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Oversikt over spørsmålsstillere og  
besvarte spørsmål (301 - 450) for sesjonen  2019-2020 

Partibetegnelse:

A Arbeiderpartiet FrP Fremskrittspartiet
H Høyre KrF Kristelig Folkeparti
MDG Miljøpartiet De Grønne R Rødt
Sp Senterpartiet SV Sosialistisk Venstreparti
Uav Uavhengig representant V Venstre

Andersen, Karin (SV) 369, 393, 445
Asheim, Henrik (H) 355, 356
Asphjell, Jorodd (A) 420, 421
Bastholm, Une (MDG) 424
Bjørnebekk-Waagen, Elise (A) 320, 346, 390
Bjørnstad, Sivert (FrP) 357
Bruun-Gundersen, Åshild (FrP) 314, 315
Christoffersen, Lise (A) 419
Eide, Petter (SV) 444
Elvenes, Hårek (H) 358
Engen-Helgheim, Jon (FrP) 326
Fagerås, Mona (SV) 410, 439
Fylkesnes, Torgeir Knag (SV) 407, 415
Giske, Trond (A) 441
Gjelsvik, Sigbjørn (Sp) 327, 328, 387, 388, 447, 448
Grung, Ruth (A) 305, 308, 368, 370, 431
Gulati, Himanshu (FrP) 348, 400
Hagebakken, Tore (A) 337, 379
Hagen, Carl I. (FrP) 378
Haltbrekken, Lars (SV) 332, 333, 389, 406, 433, 440
Hamre, Torleif (SV) 401, 414
Hansen, Øystein Langholm (A) 360
Helland, Theodor Barndon (FrP) 450
Henriksen, Kari (A) 302, 342, 383, 422
Henriksen, Martin (A) 423, 425
Hjemdal, Silje (FrP) 371
Huitfeldt, Anniken (A) 339, 412
Ilsøy, Sigrid Simensen (Sp) 350
Iversen, Geir Adelsten (Sp) 352, 361
Kaski, Ragnhild H. (A) 403
Kaski, Kari Elisabeth (SV) 435, 438
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Myrseth, Cecilie (A) 307
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Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

SPØRSMÅL NR. 301

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal
Besvart 27. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Mener statsråden en nybygget båt ikke kan ha gjennom-
gått prøvedrift for å kunne få støtte fra Enova i forbindelse 
med kjøp, og vil statsråden i så tilfelle vurdere å endre krit-
eriene for Enova-støtte til også å inkludere støtte til 0-ut-
slippsfartøy som har vært i prøvedrift?

Begrunnelse:

«GMV Zero» er verdens første rene batterielektriske røk-
terbåt og er produsert ved Grovfjord Mekaniske Verksted 
AS. Verftet mottok støtte fra Innovasjon Norge/Skattefunn 
til utvikling og bygging av båten. Etter at båten var ferdig 
bygget, var det behov for å teste ut båten og det ble gjort 
avtale med Trollvika Drift AS gjennom en låneavtale. En 
viktig grunn til prøvedriften var logging av energiforbruk 
samt utprøving av energi- og effektstyringssystemet som 
ble utviklet i samarbeid med UiT Narvik. Under prøvedrif-
ten ble det avdekket behov for noen mindre justeringer 
av hardvare og programvare. Etter en testperiode på 13 
mnd., var båten klar for salg. Det kunne da dokumenteres 
at dette er et fartøy med null utslipp av klima gasser og 
helseskadelige partikler, og som kunne utføre de arbeid-
soppgavene som var nødvendig på en oppdrettslokalitet 
uten bruk av en rekkeviddeforlenger i form av dieselmo-
torer. Etter en grundig uttesting var GMV Zero klar som et 
salgbart produkt.
 Slik regelverket er utformet for støtte til omstilling 
til 0-utslippbåter, stilles det krav til at båten ikke tidlig-
ere har vært i solgt og i bruk av andre aktører, derfor har 
aktuell kjøper fått avslag fra Envoa om støtte til innkjøp. 

Grovfjord Mek verksted har poengtert at det var nødven-
dig å følge båten og registrere driftsdata over i alle fall 1 år, 
helst 1,5 (en generasjon laks). Dette er tross alt første rene 
batteribåt, og det ville vært svært vanskelig å selge denne 
inn i markedet før man har dokumentert at den er anven-
delig i alle operasjoner og om vinteren.
 Da det er politisk mål å redusere klimautslippene fra 
alle sektorer i Norge, er det viktig at det legges til rette for 
at også oppdrettsnæringen bidrar i denne omstillingen.
 Enovas rolle er å fremme tiltak som reduserer kli-
mautslipp som skal bidra til at Norge når sine klimaforp-
liktelser for 2030.

Svar:

Klima- og miljødepartementets styring av Enova skjer 
på et overordnet nivå, hovedsakelig gjennom fireårige 
avtaler. Formålet til Enova er å bidra til reduserte klima-
gassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt 
teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til re-
dusert klimagassutslipp. Innenfor rammene av avtalen er 
det opp til Enova å prioritere mellom områder, utforme 
programmer og tildele støtte til enkeltprosjekter slik at 
målene nås mest mulig effektivt.
 Enova skal prioritere innsatsen der mulighetene for å 
påvirke utviklingen er størst og utforme virkemidler med 
sikte på å utløse prosjekter som ellers ikke ville bli reali-
sert. Jeg mener dette er viktige og riktige prinsipper som 
bidrar til effektiv utnyttelse av midlene vi stiller til dis-
posisjon gjennom Enova. Som representanten påpeker 
har verftet i dette tilfelle fått støtte fra Innovasjon Norge 
og Skattefunn for å utvikle og bygge båten som så har 
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vært i drift hos en aktør i 13 måneder. Støtte fra Enova vil 
dermed ikke være utløsende for realiseringen av prosjek-
tet ettersom båten allerede er bygd og vil da hverken bidra 
til ytterligere teknologiutvikling eller utslippskutt.
 Inneværende styringsavtale med Enova skjerper 
innsatsen på klimaområdet. Det innebærer en økt satsi-
ng på å redusere utslipp i transportsektoren og andre ik-
ke-kvotepliktige næringer og innovative løsninger tilpas-

set lavutslippssamfunnet. Enova har en bred satsing rettet 
mot transport og maritim sektor og har bidratt til utstrakt 
batteriinstallasjon på alt fra turistbåter til ferger og last-
eskip, utbygging av en grunnleggende landstrøminfra-
struktur langs kysten og uttesting av innovative løsninger 
knyttet til både skip og infrastruktur på land. Siden 2015 
har Enova bevilget om lag 2,3 mrd. kroner til prosjekter i 
maritim sektor.

SPØRSMÅL NR. 302

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Henriksen
Besvart 22. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Statens belønningsavtale med Kristiansand kommune ut-
løper i mai 2020 og i følge Fædrelandsvennen er arbeidet 
med å kvalitetssikre Gartnerløkka stoppet.
 Hva er statsrådens fremdriftsplan for å få kval-
itetssikret Gartnerløkka og komme i mål med ny avtale 
og, kan statsråden garantere at belønningsmidlene i ny 
avtale vil videreføres på omtrent samme nivå eller økt i 
forhold til dagens avtale?

Svar:

I tråd med regjeringspartia sin bompengeavtale, legg 
regjeringa til grunn å vidareføre belønningsmidlar i Kris-
tiansand på 2019-nivå etter at noverande avtale går ut. 
Kristiansand (Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand 
kommune) har fått utbetalt 90 mill. kr i belønningsmidlar 
i 2019, i tråd med inneverande avtale. Ei vidareføring av 
belønningsmidlane på 2019-nivå i Kristiansand, Busker-
udbyen, Nedre Glomma og Tromsø, er foreslått i Prop. 1 
S (2019-2020). Grenland har belønningsavtale som varar 
ut 2020. I tråd med dette tek eg sikte på å sende eit brev til 
Kristiansand der eg mellom anna vil formidle at byområ-
det kan søkje om ny belønningsavtale innanfor ordninga 
sine retningsliner.
 Når det gjeld riksvegprosjektet E18/E39 Gartnerløk-
ka-Kolsdalen har eg avventa eit lokalt initiativ om å drøfte 
vidare framdrift for prosjektet. Bakgrunnen for dette er at 
lokale myndigheter har gått inn for å avgrense fase 2 av 
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen til berre å 
vidareføre noverande bompengeopplegg for å delfinan-
siere Gartnerløkkaprosjektet og nokre programområ-
detiltak i Kristiansandsregionen. Det er no knytt uvisse til 

om lokale myndigheter stiller seg bak prosjektet. Per dags 
dato diskuterast prosjektet lokalt, og man skal ta stilling 
til prosjektet i bystyremøte i Kristiansand førstkomande 
onsdag. Gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) gjen-
nomførast ikkje berre ei kvalitetssikring av kostnadssida i 
prosjekt, men også ei vurdering av ei rekke andre faktorar 
som eksempelvis eit oppdatert anslag for samfunnsøkon-
omisk lønsemd for det valde konseptet og viktigast i 
denne samanhengen: finansieringsopplegget. Før det er 
avklart lokalt om man vil gå vidare med prosjektet er det 
difor vanskelig å sjå føre seg at prosjektet kan gjennomgå 
KS2.
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SPØRSMÅL NR. 303

Innlevert 13. november 2019 av stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg

Besvart 21. november 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

34 videregående skoler har i høst tatt i bruk et nytt data-
system «Visma In School» med en rekke feil og mangler. 
Planen er at systemet skal rulles ut til alle videregående 
skoler i landet fra neste år.
 Deler statsråden min bekymring for å rulle ut et ufer-
dig system med mange feil i hele landet, og hva har stats-
råden foretatt seg i saken for å unngå at dette blir et nas-
jonalt mageplask?

Begrunnelse:

34 videregående skoler i Akershus fikk i høst innført et 
nytt administrativt datasystem kalt Visma In School. 
Planen er at systemet skal rulles ut til alle videregående 
skoler i landet fra neste år. Men både skoleledere, lærere 
og elever har i høst fortalt om et system med en rekke 
feil og mangler, som gjør at elevene går til feil klasserom, 
ikke får opp timeplanen sin, at fravær registreres feil og at 
anmerkninger og meldinger ikke kommer frem. Leder i 
Utdanningsforbundet Steffen Handal har uttalt til Aften-
posten at innføringen av Visma In School er en skandale.

Svar:

I likhet med representanten Solberg har jeg notert meg 
at innføringen av det nye datasystemet i Akershus har 

bydd på utfordringer. Gode og stabile arbeidsverktøy er 
viktige i et hvert yrke, og hvis verktøyene ikke virker som 
de skal er det vanskelig å gjøre jobben sin. Jeg har derfor 
stor forståelse for at det er en krevende situasjon for både 
lærere og skoleledere, og ikke minst elevene, som også op-
plever utfordringer knyttet til fraværsføring, timeplaner 
og oversikt over rom.
 Videre vil jeg påpeke at anskaffelse og drift av IT-sys-
temer er fylkeskommunenes eget ansvar. Selv om fylke-
skommunene nå står i en vanskelig situasjon, har jeg tillit 
til at de sammen med leverandøren vil lære av de feilene 
som er gjort. Jeg har også en klar forventning om at de løs-
er problemene før de implementerer systemet i flere vide-
regående skoler.
 Avslutningsvis vil jeg gjerne påpeke at denne saken 
illustrerer en generell utfordring som jeg er opptatt av. 
Innkjøpsprosesser for skoleeier har i løpet av kort tid gått 
fra å handle om innkjøp av skolebøker og fysisk materiell, 
til å bli et komplekst system som også inkluderer digitale 
læringsressurser, digitale enheter og annen digital infra-
struktur. Denne kompleksiteten stiller større krav til kom-
petanse hos innkjøper. Som en videreutvikling av digi-
taliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021 
ønsker jeg å utarbeide en handlingsplan i samarbeid med 
blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet og KS. Handlingsplanen skal blant annet se på mulige 
tiltak som kan støtte innkjøpsprosessene i kommuner og 
skoler.

SPØRSMÅL NR. 304

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 21. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

Hvordan mener statsråden at det er i tråd med en satsi-
ng på desentralisert utdanning at lærerutdanningene på 
Helgeland skal stå uten fagmiljø eller tilpassede lokaler, 
og med over halvparten av undervisningen 30 mil uten-
for regionen, samtidig som det fagmiljøet som raseres på 

Nesna var blant landets beste innen akkurat desentrali-
sert utdanning?

Svar:

Nord universitet har opplyst at endringene som universi-
tetet har vedtatt skal gi flere lærere og sykepleiere til Hel-
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geland. Dette skal møte etterspørselen Helgelandskom-
munene har etter kandidater fra disse utdanningene.
 Universitetet legger opp til å dekke behovet for flere 
sykepleiere gjennom en fulltids campusbasert syke-
pleieutdanning i Mo i Rana, som de siste årene er utvidet 
med flere studieplasser. I år er det tatt opp 70 studenter til 
denne utdanningen. På sikt vil Nord universitet også vur-
dere å utlyse en samlingsbasert deltids sykepleieutdan-
ning i Mo i Rana.
 For å få flere utdannede lærere til Helgeland, op-
plyser Nord universitet at de vil tilby mastergrad i 
grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 som fulltidsstudi-
um med samlinger i Mo i Rana, fra høsten 2020. Bachelor 
i barnehagelærerutdanning vil bli vil bli tilbudt som en 
samlingsbasert utdanning i Mo i Rana fra 2021.
 Videre opplyser universitetet at næringslivet på Helge-
land etterspør økonomisk og administrativ kompetanse. 

Nord universitet fortsetter med både bachelor i økonomi, 
digitalisering og forretningsutvikling som campusbasert 
heltidsstudium og Master of Business Administration i 
teknologiledelse som et samlingsbasert deltidsstudium i 
Mo i Rana. Universitetet har også tilbud om bachelorut-
danning i sosialt arbeid på Helgeland. Dette studiet lyses 
ut i en syklus med opptak hvert fjerde år, og neste opptak 
er 2021.
 I tillegg til de gradsgivende utdanningene opplyser 
Nord universitet at det vil bli tilbudt flere kortere studi-
er innen pedagogikk, veiledning innen helsevitenskap og 
økonomi og ledelse i Mo i Rana.
 Universitetet opplyser at i løpet av de neste fem årene 
har universitetet en ambisjon om å øke studenttallet ved 
studiested Mo i Rana fra ca. 500 til 1 000.

SPØRSMÅL NR. 305

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 20. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å legge til rette for 
elektriske fly i kommersiell luftfart. Flere aktører, og der i 
blant Avinor, arbeider for at den første kommersielle ele-
ktriske flytilbudet mellom Stavanger og Bergen skal være 
i drift fra 2023.
 Vil realisering av kommersielle elektriske fly få kon-
sekvenser for andre planlagte infrastrukturinvesteringer i 
samme region?

Svar:

Regjeringa ønskjer å vere i front kva gjeld nye teknologiske 
løysingar for å gjere transportsektoren meir miljøvennleg. 
Regjeringa har difor bedt Avinor og Luftfartstilsynet arbei-
de med fremtidas teknologi for meir miljøvennleg luftfart. 
Avinor skal, saman med Luftfartstilsynet, etter planen før 
jul leggje fram for departementet eit program for innfas-
ing av elektriske fly i norsk luftfart. Denne planen vil så bli 
handsama i Samferdselsdepartementet. Eg kjenner difor 
enno ikkje til kva Avinor og Luftfartstilsynet vil foreslå og 
kva resultatet av handsaminga av programmet vil vere. 
Det er difor på noverande tidspunkt for tidleg å meine 
noko om kva for konsekvensar dette vil kunne få for an-

dre planlagde infrastrukturinvesteringar. Det er likevel 
lite sannsynleg at vi vil ha komersielle flygningar med el-
fly i 2023 slik representanten antyder.
 Regjeringa er oppteken av å ha eit godt fagleg beslut-
ningsgrunnlag i samband med framlegginga av neste Nas-
jonale transportplan (NTP), kor ei heilskapleg vurdering 
av infrastrukturen i Norge skal omtalast. Dette program-
met vil, i tillegg til rapport frå ekspertutvalet som har sett 
på teknologi og framtidas transportinfrastruktur og det 
regjeringsoppnemnde Luftfartsutvalet som ser på konkur-
ransekraften i luftfarten, vere viktige kunnskapsgrunnlag 
for mellom anna den kommande NTP som Regjeringa vil 
leggje fram for Stortinget.
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SPØRSMÅL NR. 306

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Terje Aasland

Besvart 22. november 2019 av statsminister Erna Solberg

Spørsmål:

Kan statsministeren forklare hva hun egentlig mener med 
denne uttalelsen og vil hun garantere for at Stortinget skal 
få seg forelagt en egen sak som en oppfølging av havb-
ruksskatteutvalget?

Begrunnelse:

I Klassekampen 14.11.19 kan vi under overskriften 
«Avspiser utvalget» lese statsministerens uttalelser om 
vurderinger som er gjort av Havbruksskatteutvalget. I ar-
tikkelen er det vanskelig å få rede på hva statsministeren 
mener jamfør følgende sitat:

 «Det som er i ferd med å skje med hurtigtogsfart, er ifølge 
Solberg dette: - Det er landbaserte løsninger. Ulike biter. Vi har 
verken et godt nok konsesjonssystem eller alt mulig sånt. Så det 
er noen biter i dette som kommer til å forandre seg ganske mye 
i teknologien i løpet av ganske få år, som også kan gjøre at noen 
av de vurderingene de har gjort om i hvilken grad det faktisk er 
en ressursrente av den typen, ikke er like relevant. Så jeg tror fak-
tisk det er en teknologiutvikling som gjør at disse spørsmålene 
vil måtte sees i et litt annet lys i løpet av få år.»

