 foreslås det å avvikle stønad-
sordningen for de fleste tilstandene som i dag hører inn 
under gruppe 8c klart behov. Dagens regelverk gir stønad 
på grunnlag av seks ulike tannstillingsforhold, inndelt i 
undergrupper c1˗c6. Det foreslås å avvikle stønad i grup-
pene c1˗c5 samt deler av c6. Dette er tannstillingsforhold 
som i hovedsak er av kosmetisk/estetisk karakter. Til-
standene anses ikke å ha betydning for tannhelsen ge-
nerelt, eller for sentrale funksjoner knyttet til å bite, tygge 
eller snakke.
 I rapport IS-2862 fra Helsedirektoratet foreslås en 
ny innretning i stønadsvilkårene, basert på fire kriterier 
– alvorlighet, kombinasjon av flere samtidige tilstander, 
funksjonsproblemer og psykisk belastning/sosial me-
string. Stønad beholdes i alle undergruppene c1-c6, men 
med stramme kriterier slik at et mindretall av individene 
i hver undergruppe fortsatt gis stønad. For et begrenset 
antall barn og unge i undergruppe c4, foreslås det å fly-
tte dem opp i stønadsgruppe b, med høyere stønadssats 
enn i gruppe c. Samlet anslår direktoratet at 7800 færre 
pasienter hvert år vil starte opp behandling, sammenli-
knet med dagens omfang. Samlet innsparing (helårseffe-
kt) anslås til 78,5 mill. kroner. Helsedirektoratet har ikke 
angitt innsparingseffekt i 2020.  Til sammenlikning er det 
i regjeringens budsjettforslag lagt til grunn en innsparing 
i 2020 på 50,5 mill. kroner og en helårseffekt på sikt på om 
lag 130 mill. kroner.
 Hovedinnretningen i Helsedirektoratets rapport IS-
2862 er med andre ord i samsvar med regjeringens fors-
lag i statsbudsjettet for 2020 om innstramming i vilkår og 
avgrensning mot estetisk behandling. Innretningen i om-
leggingen avviker imidlertid fra regjeringens forslag, ved 
at alle undergrupper c1-c6 beholdes. Omfanget av anslått 
innsparing på sikt er dessuten lavere enn det regjeringen 
har lagt opp til i statsbudsjettet.
 Innføres nye kriterier som foreslått i rapporten, er det 
trolig nødvendig å tilpasse både regelverk og takster slik 
at besparelsene for 2020 som er foreslått i statsbudsjettet 
oppnås. Spesielt kan det bli nødvendig å begrense rom-
met for skjønn/individuell vurdering i bruken av kriterier. 



138 Dokument 15:2 –2019–2020

Det kan også bli behov for supplerende tiltak gjennom re-
duksjon av enkelttakster. Departementets arbeid med re-
gelverk og takster for 2020 ferdigstilles etter at Stortingets 

budsjettvedtak foreligger. Foreldrene slipper dermed 
også presset som dagens regler fører til.

SPØRSMÅL NR. 281

Innlevert 11. november 2019 av stortingsrepresentant Masud Gharahkhani
Besvart 18. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Vi kunne i helgen lese i Aftenposten om småbarnsmor 
som har fått utvisningsvedtak.
 Er innvandringsministeren enig i at utvisning i denne 
saken fremstår helt urimelig, og vil han ta grep for å rydde 
opp?

Begrunnelse:

NN er en velintegrert kvinne som uansett i fremtiden 
vil ha rett på familieetablering. Hun er etablert, har jobb 
som tannlege, mor til en baby som er norsk statsborger, 
gift med en norsk statsborger og vil uansett ha rett på op-
phold i Norge. Det er helt uforståelig med utvisning.
 Jeg reagerer, og jeg forstår at mange andre reagerer. 
Som stortingsrepresentant med ansvar for innvandring-

spolitikk er jeg veldig forsiktig med å gå inn i enkeltsaker, 
men jeg registrerer at Aftenposten har fått belyst begge 
sider i saken. Lovverket må være rettferdig og forutsig-
bart. Slik bygger mann tillit til utlendingsloven. På samme 
måte som jeg er tydelig på at folk som ikke har rett på 
beskyttelse skal ut av landet, så fremstår denne saken som 
en urimelig reaksjon og en for rigid tolkning av regelver-
ket.

Svar:

Som representanten Gharahkhani forutsettes å være 
kjent med, har statsråden ikke adgang til å involvere seg 
i avgjørelsen av enkeltsaker. For øvrig har UDI gjort det 
kjent at vedtaket er omgjort.

SPØRSMÅL NR. 282

Innlevert 11. november 2019 av stortingsrepresentant Grunde Almeland
Besvart 15. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Kan statsråden stadfeste at viktige satsingar på kulturmin-
neområdet i kommunane, slik som Murbyen Oslo, vert 
vidareførte for 2020?

Grunngjeving:

I kapittel 1429 på statsbudsjettet, post 60, vert det satt 
av tilskot til kulturminnearbeid i kommunane. Blant til-

skotsmottakarane har ein kvart år funne særskilte satsin-
gar i kommunane, i tillegg til tilskota til arbeid med kul-
turminneplanar og kompetansemodellar som styrkjer 
arbeidet lokalt og regionalt. Blant desse er Murbyen Oslo, 
som er nemnt med namn i årets budsjettproposisjon. 
Sidan posten i budsjettframlegget er eit samla tilskot, vert 
det ikkje gitt klare føringar på om stønaden til Murbyen 
Oslo skal vidareførast.
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 Det er denne representanten si klare meining at støtta 
til Murbyen Oslo har vore avgjerande for eit viktig kultur-
minnearbeid i Oslo. Stønaden bør difor vidareførast.

Svar:

Riksantikvaren vil fortsatt gi tilskott til kommunar som vil 
lage eller rullere kommunal kulturminneplan. Det blir òg 
gitt tilskot til kompetansemodellar som styrkjer samar-

beidet mellom fylkeskommunar, kommunar, museum, 
Sametinget og frivillige.
 Murbyen Oslo vert vidareført for 2020, med 2 millio-
nar kroner. Murbyen Oslo er viktig for å spreie kunnskap 
om korleis vi kan bevare dei eldre murgardane og setje 
dei i stand, ved å hjelpe bebuarane med råd om korleis dei 
kan vedlikehalde murgardane sine, samt ved å arbeide for 
å auke kunnskap om tradisjonelle materiale og metodar 
blant handverkarar.

SPØRSMÅL NR. 283

Innlevert 11. november 2019 av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes
Besvart 18. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

Regjeringen har uttalt at offentlige anskaffelser er et viktig 
virkemiddel for å få ned klimagassutslipp og oppnå andre 
miljømål. Likevel blir norske bedrifter med klimavennlig 
produksjon utkonkurrert på pris av utenlandske aktører, 
for eksempel Ulefos Jernværk, som produserer kumlokk 
på vannkraft.
 Hva gjør regjeringen for å sikre at klimahensyn vek-
tlegges ved offentlige innkjøp, og vil næringsministeren 
vurdere tiltak for å sikre konkurranseevnen til lokale, kli-
mavennlige jernvarer i markedet for offentlige innkjøp?

Svar:

Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i det 
grønne skiftet. Næringslivet blir utfordret og leverer mil-
jøvennlige løsninger, når det offentlige etterspør dette. 
Krav til el-ferger og fossilfrie bygg- og anleggsmaskiner er 
gode eksempler på hvordan offentlige anskaffelser bidrar 
til grønn utvikling.
 I det nye anskaffelsesregelverket ble det innført 
nye og forpliktende miljøbestemmelser, både i anskaf-
felsesloven og forskriftene. Av anskaffelsesloven fremgår 
det at statlige, kommunale og fylkeskommunale myn-
digheter og offentligrettslige organer skal innrette sin an-
skaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig 
miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger der 
dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved å ta hen-
syn til livssykluskostnader.
 Bestemmelsen stiller krav til oppdragsgivers samlede 
anskaffelsespraksis. Dette innebærer at oppdragsgiverne 
må få oversikt over anskaffelsesporteføljen sin og vurdere 

på hvilke områder og i hvilke anskaffelser klima- og mil-
jøhensyn best kan ivaretas.
 Men regelverk i seg selv sikrer ikke gode, miljøvenn-
lige anskaffelser. Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) 
gjennomfører med jevne mellomrom en modenhetsun-
dersøkelse blant landets oppdragsgivere, om offentlige 
anskaffelser. Undersøkelsen fra 2018 viser at viljen til å ta 
miljøhensyn er større enn den opplevde kompetansen i 
de offentlige virksomhetene. Mangelfull kompetanse hos 
oppdragsgiverne trekkes frem som hovedårsaken til at det 
ikke tas klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, 
eller at miljøkravene som stilles, er svake.
 Derfor handler stortingsmeldingen som regjerin-
gen la frem i vår, Meld. St. 22 (2018-2019) Smartere inn-
kjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, 
hovedsakelig om hvordan offentlige oppdragsgivere kan 
settes i best mulig stand til å gjennomføre effektive, gode 
og gjerne innovative og miljøvennlige anskaffelser. Da 
trenger vi kompetente innkjøpere og ledere, profesjonal-
isering i organisasjonene, og mer robuste og større innk-
jøpsmiljøer.
 Regjeringen skal også utarbeide en handlingsplan for 
å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaf-
felser og grønn innovasjon. Arbeidet med handlingspla-
nen er godt i gang, og Difi og Miljødirektoratet vil være 
viktige bidragsytere i arbeidet.
 For å øke konkurransekraften og stimulere til mer kli-
ma- og miljøvennlig produksjon i næringslivet, er det flere 
ordninger i det næringsrettede virkemiddelapparatet 
som er innrettet mot dette. Gjennom Miljøteknologiord-
ningen kan Innovasjon Norge gi tilskudd til utvikling, 
bygging og testing av ny miljøvennlig teknologi, for å re-
dusere risikoen i pilot- og demonstrasjonsfasen. Ordnin-
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gen Innovasjonspartnerskap legger til rette for et nært sa-
marbeid om produkt- og tjenesteutvikling mellom kunde 
og leverandør, med formål å løse spesifikke behov kos 
kunden. Her kan det legges føringer fra offentlige kunder 
om miljø- og klimavennlig produksjon. Enova har også 
støtteordninger rettet mot teknologiutvikling som kan 
bidra til reduserte klimagassutslipp.