Svar:

Spørsmålet er overført fra statsministeren til finansmin-
isteren som er ansvarlig for oppfølging av Havbruksskat-
teutvalget.
 Jeg vil minne om bakgrunnen for at regjeringen satte 
ned Havbruksskatteutvalget. Stortingsrepresentanter fra 
SV fremmet i Dokument 8:192 S (2017-2018) forslag om 
å be regjeringen utrede og legge frem forslag om en avgift 
per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg (produksjon-
savgift). Ved behandlingen i Stortinget ble det flertall for 
å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som 
skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for 
beskatning av havbruksnæringen, se følgende vedtak:
 “Stortinget ber regjeringen om å nedsette et parts-
sammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som be-
handler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, 
herunder produksjonsavgift og grunnrentebeskatning/
ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at 
vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige 
inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt 
areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst. 
Utredningen må også vurdere den internasjonale konkur-
ransesituasjonen for havbruksnæringen, forutsetninger 
for lønnsomhet, risikoen ved biologisk produksjon i sjø, 
samt hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker sysselset-

tingen og industrialisering i Norge og forholdet mellom 
norsk og utenlandsk eierskap. Beskatningen må innrettes 
slik at næringen har et godt grunnlag for kunnskapsut-
vikling, innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst.
 Saken må sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte 
på mulig ikrafttredelse medio 2020. Havbruksfondets 
innretning og fordeling ses i sammenheng med annen 
beskatning.”
 I tråd med Stortingets vedtak nedsatte regjeringen 
Havbruksskatteutvalget, som 4. november 2019 leverte 
sin utredning i NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruks-
virksomhet. Utredningen ble sendt på høring samme dag 
som den ble mottatt, med høringsfrist 4. februar 2020.
 Regjeringen imøteser nå høringsinnspill på alle del-
er av rapporten. Det gjelder også hvordan teknologisk 
utvikling kan påvirke fremtidig grunnrente i havbruk-
snæringen og hvilken betydning det eventuelt har for 
utforming av skattesystemet for havbruk. Utviklingen av 
landbaserte gjennomstrømmingsanlegg er et eksempel 
på en slik utvikling. Regjeringen vil i tråd med anmod-
ningsvedtaket komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
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SPØRSMÅL NR. 307

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth
Besvart 19. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Kan forsvarsministeren forklare hvorfor flyttingen av 
skvadronen på Bardufoss til Rygge er i gang samtidig 
som Luftambulansetjenesten ikke klarer å opprettholde 
beredskapen i Nord på egen hånd?

Begrunnelse:

7. november ble det meldt at Luftambulansetjenesten HF 
og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode 
Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre 
med 24 timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt 
tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i 
Finnmark. Helseminister Høie innrømmet i Stortinget 6. 
november at beredskapen under ny operatør ikke var god 
nok, og dårligere enn våren 2019 og hele 2018. Samtidig 
flyttes skvadronen på Bardufoss til Rygge, noe Arbeider-
partiet har advart mot.

Svar:

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. novem-
ber 2019 med spørsmål fra stortings-representant Cecilie 
Myrseth om hvorfor flyttingen av skvadronen på Bardu-
foss til Rygge er i gang samtidig som Luftambulansetje-
nesten ikke klarer å opprettholde beredskapen i nord på 
egen hånd. Forsvarsministeren har erklært seg inhabil i 
denne saken, og jeg svarer derfor som settestatsråd.
 Regjeringen la i Prop. 85 S (2017-2018) frem en plan 
for en delt helikopterløsning med Bell-helikoptrene som 

ivaretar Stortingets ambisjon om økt helikopterkapasitet 
til spesialstyrkene, og som samtidig gir Hæren helikop-
terstøtte fra Bardufoss. Stortingets flertall sluttet seg til 
regjeringens plan i forbindelse med behandlingen av 
budsjettet for 2019. Regjeringen har allerede i inneværen-
de år, i tråd med Stortingets beslutning, startet arbeidet 
med å etablere en delt løsning med 15 Bell 412-helikoptre 
på Rygge og tre helikoptre på Bardufoss. Det er innenfor 
forsvarssjefens ansvarsområde å legge en konkret plan 
for hvordan dette skal gjennomføres. Justis- og bered-
skapsdepartementet vil fra 1. januar 2020 etablere en in-
terimløsning med ett helikopter på en times beredskap 
i Hammerfest. Forsvaret vil samtidig bistå politiet ved å 
videreføre helikopterberedskap på Bardufoss med ett he-
likopter på en times beredskap frem til Justis- og bered-
skapsdepartementet har etablert endelig løsning, senest 
innen 1. juli 2020.
 Luftambulansetjenesten ligger under Helse- og om-
sorgsdepartementet. Dette er ikke en del av Forsvarets op-
pdragsportefølje, og Forsvaret har derfor heller ikke noe 
ansvar for denne tjenesten. Luftambulansetjenesten har 
etter operatørbytte hatt utfordringer med å opprettholde 
beredskapen, og Forsvaret har ved flere anledninger etter 
anmodning bistått med Bell helikopter i Finnmark. Dette 
skjer etter en vurdering av hver enkelt bistandsanmod-
ning, og har ikke sammenheng med Stortingets beslut-
ning om flytting av helikoptre til Rygge. Dette betyr også 
at Forsvarets helikopter vil kunne bistå uavhengig av hvor 
helikoptrene til daglig er lokalisert. Det er nylig besluttet 
at Forsvaret skal bistå med ett Bell 412-helikopter på am-
bulanseberedskap fra Kirkenes frem til jul 2019.

SPØRSMÅL NR. 308

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 22. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

I regjeringens handlingsplan for infrastruktur for alterna-
tive drivstoff står det at "Regjeringen vil legge til rette for 
rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom 

en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsba-
serte løsninger" og at "Regjeringen vil be NVE gå gjennom 
relevant regelverk for å sikre at hensyn til etablering av in-
frastruktur for alternative drivstoff er ivaretatt".
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 Hva er status på dette arbeidet, og hvordan vil stats-
råden følge det opp i tiden som kommer?

Svar:

Handlingsplanen inneheld ein rekkje punkter som bidreg 
til ei rask utbygging av infrastruktur for alternative drivst-
off. Ansvaret for fleire av dei konkrete punkta ligg i andre 
departement. Samferdselsdepartementet vil vere pådri-
var for at politikken nedfelt i handlingsplanen gjennom-
førast.
 Regjeringa gjer en kontinuerleg innsats for å støtte 
etableringa av infrastruktur for alternative drivstoff i 
transport.  Regjeringa ynskjer at utbygginga av infrastruk-
tur for alternative drivstoff  på eit så tidleg stadium som 
mogeleg skal gjennomførast utan tilskot.
 Vi har mange verkemiddel som byggjer opp under 
utbygginga av infrastruktur for alternative drivstoff. Reg-
jeringa stimulerer marknaden for infrastruktur for al-
ternative drivstoff fyrst og fremst med verkemiddel som 
aukar bruken av utslippsfrie køyretøy og fartøy. Dette er 
til dømes fritaka for avgifter når ein kjøper nullutslepps-
biler, CO2- avgift  på fossilt drivstoff, krav om at skipa som 
vert nytta på Kystruta kan koplast til landstraum,  redusert 
sats for el-avgift  ved bruk av landstrum til skip i næring og 
ulike krav om nullutsleppsteknologi i offentlege innkjøp.
 Eg følgjer utviklinga i salet av nullutsleppskøyretøy og 
rapporterer årleg om denne utviklinga i dei årlege stats-
budsjetta. Det er svært gledeleg at ein stadig større del av 
køyretøya i Noreg er nullutsleppskøyretøy. I dag utgjer el-
bilane om lag 9 prosent av personbilparken. I kommande 
budsjett vil eg også rapportera på korleis marknaden for 
infrastruktur for alternative drivstoff utviklar seg.
 Eg vil særleg nemne Enova som er regjeringa sitt vik-
tigaste verkemiddel for å fremme utviklinga av nullut-
sleppsteknologi i transportsektoren. Enova har ei rekke 
program som rettar seg mot investeringsstøtte til nullut-
sleppsteknologi, men også program retta mot investerin-
gar i infrastruktur som hurtigladestasjoner, landstraum 
og  hydrogenfyllestasjonar.
 Enova følger marknaden for infrastruktur tett og til-
passar sine program til marknadsutviklinga. Enova har 
støtta etablering av landstraum i fleire runder. Dei ser nå 
på kva som må til for å auke bruken av landstraum både 
på land og på skip. Enova legg opp til å ha klart eit nytt 
verkemiddel retta mot landstraum i 2020. Enova har og 
eit støtteprogram som rettar seg mot hurtigladestasjonar 
der marknaden enda er umoden, og har starta med Finn-
mark og Troms. Før jul vil Enova lyse ut ei ny runde retta 
mot Nordland og ytre Trøndelag. Eg er vidare svært nøgd 
med at vi i andre delar av landet ser at aktørar investerer i 
hurtigladerar utan offentlig stønad.
 Når det gjeld spørsmålet om punktet "regjeringen vil 
be NVE gå gjennom relevant regelverk for å sikre at hen-
syn til etablering av infrastruktur for alternative drivstoff 

er ivaretatt", har eg bedt olje- og energiministeren svare 
på dette. Han svarer:

 "Regjeringen er opptatt av å ha en nettregulering som 
sørger for en effektiv bruk av strømnettet slik at kostnadene 
for kundene blir lavest mulig. Det er også viktig å legge til rette 
for at alle som ønsker det får en rask og smidig tilknytning til 
strømnettet. NVE ved Reguleringsmyndigheten for energi 
(RME) har flere aktiviteter på disse områdene. Blant annet job-
ber RME nå med forslag til endringer i utformingen av nettleien. 
I hørings-dokumentet vil RME adressere hvordan dagens og 
fremtidig utforming av tariffene påvirker lønnsomheten av la-
deinfrastruktur. Det er Olje- og energidepartementet som vil 
fastsette eventuelle nye forskriftsbestemmelser.

 Av andre relevante tiltak vil Olje- og energidepartemen-
tet fremheve at regelverket for anleggsbidrag er endret med 
virkning fra 01.01.2019. Hovedregelen er at kunden kun betaler 
en forholdsmessig andel av investeringskostnadene. Nytt re-
gelverk setter også en grense for overskridelser som kan kreves 
dekket av kunden. Disse grepene sikrer at aktører som etablerer 
ladeinfrastruktur ikke dekker mer enn en rimelig andel av nød-
vendige nettinvesteringer. NVE bidrar inn i Miljødirektoratets 
prosjekt «Klimakur». En viktig del av dette prosjektet er å se på 
hvordan gjeldende regelverk bidrar til å holde kostnadene ved 
elektrifisering lavest mulig, samt sørge for at regelverket ikke 
skaper unødvendige barrierer.

 Når det gjelder kundenes tilgang til strømnettet jobber 
RME med oppfølging av tilknytningsplikten, og har satt ut et 
utredningsoppdrag om nye krav til nettselskapene. En sentral 
del av arbeidet er å sikre at tiden fra bestilling til nettilknytning 
blir kortest mulig."
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SPØRSMÅL NR. 309

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 25. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Agder OPS Vegselskap har ansvar for driften av strek-
ningen E18 Grimstad – Kristiansand. Spørsmålet om 
spordybde har vært et tilbakevennende tema for denne 
strekningen.
 Har selskapet fulgt opp avtalen som ligger til grunn 
for driften av veistrekningen, herunder krav til maksi-
mal spordybde, eller foreligger det tilfeller med brudd på 
avtalen, og hva går disse bruddene i så fall ut på?

Svar:

I følgje Statens Vegvesen har krava til spordjupn i kontrak-
ten vorte godt oppfølgde frå OPS-selskapet si side sidan 
strekningen vart teken i bruk i 2009. OPS-kontrakten still-
er strenge krav til OPS-selskapet kva gjeld oppfølging og 
rapportering. Ved avvik frå kontraktskrava skal det gjen-
nomførast trekk i dei månadlege betalingane til OPS-sel-
skapet. Så langt i kontraktsperioden er det gjennomført få 
trekk i dei månadlege betalingane, og ingen av trekka har 
vore med grunnlag i krava til spordjupn.

SPØRSMÅL NR. 310

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland

Besvart 25. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvor mange pasienter venter på TOO-behandling (tor-
tur- og overgrepsofre, samt pasienter med odontofobi) i 
de ulike fylkene?

Begrunnelse:

Statsråden ga i skriftlig spørsmål dok.nr.: 15:180 (2019-
2020) et godt og utfyllende svar på hvor lang ventetid det 
er for tannhelsebehandling i de ulike fylkene, for personer 
som kommer inn under gruppen tortur- og overgrepsofre 
samt odontofobi (TOO-pasienter).
 Dessverre viser det seg at kun tre fylker når måltallet 
om 8 uker eller mindre, når det gjelder ventetid til vurder-
ingssamtale. Hele seks fylker har en ventetid på over 10 
måneder, skriver statsråden i sitt svar. På den bakgrunn vil 
det være interessant å vite hvor mange pasienter som ven-
ter på behandling i de ulike fylkene.

Svar:

Fylkeskommunene organiserer et tilbud til personer som 
har vært utsatt for tortur eller overgrep og/eller har sterk 
angst for tannbehandling, basert på Stortingets buds-

jettbevilgning. Regjeringen har også i årets statsbudsjett 
foreslått å øke bevilgningen til dette tilbudet, slik at det til 
sammen vil være på 85 mill. kroner i 2020.
 I mitt svar til Stortingets president på spørsmål 180 
til skriftlig besvarelse redegjorde jeg for ventetidene fyl-
kesvis slik de er rapportert til Helsedirektoratet som for-
valter tilskuddsordningen. Fylkene har videre rapportert 
til direktoratet at per 1.1.2019 er det 1184 pasienter som 
venter på TOO-behandling, se tabellen under.
 Det er videre slik at antallet på venteliste for behan-
dling ikke nødvendigvis reflekterer behovet i fylket. Fylk-
ene er kommet ulikt i oppbyggingen av tilbudet, hvor 
noen har hatt tilbudet over lengre tid og har etablert et de-
sentralisert tilbud. Rogaland er et slikt fylke med TOO-til-
bud på fire steder og 166 på venteliste per 1.1.2019. Aker-
shus på den andre siden har et lite utbygget TOO-tilbud, 
men har bare 8 på venteliste. Det er grunn til å tro at når 
tilbudet blir mer kjent vil antallet som etterspør behan-
dling øke og ventetiden på behandling vil også kunne øke.
Tabellen under viser antallet pasienter per fylke som 
står på venteliste til TOO-behandling per 01.01.2019, 
rapportert til Helsedirektoratet. 
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Fylke Antall på venteliste per 01.01.2019
Østfold 48
Akershus 8
Oslo 105
Hedmark 29
Oppland 38
Buskerud 0
Vestfold 64
Telemark 76
Aust-Agder 42
Vest-Agder 31
Rogaland 166
Hordaland 163
Sogn og Fjordane 30
Møre og Romsdal 83
Nord-Trøndelag 45
Sør-Trøndelag 162
Nordland 47
Troms 35
Finnmark 12
Totalt: 1184

 Neste år vil dette fylkeskommunale tilbudet til per-
soner som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep og 
personer med sterk angst for tannbehandling bli evaluert. 
Evalueringen vil kunne gi innsikt i behovet for tilbudet og 

pasientene som benytter seg av det. Evalueringen vil gi 
viktig kunnskap som jeg vil ta med i videreutviklingen av 
tilbudet for disse pasientene.

SPØRSMÅL NR. 311

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Audun Lysbakken
Besvart 22. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hva er utenriksministerens holdning til den dramatiske 
og alvorlige utviklinga i Bolivia, hva gjør Norge for å være 
pådriver for at demokratiet raskt gjenreises, at alle aktører 
avstår fra vold og at det gjennomføres et fullstendig fritt 
nyvalg hvor alle partier får stille sine kandidater på like 
vilkår?

Begrunnelse:

Utviklingen i Bolivia er svært alvorlig. Etter presidenten 
ble presset til å gå av meldes det nå om en svært farlig sit-

uasjon og vold mot både opposisjon, og organisasjoner 
som støtter den avgåtte presidenten. Det er viktig at vold-
en nå opphører og at sivile beskyttes. Det bør tas internas-
jonale initiativ for å legge press på å stanse voldsbølgen 
og sørge for at parlamentet kan tre sammen for å starte 
prosessen mot et nyvalg.
 Spørsmålsstiller forventer at den norske regjeringen 
nå tar tydelig stilling og kritiserer militærets maktbruk. 
Og videre, at Norge, gjerne sammen med andre land, er 
en pådriver for at demokratiet raskt gjenreises i Bolivia, at 
alle aktører avstår fra vold og at det gjennomføres et full-
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stendig fritt nyvalg hvor alle partier får stille sine kandi-
dater på like vilkår.

Svar:

Situasjonen i Bolivia er bekymringsfull og vi følger situas-
jonen nøye. De siste ukene skal minst 30 mennesker ha 
mistet livet i forbindelse med protestene i landet. Både 
FNs høykommissær for menneskerettigheter og Den 
interamerikanske menneskerettighetskommisjonen 
melder om mulig unødvendig eller uforholdsmessig bruk 
av makt fra politiets og hærens side. Dette er dypt urovek-
kende. Alle aktører må avstå fra voldsbruk og drapene må 
etterforskes.
 For å unngå ytterligere destabilisering er det vesent-
lig med en samlende og forsonende linje. FNs generalse-
kretærs personlige utsending til Bolivia er i samtaler med 
politiske partier og andre aktører i landet, og vi håper dette 
kan bidra til å roe situasjonen. Bolivias biskoper sammen 
med EU og FN har gjennom den siste uken forsøkt å få i 
gang en dialogprosess med deltakelse fra MAS-partiet, 
partiet til tidligere president Evo Morales. MAS besluttet 

onsdag 20. november å vende tilbake til sine plasser i Nas-
jonalforsamlingen for å delta i arbeidet med forslag til lov 
om nyvalg, basert på ett forslag fra interimregjeringen og 
ett fra MAS. Det tas sikte på vedtak fredag 22. november.
 FNs høykommissær for menneskerettigheter har 
sendt et team til Bolivia for å samle inn informasjon om 
menneskerettighetssituasjonen, og Den interameri-
kanske menneskerettighetskommisjonen planlegger et 
besøk til Bolivia denne uken. Disse organisasjonene gjør 
en viktig jobb, på et område som er høyt prioritert av reg-
jeringen. De har gjennom mange år mottatt betydelige 
bidrag fra Norge.
 Dialog vil være nødvendig for å få en fredelig løsning 
på krisen. Det er viktig å sikre at et fritt og inkluderende 
nyvalg blir gjennomført innen 90 dager. Det er vesentlig 
at denne tidsfristen overholdes og at folkets vilje får utt-
rykkes fritt. Dette er den eneste farbare veien for å sikre 
respekt for menneskerettighetene og demokratiske prin-
sipper. Derfor er det også et positivt steg at Bolivias lovgiv-
ende forsamling har valgt en ny ledelse og nå diskuterer 
konkrete forslag for veien mot et nytt valg.

SPØRSMÅL NR. 312

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 22. november 2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Spørsmål:

At importen øker, samtidig som man er fullt klar over 
at selvforsyningsgraden i Norge reduseres er bekym-
ringsverdig.
 Hvilke tiltak ser statsråden for seg å iverksette om en 
naturkatastrofe, krig eller en annen form for hendelse 
oppstår, og vi av disse årsaker blir nødt til å ta utgang-
spunkt i en for lav selvforsyningsgrad, der import ikke vil 
være mulig?

Begrunnelse:

Samtidig som matjord blir tatt ut av drift i rekordfart, 
synker andelen dyrka mark per innbygger, og historisk 
lav. Det siste drøye tiåret er arealet av åpen åker på re-
dusert med om lag 250 000 daa bare på Østlandet. Dette 
inkluderer også matjord som omdisponeres til bolig- og 
næringsformål.
 På samme tid, blir det kutta produksjonen av 100 
millioner liter melk. Dette tilsvarer produksjonen fra 

flere hundre gårder i landet. Samtidig økte importen av 
meieriprodukter ifra 2017 til 2018 med 2500 tonn.
 Regjeringen skriver på sine nettsider at ut ifra et 
beredskapshensyn bør et samfunn produsere så mye som 
mulig av maten innbyggerne i landet trenger selv.
 Viser til rapporten fra 2015 utarbeidet av NILF "Risiko- 
og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning".

Svar:

Det har lenge vært et mål for jordbrukspolitikken at norsk 
jordbruk skal produsere for å dekke innenlandsk etter-
spørsel etter det vi har naturgitt grunnlag for å produsere 
i Norge, innenfor de handelsbetingelsene vi har. På flere 
områder innen husdyrholdet har vi nå overproduksjon. 
Derfor er prioriteringen nå å øke produksjonen på om-
råder med markedsmuligheter, som korn, poteter, frukt og 
grønt. Selvforsyningsgraden er relativt stabil over tid, men 
varierer en del fra år til år med avlingene. Det ekstraor-
dinære tørkeåret 2018 ga selvsagt lav selvforsyningsgrad 
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og økt import, men det er ikke noe uttrykk for jordbrukets 
produksjonsevne og normalt importbehov. Det må også 
kunne karakteriseres som en naturkatastrofe, men ved 
hjelp av midlertidig økt import, ble befolkningens behov 
dekket. Det gir økt robusthet i forhold til de fleste kriser å 
ha flere bein å stå på.
 Det er krevende å øke selvforsyningsgraden vesentlig, 
fordi vi driver jordbruk langt mot nord, og arealer egnet til 
å produsere vegetabiler for menneskekonsum er begren-
set. Derfor vil vi alltid være avhengig av noe import. Og 
derfor består matsikkerhetsarbeidet i å ivareta produks-
jonsgrunnlaget, stor norsk produksjon og mest mulig 
stabile handelsforbindelser. Jeg vil minne om at i tillegg 
til å importere mat, importerer jordbruket også fôr og en 
rekke andre driftsmidler. Norge har også eksport av en del 
viktige produkter, og arbeid for robuste handelssystemer 
er en viktig del av matsikkerhetsarbeidet.
 Den løpende selvforsyningsgraden er ikke noe utt-
rykk for forsyningsevnen i en krisesituasjon. Avhengig 
av krisens art, kan selvforsyningen økes og forsyningen 
sikres gjennom omlegging av produksjon og kosthold, 
men handel med omverdenen vil også være viktig under 

kriser. Avsperring over noe tid blir ikke sett på som en del 
av trusselbildet. Men en høy selvforsyningsgrad er en vik-
tig del av matsikkerheten. I tillegg til å arbeide for økt pro-
duksjon av vegetabiler, arbeides det også godt med økt 
produksjon av grovfôr med bedre kvalitet og norskprodu-
serte proteinkilder. Slikt arbeid må pågå kontinuerlig.
 Samtidig er det viktig at norsk jordbruk oppretthold-
er en god produktivitetsutvikling og konkurransekraft 
mot import. Tapte markedsandeler på grunn av for svak 
konkurransekraft vil redusere selvforsyningsgraden. I 
tillegg er det viktig med produktutvikling og at forbruk-
erne prioriterer norskproduserte matvarer i størst mulig 
grad.
 I spørsmålet er det blant annet lagt som premiss at 
"matjord blir tatt ut av drift i rekordfart". Det er ikke riktig. 
Omdisponeringen er nå den laveste i dette århundret og 
nydyrkingen er langt større enn nedbyggingen.
 Jeg vil fortsette arbeidet med å øke produksjonen på 
norske ressurser, som sammen med mulighetene for im-
port, er avgjørende elementer i landets forsyningssikker-
het.

SPØRSMÅL NR. 313

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol
Besvart 26. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Kan helseministeren beskrive innholdet i anmodningen 
som er gitt til forsvaret om å bistå i flyambulansekrisen, og 
begrunne hvorfor det kun varer frem til jul?

Begrunnelse:

I Stortinget 6. november innrømmet helseministeren at 
et beredskapsnivå for flyambulansen på 90 prosent ikke 
er godt nok og at det er pilotmangel flere steder, særlig 
i Kirkenes. Basen på Kirkenes var ute hele 46 timer nå i 
begynnelsen av november, og i hele Finnmark var tilg-
jengeligheten i samme periode på under 90 prosent.  Vi 
ligger nå an til å ikke få en tilfredsstillende beredskap i 
Nord før sommeren 2020, og vinteren er i full anmarsj. 7. 
november ble det meldt at Luftambulansetjenesten HF og 
Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Fors-
varet om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 
24 timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tid-

festet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Fin-
nmark.

Svar:

Helsedirektoratet har som kjent en samarbeidsavtale 
med Forsvaret om gjensidig bistand. Det er med utgang-
spunkt i denne avtalen Helse Nord RHF har anmodet om 
bistand for å umiddelbart kunne styrke sin beredskap i 
luftambulansetjenesten i Finnmark.
 Hovedbegrunnelsen for anmodningen om bistand 
fra Forsvaret er å sikre luftambulanseberedskap for de 
minste flyplassene i Øst-Finnmark. De fleste flyplassene 
på kysten av Finnmark har kort rullebane og må betjenes 
av fly og piloter med særskilt godkjenning til å fly på ko-
rte rullebaner. Dette er den mest sårbare delen av ambu-
lanseflytjenesten.
 Forsvarets Bell 412SP helikopter er spesielt utrustet til 
ambulanseoppdrag, og har tidligere vist at det er i stand 
til å yte den type bistand Helse Nord RHF etterspør på 
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en god måte. I en situasjon med varierende tilgang på 
kortbanefly vil dette bidraget fra Forsvaret bety økt trygg-
het og sikkerhet for befolkningen spesielt på kysten av 
Øst-Finnmark.
 I første omgang har Helse Nord RHF bedt om at op-
pdraget skal vare frem til julen 2019. Frem til dette er det 
forventet at bemanningssituasjonen hos den sivile op-
eratøren vil være betydelig bedre når man nå har fått på 
plass en ny tariffavtale, samt godkjenning av nye fartøys-

jefer og styrmenn. Med den nye avtalen mellom Babcock 
og flygerforeningen har man fått en løsning for bedre dis-
ponering av pilotene mellom Østlandet og Nord-Norge, 
samt blitt enige om endringer som vil sørge for at stand 
by-pilotene raskere kan komme seg til baser hvor det er 
sykdom eller andre forfall.
 Beredskapssituasjonen vil bli vurdert fortløpende for 
å sikre befolkningen tilgang på nødvendig akuttmedisin-
ske tjenester.

SPØRSMÅL NR. 314

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen
Besvart 20. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Vil Helseministeren godkjenne søknad om offentlig au-
torisasjon for naprapater og osteopater?

Begrunnelse:

Fremskrittspartiet har i flere år kjempet for at naprapater 
og osteopater skal få offentlig godkjenning og autorisas-
jon som helsepersonell.
 Hvert år er det 1,1 millioner behandlinger som utføres 
av naprapater og osteopater i Norge. Dette er ikke alter-
nativ behandling, men en ordinær behandling av muskel- 
og skjelettlidelser på linje med den behandling man kan 
få hos fysioterapeut eller kiropraktor. Fremskrittspartiet 
mener det må være opp til pasientene selv å velge den 
behandlingsformen som virker best på sine muskel- og 
skjelettlidelser.
 Gjennom å gi naprapater og osteopater offentlig 
autorisasjon vil man ivareta pasientsikkerheten. Med 
autorisasjon på plass kan det stilles krav om 4årig høys-
koleutdanning og standarder for praktisering av disse 
helseyrkene. En autorisasjon innebærer også bedre forut-
setninger for myndighetene til å utøve tilsyn og kvalitet-
skontroll av yrkesgruppene. Det er viktig for pasientene å 
vite at de kommer til autorisert helsepersonell når de får 
behandling.
 Nordisk råd har enstemmig støttet opp om at oste-
opater skal få en egen nordisk autorisasjonsordning. Av 
de andre landene i Norden har allerede Island, Finland og 
Danmark gitt osteopater offentlig autorisasjon. Naprapa-
tene har offentlig autorisasjon i Sverige og Finland.
 Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og KrF inviterte 
disse yrkesgruppene å søke om autorisasjon i desember 

2018. Undertegnede er kjent med at Helsedirektoratet nå 
har behandlet søknadene.

Svar:

Som representanten viser til har Helsedirektoratet nylig 
utredet anmodninger om å autorisere blant annet oste-
opater og naprapater i henhold til helsepersonelloven. 
Helse- og omsorgsdepartementet mottok 11. november 
2019 direktoratets utredning hvor det anbefales å ikke au-
torisere disse gruppene. Direktoratet har også vurdert au-
torisasjonsanmodning fra paramedisinerne, logopedene 
og ortopediteknikerne, og det anbefales å autorisere par-
amedisinerne.
 Direktoratets utredning ble 11. november 2019 
oversendt blant annet Norsk Osteopatforbund og Norg-
es Naprapatforbund med frist til 13. januar 2020 for å gi 
kommentarer og ytterligere innspill. Basert på slike inn-
spill, og eventuelt behov for ytterligere vurdering fra di-
rektoratets side som følge av dette, vil departementet ta 
endelig stilling til videre oppfølging av autorisasjonsan-
modningen fra disse gruppene.
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SPØRSMÅL NR. 315

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen
Besvart 20. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Vil helseministeren innføre krav om at kun autorisert 
helsepersonell kan utføre kosmetiske injeksjoner og be-
handlinger i Norge?

Begrunnelse:

Vi har sett flere eksempler på mennesker som får kom-
plikasjoner etter å ha utført kosmetiske behandlinger 
hos folk som ikke er helsepersonell. Helsekontrollen 
på TV2 hadde en reportasje om dette 14.november der 
vedkommende som har satt fillers er utdannet baker, og 
kun har tatt kurs for å kunne utføre denne behandlingen. 
Helsepersonell advarer og peker på at det kan føre til store 
komplikasjoner dersom man ikke har den nødvendige 
kompetansen. Det er ikke et regelverk på plass her, som 
gjør at hvem som helst kan ta et kurs, og deretter utføre 
kosmetiske injeksjoner og behandlinger. Dette skaper en 
utrygghet og er direkte farlig for forbrukerne, all den tid 
man ikke kan være trygg på at vedkommende som utfører 
behandlingene er autorisert og har reell kompetanse.

Svar:

Stortinget behandlet i 2018 et representantforslag om 
et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner. 
Stortinget fattet i den forbindelse følgende vedtak:
 Vedtak nr. 839 (2017–2018):
 Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang 
av og fremme forslag om regulering av tilbud og bruk av 
kosmetiske injeksjoner. Aldersbegrensninger, krav til be-
handlere og lokaliteter må være del av denne. Videre må 
sanksjonsmuligheter tydeliggjøres. Forbud mot markeds-
føring av kosmetiske injeksjoner og mot bestilling og bruk 
i private hjem bør være del av beslutningsgrunnlaget som 
fremlegges for Stortinget.
 Departementet har igangsatt en slik gjennomgang 
sammen med utredning av enkelte tilknyttede spørsmål, 
herunder Stortingets anmodningsvedtak nr. 851 (2017–
2018) om utredning av innstramming i reguleringen av 
kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi, særlig 
reklame som bidrar til usunt kroppsideal og som også når 
barn og unge.
 Et høringsnotat vil bli sendt på ordinær høring i løpet 
av 2020.

SPØRSMÅL NR. 316

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård
Besvart 22. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Vil statsråden sikre at det viktige tilbudet Vadsø ung-
domssenter ikke legges ned, slik at en region som allerede 
er presset på kompetanse i barnevernet ikke blir ytterlig-
ere svekket?

Begrunnelse:

Spørsmålsstiller viser til at en prosess etter tilsyn har ført 
til at daglig leder ved Vadsø ungdomssenter har valgt å fra-
tre stillingen, og at etter en mislykket rekrutteringsprosess 
har Bufetat kommer frem til at senteret bør legges ned.

 Varangerregionen er allerede presset for kompetanse 
i barnevernet, og Vadsø ungdomssenter er den eneste 
statlige institusjonen i flere hunder kilometers omkrets. 
Sosialistisk Venstreparti frykter at dette vil være en stor 
svekkelse av tilbudet til barna i regionen. Det er godt kjent 
at avstandene i Finnmark er svært store, og det vil gjøre at 
statlige kompetansemiljø på barnevernfag vil være svært 
langt unna.

Svar:

Institusjonstilbudet i barnevernet er et tiltaksområde der 
hensynet til kvalitet og rettssikkerhet står særlig sterkt. 
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Barna har ofte store og komplekse behov. Institusjonene 
har ansvar for å gi barna som oppholder seg der forsvarlig 
omsorg og behandling. Dette stiller store krav til kom-
petansen og kvaliteten i institusjonene.
 Det følger av barnevernloven at Bufetat har ansvaret 
for institusjonstilbudet. Ansvaret innebærer at Bufetat 
skal sørge for at det til enhver tid er et tilgjengelig og til-
strekkelig differensiert institusjonstilbud. Det er videre 
Bufetat som har ansvaret for å sørge for at institusjonstil-
budet holder forsvarlig kvalitet og som beslutter om det 
er grunnlag for videre drift. Ansvaret utøves på regionalt 
nivå, med sentralt nivå i Bufetat (Bufdir) som overordnet 
forvaltningsorgan. Det å vurdere om en institusjon holder 
forsvarlig kvalitet krever inngående kjennskap til lokale 
forhold og institusjonens forutsetninger for å ivareta bar-
na. Det må også ses hen til det samlede tilbudet i regionen. 

Loven legger derfor ansvaret for slike beslutninger til etat-
en. Det er for øvrig viktig å være oppmerksom på at fylkes-
mennene fører tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner. 
Dersom det avdekkes uforsvarlig drift kan fylkesmannen 
gi pålegg om å nedlegge driften.
 Departementet er orientert om at det over tid har 
vært kvalitetsutfordringer ved Vadsø ungdomssenter og 
utfordrende å rekruttere nødvendig kompetanse. Jeg er 
kjent med at etaten har lagt opp til en prosess som kan 
medføre nedleggelse av senteret. Det aller viktigste er 
hensynet til barna som bor der og jeg tar til etterretning at 
kravet til et forsvarlig tjenestetilbud er en sentral forutset-
ning bak etatens vurdering. Jeg er videre orientert om at 
en nedleggelse ikke vil gå utover Bufetats mulighet til tilby 
tiltak for barn som må bo utenfor hjemmet. Dette tar jeg 
til etterretning.

SPØRSMÅL NR. 317

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 21. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Hva er status for forslaget til ny finansavtalelov, og når 
planlegger statsråden å fremme en lovproposisjon for 
Stortinget?

Svar:

I svar 2. november 2018 på spørsmål nr. 248 til skriftlig 
besvarelse fra stortingsrepresentant Jenny Klinge, svarte 
daværende justis-, beredskaps- og innvandringsminister 
Tor Mikkel Wara at han tok sikte på å legge frem en propo-
sisjon om ny finansavtalelov for Stortinget i løpet av 2019. 
Arbeidet med proposisjonen er noe forsinket. Det tas nå 
sikte på å legge frem en proposisjon tidlig i 2020.

SPØRSMÅL NR. 318

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 21. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Det er foreslått en rekke endringer i den pågående proses-
sen med sentraliseringen av trafikkstasjonene til Statens 
vegvesen. Kan statsråden gi en samlet oversikt over hvilke 

endringer som er foreslått for de forskjellige trafikkstas-
jonene i landet?
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Svar:

Regjeringa legg til rette for gode tenester over heile landet. 
Dette er også bakgrunnen for at endringar no vert foreslått 
av Statens vegvesen. Vegvesenet arbeider systematisk for 
å digitalisere stadig fleire tenester, dette bidreg til ei stor 
desentralisering gjennom at offentlege etatar vert flytta 
heilt heim i stova til folk. Det er betre for den einskilde og 
ressursbesparande for staten. Dette er også grunnlaget for 
at Stortinget har sett klare forventningar til effektivisering 
av Statens vegvesen gjennom NTP.
 Statens vegvesen tilbyr i dag brukaretterspurde te-
nester på 81 stader. I revidert forslag til ny tenestelever-
ansemodell og – struktur er tilbodet foreslått redusert 
til 78 lokasjonar fordelt på trafikkstasjon, servicekontor, 
sambruksstasjon og oppmøtestad. I dette ligg forslag om å 
leggje ned fem tenestestader, samt å opprette to nye sam-
bruksstasjonar. Statens vegvesen har i forslaget lagt vekt 

på å oppretthalde fleire av dagens lokasjonar for dei te-
nestane som krev oppmøte og har eit høgt brukarvolum.
 Utgangspunktet for tilleggsvurderinga er at regjeringa 
er oppteken av å sikre gode tenester i heile landet. Vi vil 
no vurdere rapporten og vil sjå nøye på forslaga før vi tek 
ei avgjerd. Eg vil minne om at dette berre er forslag til en-
dringar og eit forslag til korleis tenestene vil kunne sjå ut i 
2024. Fram mot 2024 vil ytterligare tenester digitaliserast.
 Statens vegvesen har utforma ein detaljert oversikt 
over endringane som er foreslått for dei ulike trafikkstas-
jonane i vedlegg 2 til rapporten. Eg oppmodar represent-
anten til å sjå hen til oversikten for meir informasjon, via 
lenka under. Det blei dessverre avdekka enkelte feil i rap-
porten som ble sendt til Samferdselsdepartementet 6. no-
vember. No er heile rapporten kvalitetssikra og publisert 
på ny på Statens vegvesen sine heimesider:
 https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/
presse/nyheter/nasjonalt/endringer-i-forslag-for-framti-
dig-tjenestestruktur

SPØRSMÅL NR. 319

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Pollestad

Besvart 3. desember 2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Spørsmål:

Trygdeskandalen handler om at Norge ikke har fulgt opp 
sine internasjonale forpliktelser. Dette viser viktigheten 
av å være 100 % sikker på at enkeltpersoner ikke rammes 
av at norske ordninger ikke er i samsvar med internasjon-
ale forpliktelser.
 Kan statsråden garantere at forbudet mot pelsdyrhold 
er i tråd med internasjonale forpliktelser, og på hvilket 
konkret grunnlag er denne konklusjonen trukket?