 For øvrig har de generelle ordningene, både under 
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, en høy an-
del tilsagn til prosjekter med positive miljø- og klimaef-
fekter. For alle Innovasjon Norges ordninger, inkludert 
lavrisikolåneordningen, har 49 % av totalt innvilget tilsa-
gnsbeløp gått til prosjekter med positiv miljøeffekt.

SPØRSMÅL NR. 284

Innlevert 11. november 2019 av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth
Besvart 14. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Hva er grunnen til at statsråden har sendt ut forslag til 
endring i deltakerloven og havressursloven før Stortinget 
har behandlet stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt 
verdiskaping"?

Begrunnelse:

Stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt verdiskaping" 
er nå til behandling i Stortingets næringskomité. Behan-
dlingen har så vidt startet, og komiteen har ikke engang 
rukket å ha høring i saken. På tross av dette har NFD 
sendt ut høringsforslag til endringer i deltakerloven og 
havressursloven, med utgangspunkt i regjeringens forslag 
i meldingen, med høringsfrist 3. desember 2019.

Svar:

Regjeringens målsetting har hele tiden vært å legge til 
rette for at Stortinget kan ferdigbehandle Meld. St. 32 
(2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (kvote-
meldingen) og nødvendige lovendringer samtidig. Dette 
har regjeringen gjort rede for i kvotemeldingen kap. 1 og 
5, og det er dette som er årsaken til at jeg gjennomfører 
høringen av lovendringene allerede nå i høst og ikke ven-
ter til etter stortingsbehandlingen av kvotemeldingen.
 Det er i denne forbindelse viktig å være oppmerksom 
på at lovforslagene i høringsnotatet skal være en teknisk 
oppfølging av forslagene til tiltak som er presentert i kvo-
temeldingen, og som nå er til behandling i Stortinget. Til-
takene i kvotemeldingen har allerede vært gjenstand for 
alminnelig høring gjennom departementets høring 16. 
desember 2016 av NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvote-
system og departementets høring 23. mars 2018 om sjark-
flåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem.

 Regjeringen har dessuten vurdert det som ønskelig 
å gjennomføre en egen høring av lovforslagene, selv om 
disse er en teknisk oppfølging av kvotemeldingens fors-
lag som allerede har vært på høring. Departementet har 
imidlertid ikke kunnet gjennomføre en slik lovhøring før 
framleggelsen av kvotemeldingen uten samtidig å fors-
kuttere regjeringens forslag, noe som etter min mening 
ville ha vært uheldig. Regjeringen har derfor vurdert det 
som mest hensiktsmessig å gjennomføre høringen av lov-
endringene høsten 2019, i etterkant av framleggelsen av 
kvotemeldingen, slik at vi får tid til å legge fram en propo-
sisjon tidsnok til at Stortinget får reell mulighet til å gjen-
nomføre parallell behandling av kvotemelding og loven-
dringer.
 Så er det naturligvis opp til Stortinget å velge når og 
hvordan det vil behandle regjeringens forslag, herunder 
om det vil gjøre endringer i lovforslaget som tidligere har 
vært på høring. Det gjelder for denne saken som for andre 
saker som regjeringen legger fram for Stortinget. Jeg kan 
for min del ikke se at det i så måte oppstår noen særskilte 
utfordringer i denne saken.
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SPØRSMÅL NR. 285

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Ole André Myhrvold
Besvart 20. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Kan statsråden legge frem all korrespondanse mellom 
departementet og Statnett, mellom norsk side og EU, 
mellom norsk side og ESA, og mellom Norge og EFTA-lan-
dende vedrørende utbyggingen av NorthConnect-kabel-
en?

Begrunnelse:

NorthConnect-kabelen står på EUs liste over prioriterte 
prosjekter, og EU har bevilget 10 millioner Euro til pros-
jektet.
 Blant annet har BBC omtalt EUs ønske om utbygging 
av NorthConnect-kabelen. I en artikkel datert 24. februar 
skriver blant annet BBC følgende:

 “NorthConnect's deputy project manager, Richard 
Blanchfield, said: "The decision demonstrates that the Euro-
pean Union considers the NorthConnect Project important 
to achieving the strategic goals of increasing security of energy 
supply, and contributing to sustainable development by inte-
grating renewable energy sources across the European Union." 

 Viser også til artikkel i ABC-Nyheter, 11. november 
der det heter:

 
 "EU-kommisjonen lanserte forrige uke prosjekter som de 
regner for «viktige for fellesskapet», som kommer til å bli pri-
oritert til EUs midler skal fordeles. Målet er å få dem realisert så 
raskt som mulig."

Svar:

NorthConnect har søkt om konsesjoner for å bygge og 
drive en ny utenlandsforbindelse for strøm mellom Norge 
og Storbritannia. Det er norske myndigheter som avgjør 
eventuelle konsesjoner til nye utenlandsforbindelser fra 
Norge, og behandlingen av konsesjonssøknadene ligger 
til Olje- og energidepartementet. Som ledd i dette arbei-
det har departementet bedt Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE) om å gi en samlet vurdering av North-
Connects søknader. Departementet har foreløpig ikke 
mottatt NVEs vurdering og norske myndigheter har ikke 
tatt stilling til prosjektet ennå.
 EU utarbeider annethvert år en liste over energiinfra-
strukturprosjekter av felles interesse innen elektrisitet, 
olje, gass og CO2 (Projects of Common Interest eller PCI). 
Det er Europa- og parlamentsforordning nr. 347/2013 om 
retningslinjer for pan-europeisk energiinfrastruktur (en-
ergiinfrastrukturforordningen) som regulerer prosessen 

for identifisering av prosjekter av felles interesse og ved-
takelse av listen. Infrastrukturen kan gå mellom EU-land, 
mellom EU- og EØS-land og innad i et land hvis den har 
betydelige grenseoverskridende virkning. Det er prosjek-
tutviklerne selv som søker om å få prosjekter på listen, 
men landene skal godkjenne at prosjekter som berører 
deres territorium får status som prosjekt av felles inter-
esse. Forordningen stiller bl.a. tidsmessige og organisator-
iske krav til konsesjonsbehandlingen av slike prosjekter. 
Prosjekter av felles interesse kan videre søke om finansiell 
støtte fra gjennom EU-fondet Connecting Europe Facility.
 Energiinfrastrukturforordningen er ikke innlemmet i 
EØS-avtalen. Norske myndigheter er likevel blitt gitt an-
ledning til å godkjenne at prosjekter som berører norsk 
territorium inkluderes på listen. Innspillene som Olje- og 
energidepartementet har gitt til eller mottatt fra Europa-
kommisjonen om NorthConnect i den forbindelse er 
vedlagt. Det finnes også en e-postkorrespondanse mellom 
Olje- og energidepartementet, Europakommisjonen, Stat-
nett, National Grid og britiske myndigheter fra 2015 vedr. 
beskrivelsen av PCI Norway – United Kingdom Intercon-
nection i et vedlegg til listen over prosjekter av felles inter-
esse (Technical Information on Projects of Common In-
terest). Jeg har ikke fått avklart med britiske myndigheter 
om det kan gis innsyn i e-postkorrespondansen, og må 
derfor eventuelt komme tilbake til dette. Det aktuelle 
vedlegget, senest oppdatert april 2018, er et offentlig do-
kument.[1]
 Gjennom Stortingets behandling av Prop. 98 L (2015-
2016) ble energiloven § 4-2 endret slik at konsesjon for å eie 
eller drive utenlandsforbindelser kan gis til andre aktører 
enn den systemansvarlige eller foretak hvor denne har 
bestemmende innflytelse. Det fremgår av forarbeidene at 
"Statnett må bidra i vurderingen av hvordan etablering av 
nye utenlandsforbindelser vil virke inn på kraftsystemet, 
blant annet i form av endrete systemdriftskostnader, virk-
ninger på eksisterende utenlandsforbindelser og behovet 
for innenlandske nettinvesteringer. Slik bistand inngår 
som en del av oppgavene Statnett har som transmisjon-
snetteier og systemansvarlig". I tråd med dette har Stat-
nett gjort vurderinger på forespørsel fra NorthConnect. I 
tillegg har Statnett kommet med høringsinnspill til NVEs 
høring av NorthConnects konsesjonssøknad. OED har 
vært kopimottaker på enkelte innspill, og disse er vedlagt.
 Utover dette har det ikke vært korrespondanse 
vedrørende NorthConnect mellom Olje- og energidepar-
tementet og aktørene som stortingsrepresentanten hen-
viser til i sitt spørsmål.
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SPØRSMÅL NR. 286

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos
Besvart 19. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Mener helseministeren at man har fulgt opp ESAs kritikk 
av Norges implementering av EØS-regelverket knyttet til 
behandling i utlandet, og at vi i ettertid ikke opplever en 
liknende skandale i likhet med det som har skjedd i Nav?

Begrunnelse:

Viser til Landsforeningen for nakkeskadde (LFN) 
høringsnotat til Endringer i pasient- og brukerrettighet-
sloven mv. Innspill til prop. 80 L (2018-2019) hvor de 
hevder søknader om behandling i utlandet avslås, med 
påstander om at det finnes et adekvat behandlingstilbud 
for pasientens skader og symptomer i Norge. Til tross for 
at det ikke finnes noen dokumentasjon for at pasienten 
får slike tilbud eller at det dokumenteres at dette er tilg-
jengelig i Norge.

Svar:

Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg ikke kan ta stilling til 
de konkrete sakene som Landsforeningen for nakkeskad-
de viser til. Jeg vil imidlertid uttale meg generelt om reg-
jeringens oppfølgning av kritikken fra Efta Surveillance 
Authority (ESA), som er EFTAs overvåkingsorgan for EØS-
avtalen.
 Generelt sett har Helse- og omsorgsdepartementet 
foretatt flere tilpasninger av regelverket for å gjøre EØS 
rettighetene tilgjengelig for brukerne, bl.a. en egen for-
skrift som slår fast at pasienten har rett til å få refundert 
utgifter til helsehjelp mottatt i andre EØS-land. Denne 
forskriften gjennomfører pasientrettighetsdirektivet i 
norsk rett. Pasienten kan fritt velge tjenesteyter, men re-
fusjon ytes bare for helsehjelp som tilsvarer helsetjenester 
pasienten ville fått dekket av det offentlige i Norge. Dette 
samsvarer med direktivet.
 I motsetning til hva Stoltenberg-regjeringen la opp til, 
har Solberg-regjeringen ikke stilt krav i forskriften om at 
behandling i EØS-land må forhåndsgodkjennes. Pasient-
er kan fritt motta sykehusbehandling i andre EØS-land og 
få behandlingsutgiftene refundert.
 Regjeringens mål er å etablere pasientens helsetje-
neste.. Dette innebærer blant annet å gi pasienten valg-
muligheter, redusere ventetider og byråkrati.
 Som representanten påpeker, har ESA kritisert Norg-
es implementering av EØS-regelverket knyttet til behan-
dling i utlandet. Det fremgår av ESAs grunngitte uttalelse 
20. september 2017 at ESA mener at deler av pasient- og 

brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften ikke 
samsvarer med EØS reglene (jf. artikkel 20 i Forordning 
883/2004 om trygdekoordinering, Direktiv 2011/24 om 
pasientrettigheter og artikkel 36 i EØS-avtalen om adgan-
gen til å yte tjenester).
 Jeg er ikke enig i ESAs vurdering om manglende sams-
var med EØS reglene. Det har imidlertid vært behov for en 
tydeliggjøring av regelverket slik at det blir mer oversiktlig 
og tilgjengelig for brukerne. Regelverket om de ulike ord-
ningene for helsehjelp i utlandet har vært noe uoversik-
tlig og regjeringen har derfor foretatt forskriftsendringer 
og lagt fram forslag til endringer i pasient- og brukerret-
tighetsloven. Endringene skal gjøre pasientrettigheter et-
ter EØS regelverket mer tilgjengelig for brukerne.
 Lovendringsforslagene ble fremmet i Prop. 80 L 
(2018-2019) for Stortinget 5. april 2019 og ligger fortsatt til 
behandling i Stortinget.
 En ny bestemmelse i pasient- og brukerrettighetslov-
en skal gi en bedre oversikt over de ulike ordningene som 
kan gi grunnlag for utgiftsdekning av helsehjelp i andre 
EØS-land og i utlandet ellers.
 Regjeringen foreslår også å presisere at pasienten har 
rett til å motta nødvendig helsehjelp i utlandet hvis det 
ikke finnes et tilbud i Norge, eller hvis helsehjelpen i ut-
landet er "dokumentert mer virkningsfull". Dokumentas-
jonen må være klarlagt i tråd med de krav som er slått fast 
i EØS-retten. Et moment som kan tale for at helsehjelpen 
er dokumentert er at den er etablert og tatt i bruk i land in-
nenfor EØS. Etter departementets syn kan helsehjelp som 
er mer virkningsfull for eksempel være behandling som 
gir et bedre eller mer sikkert resultat, eller mindre varige 
bivirkninger eller plager for pasienten.
 Helsehjelpen må være innenfor de samme vilkårene 
som gjelder i Norge, blant annet en vurdering av kost-ny-
tte. Det foreslås at tjenester som systemet for nye metoder 
har avslått å innføre, ikke skal omfattes av retten til å kreve 
dekning.
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SPØRSMÅL NR. 287

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Ole André Myhrvold
Besvart 19. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Støtter statsråden Statens vegvesens reviderte forslag 
til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på 
TK-området, og vil han ta initiativ til å få beregnet de sam-
funnsøkonomiske kostnadene for næringsliv og innbyg-
gere ved sentralisering av disse tjenestene?

Begrunnelse:

Statens vegvesen har nå presentert Revidert forslag til ny 
tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-områ-
det.
 Forslaget innebærer en reduksjon i antallet tjenestest-
eder (trafikkstasjoner) sammenliknet med dagens tilbud. 
Sju av dagens 74 trafikkstasjoner foreslås lagt ned, 40 vil få 
et redusert tilbud, mens 27 trafikkstasjoner vil ha samme 
tjenestetilbud som i dag.

Svar:

Statens vegvesen går gjennom store endringar for å til-
passe seg framtida.
 Fleire og fleire av tenestene deira er no blitt digitale, 
slik at folk slepp å møte opp fysisk for å til dømes regis-
trere om køyretøy og mykje anna. Med dette flyttar delar 
av trafikkstasjonen heilt heim i stua til folk.
 I mai i år leverte Statens vegvesen ein rapport der dei 
foreslo å legge ned enkelte trafikkstasjonar, som følgje av 
denne utviklinga. For regjeringa er det viktig at vi framleis 
skal ha eit desentralisert Statens vegvesen, og at tenester 
skal vere tilgjengelege for folk. Difor ga eg Statens vegvesen 
eit nytt oppdrag om å sjå nærare på andre løysingar, som 
til dømes meir bruk av ambulerande tenester, for dei som 
ville få vesentleg lengre reiseveg til trafikkstasjonen. Som 
representanten er kjent med har vegvesenet no levert ei 
tilleggsvurdering.
 Vi er no i gong med å vurdere rapporten og vil sjå 
nøye på forslaga før vi tek ei avgjerd. Eg vil minne om at 
dette berre er forslag til endringar og eit forslag til korleis 
tenestene vil kunne sjå ut i 2024.

SPØRSMÅL NR. 288

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Terje Aasland
Besvart 19. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Vil statsråden gripe inn og sikre at det blir iverksatt til-
tak mot det som kan antas som grove og alvorlige lov og 
regelbrudd innenfor busstransporten til og fra Torp, og 
hvordan vil statsråden forsikre seg om at all busstrans-
port/personbefordring til og fra Torp er i henhold til gjel-
dende lov og regelverk?

Begrunnelse:

ABC-Nyheter har i en artikkelserie rettet søkelyset mot 
ulike bussoperatører på Torp som kan drive med ulovlig 
transportvirksomhet. I en artikkel datert 07.11.19 står det 
«Minibusser på bestilling er i ferd med å utkonkurrere 

rutebussene til og fra Torp. Bransjen mener mye av trans-
porten er ulovlig, og etterlyser grep fra myndighetene» 
Videre står det i en artikkel publisert 12.11.19 «Arbeidstil-
synet mener Polish- and Norwegian Services AS har brutt 
arbeidsmiljøloven. Selskapet er også anmeldt for brudd 
på kjøre og hviletidsbestemmelsene av Statens vegvesen». 
Ut i fra artikkelserien er det grunn til å anta at dette er al-
vorlige og grove brudd på gjeldende regelverk. Både når 
det gjelder brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, 
brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser m.m.
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Svar:

Denne problemstillinga kjenner eg godt, og spesielt rep-
resentanten Morten Stordalen har vært aktiv overfor de-
partementet i denne saka.
 Eg kan ikkje no ta stilling til om dei konkrete føretaka 
har køyrt utan rett løyve. Men eg vil be fylkeskommunane 

og Statens vegvesen kartleggje drifta og utføre naudsynte 
kontrollar for å avgjere endeleg om dei faktisk driv ru-
tetransport. Om det dokumenterast at transportføretak 
driv ulovleg transport til og frå Torp, skal dette sjølvsagt 
følgjast opp av kontrollstyresmaktene, Statens vegvesen 
og politiet.

SPØRSMÅL NR. 289

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Kent Gudmundsen

Besvart 14. november 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Kunnskapsdepartementet skal legge frem et lovforslag for 
Stortinget om ny regulering av private barnehager. Et av 
forslagene departementet hadde på høring er at alle pri-
vate barnehager med noen unntak skal organiseres som 
selvstendig rettssubjekt. Flere løfter frem økt rapporter-
ing i BASIL som et alternativ til etablering av selvstendige 
rettssubjekt.
 Er det et alternativ departementet vurderer?

Begrunnelse:

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring en rekke 
forslag til ny regulering av private barnehager. Ett av fors-
lagene i høringen er at alle private barnehager med noen 
unntak skal være selvstendige rettssubjekter. Hovedbe-
grunnelsen for selvstendige rettssubjekter er behovet for 
mer åpenhet og innsyn i den økonomiske situasjonen til 
de private barnehagene, og sikre at tilskudd og foreldrebe-
taling kommer barna til gode. I høringsuttalelsene mener 
flere at selvstendige rettssubjekter vil føre til økte admin-
istrative utgifter for barnehagene. Flere aktører har løftet 
frem et alternativ om økt rapportering i BASIL i høringsut-
talelser og media.