Svar:

Regjeringen har lagt til grunn at forbudet mot hold av 
pelsdyr som er vedtatt av Stortinget, ikke er i strid med 
våre internasjonale forpliktelser. Forholdet til slike forp-
liktelser er vurdert i Prop. 99 L (2018-2019) Lov om forbud 
mot hold av pelsdyr, og jeg viser særlig til omtalen under 
6.3.2.
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SPØRSMÅL NR. 320

Innlevert 14. november 2019 av stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen
Besvart 25. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Mener statsråden det er riktig å bruke høye parkering-
savgifter til å subsidiere sykehusets økonomi, og hva vil 
statsråden gjøre for å sørge for at parkeringsavgifter ikke 
skaper ulikhet i innbyggernes mulighet til å besøke syke-
huset?

Begrunnelse:

Sarpsborg Arbeiderblad og Fredrikstad Blad har i høst for-
midlet erfaringer med parkeringspolitikken ved Sykehu-
set Østfold Kalnes.
 I august i år opplevde en innbygger at konen ble akutt 
syk og måtte legges inn på nevrologisk avdeling ved Syke-
huset Østfold Kalnes. Der måtte hun bli i ni døgn, før hun 
ble flyttet til Helsehuset i Fredrikstad. I løpet av disse ni 
døgnene brukte ektemannen 2 372 kroner på parkering.
 De høye prisene ekskluderer personer som er avhen-
gig av bil og personer med dårlig økonomi.
 Det enkelte sykehus parkeringspolitikk påvirker 
pårørende som ønsker å følge opp familie som er innlagt 
på sykehuset, i tillegg kan pasienter som kommer kjøren-
de til sykehuset oppleve store uforutsette kostnader til 
parkering.
 Sykehuset har nå varslet at de vil foreta en gjennom-
gang av sykehusets parkeringspolicy.
 I dag er det opp til det enkelte sykehus å sette parker-
ingssatsene. En gjennomgang av pris på parkering ved de 
ulike sykehusene viser et stort sprik i satser.

Svar:

Helse- og omsorgsdepartementet ba i mars 2008 de re-
gionale helseforetakene om å komme med forslag til 
hvordan parkeringstilbudet ved helseforetakene burde 
håndteres. Parkeringssituasjonen ved sykehusene ble 
kartlagt og vurdert i en egen rapport sendt til departe-
mentet høsten 2008. I rapporten ble det gitt en anbefaling 
i 13 punkter for hvordan parkeringstilbudet burde organ-
iseres for sykehusene.
 Helse- og omsorgsdepartementet fulgte opp saken og 
rapporten i foretaksmøtene for 2009 der det ble stilt krav 
om at de regionale helseforetakene skulle legge rappor-
ten til grunn for organisering av parkeringstilbudet ved 
sykehusene. I en av anbefalingene i rapporten fremgår det 
at inntekter fra parkeringsavgifter forutsettes kun brukt 
til dekning av kostnader ved drift av parkeringstilbudet. 
Med utgangspunkt i dette prinsippet vil prisene for bruk 

av parkeringstilbudet kunne variere fra sykehus til syke-
hus i forhold til type parkeringsarealer (parkeringshus, 
bakkearealer), tomtepriser og vedlikeholdsbehov man 
har for arealene mv.
 Parkeringsordningen ved helseforetakene ble eval-
uert i 2010, og i foretaksmøtene for 2011 ble kravet om 
at betaling for parkering kun skulle dekke kostnadene 
ved parkeringstilbudet ved sykehusene gjentatt. I tillegg 
skulle de rutiner som man har for parkering begrense 
risikoen for gebyrer, herunder bygge på prinsippet om et-
terskuddsbetaling.
 Det er de enkelte helseforetakene som forvalter park-
eringstilbudet ved sine helseinstitusjoner, og som følgelig 
kan tilrettelegge for parkeringsordninger for pasienter, 
pårørende og ansatte. Helseforetakene kan også fastsette 
regler for hvem som kan fritas for parkeringsavgift, men 
dersom noen fritas betyr det at andre må betale mer for 
parkeringen.
 Jeg tror det kan være nyttig for helseforetakene å gjen-
nomgå sin parkeringspolicy med jevne mellomrom. Jeg 
har notert meg at Sykehuset Østfold nå gjennomgår sin 
policy med den hensikt å gjøre de ulike rabatt- og fritak-
sordningene bedre kjent for de besøkende. De har også 
varslet at de vil redusere parkeringsavgiften for langtids-
besøkende.
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SPØRSMÅL NR. 321

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 25. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hva tenker den norske regjeringen om spanske myn-
digheters maktbruk mot fredelige demonstranter i Cat-
alonia og det faktum at Spania hindrer folkevalgte fra 
Catalonia i å innta sine plasser i Europaparlamentet, og 
vil regjeringen ta opp disse demokrati- og mennesker-
ettsspørsmålene med spanske myndigheter?

Begrunnelse:

1. oktober 2017 ble det avholdt en ikke-bindende 
folkeavstemming i Catalonia om løsrivelse fra Spania. 
Kort tid etter ble ni katalanske politikere og ledere av 
grasrotorganisasjoner fengslet for sin rolle i organiserin-
gen av folkeavstemmingen. De har sittet nærmere to år 
i varetekt. Mandag 14. Oktober 2019 ble det avsagt dom 
i saken mot dem. Dommene varierer fra 13 år for Oriol 
Junqueras, den tidligere visepresidenten i den katalanske 
regjeringen, til 9 år for organisasjonslederne Jordi Cuixart 
og Jordi Sanchez.
 Sivilsamfunnet har reagert på de strenge dommene 
med omfattende demonstrasjoner. Politistyrkenes volds-
bruk i møte med protestene skal ha ført til over 600 skad-
de demonstranter, 214 arresterte, mange av dem student-
er, og over 70 skadde journalister. Amnesty International 
og Europarådets menneskerttskommissær har kritisert 
myndighetenes voldsbruk og uttrykt bekymring for at an-
grep på journalister også rammer ytringsfriheten.
 En utbredt oppfatning i Catalonia er at myndighetene 
bruker vilkårlige arrestasjoner og varetektsfengsling for å 
skremme befolkningen fra å utøve sin legitime rett til å 
delta i demonstrasjoner.
 26. mai 2019 valgte befolkningen i Catalonia sine rep-
resentanter i Europaparlamentet. Spanske myndigheter 
påla imidlertid de katalanske folkevalgte som er i ek-
sil, å hente sin akkreditering til Europaparlamentet ved 
personlig oppmøte i Madrid. I Spania ville de imidlertid 
blitt pågrepet av politiet. Flere representanter i Europa-
parlamentet (blant andre Matt Carthy og Ska Keller) har 
kritisert Europaparlamentets president for sitt stilltiende 
samtykke til at spanske myndigheter nekter folkevalgte 
fra Catalonia å representere sine velgere i Europaparla-
mentet.
 Rødt tar ikke stilling til spørsmålet om Catalonias 
tilknytning til Spania og ber heller ikke regjeringen om 
å ta stilling til dette. Derimot ber vi regjeringen klargjøre 
sitt syn på syn på tilsynelatende alvorlige menneskeretts-
brudd i hjertet av EU. Regjeringen kritiserer ofte med god 

grunn menneskerettighetsbrudd fra regjeringer som ikke 
er på god fot med USA og NATO. Dersom Norge skal ha en 
troverdig stemme som forsvarer av menneskerettigheter 
internasjonalt, er det viktig at regjeringen også tar opp 
demokrati- og menneskerettsspørsmål med vestlige alli-
erte, når det er nødvendig.

Svar:

Dommen avsagt av spansk høyesterett mot flere katalan-
ske politikere og sivilsamfunnsledere 14. oktober 2019, 
har vekket reaksjoner i deler av befolkningen i regionen 
Catalonia.
 Under flere demonstrasjoner har det oppstått vold-
elige sammenstøt mellom demonstranter og politiet. 
Lokale helsemyndigheter har bekreftet at både politifolk, 
demonstranter og journalister har blitt skadet. Spania er 
en rettsstat og Norge har tillit til at eventuelle anmeldel-
ser mot ansatte i politiet med påstander om overdreven 
maktbruk vil bli behandlet i tråd med spansk lovverk og 
rettsstatsprinsippene.
 Spørsmålet om hvorvidt det er i tråd med EU-lovnin-
gen at representanter valgt inn til Europaparlamentet fra 
Spania må avlegge ed i Madrid før de kan få formell status 
som Europaparlamentsmedlemmer og dermed parlam-
entarisk immunitet, er for tiden til behandling i EU-dom-
stolen.
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SPØRSMÅL NR. 322

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart 28. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Er dei nye standardane for snøbrøyting forankra i Sam-
ferdselsdepartementet, og vil ministeren ta initiativ til å 
gjere dei om slik at trafikktryggleik og framkomelegheit 
vert styrande mål for snøbrøyting heller enn teoretiske 
modellar som skal gje økonomiske innsparingar?

Grunngjeving:

NRK kunne i dag melde om at Vegdirektoratet har gitt nye 
retningsliner for snøbrøyting, der ein på vegar med høves-
vis lite trafikk kun skal brøyte kvar tredje time. Dette uroar 
sjølvsagt folk som bur i område med vanskelege vertil-
høve, smale vegar og der det alt med dagens standard for 
snøbrøyting ofte er vanskeleg å ta seg fram.

Svar:

Statens vegvesens standardar for snøbrøyting på riksveg-
nettet er spesifiserte i handbok R610 Standard for drift 
og vedlikehald av riksveger. Det er Statens vegvesen som 
har ansvaret for utarbeiding av slike interne retningslin-
jer. Handboka var ferdig sist Senterpartiet satt i regjering i 

2012. Desse retningslinjene er etter det eg kjenner til ikkje 
endra sidan 2012.
 Standardkrava i handbok R610 er baserte på sam-
funnsøkonomiske vurderingar, der det er tatt omsyn til 
både trafikktryggleik og framkommelegheit for trafikan-
tane og kostnader for veghaldar. Standardane er innar-
beidde gradvis i driftskontraktane for riksvegnettet etter 
kvart som nye kontraktar har erstatta tidlegare kontrak-
tar. Handbok R610 blir også i stor grad nytta for fylkesve-
gane, men her er det fylkeskommunane som avgjer kva 
standard som skal leggast til grunn.
 For snøbrøyting er det i handbok R610 stilt krav til 
syklustid, dvs. maksimal tid mellom kvar gong heile vega-
realet skal brøytast. Denne syklustida varierer frå 1,5 til 3 
timar avhengig av vinterdriftsklasse. Vinterdriftsklassen 
blir fastsett ut frå trafikkmengde, men det blir også langt 
vekt på andre forhold ved vegen som trafikksamansetjing, 
geometrisk standard, verforhold, ulykkesnivå mm. Der-
som spesielle forhold som snøintensitet, vind og liknande 
kan påreknast å gi for dårlege forhold for trafikantane, 
kan kravet til maksimal syklustid endrast.
 Eg er trygg på at Statens vegvesen gjer ei forsvarleg 
vurdering av forholda lokalt, både når det gjeld val av vin-
terdriftsklasse og syklustid.

SPØRSMÅL NR. 323

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete

Besvart 25. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Korleis definerer utanriksministeren kva politikkområde 
det norske folk sa nei til å integrere landet vårt i då fleirta-
let sa nei til EU i 1994, og meiner ho at regjeringa respek-
terer folkerøystinga i sin europapolitikk?

Grunngjeving:

På møte i det danske utanriksdepartement og forsvarsde-
partement vart Danmark sine ‘forbehold’ på fire område 
understreka. Det er tydeleg respekt for desse forbeholda, 

sjølv om enkelte nok skulle sett at dei var borte. I Noreg 
tilpassar regjeringa landet vårt til EU svært tett på mange 
område. På mange møte med EU-parlamentarikarar hev-
dar stortingspolitikarar at Noreg er så godt som medlem.

Svar:

I folkerøystinga i 1994 blei veljarane bedne om å ta stilling 
til om Noreg skulle bli medlem av EU eller ikkje. Eit fleirtal 
på 52,2 prosent stemte nei til medlemskap. Folk stemte ik-
kje nei til europeisk samarbeid.
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 Denne regjeringa respekterer og legg resultatet av 
folkerøystinga til grunn for sin europapolitikk, slik alle 
norske regjeringar etter 1994 har gjort. Noreg er ikkje 
medlem av EU. Som våre forgjengarar, freistar også denne 
regjeringa å gripe dei moglegheitene EØS-avtalen og våre 

andre samarbeidsordningar med EU gir for å fremje nor-
ske og felleseuropeiske interesser. Det er stor støtte til 
EØS-avtalen i Noreg. Ei spørjeundersøking (Sentio/NUPI) 
viste nyleg at sju av ti nordmenn meiner EØS-avtalen er 
ein god avtale for landet.

SPØRSMÅL NR. 324

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe

Besvart 25. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Definisjonen av hva som skal registreres som enetiltak i 
barnevernet ble endret i 2018.
 Hvor mange barn bor i dag i tiltak som tidligere ville 
vært rapportert inn som enetiltak under definisjonen fra 
2012, men som i Bufdirs nye definisjon faller utenfor?

Begrunnelse:

Bufdir og statsråden har opplyst om at det er en betyde-
lig nedgang i bruken av enetiltak i barnevernet. I svar på 
skriftlig spørsmål 24.10.2019 (Dokument nr. 15:99 (2019-
2020) skriver statsråden: «Siden den detaljerte rapport-
eringen kom på plass i slutten av 2018, har det kun vært 
fire nye plasseringer i enetiltak».
 Den detaljerte rapporteringen statsråden viser til, kan 
ha ført til at barn som bor alene i tiltak, tidligere definert 
som enetiltak, fra slutten av 2018 ikke faller inn under 
definisjonen av enetiltak og dermed ikke registreres.
 I 2017 besluttet Bufdir å gjennomføre en gjennom-
gang av enetiltak. Rapport om bruken av enetiltak ble 
utarbeidet av Bufetat Region Sør. I denne rapporten var 
definisjonen på enetiltak ifølge Kvalitetskrav for barnev-
erninstitusjon og omsorgssentre for mindreårige, datert 
per 9. mai 2012, følgende:

 «Et enetiltak er når et barn er plassert alene sammen med 
en eller flere miljøarbeidere, i et hus i en gitt periode, og omfat-
ter godkjente enetiltak i private eller kommunale institusjoner 
samt kvalitetssikrede enetiltak i statlige institusjoner.»

 Den detaljerte rapporteringen statsråden viser til i 
svar på skriftlig spørsmål 24.10.2019, som ble innført i 
slutten av 2018, gjøres etter denne definisjonen:

 «Opphold i godkjent eller kvalitetssikret barnevernsinsti-
tusjon der barn ikke bor sammen med andre barn og dette er 
begrunnet særskilt i forhold knyttet til ivaretagelse av barna, 
ansatte eller andre.»

 Den nye definisjonen av enetiltak i befatter ikke barn 
som av andre grunner bor alene i institusjon. Forskjellene 
på de to definisjonene er at når ingen har besluttet at bar-
na skal bo alene, men de likevel gjør det av ulike grunner, 
så skal ikke lenger tiltaket registreres som enetiltak.

Svar:

La meg først påpeke at formålet med å oppdatere defin-
isjonen på enetiltak i 2018 var en tydeliggjøring, ikke en 
innholdsmessig endring. Bufdir opplyser at de fant dette 
nødvendig da de erfarte at regionene til da hadde tolket 
definisjonen noe ulikt. Det er derfor usikkert hvor mange 
av de barna som nå faller utenfor definisjonen som ville 
ha blitt rapportert som enetiltak før presiseringen.
 Ifølge Bufdirs tall var det per utgangen av oktober i år 
61 barn som hadde enetiltak i henhold til definisjonen fra 
2018: «Opphold i godkjent eller kvalitetssikret barnevern-
sinstitusjon der barn ikke bor sammen med andre barn 
og dette er begrunnet særskilt i forhold knyttet til ivare-
tagelse av barna, ansatte eller andre». I tillegg til disse var 
det på samme tidspunkt 84 barn som bodde i en institus-
jonsavdeling uten andre barn, av andre årsaker. Andre 
årsaker vil typisk være i påvente av at andre barn skal fly-
tte inn eller at andre barn de har bodd sammen med, har 
flyttet ut. Varigheten på disse periodene vil nødvendigvis 
variere.
 Jeg vil minne om at det er relativt få barn som gis et 
tilbud i barnevernsinstitusjon i Norge. Til enhver tid er 
det rundt 900 barn i institusjon (Oslo unntatt), og Bufe-
tat mottar om lag 40 til 50 nye henvisninger til institusjon 
hver måned. Disse barna hører hjemme i ulike regioner 
og har ulike behov. Forhold som geografisk avstand, mål-
gruppetilhørighet og hensynet til en hensiktsmessig be-
boersammensetning, gjør at det av og til tar lenger tid enn 
ønskelig å få nye barn inn i en institusjonsavdeling der det 
bare bor ett barn.
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 Samtidig vil jeg understreke at barn som en periode 
bor i en institusjonsavdeling uten andre barn, har de 
samme rettighetene som andre barn i barnevernsinstitus-
jon. Tilrettelegging for skolegang og deltakelse i positive, 
sosiale aktiviteter er en viktig del av omsorgen og behan-

dlingen som gis i institusjon. Bufdir vil i tiden fremover 
rette spesiell oppmerksomhet mot regionenes oppfølging 
både av enetiltakene og av barn som for kortere eller len-
gre perioder bor i institusjonsavdeling uten andre barn.