Svar:

I april 2019 sendte Kunnskapsdepartementet på høring 
forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter. 
Bakgrunnen for forslagene i høringen er at regjeringen 
ønsker et oppdatert regelverk for den private barnehag-
esektoren, tilpasset utviklingen som har funnet sted de 
seneste årene. Høringen inneholder en rekke forslag med 
formål om å legge til rette for et mangfold av barnehag-
er med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike 

typer barnehager og barnehageeiere, og sikre at offentlige 
tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.
 Som spørsmålsstilleren peker på, var et av forslagene i 
høringen å innføre krav om at hver private barnehage må 
organiseres som eget rettssubjekt. En sentral del av bak-
grunnen for forslaget er å legge til rette for mer åpenhet 
og innsyn i den økonomiske situasjonen til de private 
barnehagene. Selv om et flertall av høringsinstansene 
støttet forslaget, var det også flere høringsinstanser som 
var kritiske. Innvendingene mot forslaget er at kravet grip-
er inn i de private barnehagenes organisasjonsfrihet, og 
påfører de private barnehagene unødvendige kostnader 
og administrative byrder. Flere av høringsinstansene me-
ner dagens rapportering gjennom BASIL kan utvides, slik 
at hensynene bak departementets forslag ivaretas.
 Som det pekes på i høringen, vil et krav om at hver 
barnehage må organiseres som et selvstendig rettssubjekt 
ha en rekke positive effekter. Bakgrunnen for forslaget om 
en slik regulering er behovet for mer åpenhet og transpar-
ens om den enkelte barnehages økonomiske forhold, mer 
etterprøvbar regnskapsinformasjonen, å gi grunnlag for 
et effektivt tilsyn, en tydeligere regulering av ansvarsplas-
sering og styrende organer i de enkelte barnehager mv. På 
den måten vil man i større grad enn i dag kunne sikre at 
offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i 
barnehagen til gode.
 Kravet vil samtidig ha enkelte administrative kost-
nader for de private barnehagene. Jeg er opptatt av å ikke 
innføre reguleringer som griper unødig inn i de private 
aktørenes organisasjonsfrihet, og som påfører økte ad-
ministrasjonskostnader, dersom de ønskede målsetnin-
gene kan oppnås med mindre inngripende virkemidler. 
På bakgrunn av høringsinnspillene ønsker vi derfor å få 
belyst alternativer til departementets forslag om å innføre 
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krav om at alle private barnehager må organiseres som et 
eget rettssubjekt.
 Kunnskapsdepartementet vil som en følge av høring-
sinnspillene vurdere om det finnes alternative løsninger 
til å innføre krav om at hver barnehage må organiseres 
som et eget rettssubjekt og som i tilstrekkelig grad kan 
ivareta hensynene bak forslaget. Departementet vil sette 
ut et oppdrag som skal undersøke i hvilken grad utvidet 
BASIL-rapportering kan ivareta de samme hensynene, og 
evt. foreslå alternativer som kan utgjøre egnede alterna-
tiver til departementets forslag. Etter at en slik utredning 

foreligger vil departementet vurdere spørsmålet på nytt, 
og komme tilbake til Stortinget.
 Departementet har innhentet ytterligere kunnskaps-
grunnlag for å følge opp flere av de andre forslagene i 
høringen. BDO har levert en ny rapporter om driftstil-
skudd, og departementet offentliggjør om kort tid en ny 
rapport om pensjon. Siden det har vært nødvendig å ta 
seg tid til å innhente et bredere kunnskapsgrunnlag om 
pensjon, har arbeidet med å følge opp høringen også tatt 
noe mer tid. Lovproposisjonen vil derfor bli lagt frem for 
Stortinget tidlig i 2020, og ikke før nyttår som tidligere 
varslet.

SPØRSMÅL NR. 290

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 20. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Hvorfor eksisterer det ikke et mer effektivt regelverk for 
kommersiell høsting av den svartelistede stillehavsøsters-
en?

Begrunnelse:

I henhold til dagens regelverk, kreves det at kommersiell 
høsting av stillehavsøsters skjer i områder godkjent av 
Mattilsynet. Prosessen for å få godkjenning er krevende og 
dyr, og baserer seg på uttak av E. coli- og tungmetallprøver. 
I tillegg kreves ukentlig innsending av prøver. Dersom det 
skal høstes ukentlig, hvilket er nødvendig for å kunne lev-
ere østers regelmessig, påløper en totalkostnad på 240 000 
kroner i året på toppen av kostnadene for områdeklassi-
fisering. Dette gjelder hvert enkelt høste-område. I mange 
tilfeller er tilgang til flere områder nødvendig. I tillegg må 
det tas prøver for norovirus, hvilket ikke dekkes av Mattil-
synets regelverk, men like fullt utgjør det viktigste tiltaket 
aktørene må gjennomføre for å sikre mattrygghet ved salg 
og konsum av østers. Dette øker de årlige kostnadene for 
en næringsaktør med anslagsvis 150 0000 kroner. I praksis 
kan de samlede kostnadene utgjøre opp mot en million 
kroner i året, for å etterkomme Mattilsynets regelverk for 
kommersiell høsting av stillehavsøsters. Regelverket er 
ment å sikre mattrygghet ved kommersiell høsting og salg 
av østers, men er samtidig lite tilpasset den arten regelver-
ket er ment å omfatte. Kommersiell høsting av østers rep-
resenterer en næring med potensiale, og kan samtidig gi 
positive miljøeffekter.

Svar:

Regelverket som gjelder stillehavsøsters er det samme 
som gjelder for all muslingproduksjon, og som er har-
monisert med EU. Stillehavsøsters et risikoprodukt og et 
strengt regelverk er nødvendig for å sikre mattryggheten.
 Fra naturens side kan mikroorganismer som bakteri-
er og virus, algegifter, tungmetaller og miljøgifter oppkon-
sentreres i skjell ved at de filtrerer vannet de lever i. Skjell 
er dermed særlig sårbare for forurensning og kan gjøre oss 
syke når de spises. Derfor er regelverket for produksjon og 
omsetning av skjell omfattende. Stillehavsøsters som spis-
es rå, vil utgjøre en større risiko enn andre typer skjell som 
varmebehandles før konsum, som vil drepe virus. Mattil-
synet får stadig meldinger om utbrudd av matbåren syk-
dom etter konsum av stillehavsøsters, og nylig fikk Mattil-
synet melding om et større utbrudd av matbåren sykdom 
på flere restauranter, etter konsum av stillehavsøsters 
høstet i Norge. Symptomer for de syke gir klare indisier 
for at utbruddet skyldes norovirus. Dette illustrerer at ut-
strakt prøvetaking er nødvendig for sikre trygg mat ut til 
forbrukerne.
 Regelverk og krav til næringen
 Kommersiell høsting av stillehavsøsters er underlagt 
det generelle regelverket som gjelder høsting av musling-
er. Regelverket er basert på hygieneregelverket, som er en 
del av vårt felles EU/EØS- regelverk. Regelverket er detal-
jert og stiller klare krav til høsting, rensing og omsetning 
av skjell. Det kan kun høstes fra definerte produksjonsom-
råder. Områdene skal være kartlagt i forhold til risiko for 
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forurensing av kloakk og fremmedstoff, og det skal tas re-
gelmessige prøver etter en definert plan, basert på risiko.
 Stillehavsøsters er nå så utbredt og etablert i Norden, 
at lokale ryddeaksjoner ikke kan regnes som effektive mot 
en ytterligere spredning, men anses fortsatt som et viktig 
tiltak for å begrense bestanden. Kommersiell høsting for 
konsum kan bidra til å begrense bestanden, men samti-
dig er det en grunnleggende forutsetning i all høsting fra 
havet at mattryggheten ivaretas.
 Stillehavsøsters som skal brukes som mat må være 
trygg for forbrukerne. Det er produsenten som er ans-
varlig for at produktet som sendes ut på markedet er trygt.
 Skjell absorberer mikroorganismer, tungmetaller og 
organiske miljøgifter. Utslipp fra infisert kloakk, industri, 
jordbruk, båter og lignende finnes igjen i skjell. Mengde 
mikroorganismer og andre uønskede partikler i sjøen er 
under stadig endring og prøvetaking må foregå regelmes-
sig for å fange opp de farer som opptrer til enhver tid.
 Gjennom skjellregelverket har stillehavsøstersnærin-
gen krav på seg til å ta kontinuerlige
 E. coli prøver for å kunne høste skjell. Alle fangstom-
råder for stillehavsøsters må klassifiseres før høsting 
tillates, som innebærer et visst antall E. coli-prøver over 
flere uker (midlertidig klassifisering) eller et helt år (per-
manent klassifisering). Basert på tilstedeværelse av E. coli 
i skjellene over en fastsatt tidsperiode, og en vurdering 
av områdets potensielle forurensningsfare, klassifiseres 
fangstområdet. Klassifiserte produksjonsområder får sta-
tus A, B eller C. Skjell fra områder med status A, trenger 
ikke å renses, men skjell fra områder med status B og C må 
renses.
 Norovirus - som gir magesyke - er den største ut-
fordringen for stillehavsøstersnæringen. Stillehavsøsters 
spises rå, og dermed vil ikke virus drepes av varmebe-
handling som er vanlig for andre typer skjell. Norovirus 
er hovedsakelig et såkalt vintervirus, som tas opp i skjell 
ved filtrering av forurenset sjøvann. Forurensning opptrer 
kort tid etter at det registreres tilfeller av sykdom blant be-
folkningen på land. Overløp fra kloakk, større regnskyll og 
omgangssyke i barnehager er hendelser som kan gi foru-
renset sjøvann.
 Fangstområder med stillehavsøster har alle status B 
– som betyr at skjellene må renses før omsetning - fordi 
risikoen for tilstedeværelse av norovirus i stillehavsøsters 
er så høy. Tarmbakterien E.coli benyttes som indikator 
for å påvise om det foreligger forurensing av mikroorgan-
ismer, som bakterier og virus. E.coli, samt de fleste andre 
mikroorganismer, dør etter relativt kort tid, men norovi-
rus er aktivt i flere uker etter at E.coli ikke påvises lengre.  
Det betyr at til tross for at E. coliprøvene er fine, vil man 
kunne finne norovirus – som kan gi sykdom. Dette er år-
saken til at Mattilsynet har satt krav til at det også skal 
analyseres for norovirus. I Norge er det erfart at rensing av 
stillehavsøsters i virusfritt sjøvann i tilstrekkelig tid er et 
viktig tiltak som har fungert for å unngå utbrudd av mag-

esyke. Dette betyr at stillehavsøsters til konsum alltid må 
gjennom et opphold i et godkjent renseanlegg før de skal 
ut i markedet. Nødvendig rensetid i de landbaserte rense-
anlegget avhenger av konsentrasjonen av virus i østers.
 Regelverket stiller som omtalt krav om prøvetaking 
fra næringen. I tillegg er det viktig at næringen tilegner 
seg kunnskap om og kartlegger alle relevante forhold, før 
de setter i gang næringsvirksomhet. God kartlegging kan 
også tilrettelegge for mindre prøvetaking i enkelte peri-
oder av året, noe som vil kunne være kostnadsbesparen-
de. Det kan også vise seg at valgte områder ikke egner 
seg for kommersiell drift, som for eksempel på grunn av 
et nærliggende kloakkutslipp. Kommunene har opplys-
ninger om uforutsette hendelser som kan gi større foru-
rensningsfare, og det er viktig at næringa også aktivt går 
inn i samarbeid med kommunene for å varle om slike 
hendelser.
 Basert på dette deler jeg ikke representantens oppfa-
tning om at regelverket ikke er tilpasset arten regelverket 
er ment å omfatte, eller at det er behov for et "mer effe-
ktivt regelverk for kommersiell høsting". Det kan virke 
krevende å etterleve, men stillehavsøsters er et risikopro-
dukt. Mattrygghet og hensynet til forbrukers helse må 
ivaretas. Jeg mener derfor at dagens regelverk med omfat-
tende prøvetaking, inkludert prøver for både norovirus og 
E. coli, er avgjørende for å sikre trygge skjell og for å ivareta 
et godt omdømme.
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SPØRSMÅL NR. 291

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Ingrid Heggø
Besvart 19. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Utbyggarane held fram med sine posisjoneringar og ar-
beid for å etablere vindkraftprosjekt innanfor kommune-
grensene til kommunar som har sagt eit klart nei til slik 
etablering. Innbyggarane fortvilar og ber om at statsråden 
grip inn og stoppar vidare planlegging av nye vindkraft-
prosjekt i områda deira.
 Kan statsråden garantere at i områder der vindkraf-
tutbygging har klare nei standpunkt så får vindkraftkons-
esjonane avslag?

Grunngjeving:

Ordførarane og kommunestyra i dei seks kommunane 
Høyanger, Gaular, Fjaler, Hyllestad, Gulen og Masfjorden, 
har gjeve uttale til nasjonal ramme for vindkraft på land, 
der det vert slått fast at ingen av dei vil ha vindkraft i om-
råda sine. Nasjonal ramme for vindkraft er lagt bort, men 
alle desse seks ordførarane peikar på at utbyggarane fort-
set som før, trass i sterk lokal motstand, og er uroa over at 
det ikkje vert sagt eit klart og tydeleg nei frå statsråden si 
side, slik at vindkraftplanane for området vert lagt bort. I 
interpellasjonsdebatten om vindkraft mellom undertei-
kna og statsråden, svara statsråden at det var uaktuelt å 
gje løyve til vindkraftutbygging der det var stor lokal mot-
stand. Eg var uroa over om regjeringa hadde lytta og lært, 
og om regjeringa hadde teke inn over seg kvifor tusenvis 
av norske borgarar føler avmakt, raseri og djup fortviling 
over det dei opplever som statlege godkjende overtramp 
mot natur og menneske, at grunnleggande lovverk som 
skal verne menneske, dyr og natur, blir tilsidesett og over-
sett.
 Statsråden har sagt at rammeplanen er lagt bort og at 
konsesjonsvilkåra skal gjennomgåast på nytt- og at søkna-
dane vert sett på vent inntil det er komme avklaringer på 
konsesjonssystemet. Dette har ikkje beroliga innbygga-
rane tilstrekkeleg, og utbyggarane fortset som før. Lite er 
og sagt om kva nye kreteriar som skal inn og kva som vert 
vektinga av dei ulike kreteriane. Innbyggarane er ikkje 
beroliga, noko desse seks ordførarane gjev klart uttrykk 
for.
 Men statsråden sa i interpellasjonen at der det er stor 
motstand skal det ikkje bli gitt konsesjon.
 No sit dei fleste med ei kjensle av at regjeringa har 
kjøpt seg eit pusterom- og ein sit att med manglande tillit 
og uroa over om ein faktisk vert lytta til.

 Dette er bakgrunnen for at eg ber statsråden om eit 
klart svar slik at ordførarane og innbyggarane vert høyrde 
og respekterte for nei standpunktet sitt til vindkraft.
 Den einaste måten er ved å få ein garanti for at kons-
esjonssøknader vert avslege i områder der det er stor lokal 
motstand.

Svar:

Jeg har ved flere anledninger den siste tiden gitt uttrykk 
for at prosedyrer og fremgangsmåte ved behandlingen av 
vindkraftsaker etter energiloven nå gjennomgås av depar-
tementet. På den måten skal vi sikre oss at vi i tiden som 
kommer skal ha et konsesjonssystem som på enda bedre 
vis skal ivareta de krav som også fremsettes lokalt og re-
gionalt.
 Inntil dette arbeidet er ferdigstilt, vil ingen nye 
meldinger eller konsesjonssøknader om vindkraftutbyg-
ging bli tatt til behandling.
 Gjennom det arbeidet som nå pågår i departementet, 
skal vi sørge for at vi har et best mulig grunnlag fremov-
er for å kunne avgjøre konsesjonssøknader etter ener-
gilovgivningen basert på en totalavveining av fordeler og 
ulemper for allmenne og private interesser.
 Jeg går ut fra at vindkraftbransjen legger til grunn de 
signalene som nå er gitt for sin virksomhet på dette områ-
det i tiden fremover.
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SPØRSMÅL NR. 292

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Helge André Njåstad
Besvart 18. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Kan statsråden stadefeste at denne uroen er grunnløs og 
at Stortinget får saka til behandling?

Grunngjeving:

Dei små og mellomstore tingrettane har gitt sin felles ut-
tale til domstolkommisjonens rapport. Det er kome epost 
frå dei same til Samarbeidsrådet for Sunnhordland der 
dei fryktar at DA og departementet vil forsøka å hand-
sama strukturspørsmålet administrativt, og at det ikkje 

kjem for Stortinget. Denne uroen baserer seg på ein epost 
frå Senterpartiet sin stortingsrepresentant som tolkar 
statsråden sitt svar som det passer Senterpartiet sin histo-
riefortelling.

Svar:

Jeg viser til Dokument nr. 15:1437 (2018–2019), 15:39 
(2019–2020) og 15:170 (2019–2020), og jeg bekrefter at 
eventuelle endringer i domstolstrukturen vil bli forelagt 
for Stortinget.

SPØRSMÅL NR. 293

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen

Besvart 20. november 2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Spørsmål:

Hvor mye av mediestøtten skal omfordeles til lokala-
visene, og hva vil statsråden gjøre for både å redusere usik-
kerheten for viktige riksspredte nisjeaviser som Vårt Land, 
Klassekampen, Nationen, Dagen og Dagsavisen, og å sikre 
at omleggingen ikke bidrar til at disse viktige stemmene 
svekkes?

Begrunnelse:

Kulturdepartementet skriver i Meld. St. 17 (2018–2019) 
Mangfald og armlengdes avstand — Mediepolitikk for ei 
ny tid, at det er viktig at de økonomiske rammene for me-
diestøtte er mest mulig forutsigbare for de mediene som 
trenger støtten som grunnlag for sunn drift. Samtidig er 
det uklart hvordan omleggingen av støtten allerede fra 
2020, med omfordeling til små lokale aviser, vil slå ut når 
departementet skriver at i praksis vil dette innebære om-
fordeling av støtte fra de mediene som i dag mottar mest 
støtte til små lokalaviser.