SPØRSMÅL NR. 325

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 25. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Kan statsråden gjøre rede for sine uttalelser om at reg-
jeringen øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsy-
kiatrien (BUP), og status innen døgnplasser i BUP fra 2013 
og fram til i dag?

Begrunnelse:

I debatten på NRK den 29.10.19 uttalte helseminister 
Høie følgende: «Vi øker antall døgnplasser i barne- og 
ungdomspsykiatrien» og «når jeg har hatt ansvaret så har 
vi bygget opp antall døgnplasser i barne- og ungdomsps-
ykiatrien». I 2013 var antallet døgnplasser i BUP for hele 
Norge 305, ifølge SSB. I 2015 var tallet 247, noe som tils-
varer en reduksjon på 19 prosent. I 2018 var tallet steget 
til 262. Likevel er det en markert nedgang siden 2013, da 
denne regjeringen overtok ansvaret.

Svar:

I henhold til offentlig statistikk fra Helsedirektoratet og 
fra Statistisk sentralbyrå var, som representanten Toppe 
viser til, 305 plasser i 2013. Samme statistikk fra begge 
kilder viser at det i 2018 var 310 plasser.
 Statistikken viser at det over tid har vært en nedgang 
fra tidligere på 2000-tallet. Denne nedgangen stanset i 
2014, da vi hadde det laveste antallet døgnplasser etter 
århundreskiftet (293 plasser). Det betyr at utviklingen 
snudde da regjeringen Solberg tok over ansvaret etter 
Stortingsvalget høsten 2013. Dette var grunnlaget for 
mine uttalelser.
 Jeg vil likevel gjøre oppmerksom på at etter debatten 
i NRK som det refereres til, er vi blitt informert om at 8 
døgnplasser øremerket for ungdom ved regional avdeling 
for spiseforstyrrelser i Oslo som har eksistert gjennom 
hele perioden ikke ble rapportert inn før i 2018. Det be-

tyr at den offentlige statistikken inneholder en gjennom-
gående feil for hele perioden frem til og med 2017.
 Det er hevet over tvil at det er behov for døgnplass-
er i psykisk helsevern for barn og unge. Det er imidlertid 
heller ikke tvil om at behovet fremover er avhengig av en 
rekke faktorer, først og fremst i hvilken grad vi klarer å 
forebygge kriser og akuttinnleggelser – men også i hvilk-
en grad kommunene og spesialisthelsetjenesten har al-
ternative tilbud. Her mener jeg at vi gjennom samarbeid 
mellom kommune, BUP og barnevernet i arenafleksible 
team har et potensiale til å nå mange. Jeg viser til nærmere 
omtale av dette i Opptrappingsplanen for barn og unges 
psykisk helse (Prop. 121 S 2018-2019) og i Nasjonal helse 
og sykehusplan (NHSP), som legges frem om kort tid.
 Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehus-
plan har helseregionene fått i oppdrag å utrede behovet 
for fremtidig kapasitet i psykisk helsevern. Det inkluderer 
også BUP og gjelder døgn, dag, ambulant og poliklinisk 
tilbud. Dette vil bli et viktig grunnlag for videre planleg-
ging i regionene.
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SPØRSMÅL NR. 326

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim
Besvart 10. desember 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Hva er gjennomsnittlig utlignet skatt per person, - og me-
dian utlignet skatt per person for personlige skatteytere 
i aldersgruppen 25-62 år for hele befolkningen eksl. in-
nvandrere, innvandrere og innvandrere fordelt på land-
grupper (Norden, Vest-Europa utenom Norden, EU-land 
i Øst-Europa, Øst-Europa ellers, Nord-Amerika/Oseania, 
Asia, Afrika og Sør-/Mellom-Amerika) for hvert av årene 
2014-2018?

Begrunnelse:

Viser til spørsmål fra Stortingsrepresentant Lundtei-
gen 24. november 2015, spørsmålet er et ønske om op-
pdatering av det samme tallgrunnlaget som ble besvart 

i forbindelse med spørsmålet representant Lundteigen 
stilte i 2015. I perioden 2014-2018 har det i forbindelse 
med migrantkrisen i 2015 vært en rekordstor nettoinn-
vandring tilsvarende 136 000 personer, hvorav over 90 
000 har ikke-vestlige landbakgrunn. Tallgrunnlag som 
kan synliggjøre skattegrunnlaget til innvandrerbefolknin-
gen har derfor stor samfunnsinteresse blant annet knyttet 
til velferdsstatens finansielle bærekraft. I tillegg ønsker jeg 
en fordeling for innvandrere etter landbakgrunn for de 40 
største enkeltland, fordelt etter kjønn og i alt.

Svar:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokument-
serien/2019-2020/dok15-201920-0326-vedlegg.pdf

SPØRSMÅL NR. 327

Innlevert 17. november 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 25. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

Er vurderingen av behovet for bruk av Grunnlovens § 115 
ved behandling av prosedyreforordningen i Stortinget 
fortsatt den samme nå som da lovavdelingen i Justisde-
partementet gjorde sin vurdering i 2014, og har eventuelt 
argumentene for dette blitt styrket eller svekket siden den 
gang?

Begrunnelse:

Justisdepartementets lovavdeling konkluderte i 2014 med 
at en innlemmelse av prosedyreforordningen ville kunne 
kreve bruk av Grunnloven § 115 når forordningen skal 
vedtas i Stortinget. Siden den gang har regjeringen hatt 
korrespondanse med bl.a. ESA om saken.

Svar:

Lovavdelingen foretok en konkret vurdering av grun-
nlovsspørsmålet i saken i 2014, det vil si hvorvidt innlem-
melse av den nye prosedyreforordningen skal legges frem 
for Stortinget etter prosedyren i Grunnloven § 115 eller 
den ordinære prosedyren i Grl § 26 annet ledd. Lovavde-
lingens vurdering av grunnlovsspørsmålet retter seg mot 
de formelle forholdene i saken, og er basert på en konkret 
gjennomgang av forordningens innhold vurdert opp mot 
lignende saker som er lagt frem for Stortinget. Regjeringen 
vil gjøre rede for sin vurdering av grunnlovsspørsmålet 
når saken legges frem for Stortinget.
 Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik viser i sin 
begrunnelse for spørsmålet til korrespondansen som de-
partementet har hatt med EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 
Jeg tenkte derfor å benytte anledningen til å kommentere 
formålet med denne korrespondansen.
 Som ledd i gjennomføringen av den nye prosedyre-
forordningen har Nærings- og fiskeridepartementet i brev 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2019-2020/dok15-201920-0326-vedlegg.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2019-2020/dok15-201920-0326-vedlegg.pdf
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av 30. oktober 2019 (vedlagt) bedt ESA om å redegjøre for 
sin bruk av de nye hjemlene i den nye prosedyreforord-
ningen. ESA svarer i brev av 31. oktober
 2019 på hvordan de ser på konsekvensene av et nytt 
regelverk (vedlagt). ESA gir for det første uttrykk for at de 
med det foreslåtte regelverket kunne ha avvist omlag 40 
pst. av klagene de har mottatt, dersom den nye prosedyre-
forordningen hadde vært gjennomført i 2014.
 ESA peker videre på at praksis fra Kommisjonen vis-
er at den har utvist forsiktighet i bruken av fullmaktene 
de fikk i 2013 til å innhente opplysninger direkte fra fore-
tak. Forordningens ordlyd og grunnforutsetningen i EØS-
avtalen om lik håndheving av statsstøttereglene tilsier at 
ESA vil utvise tilsvarende forsiktighet, noe ESA bekreft-
er i sitt brev. Videre skriver ESA at de har gjennomgått 
samtlige saker de har behandlet helt tilbake til 1994, for 
å kartlegge om det er saker hvor de ville innhentet infor-
masjon direkte fra foretak dersom prosedyreforordnin-
gen hadde vært gjennomført i 1994. De fant ingen slike 
saker.
 Videre har departementet innhentet ytterligere op-
plysninger fra ESA i brev av 15. november 2019 (vedlagt), 

når det gjelder adgangen til å avvise klager. ESA opplys-
er her at de siden 2014 har mottatt 50 klager på angivelig 
ulovlig støtte. Ut av disse kunne 22 klager (44 pst.) ha blitt 
avvist av ESA under den nye prosedyreforordningen. Av de 
22 sakene som kunne ha vært avvist, er 16 saker avsluttet, 
mens 6 saker fortsatt pågår. Gjennomsnittlig saksbehan-
dlingstid for de 16 avsluttede sakene er 291 dager. Flere 
av disse er lokale saker. Dersom prosedyreforordningen 
hadde vært gjennomført, kunne disse sakene ha vært av-
vist, og ressursbesparelsen det ville ført med seg kunne ha 
blitt brukt til å behandle prioriterte statsstøtterettslige 
saker.
 Korrespondansen med ESA endrer ikke de formel-
le forholdene i saken, og som Lovavdelingen bygger sin 
vurdering på. Lovavdelingens vurdering er således verken 
styrket eller svekket gjennom korrespondansen med ESA. 
Korrespondansen med ESA klargjør imidlertid de reelle 
forholdene i saken, og har således bidratt til å konkretisere 
de økonomiske og administrativte konsekvensene ved in-
nlemmelse av den nye prosedyreforordningen.

SPØRSMÅL NR. 328

Innlevert 17. november 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 22. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Hva er den norske regjeringens posisjon i forbindelse EUs 
prosess for endring av trygdeforordningen, hvordan still-
er Norge seg til de konkrete endringsforslag som ligger på 
bordet, og har Norge eventuelt egne forslag som spilles 
inn?

Begrunnelse:

Stortingets EU/EØS-nytt 7. november 2019 omtaler pros-
essen knyttet til endring av EUs trygdeforordning.
 Et foreløpig posisjonsnotat (EØS-notat) fra regjerin-
gen, som sist er oppdatert i juni 2017, inneholder ikke 
vurderinger. I regjeringens arbeidsprogram for samarbei-
det med EU i 2019, står det:

 "Regjeringen vil søke å påvirke beslutningsprosessene i EU når 
det gjelder endringer i regelverket om trygdekoordinering, slik 
at det blir mulig å begrense eksport av trygdeytelser gjennom 
indeksering eller kostnadsjustering."

 Forslaget fra Kommisjonen inneholder ikke endringer 
knyttet til kostnadsjustering av ytelser, som for eksempel 
barnetrygd. Flere land (Danmark, Østerrike, Tyskland og 
Irland) har imidlertid arbeidet for å få kostnadsjustering 
inn som en del av forhandlingene – men ikke lyktes.
 En foreløpig avtale mellom Rådet (medlemslandene), 
Europaparlamentet og Kommisjonen ble inngått 19. mars 
i år. De var blant annet enige om at:
- Man kan ta med ledighetstrygden til et annet EØS-land 

i seks måneder. I dag er grensen tre måneder.
- Man må jobbe en måned i et annet EØS-land for å 

få rett på dagpenger, forutsatt at man har opptjent 
trygderettigheter i et annet EØS-land. I dag gjelder ret-
ten etter én dag.

- Grensearbeidere kan etter å ha jobbet i seks måneder, 
ta med seg ledighetstrygden til hjemlandet i opp til 
femten måneder.

 Avtalen mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjo-
nen ble avvist av Rådet 29. mars. På et møte 22. oktober 
i år ble Rådet, Parlamentet og Kommisjonen enige om å 
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gjenoppta forhandlingene. Det ble bestemt at man ikke 
starter forhandlingene fra «scratch», men fortsetter der de 
stanset i mars i år.
 De problemstillinger som reises og konkrete en-
dringsforslag som nå er til diskusjon i EU, er av stor betyd-
ning for Norge gjennom EØS-avtalen. Det bes derfor om 
svar på hva som er Norges posisjon, både overordnet og til 
de enkelte endringsforslag som nå drøftes i EU, samt om 
Norge har egne forslag som spilles inn.

Svar:

Europakommisjonen la i desember 2016 frem forslag til 
endringer i forordningen for trygdekoordinering. Fors-
laget tok sikte på å modernisere dagens regler med det 
mål at de skulle bli mer rettferdige, klarere og enklere å 
gjennomføre. Grunnprinsippene for koordineringen og 
de viktigste trekkene i systemet skulle i all hovedsak være 
de samme som før. Forslagene gjaldt enkeltområder og 
omfattet blant annet økt periode for eksport av arbeid-
sløshetsytelser, koordineringsregler for langtids pleie-
trengende og endringer av definisjonen av familieytelser 
slik at foreldrepenger skulle anses å være en individuell 
rettighet.
 Forslaget er nå til forhandling mellom EUs 
medlemsland og Europaparlamentet. Norge er ikke 
medlem av EU og kan derfor ikke delta i disse forhandlin-
gene. Forut for denne prosessen har det imidlertid vært 
rom for å fremme våre synspunkter, også i samarbeid med 
medlemsland.

 Jeg har tidligere gitt tydelig uttrykk for regjeringens 
syn på indeksering av trygdeytelser i møter med kommis-
ær Thyssen.
 Forslagene til endringer omfatter imidlertid ikke in-
deksering eller kostnadsjustering av ytelser. Østerrike 
innførte indeksering av familieytelser fra 2019. Europa-
kommisjonen har innledet traktatbruddprosedyre i 
denne saken. Regjeringen følger nøye med på utviklingen 
i denne saken. Dersom EU-domstolen skulle tillate at Øs-
terrike innfører kjøpekraftjustering av familieytelser, vil 
vi få et nytt grunnlag for å jobbe videre med spørsmålet 
om kjøpekraftjustering.
 Videre har vi et godt samarbeid med de nordiske 
landene. I forbindelse med EUs Arbeidsmobilitetspakke, 
som var en del av grunnlaget for de foreslåtte endringene i 
trygdeforordningen, sendte de nordiske landene en felles 
erklæring til EU-kommisjonen, der det fremgår at man 
innen Norden var skeptiske til forslag om økt eksport av 
arbeidsløshetsytelser. Se https://www.norden.org/no/
node/4815.
 Forhandlingene i EU har vært langvarige, og særlig når 
det gjelder arbeidsløshetsytelsene er det stor uenighet. 
Dette gjelder blant annet forslaget om å utvide perioden 
man har rett til ta med seg dagpenger fra ett til et annet 
EØS-land, fra tre til seks måneder. Forhandlingene om 
hvordan det endelige forslaget til endringer skal utformes, 
er nylig gjenopptatt.
 Underveis i forhandlingene internt i EU har forsla-
gene til endringer vært endret flere ganger. Det er altså 
ikke klart verken hva som vil bli foreslått eller når eventu-
elle endringer blir vedtatt. Regjeringen vil fortsette arbei-
det med å ivareta norske interesser i denne saken.

SPØRSMÅL NR. 329

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol
Besvart 27. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hva er årsakene til at kommunene og Helseforetakene 
ikke kompenseres likt for merverdiavgift for de samme 
tjenestene, og mener statsråden at dette er riktig tolkning 
av regelverket?

Begrunnelse:

Fra og med 01.01.2020 vil prisen på operatørplasser for 
kontrollrom og radioterminalabonnementer øke for nø-

detatene (politi, brann og helse). Prisøkningen vil finan-
siere en sentralfunksjon som ivaretar fellesløsninger og 
fellesavtaler for brukerutstyr tilknyttet Nødnett. Hoved-
tyngden av oppgavene som fellesfunksjonen ivaretar er 
knyttet til administrasjon og forvaltning av kontrakt om 
vedlikehold og support av kontrollromsutstyr og bruk av 
radioterminaler. DSB har, i samarbeid med POD, Politiets 
IKT-tjenester (PIT), HDO og Hdir, utarbeidet en omforent 
løsning til innhold i fellesfunksjonen, samt fakturering av 
ressursbruk. Det omforente forslaget om brukerbetaling 
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av fellesfunksjonen er besluttet av Stortinget og innføres 
etter enighet med etatene fra 2020. Denne løsningen in-
nebærer at kommunene ikke blir kompensert for merver-
diavgift, og betaler dermed 25 % mer enn hva Helsefore-
takene gjør for den samme tjenesten.

Svar:

De problemstillingene som tas opp her gjelder henholds-
vis reglene om merverdiavgiftskompensasjon for kom-

munesektoren og reglene om nøytral merverdiavgift i 
helseforetak. De tjenestene som leveres av HDO (Helset-
jenestenes driftsorganisasjon for nødnett) til helsefore-
takene og kommunene er unntatt merverdiavgift og disse 
reglene kommer derfor ikke til anvendelse her. Det skjer 
dermed heller ikke noen forskjellsbehandling mellom 
helseforetakene og kommunene i dette tilfellet.

SPØRSMÅL NR. 330

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 25. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hva gjør utenriksministeren og den norske regjeringen 
for at de resterende landene som ikke har sluttet seg til 
minekonvensjonen skal gjøre det?

Begrunnelse:

25.-29. november er Norge vertskap for The Oslo Review 
Conference, et formelt politisk møte mellom de 164 sta-
tene som har sluttet seg til minekonvensjonen (Conven-
tion onthe Prohibition of the Use, Stockpiling, Production 
and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their De-
struction), også kjent som Ottawa-konvensjonen.
 Det er bra at Norge skal være vertskap for en slik kon-
feranse og at det jobbes for det deltakerlandene har som 
visjon om en minefri verden. Det er likevel 33 stater som 
enda ikke har sluttet seg til minekonvensjonen, deriblant 
USA, Kina, Russland, Iran, Israel, Marokko. Marokko har 
bygget av verdens største landminefelt, attpåtil utenfor 
sine egne landegrenser.
 Norge har vært i førersetet i kampen mot landminer, 
men konferansen i slutten av november kan ikke bli en 
hvilepute i kampen for en minefri verden. Derfor er det 
viktig at statsråden forteller hva den norske regjeringen 
gjør, bilateralt og multilateralt, for at de resterende sta-
tene skal slutte seg til minekonvensjonen.