Svar:

I Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds av-
stand – Mediepolitikk for ei ny tid skriver regjeringen at 
mediestøtten i større grad bør fremheve lokalmedier, et-
tersom lokalmediene er viktige for lokaldemokratiet og 
har et stort behov for innovasjon og digital omstilling. 
Stortingets flertall sluttet seg til regjeringens forslag ved 
behandlingen av Meld. St. 17 (2018-2019), jf. Innst. 365 S 
(2018-2019).
 Regjeringen ønsker at mediestøtten skal legge til rette 
for lokale medier i hele landet og bevare et finmasket nett 
av lokale nyhetsmedier ved å sørge for omfordeling til 
små, lokale aviser. Mange av de små lokalmediene får et 
nokså lite produksjonstilskudd, men for mange av mot-
takerne har tilskuddet likevel stor betydning. En omforde-
ling av produksjonstilskuddet i favør av små lokalaviser vil 
innebære en reduksjon i tilskuddet til mediene som i dag 
får mest i tilskudd, herunder de riksdekkende nummer 
2-avisene som i dag mottar om lag halvparten av den totale 
potten. Disse avisene er også viktige for mediemangfoldet, 
men regjeringen mener at de små lokalavisene bør prior-
iteres. Økt støtte til lokalmedier kan være avgjørende for 
at små lokale medier i større grad skal kunne satse mer på 
undersøkende journalistikk.
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 Omfordelingen av produksjonstilskuddet i favør av 
små lokalaviser må skje gradvis, slik at avisene som vil få 
mindre støtte får tid til å omstille seg. Regjeringen har der-
for foreslått å øke produksjonstilskuddet med 30 million-
er kroner i en overgangsperiode for å lette omstillingen. 
I tillegg justeres produksjonstilskuddet for pris- og lønns-
vekst (10 millioner kroner) i budsjettforslaget for 2020, 
slik at bevilgningen økes fra 318 millioner kroner i 2019 
til 358 mill. kroner i 2020. I praksis vil dette si at tilskuddet 
til bl.a. de riksdekkende nummer 2-avisene vil bli redus-
ert saktere og mindre de nærmeste årene enn man ellers 
måtte ha gjort for å gjennomføre omstillingen.
 I budsjettproposisjonen varsler Kulturdepartementet 
at frem til Mediestøtterådet er etablert, vil departementet 
i samråd med Medietilsynet sette i gang en omlegging av 
støtteordningene i tråd med de utvidede målene for me-
diestøtten. Departementet vil allerede fra og med buds-

jettåret 2020 innrette produksjonstilskuddet slik at det i 
større grad omfordeles til små, lokale aviser.
 Departementet og Medietilsynet vil ha dialog med 
bransjen i forbindelse med omleggingen av produksjon-
stilskuddet. Det er viktig for meg at dette blir en forutsigbar 
prosess. Medietilsynet vil invitere bransjeorganisasjonene 
til et innspillsmøte våren 2020, hvor aktørene inviteres til 
å komme med innspill til hvordan omfordelingen bør 
skje. Satsene for de ulike gruppene i tilskuddsordningen 
i 2020 vil fastsettes av Kulturdepartementet høsten 2020, 
etter innspill fra Medietilsynet. Medietilsynet behandler 
søknader, fordeler tilskuddet mellom avisene i henhold 
til satsene og utbetaler tilskudd til mottakerne. Når Me-
diestøtterådet er etablert, sannsynligvis fra og med 2021, 
vil det være dette rådet som fastsetter fordelingen mellom 
ulike grupper innenfor ordningen.

SPØRSMÅL NR. 294

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt
Besvart 20. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Aftenposten har de siste dagene omtalt pensuminnholdet 
i palestinske skolebøker.
 Når ble utenriksministeren kjent med innholdet i det 
nye pensumet, og hva har en fra norsk side foretatt seg 
overfor palestinske utdanningsmyndigheter for å bidra til 
at skolepensumet har en fredsbyggende effekt?

Svar:

Norge samarbeider tett med andre sentrale givere til ut-
danningssektoren i Palestina, særlig EU, Finland, Irland, 
Storbritannia og Tyskland, samt FNs hjelpeorganisasjon 
for palestinske flyktninger (UNRWA) som drifter en rekke 
skoler i Palestina og nabolandene. Mesteparten av norsk 
støtte går gjennom en felles finansieringsmekanisme 
(Joint Financing Partnership), hvor blant andre Tyskland, 
Finland og Irland også er givere. Som en sentral giver til 
utdanningssektoren legger Norge stor vekt på å bidra til 
at den palestinske utdanningssektoren, herunder det pal-
estinske skolepensumet, går i en positiv og fredsbyggende 
retning.
 Norsk støtte går ikke til utvikling av skolepensum eller 
trykking av bøker. Norsk støtte til utdanning i Palestina 

går hovedsakelig til bygging, innredning og renovasjon 
av skoler, elevtransport og opplæring av lærere, inkludert 
kursing innen etikk, menneskerettigheter og ikke-vold.
 Norske myndigheter har i mange år og under skif-
tende regjeringer hatt dialog med den palestinske selvsty-
remyndigheten (Palestinian Authority, PA) om innholdet 
i deres skolepensum.
 Jeg tok senest opp det palestinske skolepensumet 
med president Mahmoud Abbas da han besøkte Norge i 
september. President Abbas orienterte om at PA har iverk-
satt en gjennomgang av det nye pensumet og opprettet 
en regjeringskomité bestående av flere fagstatsråder for å 
lede dette arbeidet. I norske myndigheters kontakt med 
PA i etterkant har det blitt bekreftet at komiteens arbeid 
pågår og at enkelte endringer i pensumet har skjedd og 
vil skje parallelt med dette. PAs utdanningsminister har 
i møte med Norges representant til Palestina opplyst at 
avtaler med Israel, herunder den gjensidige anerkjennels-
en mellom Israel og PLO som del av Oslo-avtalene, er tryk-
ket i sin helhet i historiebøkene, og at det ikke medfører 
riktighet at det ikke står om fred i skolebøkene.
 Når det gjelder eksemplene fra det palestinske 
skolepensumet som Aftenposten har omtalt, tar jeg skarp 
avstand fra disse. Målet med dialogen vår med PA er at 
slikt ikke skal finnes i de palestinske skolebøkene. Ifølge 
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palestinske utdanningsmyndigheter er mange av de kri-
tikkverdige eksemplene ikke lenger med i skolebøkene.
 Det er viktig for Norge og andre givere at en uavhen-
gig aktør gjennomgår det palestinske pensumet. Det er 
derfor positivt at PA samarbeider med det tyske insti-
tuttet «Georg-Eckert-Institut» (GEI) som på oppdrag fra 
EU nå gjør dette. Denne uavhengige studien vil gi giverne 
et grunnlag for videre dialog med PA om forbedring av 
skolepensumet. Norge har vært aktivt med i forbere-
delsene til studien og deltar i videre oppfølging.

 Norske myndigheter tar skarp avstand fra antisemit-
tisme og hatefulle ytringer. Slike ytringer gir grobunn 
for gjensidig hat og fiendskap. Bekjempelse av diskrimi-
nering, inkludert hatefulle ytringer og antisemittisme, er 
et viktig prinsipp for norsk utenrikspolitikk. Norge har i 
mange år arbeidet for å bygge gjensidig forståelse mellom 
partene i den israelsk-palestinske konflikten. I tillegg til 
dialogen med myndighetene, har vi støttet en rekke or-
ganisasjoner og prosjekter som arbeider for økt tillit og 
forståelse.

SPØRSMÅL NR. 295

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 20. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

I et svar på et skriftlig spørsmål til meg den 19.11.18 avslut-
ter statsråden med å legge til: "Jeg vil til slutt også trekke 
frem at Klima- og miljødepartementet jobber med å følge 
opp Stortingets bestilling om en handlingsplan for sjø-
fugler. Oppdraget er gitt til Miljødirektoratet, som innen 
sommeren i 2019 vil levere forslag til en handlingsplan". 
Jeg har ikke registrert at den er lagt fram, tre og et halvt år 
etter stortingsvedtaket.
 Når vil den komme?

Begrunnelse:

Det kommer stadig nye meldinger om at en rekke sjøfug-
larter har bestander i kraftig nedgang. Det haster med å 
få en handlingsplan for denne fuglegruppen. Da er det 
alvorlig og beklagelig at regjeringen ikke har levert på 
stortingets bestilling på tre og et halvt år, ikke bare for 
regjeringens forhold til stortinget, men først og fremst for 
sjøfuglene selv.

Svar:

Ved behandlingen av Stortingsmelding 14 (2015-2016) 
Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold, 
bad Stortinget gjennom sitt anmodningsvedtak 647 reg-
jeringen å utarbeide en handlingsplan for å bedre situas-
jonen for sjøfugler. Videre bad Stortinget om at det i han-
dlingsplanen måtte gjøres en vurdering av hvilke øvrige 
sjøfugler som bør få status som prioritert art.
 Vi arbeider nå med å følge opp dette og i likhet med 
representanten Nævra er jeg opptatt av hva som skjer 

med sjøfuglene. Mange sjøfugler har hatt en bestandsned-
gang, og vi må gjøre det vi kan for å snu den negative ut-
viklingen.
 Utarbeidingen av handlingsplanen for sjøfugl er et 
omfattende og krevende arbeid. Miljødirektoratet er 
opptatt av at handlingsplanen også må sees i sammen-
heng med faggrunnlaget for havforvaltningsplanene for 
havområdene våre.
 Det er alltid et mål at forslag leveres på det tidspunk-
tet de er varslet, det viktigste er likevel at vi får et godt og 
gjennomarbeidet kunnskapsgrunnlag. Miljødirektoratet 
har varslet at deres forslag til handlingsplan foreligger i 
første halvdel av 2020. Da vil jeg så raskt som mulig vur-
dere hvordan planen skal vedtas og tiltak iverksettes.
 En handlingsplan for sjøfugl blir et viktig strategi- og 
planleggingsverktøy for å samkjøre og koordinere tiltak 
som kan forbedre tilstanden for norske sjøfuglbestander. 
Handlingsplanen vil være langsiktig. Flere sjøfuglbestand-
er har lenge vært under press og i nedgang, og jeg ønsker 
å presisere at det ikke er slik at forvaltningen stopper opp 
selv om det parallelt foregår et arbeid med en handling-
splan. Vi har allerede iverksatt flere tiltak. For eksempel 
jobber vi med fiskeriforvaltningen for å redusere bifangst 
av sjøfugl. Mange tiltak er også utarbeidet i forbindelse 
med havforvaltningsplanene.
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SPØRSMÅL NR. 296

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Tor André Johnsen
Besvart 22. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Torvindustrien er en viktig distriktsnæring og bidragsyter 
til det grønne skiftet ved å gjøre om store mengder organ-
isk avfall til viktig vekstmedier som brukes i grønnsak-
sproduksjon og gartnervirksomhet.
 Hvordan vil statsråden bidra til å legge til rette for fort-
satt torvindustri og at bedrifter som eksempelvis Nittedal 
Torvindustri skal ha et grunnlag for drift også i fremtiden?

Begrunnelse:

Formuleringer i Stortingsmelding 14 (2015-2016) om 
vurderinger av utfasing av torv har skapt stor bekymring 
i næringen. I ytterste konsekvens kan dette gjøre at grun-
nlaget for næringen forsvinner med tap av arbeidsplasser 
i distriktene som resultat.

Svar:

Jeg er glad for at representanten Johnsen er opptatt av 
det grønne skiftet. Norge skal bli et lavutslippssamfunn 
i 2050 hvor klimagassutslippene reduseres med 90-95 
pst. Det grønne skiftet vil endre rammebetingelsene for 
næringslivet. Det gir både muligheter og utfordringer. 
Regjeringen er opptatt av å være pådrivere i arbeidet for 
overgangen til lavutslippssamfunnet og at næringslivet 
gis forutsigbare rammebetingelser.
 Som nevnt i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 464 
(2018-2019) og nr. 1738 (2018-2019), har Klima- og mil-
jødepartementet gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage 
en plan for utfasing av torv. Planen skal omfatte utfasing 
av bruken av torv til vekstmedier og jordforbedringspro-
dukter og andre produkter til private og i gartnerier og 
veksthus.
 Departementet legger i oppdraget opp til at direk-
toratet skal lage forslag til en plan som innebærer at ut-
fasing av bruken av torv til private bør skje så snart som 
mulig og senest innen 2025, dersom det er mulig å utvikle 
kommersielt tilgjengelige erstatningsprodukter med til-
strekkelig kvalitet og mindre klima- og miljøbelastning 
innen den tiden.
 For de profesjonelle aktørene kan per i dag ingen av 
erstatningsproduktene erstatte torv slik den brukes i dag. 
Ulike brukere har ulike krav til dyrkingsmediet, og blan-
dinger av erstatningsmaterialer må derfor tilpasses ulike 
brukere. Samtidig er det viktig at vi ikke innfører erstat-
ningsprodukter som medfører negative miljøeffekter. 
Bransjen må få tid til å utvikle erstatningsprodukter som 

både har høy kvalitet og samtidig er bedre for klima og 
miljø. Derfor skal forslaget innrettes mot at utfasingen av 
torv i gartnerindustrien skjer innen 2030.
 Forslaget til plan lages i samarbeid med torv-, 
gartneri- og avfallsnæringene. Berørte etater med ansvar 
for det eksisterende virkemiddelapparatet for forskning, 
innovasjon og produktutvikling skal involveres ved be-
hov.
 Miljødirektoratet kom i januar 2018 med en rapport 
som viser konsekvenser for naturmangfold, klima, næring 
og forbrukere av å fase ut uttak og bruk av torv. Som ledd 
i dette arbeidet fikk Miljødirektoratet laget flere utred-
ninger om alternative dyrkingsmedier og jordforbedring-
sprodukter som kan erstatte torv. Utredningene viser at 
det finnes et bredt utvalg av alternativer til torv og at de 
ulike materialene har både fordeler og ulemper med tanke 
på miljøeffekten sammenlignet med torv. For private for-
brukere anser Miljødirektoratet at det finnes et tilstrek-
kelig tilbud av erstatningsprodukter, mens dette er mer 
usikkert for gartnernæringen. Det må derfor forskning til 
for å utvikle produkter som har like gode egenskaper som 
torv. Trefiber og treflis, bark, kompost, biorest fra matav-
fall, biokull og ull fra husdyr er noen av produktene som 
nevnes i disse rapportene, og som kan produseres i Norge. 
Å bruke mer av disse fornybare ressursene til erstatning 
for torv, passer godt med regjeringens bioøkonomistrate-
gi der vi legger vekt på å fremme økt ressursutnyttelse og 
gjenvinning av fornybare biologiske ressurser, blant an-
net ved å øke utnyttelsen av restråstoffer til lønnsomme 
produkter.
 Nittedal torvindustri og liknende bedrifter er viktige 
produsenter av vekstmedier og jordforbedringsprodukter 
til både private hageeiere og profesjonelle grønsakspro-
dusenter og gartnerier. De har en viktig kompetanse på 
jordforbedringsmidler og sammensetninger som de kan 
bygge videre på i framtiden. Jeg avventer nå forslaget til 
plan fra Miljødirektoratet, som de har fått utsatt frist til 1. 
mars med å levere. Deretter vil jeg se nærmere på forsla-
gene.
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SPØRSMÅL NR. 297

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 18. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Det vises til statsrådens svar på mitt spørsmål 196/2019. 
Det vises i svaret til muligheten for å sette barnebidrag på 
sperret konto i tilfeller hvor en forelder opplever at barnet 
blir bortført til et annet land.
 Må det foreligge dom eller er det tilstrekkelig at det er 
tatt ut tiltale i en slik type sak, i hvor høy andel av sakene 
benyttes muligheten til å sette penger på sperret konto, 
hvem eier den sperrede kontoen og i hvilket land op-
prettes den?

Svar:

For at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne vurdere å hol-
de tilbake utbetaling av offentlige ytelser eller barnebidrag 
når et barn er bortført til utlandet, må de motta melding 
fra enten Justis- og beredskapsdepartementet eller politi-
et. En av følgende situasjoner må være oppfylt:

 - Justis- og beredskapsdepartementet må behandle 
saken som en bortføringssak etter reglene i Haag-kon-
vensjonen fra 1980 om de sivile sidene ved internasjonal 
barnebortføring eller etter Europakonvensjonen fra 1980 
om godkjenning og fullbyrding av avgjørelser om forel-
dreansvar og om gjenoppretting av foreldreansvar.
 - Politiet må ha registrert barnet som savnet eller ha 
opprettet straffesak om barnebortføring.
 Arbeids- og velferdsetaten skal i slike situasjoner hol-
de tilbake utbetaling av barnebidrag til bortføreren. Dette 
gjelder likevel ikke dersom tiltaket må regnes som et ufor-
holdsmessig inngrep ut fra den konkrete situasjonen. Ved 
vurderingen skal det blant annet legges vekt på hva tilta-
ket har å si for at barnet kan bli ført tilbake, og på risikoen 
for at barnet blir påført skade.
 Det er få barnebortføringssaker til utlandet, og det er 
enda færre saker der barnebidrag løper. Nedenfor følger 
en oversikt fra de tre siste årene over saker der utbetaling 
av barnebidraget er blitt holdt tilbake.
 

2017 2018 Hittil i 2019

Antall meldinger mottatt 31 saker 19 saker 17 saker

Antall saker der det løp 
barnebidrag på bort-
føringstidspunktet

6 saker 7 saker 4 saker

Andel saker der 
barnebidraget er holdt 
tilbake 

3 saker 
Øvrige saker ble trukket 
fordi bortføringssaken 
ble avsluttet

5 saker 
Øvrige saker ble trukket 
fordi bortføringssaken 
ble avsluttet

1 sak registrert med 
delvis stans
Øvrige saker er ikke 
ferdig behandlet 

 Som det fremgår, er utbetaling av samtlige barnebidrag 
holdt tilbake, med unntak av én sak der resultatet er delvis 
stans. I øvrige saker er barnebortføringssaken avsluttet før 
Arbeids- og velferdsetaten har behandlet saken ferdig. 
Dette skyldes ofte at barna blir tilbakeført til Norge.
 Når Arbeids- og velferdsetaten holder tilbake utbetal-
ing av barnebidrag, opprettes en sperret konto i barnets 
navn i Norge. Det er bare etaten som kan disponere den 
sperrede kontoen. Tilbakeholdt barnebidrag utbetales til 
barnet når det fyller 18 år.
 Jeg gjør oppmerksom på at selv om utbetalingen av 
barnebidrag er holdt tilbake, kan utbetalingen gjenopptas 
dersom det skjer endringer i saken. Arbeids- og velferdse-
taten skal i alle tilfeller vurdere saken på nytt etter to år.
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SPØRSMÅL NR. 298

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen
Besvart 20. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Vil statsråden sørge for at ferskfiskordningen blir oppret-
tholdt fram til nyttår?

Begrunnelse:

Det bør være mulig å flytte 5 000 tonn torsk fra trål til kyst.
 Det foregår nå et brukbart fiske på Finnmarkskysten 
noe som fører til høy aktivitet både på land og på sjøen. 
Ferskfiskordningen ser ut til å lykkes med sikre norske 
helårige industriarbeidsplasser.
 Det er stor kyst og den minste flåten som sørger for at 
en større andel av torsken kommer på land når industrien 
trenger det mest. Dette kombinert med hyse og sei.
 om jeg skulle komme med et anslag på antall tonn en 
har behov for, slik at den flåten som nu fisker utenfor Fin-
nmarkskysten (båter fra Nordland og Troms i tillegg fra 
Finnmark), fortsatt kan bringe industrien råstoff til pro-
duksjon. 5000 tonn er mitt anslag.

Svar:

Det vil ikke være aktuelt å flytte torskekvoter fra hav- til 
kystflåten. Kvotene er fordelt etter de etablerte forde-
lingsnøkler og legger til rette for forutsigbarhet i fisket.