Svar:

Det har vært en uttalt målsetning for regjeringen å bruke 
det norske presidentskapet i Minekonvensjonen til å 
skape oppmerksomhet omkring konvensjonens bestem-

melser og utfordringer knyttet til beskyttelse av sivile i 
væpnet konflikt, for dermed å øke den politiske oppmerk-
somheten omkring relevansen av forbudet mot enhver 
bruk av anti-personellminer. Dette var også en av hoved-
grunnene til at Norge aktivt søkte presidentskapet i 2019.
 Med dette utgangspunktet har det norske president-
skapet gjennom året lagt vekt på å synliggjøre Minekon-
vensjonen og betydningen av mineinnsats i forbindelse 
med et stort antall internasjonale arrangementer knyttet 
til humanitær innsats, flyktningspørsmål, beskyttelse av 
sårbare grupper i konflikt, internasjonal humanitærrett 
og bærekraftsmålene. Dette har bidratt til å skape op-
pmerksomhet om Minekonvensjonens bestemmelser på 
tvers av etablerte strukturer innen nedrustning, beskyt-
telse og utviklingsspørsmål.
 Bilateralt har regjeringen engasjert seg på flere plan. 
Det er sendt brev til alle 33 ikke-statsparter til Minekon-
vensjonen med oppfordring om å tiltre Konvensjonen, 
samt oppfordring til å delta på Minekonvensjonens 
halvårsmøter og på tilsynskonferansen i Oslo. Sør-Korea 
(for første gang i historien), Laos og Marokko fulgte op-
pfordringen om å delta på halvårsmøtet i mai. Ikke-stat-
spartsland som Marokko, Myanmar, Laos, Libanon, Saudi 
Arabia og Syria vil være representert på Tilsynskonfer-
ansen.
 Regjeringens medlemmer har i løpet av president-
skapsåret benyttet egen reise- og møtevirksomhet, samt 
innkommende besøk, til å profilere Minekonvensjonen 
og fremme norske budskap. Minekonvensjonen og de 
dokumenter som skal vedtas på Tilsynskonferansen for 
å bidra til at et størst mulig antall land kan erklære seg 
minefrie, ble tatt opp under bilaterale møter på politisk 
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nivå, bl.a. under årets høynivåuke for FNs Generalforsam-
ling.
 Den multilaterale innsatsen for å fremme betydnin-
gen av Minekonvensjonens bestemmelser har også om-
fattet målrettede norske arrangementer i regi av FN-dele-
gasjonene i New York og Genève den 1. mars (20-årsdagen 
for ikrafttredelse av Minekonvensjonen) og 4. april (Den 
internasjonale minedagen). Representanter for et stort 
antall land deltok på disse arrangementene. Viktige are-
naer har også vært FNs økonomiske og sosiale komité 
(ECOSOC), hvor Norge har presidentskapet i 2019, samt 
FNs generalforsamling i høst. Også den internasjonale 
Røde Kors -konferansen i desember gir en anledning til å 
fremføre norske budskap om mineinnsats knyttet særlig 
til beskyttelsesperspektivet og urban krigføring.
 Videre har det vært gjennomført en rekke møter på 
embetsnivå med FN-delegasjoner i Genève fra land som 
ennå ikke har sluttet seg til Minekonvensjonen (Georgia, 
Marshalløyene, Nepal, Kirgisistan, Bahrain, Aserbajdsjan, 

Mongolia, Laos, Myanmar, Armenia og De forente ara-
biske emirater).
 Det norske presidentskapet har også hatt møte med 
en delegasjon fra Sør-Korea om mineryddingsprosjekter 
i demarkasjonssonen mellom Nord- og Sør-Korea, og 
muligheter for tilslutning til Minekonvensjonen på sikt.
 I tillegg har Norske utestasjoner på ulike måter i lø-
pet av året engasjert nasjonale myndigheter i dialog om 
å slutte seg til Minekonvensjonen, bl.a. i Libanon, Myan-
mar, Vietnam, Laos og Mongolia.
 Vi kommer til å fortsette dette engasjementet også 
etter den forestående tilsynskonferansen som avslutter 
Norges presidentskap i Minekonvensjonen. Vi vil følge 
opp handlingsplanen som skal vedtas på konferansen, 
inkludert kapittelet om universalisering.
 Norge har støttet mineinnsats i 25 år og er en av de 
fem største giverne globalt. Vi støtter mineinnsats i 20 
land. Samlet bidrag i 2019 vil være på om lag 345 mill. kro-
ner.

SPØRSMÅL NR. 331

Innlevert 15. november 2019 av stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal
Besvart 26. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvordan vil helseministeren sørge for at alle med behov 
for kjønnsbekreftende behandling får den helsehjelpen 
de trenger frem til nye faglige retningslinjer og ICD11 blir 
implementert?

Begrunnelse:

Det er snart 10 år siden Stortinget for første gang igangsatte 
en gjennomgang av helsetilbudet for mennesker med 
kjønnsinkongruens i Norge. Allerede da ble det avdekket 
store mangler i tilbudet. Siden den gang har det vært en 
rekke utredninger, rapporter og forslag til forbedringer. I 
rapporten «rett til rett kjønn- helse til alle kjønn» (2015) 
er det tydelig anbefalt at helsehjelpen til denne gruppen 
skal følge allmenne prinsipper i norsk helsevesen med 
individuelt tilpasset behandling, brukeren i sentrum og 
minste effektive dose på laveste effektive omsorgsnivå.

Svar:

Jeg innkalte nylig Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og de 
øvrige regionale helseforetakene til et møte om saken. 

Formålet var å få oppdatert status om progresjonen i ar-
beidet med å etablere et helhetlig behandlingstilbud i 
helseregionene og ferdigstille nasjonale faglige anbefalin-
ger for behandling av kjønnsinkongruens.
 Helsedirektoratet opplyste i møtet at det tas sikte på 
sende utkast til retningslinjer på åpen høring innen ut-
gangen av november. Høringen vil pågå i tre måneder. 
Endelig retningslinje vil da bli publisert i april 2020.
 De regionale helseforetakene orienterte om at de er 
forsinket i arbeidet med å opprette behandlingstilbud. 
Jeg har derfor gitt foretakene beskjed om å sørge for rask 
fremdrift, med utgangspunkt i fristene angitt i milepæl-
splanen for dette arbeidet.
 Helse Sør-Øst og de andre RHFene skal i tiden frem 
mot publisering av den faglige retningslinjen i april eta-
blere behandlingstilbud for gruppen som i dag mangler 
et offentlig tilbud. De foreslåtte faglige anbefalingene fra 
Helsedirektoratet skal legges til grunn ved etableringen, 
sammen med internasjonal fagkunnskap og erfaringer fra 
andre lands tjenester på området. Når endelig versjon av 
den norske retningslinjen foreligger kan det være behov 
for justeringer i tilbudet, avhengig av hvilke endringer 
som gjøres før publisering av dokumentet.
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SPØRSMÅL NR. 332

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 26. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Andmyran Vind AS fikk konsesjon for flere år siden og 
konsekvensutredningen er svært gammel. Utbyggingen 
har ennå ikke startet og nå er det søkt om utsatt frist for 
oppstart av anlegget.
 Vil statsråden avslå denne søknaden og hvis ikke, vil 
han i alle fall sørge for at det utarbeides en ny utredning 
av miljøkonsekvensene av utbyggingen?

Begrunnelse:

Den 15.03.2019 søkte Andmyran Vind AS om utsatt frist 
for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon. Søknaden 
ble sendt på høring. NVE innvilget søknaden med en frist 
for idriftsettelse til 31.12.2021 og en anleggskonsesjon på 
30 år. NVEs vedtak ble påklaget og saken vil bli avgjort av 
olje- og energiministeren.

Svar:

Søknaden om utsatt frist for idriftsettelse av Andmyran 
vindkraftverk ble behandlet av Norges vassdrags- og en-
ergidirektorat (NVE) i vedtak av 5. september, der NVE 
ga utsatt frist til 31. desember 2021. NVEs vedtak ble 
påklaget av blant andre Norsk Ornitologisk forening og 
Naturvernforbundet. NVE behandler nå klagene i tråd 
med forvaltningslovens regler om saksforberedelse i klag-
esaker. Dersom NVE ikke finner grunnlag for å endre eller 
oppheve vedtaket av 5. september, skal saken oversendes 
departementet som klageinstans.
 Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn nærmere 
inn i denne saken før en eventuell klagesak er oversendt 
departementet.

SPØRSMÅL NR. 333

Innlevert 12. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 21. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Før sommeren forsøkte norske myndigheter å kaste Ab-
basi-familien ut av landet. Utkastelsen ble til slutt stan-
set fordi Afghanske myndigheter nektet å ta i mot barna. 
Familiens advokat nektes innsyn i begrunnelsen fra af-
ghanske myndigheter.
 Er justisministeren enig i at advokaten bør ha 
mulighet til å kjenne til viktige sider av familiens sak som 
kan ha betydning for deres oppholdstillatelse?

Begrunnelse:

Avslaget fra afghanske myndigheter kan inneholde vik-
tige opplysninger for familiens sikkerhet, informasjon 
som advokaten bør ha tilgang til og som kan ha betydning 
for vurderingen av oppholdstillatelse i Norge.
 Er det utenrikspolitiske vurderinger som bør unntas 
kan dette sladdes i oversendelsen til advokaten.

Svar:

Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke se å ha mot-
tatt noen innsynsbegjæring fra Abbasi-familiens advokat. 
Jeg er imidlertid kjent med at advokaten i en omgjøring-
sanmodning til Utlendingsnemnda (UNE) har bedt om å 
få innsyn i afghanske myndigheters begrunnelse for ikke 
akseptere tilbaketakelse av familien.
 UNE har avslått innsyn i denne begrunnelsen un-
der henvisning til offentleglova § 20 første ledd bokstav 
b. Etter denne bestemmelsen kan det «gjerast unntak frå 
innsyn for opplysningar når det er påkrevd av omsyn til 
Noregs utanrikspolitiske interesser dersom opplysnin-
gane er mottekne under føresetnad av eller det følgjer av 
fast praksis at dei ikkje skal offentleggjerast» (bokstav b).
 Advokaten har påklaget UNEs avslag, og UNE har for 
tiden klagen under behandling. Dersom UNE oppret-
tholder sitt avslag er Justis- og beredskapsdepartementet 
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klageinstans. Jeg finner det derfor ikke riktig å foregripe 
utfallet av en eventuell klagebehandling i departementet.

SPØRSMÅL NR. 334

Innlevert 18. november 2019 av stortingsrepresentant Magne Rommetveit
Besvart 21. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Kvifor nektar Arbeids- og sosialdepartementet meg som 
stortingsrepresentant og medlem i kontroll- og konstitus-
jonskomiteen å møta leiinga saman med dei tillitsvalde i 
NAV-Sunnhordland når komiteen nå har til behandling 
sak:

 «Vedr. Praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 
artikkel 21.»?

Grunngjeving:

Torsdag 14.11 gjorde eg avtale med leiaren i NAV-Sun-
nhordland om å møta ho, saman med tillitsvalde og even-
tuelt verneombod. Eg hadde eit ønske om å høyra korleis 
dei som jobbar direkte i tenesta nå opplever arbeidssitu-
asjonen med alt presset rundt den aktuelle saka. Eg bad og 
spesielt om å få ei orientering om praksisen rundt arbeid-
savklaringspengar og aktivitetskrav knytt til desse. Eg fekk 
tilbakemelding på at dei inviterte var glade for interessa, 
og at dei såg fram til eit slikt møte, som blei avtalt å haldast 
på Stord 18.11.
 Fredag 15.11 fekk eg melding frå leiaren ved NAV-Sun-
nhordland om at det avtalte møtet ikkje kunne bli noko 
av. Ho hadde fått melding frå direktøren i NAV-Vestland, 
som hadde fått melding frå direktoratet, som igjen hadde 
fått melding frå Arbeids- og sosialdepartementet, om at 
NAV-Sunnhordland ikkje fekk treffa meg.
 NAV-Sunnhordland er det lokale NAV-kontoret, 
lokalisert på Stord. Eg var i mi tid som ordførar i Stord 
kommune sterkt med på å byggja opp kontoret, eg kjen-
ner historikken bak det og eg kjenner fleire av folka der.
 Eg reagerer nå sterkt på at Arbeids- og sosialdeparte-
mentet nå på denne måte hindrar meg i å utføra arbeidet 
mitt som stortingsrepresentant på ein god nok måte. Det 
er ei komplisert og vanskeleg sak kontroll- og konstitus-
jonskomiteen nå har fått til behandling, og det å utvida 
kunnskapsgrunnlaget nå i framkant av komitebehandlin-
ga ville derfor vore nyttig for meg. Å henta inn kunnskap- 

og å høyra på folk lokalt, er også viktig når ei sak skal 
drøftast og behandlast sentralt.
 Som medlem i stortinget sitt presidentskap reagerer 
eg og på ein praksis der eit departement avgrensar måten 
me stortingsrepresentantar kan arbeida på. Det planlagde 
møtet var lagt til ein dag der Stortinget ikkje har møte i 
plenum, og slike dagar skal me stortingsrepresentantar 
nettopp bruka til å ha kontakt med bedrifter, organisasjo-
nar og institusjonar i heimfylket vårt.
 I Arbeids- og sosialministeren si nylege utgreiing for 
Stortinget la ho vekt på:
- Å få alle fakta på bordet
-  At alt skal fram i lyset.
-  At alle steinar skal snuast.
 Eg oppfattar det med bakgrunn i dette som absurd 
viss eg som stortingsrepresentant og medlem av kontroll- 
og konstitusjonskomiteen som har saka til behandling nå 
blir nekta å treffa NAV- Sunnhordland, og eg vil be stats-
råden om å gjera om denne nektingsavgjerda.

Svar:

Arbeids- og sosialdepartementet nekter ikke repre-
sentanten å møte Arbeids- og velferdsetaten. Departe-
mentet legger til rette for besøk hos underliggende etat 
når Stortinget henvender seg til departementet med et 
slikt ønske. Dette er etablert praksis når arbeids- og so-
sialkomiteen ønsker et møte med NAV som en del av en 
komitéreise.
 Som arbeids- og sosialminister har jeg et konstitus-
jonelt og parlamentarisk ansvar overfor Stortinget. Som 
følge av det skal henvendelser fra Stortinget til en ytre 
etat normalt skje gjennom departementet, jf. veileder fra 
Statsministerens kontor "Om forholdet til Stortinget".
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SPØRSMÅL NR. 335

Innlevert 18. november 2019 av stortingsrepresentant Terje Aasland
Besvart 25. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næring-
slivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner 
i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye 
muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at 
næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre man-
datet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for 
at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseav-
isen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil 
stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige 
usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næring-
spolitikken.
 Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken 
større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å vi-
dereføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinves-
teringer?

Svar:

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon 
har økt betydelig siden 2013 og regjeringen foreslår å vi-
dereføre et høyt nivå i statsbudsjettet for 2020.
 Regjeringen arbeider aktivt med å videreutvikle 
virkemidlene og sørge for at de er tilpasset dagens og 
morgendagens utfordringer. Vi er i ferd med å gjennom-
føre en fullstendig gjennomgang av det næringsrettede 
virkemiddelapparatet. Våre virkemidler er også gjenstand 
for løpende evaluering og forbedringer.
 Representanten spør hva jeg vil gjøre for å gi næring-
spolitikken større forutsigbarhet. Forutsigbarhet handler 
ikke bare om å fortsette som før. Som næringsminister vil 
jeg være forutsigbar på at vi bygger videre på ordninger 
som virker og endrer der det er behov for det.
 I tråd med Stortingets Innst. 8 S (2016–2017) har 
regjeringen gjennomført en helhetlig gjennomgang og 
vurdering av Investinors mandat og rolle og kommet til-
bake til Stortinget med denne. I Prop. 1 S (2019–2020) 
Nærings- og fiskeridepartementet, foreslår regjeringen 
endringer for Investinor fra 2020 i form av:
 - et nytt mandat for forvaltning av fonds- og match-
inginvesteringer.
 - et nytt mandat for forvaltning av de eksisterende 
engasjementene i pre-såkornfond- og såkornfondordnin-
gene, som overføres fra Innovasjon Norge.
 - at dagens mandat for aktive direkteinvesteringer 
lukkes for nyinvesteringer med unntak av midler forbe-
holdt skog- og trenæringene.

 Endringene er i tråd med Kapitaltilgangsutvalgets 
anbefalinger om endringer for egenkapitalvirkemidlene 
i Innovasjon Norge og Investinor, jf. NOU 2018: 5. Utval-
gets vurdering var at det bør foretas en dreining fra direkte 
investeringer til fond-i-fond-løsninger. Som en del av en 
overføring av oppgaver til Investinor anså utvalget at det 
vil være naturlig at selskapet fremover prioriterer invest-
eringer indirekte gjennom andre forvaltere.
 Regjeringen har foreslått å tilføre Investinor friske 
midler for å kunne ivareta nytt mandat. Med de nye en-
dringene vil regjeringen gjøre Investinor til den sentrale 
aktøren for å bedre tidligfasemarkedet i Norge. Investinor 
får et mer fleksibelt mandat hvor de kan matche private 
investorer og investere gjennom fond, men i tråd med 
blant andre Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger skal 
private investorer stå for den aktive eieroppfølgingen. 
Investinor får da en rolle med å støtte opp om private in-
vestorer, spre kompetanse og bidra med nettverk slik at 
investorene og porteføljebedriftene lykkes.
 Kapitaltilgangsutvalget så for seg en overgangsperi-
ode før et opphør av nyinvesteringer innenfor dagens 
mandat. Jeg har foreslått en raskere overgang. Jeg mener 
selskapet trenger forutsigbarhet om hva som skal skje 
med dette mandatet. Det er usikkert i hvor stor grad In-
vestinor har tilgjengelig kapital til nyinvesteringer innen-
for dagens rammer, jf. også brev til Næringskomiteen om 
dette 21. oktober.
 Jeg har merket meg at flere på Stortinget har uttalt 
at de ønsker å se vurderingene av direkteinvesterings-
mandatet i sammenheng med den større virkemiddelg-
jennomgangen, og jeg vil følge opp tilbakemeldinger fra 
Stortinget i denne saken. Samtidig vil jeg påpeke at de 
rådene jeg har fått peker på at en innretning med inves-
teringer gjennom fond og matching er en bedre måte å 
styrke kapitaltilgangen i venturefasen og tidligere faser 
på, enn dagens mandat.
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SPØRSMÅL NR. 336

Innlevert 18. november 2019 av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård
Besvart 26. november 2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Spørsmål:

Den 19. juni 2019 sendte organisasjonen Stopp Diskrimi-
neringen et brev til statsråden om likestilling av personer 
med nedsatt funksjonsevne, CRPD-høringen av Norge, og 
involvering av organisasjonene for personer med nedsatt 
funksjonsevne.
 Har statsråden mottatt og lest brevet, hvorfor er det 
ikke besvart, og er det slik at personer med nedsatt funks-
jonsevne må organisere seg i organisasjoner basert på 
funksjonsnedsettelse/diagnose for å bli invitert til å gi inn-
spill og bli involvert i likestillingspolitikken?

Svar:

Jeg har mottatt og lest brevet fra Stopp Diskrimineringen. 
Brevet ble ved en inkurie ikke besvart. Brevet ble vurdert 
som et nyttig innspill til de mange pågående arbeider vi 
har i regjeringen på politikkområdet personer med ned-
satt funksjonsevne. Organisasjonen Stopp Diskriminerin-
gen er en viktig høringsinstans for politikkområdet likes-
tilling og ikke-diskriminering.
 Selv om det har vært en positiv utvikling i politikk 
og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, så er 
regjeringen klar over at det gjenstår viktige utfordringer, 
noe CRPD-komiteen også peker på i anbefalingene gitt 
etter høringen i mars. Mange av de bekymringer CRPD-
komiteen har, utdypes av Stopp Diskrimineringen i bre-
vet av 19. juni 2019. Jeg setter stor pris på innspill fra Stopp 
Diskrimineringen, som fra sivilt samfunn ellers.

 Viktige utfordringer gjenstår, derfor har vi lagt fram 
strategien "Et samfunn for alle", som er regjeringens 
strategi for likestilling av mennesker med funksjonsned-
settelse for perioden 2020 – 2030. Strategien vil bli fulgt 
opp med en handlingsplan som legges fram den 3. desem-
ber. Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak på en 
rekke departementers områder.
 Til våren vil regjeringen legge fram en stortingsmeld-
ing om utviklingshemmedes menneskerettigheter. Vi 
arbeider også med en ny handlingsplan om universell ut-
forming, den fjerde i rekken.
 Jeg vil også nevne at Kulturdepartementet nå har på 
høring et utkast til språklov. Der foreslår vi å lovfeste et 
ansvar for å fremme og verne norsk tegnspråk, og at norsk 
tegnspråk får lovfestet status som "nasjonalt tegnspråk".
 Regjeringen legger stor vekt på involvering av siv-
ilt samfunn og relevante aktører i politikkutformingen. 
Dette er det mange eksempler på. I forbindelse med bruk-
ermedvirkning forholder vi oss i hovedsak til paraplyor-
ganisasjonene FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede. 
I startfasen med arbeidet med Stortingsmeldingen om 
menneskerettigheter til personer med utviklingshem-
ming, ble det invitert til et innspillsmøte med enkeltper-
soner med utviklingshemming. Til møtet 28.10.2019 om 
oppfølgingen av anbefalingene fra CRPD-komiteen ble 
det invitert bredt, og Stopp Diskrimineringen ble også 
invitert. Høringssaker sendes også til Stopp Diskrimin-
eringen. Alle innspill som kommer til departementet blir 
vurdert i relevante prosesser.

SPØRSMÅL NR. 337

Innlevert 18. november 2019 av stortingsrepresentant Tore Hagebakken
Besvart 26. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvilke tiltak gjør regjeringen for å begrense overbehan-
dling og unødvendig utskrivning av antibiotika og andre 
legemidler overfor kommersielle legeselskaper?

Begrunnelse:

Fastlegekrisen er et faktum, og flere byer står nå uten le-
dige plasser hos fastleger. Resultatet er at det åpner seg 
nye markeder for helprivate aktører. Selv om konsultas-
jon hos kommersielle leger finansieres av pasientene selv, 
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kan de kommersielle legene skrive ut medisiner, og hen-
vise til spesialister på det offentliges regning. Lovverket 
som regulerer dette, er i all hovedsak Helsepersonelloven 
som ikke krever mer enn at «Helsepersonell skal utføre 
sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonel-
lets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for 
øvrig.» (Lov om helsepersonell, kapittel 2, § 4). De nye ak-
tørene ser på pasienter som kunder, og har sterke moti-
ver for å holde disse fornøyde. Balansen mellom fornøyde 
pasienter, og rollen som forvalter av offentlige midler, kan 
fort bli vanskelig. Basert på forskning fra utlandet ser vi at 
kommersielle leger skriver ut mer antibiotika enn offent-
lige aktører.
 De nye kommersielle legene tilbyr kort ventetid, og 
helsehjelp via digitale løsninger som video. Pasientene 
betaler ut av egen lomme, men disse aktørene kan bruke 
samfunnets midler til å dekke videre utredning og behan-
dling. I tillegg har slike aktører ofte et høyere forbruk av 
antibiotika, som øker den generelle resistensen i befolk-
ningen. Gjeldende lov- og rammeverk er ikke tilpasset 
disse nye tjenestene; og det er kun få aktører som selv 
har satt begrensninger på egne tjenester for å redusere 
samfunnets direkte og indirekte kostnader, og som fører 
statistikk over all antibiotikabruk, og publiserer denne of-
fentlig på nettet.

Svar:

Som representant Hagebakken skriver, er det store ut-
fordringer knyttet til fastlegeordningen, og dette åpner 
for nye markeder for helprivate aktører. Regjeringens svar 
på utfordringen er å sørge for at fastlegeordningen styrk-
es og utvikles slik at pasientene kan få den allmenn-lege-
hjelpen de trenger innenfor denne ordningen. For å få 
dette til er jeg i ferd med å utarbeide en handlingsplan 
for allmennlegetjenesten. Her samarbeider jeg tett med 
KS og Lege-foreningen innenfor rammen av det såkalte 
trepartssamarbeidet. Planen vil legges fram våren 2020.
 Helprivate leger vil fortsatt finnes. Som represent-
ant Hagebakken skriver, er den viktigste reguleringen av 
deres virksomhet å finne i helsepersonelloven § 4, som 
sier at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med 
de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som 
kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 
arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, er en sentral 
bestemmelse. Samme lovs § 6 som sier at helsepersonell 
skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, hel-
seinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller 
utgift, er like viktig.
 Når det gjelder antibiotikaforskrivning, som repre-
sentanten spesielt trekker fram, gjelder de samme faglige 
retningslinjer for forsvarlig forskrivning som for andre 
leger. Helprivate helseaktører er underlagt den samme til-
synsmyndigheten (fylkesmennene og Statens helsetilsyn) 
som øvrig helsepersonell og det samme sanksjonsregime.

SPØRSMÅL NR. 338

Innlevert 18. november 2019 av stortingsrepresentant Ingjerd Schou
Besvart 25. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hvordan vurderer regjeringen situasjonen i Hongkong i 
lys av de siste rapportene fra demonstrasjonene i media?

Begrunnelse:

Det har over tid pågått til dels voldsomme demonstras-
joner i Hongkong, med rapporter om sammenstøt mel-
lom politi og demonstranter. I helgen viser rapporter i 
media at situasjonen ser ut til å ha eskalert ytterligere.

Svar:

Hongkong er en del av Kina, og har gjennom sin særegne 
historie og autonome status gjennom «ett land – to syste-
mer» fått en viktig rolle som bindeledd mellom Kina og 
andre land, basert på internasjonale rettsstatsprinsipper. 
Denne modellen har tjent både Kina og verden godt. Det 
er derfor viktig at denne modellen respekteres.
 Befolkningen i Hongkong har de siste månedene vist 
et stort demokratisk engasjement. Situasjonen har grad-
vis blitt mer spent. Vi er svært bekymret over de voldelige 
konfrontasjonene mellom demonstranter og lokalt politi.
 Det er viktig at partene avstår fra bruk av vold, og at 
befolkningens grunnleggende rettigheter respekteres, i 
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tråd med Hongkongs Basic Law og internasjonale menne-
skerettigheter.
 Uroen som Hongkongs befolkning har uttrykt de siste 
månedene er basert på en reell bekymring om manglende 
påvirkning over egen situasjon. Vi oppfordrer myndighe-
tene i Hongkong til en åpen og inkluderende dialog med 
innbyggerne.
 Norge og flere andre land har offentlig uttrykt bekym-
ring for situasjonen i Hongkong. Vi har også sluttet oss til 

EUs erklæringer av 17. august og 2. oktober, som oppfor-
dret partene til deeskalering, dialog og tillitsbyggende til-
tak. Erklæringene understreket også at respekt for grun-
nleggende rettigheter i kombinasjon med et uavhengig 
rettsvesen var avgjørende for Hongkongs videre utvikling. 
Vi deler disse vurderingene. Jeg har også hatt uttalelser på 
Twitter 15. august og 19. november, som har vært på linje 
med erklæringene til EU.

SPØRSMÅL NR. 339

Innlevert 19. november 2019 av stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt
Besvart 22. november 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

Gitt den nye beregningsmetoden for BNP-andel med 
inkludering av flere utgiftskategorier som forsvarsutgifter 
(pensjon, redningstjeneste, bidrag til NATO og FN, mv.) 
omtalt i budsjettproposisjonen for 2020 og i svar på buds-
jettspørsmål fra Stortinget, og utregnet i tråd med NATOs 
standarder, hva er BPN-andelen år for år fra 2000 til og 
med 2018 (eller så langt tilbake det er mulig å framskaffe 
sammenliknbare tall)?

Svar:

Beregning av hvor stor andel av bruttonasjonalproduk-
tet (BNP) som Norge benytter til forsvarsformål, foretas 
av NATO og følger av NATOs retningslinjer for hva som 
kan defineres som forsvarsutgifter. Det er altså NATOs 
beregninger som er gjeldende og som publiseres forut for 
toppmøtene. Dette nevnes innledningsvis fordi det fra tid 
til annen forekommer avvik mellom det Norge beregner 
(for nasjonale formål) og det NATO beregner. Avvikene 
kan blant annet skyldes at Norge anvender Finansde-
partementets prognoser for BNP, mens NATO benytter 
OECDs prognoser. Dersom disse prognosene avviker fra 
hverandre, vil også de beregnede andelene av BNP avvike 
noe fra hverandre. Avviket er normalt sett relativt lite (i 
størrelsesorden to hundredeler). Når nasjonalregnskapet 
foreligger, vil imidlertid Norges og NATOs beregninger 
sammenfalle.
 Som nevnt på side 16 i Prop. 1 S (2019–2020) oppfor-
dret generalsekretæren i NATO allierte til å vurdere om 
det er ytterligere utgifter som bør inkluderes i den nas-
jonale rapporteringen av forsvarsutgifter til NATO. Da det 

ble klart at Norge kom til å revidere sine innrapporterte 
utgifter, ble vi bedt om å revidere dem tilbake til 2012, slik 
at NATO ikke skulle få brudd i sine tidsserier. Vi besitter 
derfor ikke sammenliknbare, reviderte tall for tiden før 
2012.
 Nedenfor vises andeler av BNP for tiden 2012 til 2018, 
gitt den nye beregningsmetoden.
 

2012 1,51 %

2013 1,50 %

2014 1,55 %

2015 1,59 %

2016 1,74 %

2017 1,72 %

2018 1,74 %
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SPØRSMÅL NR. 340

Innlevert 19. november 2019 av stortingsrepresentant Audun Lysbakken
Besvart 27. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hva er utenriksministerens reaksjon på meldingen om at 
USA endrer syn på de israelske bosettingene, og hvordan 
formidles det norske synet til amerikanske myndigheter?

Begrunnelse:

USAs utenriksminister Mike Pompeo uttalte mandag at 
USA ikke lenger ser på de israelske bosettingene på Vest-
bredden som folkerettsstridige. Dette bryter med ameri-
kansk politikk siden 1978, som siden den gang har vært 
at Israels bosetninger på den okkuperte palestinske Vest-
bredden ikke er i overensstemmelse med folkeretten.
 https://www.aftenposten.no/verden/i/K3XdK5/en-
drer-syn-etter-mer-enn-40-aar-naa-godtar-usa-israels-
bosetninger-paa-vestbredden

Svar:

Regjeringen anser de israelske bosetningene på okkupert 
område som folkerettsstridige og et hinder for en frem-

forhandlet to-statsløsning. Den norske holdningen ligger 
fast og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikker-
hetsråd, senest i resolusjon 2334 (2016), og vurderinger fra 
Den internasjonale domstolen i Haag.
 Hovedmålet med vårt langsiktige engasjement i konf-
likten mellom israelerne og palestinerne er å bidra til en 
forhandlet to-statsløsning der to stater lever side om side 
i fred og sikkerhet innenfor internasjonalt anerkjente 
grenser. Kun en forhandlet to-statsløsning kan skape 
varig fred.
 Norske myndigheter har reagert på uttalelsen til USAs 
utenriksminister Mike Pompeo om at israelske bosetnin-
ger på Vestbredden ikke er i uoverensstemmelse med 
folkeretten. Jeg har understreket offentlig at dette ikke 
bringer oss nærmere en politisk løsning på konflikten, og 
risikerer å gjøre arbeidet for fred enda vanskeligere.
 Diskusjoner om den israelsk-palestinske konflikten, 
inkludert punkter hvor vi er uenige, er en del av vår rege-
lmessige dialog med USA. Norske synspunkter formidles 
også gjennom vårt formannskap i giverlandsgruppen for 
Palestina (AHLC), hvor vi har løpende kontakt med amer-
ikanske myndigheter.

SPØRSMÅL NR. 341

Innlevert 19. november 2019 av stortingsrepresentant Audun Lysbakken
Besvart 27. november 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hva er utenriksministerens og Norges reaksjon på lek-
kasjen av interne dokumenter fra kinesiske myndigheter 
om overgrepene mot uighurene og andre muslimske mi-
noriteter i Kina?

Begrunnelse:

New York Times publiserte søndag 17. november en sak 
om lekkede dokumenter om behandlingen av uighur-
er i den kinesiske Xinjiang-provinsen. De lekkede do-
kumentene inneholder interne taler fra president Xi og 
andre høytstående myndighetspersoner og direktiver og 

rapporter knyttet til overvåkningen og kontrollen av ui-
ghurene i Xinjiang.
 https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/
world/asia/china-xinjiang-documents.html
 Jeg er klar over at Norge tidligere har formidlet beky-
mring rundt situasjonen i Xinjiang til kinesiske myn-
digheter, slik statsministeren skriver i svar på skriftlig 
spørsmål fra meg den 11.10.19. Den informasjonen som 
nå er framkommet viser likevel et helt annet alvor ved 
situasjonen og kinesiske myndigheters inngripen i Xin-
jiang og de massive arrestasjonene og overgrepene som 
pågår, at dette er en villet politikk fra øverste hold med 
tydelige direktiver. Jeg forventer at informasjonene som 
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nå er framkommet også vil føre til en tydeligere reaksjon 
og kritikk fra norske myndigheter.

Svar:

Vi er kjent med de siste medierapportene om situasjonen 
i Xinjiang. Situasjonen vekker sterk bekymring. Vår reaks-
jon har vært bred og tydelig. Vi har det siste året gjentatte 
ganger tatt opp saken i møter med kinesiske myndigheter. 
I FN har vi uttalt oss om Xinjiang i forbindelse med den 
periodiske landgjennomgangen (Universal Periodic Re-
view) av Kina i november 2018, ved vedtaket av rapporten 

etter denne gjennomgangen i mars 2019, i et felles brev 
sammen med 21 andre land til FNs menneskerettighets-
råd i juli, i et nasjonalt innlegg i Menneskerettighetsrådets 
sesjon i september og nå sist i FN i New York i oktober, der 
vi sammen med 22 andre land uttrykte vår bekymring i et 
fellesinnlegg.
 Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere 
menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse 
av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret ad-
gang til regionen for FNs høykommissær for mennesker-
ettigheter.

SPØRSMÅL NR. 342

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Henriksen
Besvart 28. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Når ble regjeringen kjent med at barn ikke får nødvendig 
helsehjelp i barnevernet, når satte regjeringen inn tiltak 
for å sikre barna denne retten, hva er gjort for å forebygge 
systemsvikten, og når kan vi forvente at barns rettigheter 
innfris?

Begrunnelse:

Det fremkommer alvorlig svikt, når det gjelder å gi nød-
vendig helsehjelp til barn i barnevernet, og flere barn 
plasseres i enetiltak uten oppfølging for til dels alvorlig 
psykisk og somatisk sykdom. I VG 19.11. utelukker ikke 
helseministeren systemsvikt.