 Ferskfiskordningen i fiske etter torsk nord for 62° N 
innebærer at fartøy som lander all fangst fersk, får et kvo-
tetillegg på torsk. Fra og med 15. april var kvotetillegget 
10 prosent på ukebasis. Kvotetillegget økte 15. juli til 30 
prosent. Fiskere kan fortsatt fiske og levere fersk fangst til 
industrien innenfor sine kvoter selv om bonustillegget 
fra ferskfiskordningen stoppes. Fartøy i lukket gruppe er 
regulert med fartøykvoter (garantert kvoter) i fisket etter 
torsk fra årets begynnelse for å skape ro og forutsigbarhet 
for den enkelte aktør slik at man ikke taper noe på å spare 
torskekvotene til etter hovedsesongen.
 I det årlige reguleringsmøtet i juni hvor næring, for-
skning og forvaltning diskuterer inneværende års fisker-
ireguleringer, varslet Fiskeridirektoratet at det i år fiskes 
en større andel av torskekvotene i første halvår og at dette 
ikke er i henhold til målsettingen om at ferskfiskord-
ningen skal bidra til å flytte fangster av torsk fra hoved-
sesongen. Næringen har likevel ikke justert uttaket for å ta 
hensyn til andre halvår, og ferskfiskordningen er nå fisket 
opp.
 Jeg har likevel i år kommet til at fiske på ferskfiskord-
ningen skal fortsette frem til 28. november med 30 % 
kvotetillegg. Etter dette tidspunktet avsluttes fiske på ord-
ningen i sin helhet. Et overfiske på ordningen i år vil gå til 
fratrekk på neste års ferskfiskordning.

SPØRSMÅL NR. 299

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø
Besvart 21. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Finnes det en plan for når alle statlige fergesamband går 
på klimavennlig teknologi?

Begrunnelse:

I år signerte staten kontrakt om drift av verdens første hy-
drogenelektriske ferge. Statsbudsjettet for 2020 beskriver i 
post 72 Kjøp av riksveiferjetjenester behovet for samhan-
dling mellom lade og fortøyningsinfrastruktur mellom 

fartøy og kai. Stortinget har vedtatt viktige klimamål for 
transportsektoren, og fergeflåten vår er en viktig del av 
dette målet. En plan bør inneholde antall riksvegsam-
band, antall år igjen av hvert anbud, kostnad ved etabler-
ing av infrastruktur, og tidspunkt for innfasing av klima-
vennlig teknologi.
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Svar:

Staten kjøper ferjetenester av private rederi, som eig og 
driftar ferjene. Implementering av låg- og nullutsleppste-
knologi skjer derfor i hovudsak gjennom krav og insentiv 
i konkurransegrunnlaget for kjøp av ferjetenester etter 
kvart som nye kontraktar blir lyste ut.
 Staten har dei siste åra stilt krav til låg- eller nullut-
sleppsteknologi ved utlysing av riksvegferjesamband, 
der teknologien legg til rette for det. Hausten 2019 vert 
biodiesel eller straum nytta som energikjede på 6 av 17 
riksvegferjesamband. Av totalt 46 fartøy på riksvegferjes-
ambanda, vert biodiesel eller straum nytta som energik-
jelde på 7 fartøy. 5 av sambanda, med totalt 16 ferjer, ny-
ttar LNG som drivstoff. 6 av desse er gass-hybridar med 
batteripakker om bord. Basert på inngåtte kontraktar vil 
det bli innført ferjer med låg- og nullutsleppsteknologi i 
ei rekkje samband i åra som kjem. I 2020 og 2021 vil det 
bli sett i drift 12 ferjer som i hovudsak vil nytte straum frå 
straumnettet, og ei ferje som vil nytte minimum 50 pst. 
hydrogen.
 Teknologiutviklinga i maritim sektor er rask, og som 
representanten nemner, er det inngått ein utvikling-
skontrakt for ei hydrogenelektrisk ferje. Eitt av måla med 
utviklingskontrakten er å kunne gi eit nullutsleppsalter-
nativ på samband som ikkje er eigna utelukkande for ele-
ktrisk drift.
 Vedlagt følgjer ei oversikt over tal på år som er att av 
kvar kontrakt på riksvegferjesamband per 1. januar 2020. 
Det finst ikkje ein plan for når alle statlege ferjesamband 
skal gå på klimavennleg teknologi. I forkant av kvar ut-

lysing vert det gjort vurderingar av det teknologiske han-
dlingsrommet på sambanda og meirkostnadar ved å stille 
krav til låg- og nullutsleppsteknologi. Krav til låg- og nul-
lutsleppsteknologi vert m.a. vurdert opp mot kostnaden 
for miljøtiltaket og behov for eventuelle andre endringar i 
tilbodet på sambandet.

 

 

Vedlegg 1. Oversikt over riksvegferjesamband  
 
Samband 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Moss-Horten                         
Mortavika-Arsvågen                         

Hjelmeland-Skipavik-Nesvik   01.03.2021                     
Halhjem-Sandvikvåg                         
Anda-Lote                         
Lavik-Oppedal                         
Vangsnes-Hella-Dragsvik                         
Mannheller-Fodnes                         
Solevåg-Festøy                         
Molde-Vestnes                         
Volda-Folkestad                         
Halsa-Kanestraum                         
Bodø-Værøy-Røst-Moskenes                         
Bognes-Lødingen                         
Drag-Kjøpsvik                         
Bognes-Skarberget                         
              
Teiknforklaring             
Løpande kontrakt             
Erklært opsjon             
Ikkje erklært opsjon             
Kontrakt lyst ut/inngått             

 
Sambandet rv. 13 Lauvik-Oanes er ikkje med i oversikta då det blir avvikla som riksvegferjesamband frå 2020 ved opning av rv. 13 Ryfast.  
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SPØRSMÅL NR. 300

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal

Besvart 22. november 2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Spørsmål:

Som følge av nedleggingen av NRKs lisenskontor i Mo i 
Rana vil omkring 100 ansatte miste jobben. Ved oppret-
telsen av 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket i Mo 
i Rana, trodde de fleste av de ansatte ved lisenskontoret 
at de var sikret ny jobb. Det er de ikke. Svært lite er tilret-
telagt fra NRK og departementets side for å kvalifisere de 
100 ansatte til de nye jobbene.
 Hva vil statsråden og NRK foreta seg for å hjelpe, kval-
ifisere og sikre nye jobber til de 100 ansatte som snart står 
uten jobb?

Begrunnelse:

NRKs lisenskontor i Mo i Rana med ca. 100 ansatte av-
vikles fra årsskiftet. Som kompensasjon for bortfallet av 
arbeidsplassene ved lisenskontoret ble Nasjonalbibli-
otekavdelingen i Rana (NBR) tilført 70 stillinger til å arbei-
de med digitalisering. Imidlertid ble ikke de ansatte ved 
lisenskontoret gitt noen fortrinnsrett til disse jobbene. 
NRK har finansiert et fotokurs de ansatte ved lisenskon-
toret som ønsket det for bedre å kunne konkurrere om 
stillingene ved NBR. Kurset er imidlertid ikke tilstrekkelig 
for å kunne konkurrere om jobbene ved NBR. Situasjonen 
for statlige ansatte i Rana er nå meget bekymringsfull også 
som følge av at det i fjor ble besluttet å flytte ledelse ved 
Statens Innkrevingssentral fra Mo i Rana til Trondheim.
 De nye stillingene ved NBR oppfattes imidlertid å 
være attraktive. Dette dokumenteres i en overveldende 
søknadsmasse med over 500 søkere til de 40 stillingene 
som hittil er utlyst. I praksis vil dette kunne bety at ansatte 
ved NRKs Lisenskontor kan få problem på arbeidsmarke-
det i Rana.
 De tilsatte ved NRKs lisenskontor opplever situasjo-
nen som svært vanskelig. De ansatte og samfunnet rundt 
er kritisk til at det er skapt falske forhåpninger om nye ar-
beidsplasser og de ansatte slo seg til ro med at de fleste var 
sikret nye jobber. Dagens virkelighet provoserer naturlig 
nok lokalsamfunnet.  Man er også skuffet over at arbeids-
giver ikke har gjort mer for å forberede de ansatte på at de 
skal tre ut på arbeidsmarkedet. Av de som blir arbeidsle-
dige er det hittil bare to personer som har funnet seg noe 
annet å gjøre.  Det er ikke lagt til rette for faglig omstilling 
på det personlige plan i denne prosessen. Det er åpenbart 
at NRK og departementet kunne gjort mer i den forelig-
gende situasjon med å forberede og hjelpe de som blir 
arbeidsledig fra årsskiftet. Ikke minst sett i forhold til den 
situasjon de ansatte vil havne i, hvor det akutte behovet 

nå er å tilrettelegge for kvalifisering til nye jobber i sektor-
er der det kreves andre kvalifikasjoner enn mange av de 
ansatte ved lisenskontoret har.

Svar:

Både regjeringen og Stortinget er enige i at det er viktig å 
sikre statlige arbeidsplasser i Mo i Rana når NRKs lisen-
savdeling legges ned. Etableringen av 70 nye arbeidsplass-
er ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana er et stort bidrag 
til dette.
 Opprettelsen av de 70 nye stillingene ved Nasjonal-
biblioteket utgjør ingen virksomhetsoverdragelse, dette 
har regjeringen vært tydelige på hele veien. NRK-ansatte 
har følgelig ikke fortrinnsrett til de nyopprettede still-
ingene. Jeg har forståelse for at de ansatte ved NRKs lisen-
savdeling opplever situasjonen som usikker. NRK har gitt 
jobbgaranti til de ansatte ved lisensavdelingen frem til 31. 
mars 2020. Utover dette har NRK i samarbeid med Nas-
jonalbiblioteket tilrettelagt for et kurs som skal gjøre de 
NRK-ansatte bedre kvalifisert for de nyopprettede still-
ingene. Det har vært stor interesse for dette kurset blant 
de NRK-ansatte.
 Nasjonalbiblioteket har foreløpig lyst ut rundt 40 still-
inger. I løpet av høsten og vinteren skal til sammen 70 still-
inger lyses ut og besettes, med forbehold om Stortingets 
godkjennelse av regjeringens forslag til statsbudsjettet for 
2020. Det er NRKs ansvar å avvikle lisensavdelingen, men 
Kulturdepartementet har hatt og vil fortsatt ha dialog 
med NRK om hvordan NRK kan legge best mulig til rette 
for de ansatte.
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