Svar:

Barn som trenger hjelp fra barnevernet i en kort eller len-
gre periode er i en sårbar situasjon, og de skal derfor få 
tilrettelagt og god hjelp. Barna i barnevernet har, som an-
dre barn, rett til nødvendig og forsvarlig helsehjelp både 
fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
Særlig barn og unge i barnevernsinstitusjoner kan ha 
sammensatte behov som krever samarbeid og koordinert 
innsats fra flere instanser.
 Vi har over tid hatt kunnskap om at helsehjelp til barn 
i barnevernet er et område med stort forbedringspotensi-
al. Barnevernet alene har ikke kompetanse eller mandat 
til å gi barna den helsehjelpen de har behov for, vi trenger 
derfor er et tilgjengelig og helhetlig tilbud som kombiner-

er omsorg og behandling i samarbeid mellom barnevern 
og helse. BFD og HOD har iverksatt en rekke felles tiltak 
for at barnevernet og psykisk helsevern i samarbeid skal 
gi bedre og mer helhetlige tjenester til barn i barnevernet.
 Barnevernet har erfart at barna kan ha behov for 
helsehjelp som utfordrer helsetjenestens vante måter å 
jobbe på, der pasientene møter til avtalte timer og selv 
koordinerer sitt hjelpebehov. Tilrettelegging av hjelpen er 
derfor viktig. Helsetjenesten må tilpasse seg de særtrekk 
denne brukergruppen har, ellers vil behov ikke bli fanget 
opp. Oppsøkende og godt koordinert tverrfaglig innsats 
er nødvendig for å nå frem med hjelp til denne gruppen.
 VGs historie om en gutt i barnevernet som ikke har 
fått den helsehjelpen han har behov for, viser at det er 
utfordrende når barn og unge i vanskelige livssituasjon-
er faller mellom flere stoler i hjelpeapparatet. Mange har 
utfordringer i skjæringspunktet mellom barnevern, psyki-
atri og kriminalomsorg.
 I 2008 gjennomførte landets fylkesmenn og Statens 
helsetilsyn et landsomfattende tilsyn med kommunale 
tjenesters (helsetjenester, sosiale tjenester og barnevernt-
jenester) samarbeid om oppfølgingen av utsatte barn og 
unge. Tilsynet avdekket svikt i samarbeidet i nesten 80 
prosent av de 114 kommunene det ble ført tilsyn med. Sa-
marbeidet var i stor grad tilfeldig og opp til den enkelte 
tjenestes initiativ.  Tilsvarende viste Flatø-utvalget  i 2009 
til sviktende samarbeid mellom barneverntjenesten og 
psykisk helsevern for barn og unge, og at barn i barnever-
net har mangelfull tilgang på psykisk helsehjelp.
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 I 2015 viste en studie som omfatter mer enn 500 un-
gdommer i barnevernsinstitusjon at om lag 3 av 4 (76 
prosent) av ungdommene hadde en eller flere psykiske 
lidelser. Denne studien ble et viktig bidrag i departement-
ets tiltaksutvikling på området.
 Utfordringsbildet som synliggjøres gjennom til-
syn, Flatø-utvalget og forskning er tydelig adressert av 
departementet i Prop. 106 L (2012-2013) «Proposisjon 
til Stortinget (forslag til lov-vedtak) Endringer i barnev-
ernloven». For at barn i barnevernet generelt, og barn i 
barneverninstitusjoner spesielt, skal få mer og bedre ps-
ykisk helsehjelp, har myndighetene på barnevernsiden 
og helsesiden etablert et samarbeid for å finne gode løs-
ninger.
 Av de igangsatte og gjennomførte innsatsene ble det 
bl.a. i 2015 gitt oppdrag til Helsedirektoratet, Bufdir og 
de regionale helseforetakene om å etablere strukturer 
og rutiner som sikrer at barn i barnevernsinstitusjon får 
nødvendig utredning og behandling for psykiske lidelser 
og rusavhengighet. Samme år ga de to direktoratene ut et 
felles rundskriv om samarbeid mellom barneverntjenest-
er og psykiske helsetjenester til barnets beste.
 Erfaringer fra samarbeidet mellom Bufdir og Helsedi-
rektoratet har vært nyttige i den videre satsingen på bedre 
helsehjelp til barn i barnevernet. I styringsdialogen har 
direktoratene fått flere oppdrag med intensjon om å sty-
rke tilbudet om psykisk helsehjelp for disse barna. Dette 
inkluderer blant annet oppdrag om å utvikle systemer 
for utredning av psykiske helseplager hos barn i barnev-
ernet, lage rutiner for RHFenes etablering av "barnevern-
sansvarlig" i psykisk helsevern for barn og unge, fremme 
samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern og 
kommune og spesialisthelsetjeneste.

 Det er etablert to omsorgs- og behandlingsinstitus-
joner for barn som har behov for psykisk helsehjelp sam-
tidig som de får langvarig og/eller spesialisert omsorg 
utenfor hjemmet. Bufdir har også nylig fått i oppdrag å, 
i samarbeid med Helsedirektoratet, utrede forslag om å 
lovfeste plikt for barnevernstjenesten til å be om kartleg-
ging av barnets psykiske og somatiske helse, samt en kor-
responderende plikt for helse- og omsorgstjenesten til å 
tilby slik kartlegging. Bakgrunnen for oppdraget er bl.a. 
høringsinnspill til forslag til ny barnevernslov. Utrednin-
gen skal ses i sammenheng med tidligere oppdrag om å 
utvikle modeller og systemer som sikrer at barn i barnev-
ernet tidlig blir utredet for psykiske helseplager slik at de 
får nødvendig helse-hjelp i kombinasjon med tiltak fra 
barnevernet.
 Barn i barnevernet har rett til nødvendig helsehjelp. 
De skal møte et hjelpeapparat som samarbeider godt og 
som ser de ulike behovene det enkelte barnet har. Barn 
i barnevernsinstitusjon skal gis god omsorg, og helsetje-
nesten skal gi nødvendig helsehjelp til barn som trenger 
det. VGs dekning av situasjonen for 22 barn i institusjon 
illustrerer at det fortsatt er behov for å følge opp dette. 
Departementet har i styringsdialogen med Bufdir under-
streket at Bufetat skal følge opp behovet for helsehjelp 
som barn på institusjon har. Departementet har bedt om 
jevnlig rapportering inntil barnas situasjon er tilfredsstil-
lende avklart.
 Samarbeidet vi i flere år har hatt med helsesiden har 
gitt grobunn for å utvikle tilbudet til målgruppen, og har 
synliggjort behovet for fortsatt prioritert innsats for disse 
barna. Jeg vil rette stor oppmerksomhet mot dette.

SPØRSMÅL NR. 343

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 26. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Jeg er opptatt av hvordan staten som eier av ulike selskap 
utøver sin samfunnsrolle sammen med andre folkevalgte 
organer – kommuner og fylkeskommuner. I saken om 
omklassifisering, salg og ny konsesjon av 132kV-nettet 
på Vestlandet kan Statnett velge mellom flere mulige løs-
ninger.

 Hvordan har OED sikret seg at Statnett oppfyller 
samfunnsoppdraget når det er flere som er interessert i å 
kjøpe anleggene, og hvilke lover legges til grunn ved salg/
avhending av offentlig eiendom der det er flere mulige 
kjøpere?
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Begrunnelse:

Bakgrunnen for spørsmålet at Statnett skal selge sitt re-
gionale 132kV-nett etter at det er omklassifisert fra trans-
misjonsnett til distribusjonsnett. Jeg viser til flere brev fra 
Møre og Romsdal fylkeskommune med krav om at oven-
nevnte problemstilling, spesielt salget av 132kV-nettet, 
med de følger det får for innbyggere og næringsliv, må 
konsekvensutredes før transaksjonen gjennomføres. Det 
samme synet er fremmet fra kommunene i området og fra 
regionrådet.
 I en artikkel i avisa Driva i Møre og Romsdal den 19. 
november 2019 står det at «Statnett ønsker bare en aktør 
på regionalnettet i fylket» og «Statnett bryr seg ikke om 
et fylkeskommunalt krav om konsekvensutredning av å 
samle 132 kV-linjene i ett selskap». Det er som leser av ar-
tikkelen vanskelig å avgjøre om dette stemmer, men jeg 
går ut i fra at statsråden har en formening om hvordan 
Statnett skal forholde seg til eventuelle flere interessenter 
ved et salg av regionalnettet, og at det også er lover og for-
skrifter som regulerer dette.
 132kV-nettet krever anleggskonsesjon. NVE som til-
synsmyndighet peker i saken på at dersom anleggene blir 
omklassifisert kan Statnett selge anleggene sine. En over-
dragelse av nettet vil slik jeg forstår det medføre at det må 
søkes om konsesjon for nettanleggene. Jeg vil minne om 
at Statnett har et samfunnsansvar. Statnett sier selv på 
side 21 i sin siste årsrapport dette:

 «Lokale myndigheter involveres som høringspart i alle 
konsesjonsprosesser og i utviklingen av miljø- og transport-
planer for de ulike prosjektene.»

 Kundene er viktig i denne saken, og det vil være inter-
essant å vite hvordan NVE og OED vil ivareta hensynene 
til god driftssikkerhet, oppetid, nettleie og næringsut-
vikling i en region, dersom anleggene skal eies og drives 
fra en annen region. Jeg håper statsråden ser at denne sak-
en er viktig og at grep blir tatt for å unngå at kundene får 
negative konsekvenser av en salgsprosess som hittil ikke 
ser ut for å ivareta hensynet til samfunnets og kundenes 
beste i tilstrekkelig grad.

Svar:

Statnett er systemansvarlig nettselskap i det norske kraft-
systemet. Det følger av formålsparagrafen i Statnetts ved-
tekter at foretaket har ansvar for en samfunnsøkonomisk 
rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Statnett 
ivaretar dette ansvaret ved å realisere samfunnsøkonom-
isk lønnsomme prosjekter i transmisjonsnettet og sette 
inn tiltak slik at det til enhver tid er momentan balanse 
mellom produksjon og forbruk av strøm i Norge.
 Statnett eier 132 kV kraftlinjer og transformatorstas-
joner i Møre og Romsdal, som de ønsker å selge for å fok-
usere på sin hovedoppgave som er knyttet til å eie og drive 
det landsdekkende transmisjonsnettet på de høyeste 

spenningsnivåene. En del av strømnettet Statnett ønsker 
å selge i disse områdene er klassifisert som distribusjon-
snett. I andre deler av nettet har Statnett søkt NVE om 
at 132 kV blir omklassifisert til distribusjonsnett. Ener-
giloven pålegger ikke Statnett til å selge sitt distribusjons-
nett/regionalnett, men Statnett ønsker å selge nettet som 
en del av foretakets strategi.
 Omklassifisering
 Stortinget vedtok våren 2016 endringer i energiloven 
(Prop. L 35 (2015-2016), Innst. 207 L (2015-2016)) som 
skal gi en mer riktig og forutsigbar klassifisering av det 
norske strømnettet. Transmisjonsnettet omfatter anlegg 
for overføring av elektrisk energi med spenning på minst 
200 kV og anlegg på 132 kV som er av vesentlig betydning 
for driften av disse anleggene.
 Hvorvidt eksisterende nettanlegg på 132 kV skal defi-
neres som transmisjonsnett eller regionalnett avgjøres av 
NVE. Statnett sendte en søknad til NVE i 2017 om å få an-
leggene i Møre og Romsdal omklassifisert. NVE behandler 
søknadene, og avhengig av om anleggene omklassifiseres, 
kan Statnett selge anleggene. Dersom vedtaket fra NVE 
blir påklaget er OED klageinstans.
 Salg ved eventuell omklassifisering
 OED er kjent med at Statnett har inngått en intens-
jonsavtale med Mørenett om å selge alle sine 132 kV net-
tanlegg i Møre og Romsdal til dem. Det har vært en stor 
kjøpsinteresse for nettanleggene fra flere nettselskap. 
Statnett begrunner sin beslutning i at de ikke ønsker ytter-
ligere oppdeling av nettet innenfor Møre og Romsdal av 
drifts- og utviklingsmessige forhold. Som eier av nettan-
leggene er det opp til Statnett å gjøre denne vurderingen. 
Dette er en helhetsvurdering, herunder at et salg til Møre-
nett representerer den laveste gjennomføringsrisikoen.
 Departementet har ikke lagt noen føringer til Statnett 
om hva de skal vektlegge ved et eventuelt salg. En over-
dragelse av nettet vil innebære at Statnett må sende en 
søknad til NVE om overføring av konsesjoner. I en slik 
prosess vil de måtte redegjøre for salget og NVE vil vur-
dere ulike sider ved en overdragelse til ny eier.
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SPØRSMÅL NR. 344

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal
Besvart 27. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Hvordan jobber kulturministeren med å sikre kulturhis-
toriske landskap eller steder som f.eks. Vikinggården på 
Avaldsnes eller Borgøy i Tysvær som begge kan få sjener-
ende kraftmaster som vil for alltid endre det kulturhistor-
iske landskapet?

Begrunnelse:

NVE har til behandling ny og endra MTA plan for Tysvær 
vindkraft. Tysvær kommune har saman med museum 
Sydvest, andre museum, Rogaland fylkeskommune og Fyl-
kesmannen i Rogaland fraråda planane. Dokumentasjon 
som planen byggjer på er om lag 15 år gamal og det blir 
krevd full konsekvensutgreiing. Det treng fagleg tyngde 
for å klare å få dette synet gjennom.
 Då konsesjonen for Tysvær vindkraft vart gitt i 2005 
fekk aldri den kulturhistoriske den tyngde og kraft som 
den fortener. Lars Hertervig sitt landskap på Borgøy vart 
aldri hensyntatt og slik kommunen ser planane for Tysvær 
vindkraft vil dei for alltid endre Borgøylandskapet.

Svar:

Spørsmålet er stilt til kulturministeren, men besvares av 
meg siden landskap og landskapsforvaltning er en del av 
miljøforvaltningens ansvarsområde. Når det gjelder det 
konkrete eksemplet om en Miljø-transport og anlegg-
splan som er til behandling hos NVE, kan jeg ikke kom-
mentere dette. Det er en pågående sak som sorterer under 
Olje- og energiministeren.
 Det gjøres mye for å sikre kulturhistoriske landskap. 
Innen miljøforvaltningen samarbeider Miljødirektoratet 
og Riksantikvaren. Landbruksdirektoratet koordinerer 
arbeidet med landbrukets kulturlandskap. I tillegg har 
også andre sektormyndigheter, som Norges geologiske 
undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat og 
Vegdirektoratet, samt regional og kommunal forvaltning, 
grunneiere og landbruksforetak en viktig rolle. Målset-
tingen er å ta være på variasjonen i jordbrukets kultur-
landskap og tilhørende biologisk mangfold og kulturmin-
ner og kulturmiljøer.
 I Utvalgte kulturlandskap i jordbruket samarbeider 
myndighetene med eiere og brukere. Her anvendes også 
økonomiske virkemidler som tilskudd til tiltak, drift og 
skjøtsel. De områder som velges ut har svært store verdier 
knyttet til både biologi/naturmangfold og kulturhistorie. 
Når disse forutsetningene er til stede, skal det i området 

være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlike-
hold. Områdene skal gi en best mulig nasjonal represent-
ativitet.
 Det finnes videre en rekke tilskuddsordninger både i 
miljø- og landbruksforvaltningen for å ivareta landskap 
hvor verdiene er avhengig av skjøtsel og bruk. Eksempler 
på dette er landbrukets SMIL-midler, regionale miljøpro-
gramtilskudd (RMP), tilskuddsordningen til Utvalgte kul-
turlandskap i jordbruket, til verdensarvområdene og til-
skudd til trua arter eller naturtyper. I stor grad retter disse 
ordningene seg mot jordbrukets kulturlandskap.
 I samsvar med Norges forpliktelser etter Den euro-
peiske landskapskonvensjonen, er sikring av kvaliteter 
i landskapet tatt inn som en egen oppgave og hensyn 
i plan- og bygningsloven. I tillegg har både kulturmin-
neloven og naturmangfoldloven bestemmelser med be-
tydning for landskapsforvaltning. Miljødirektoratet og 
Riksantikvaren har på oppdrag fra Klima- og miljødepar-
tementet utviklet en metode for landskapsanalyse til bruk 
i veiledning til kommunene om kommuneplanlegging og 
konsekvensutredning.
 På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet er Rik-
santikvaren også i gang med å etablere et landsomfat-
tende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (KULA-registeret). Registeret er ferdigstilt for 
fylkene Østfold, Hordaland og Troms. Arbeidet er igang-
satt i de fleste andre fylker. Registeret viser at områdene 
er prioritert til å være av nasjonal interesse fra kulturmin-
nemyndighetene og at det skal tas særlig hensyn i kom-
munal planlegging og sektorplanlegging. Registeret vil da 
også være grunnlag for høringsinnspill til konsesjonssak-
er for vindkraft, vannkraft og kraftledninger.
 Videre kan det nevnes at Miljødirektoratet og Rik-
santikvaren har foreslått kriterier for landskap av nasjon-
al verdi. Den viktigste effekten av å peke ut landskap av 
nasjonal verdi, vil være at det etableres et felles oppdatert 
kunnskapsgrunnlag om landskapsverdier som kan brukes 
i kommunal og regional planlegging, og i de ulike sek-
torene som arbeider med arealforvaltning, og tiltak som 
påvirker landskapet.
 Når det gjelder Rogaland kan det nevnes at et forslag 
til register for kulturhistoriske landskap av nasjonal inter-
esse ble presentert for aktuelle kommuner våren 2019 i 
informasjons- og innspillsmøter der Rogaland fylkeskom-
mune og Riksantikvaren deltok. Fylkeskommunen har ar-
beidet videre med forslaget og Riksantikvaren tar sikte på 
å sende et utkast på høring tidlig i 2020. Dette vil også i 
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Rogaland bli et viktig verktøy i areal- og sektorplanleggin-
gen framover.

SPØRSMÅL NR. 345

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal
Besvart 26. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Er statsråden trygg på at denne «vetorett» kan anvendes 
når vindmøller blir vesentlig større og mer arealkrevende 
ift. hva konsesjonssøknad beskrev i sin tid, og hva vil reg-
jeringen gjøre med konsesjoner som er gitt men som med 
ny teknologi har endret seg radikalt?

Begrunnelse:

Så sent som i juni 2019 slo stortingsflertallet fast at «kom-
munens syn må tillegges stor vekt i prosessen for vind-
krafsaker». Jeg er gjort kjent med at vindkraftkonsesjon-
er på land som er gitt tidlig 2000-tallet nå skal utbygges 
men som er mye mer arealkrevende og gjerne en dobling 
i høyde på mast. Dette virker underlig ift. de normale re-
striksjoner det er i plan og bygningsloven på for eksempel 
høyde. Det er av vesentlig karakter om en vindkraftmast 
er 100 meter som ble beskrevet i en konsesjonssøknad 
enn når man med dagens teknologi kan bygge mast på 
over 200 meter. Statsråden har ved flere ganger sagt at 
kommunene «i realiteten har vetorett».

Svar:

Den vindkraften som nå bygges ut, er et resultat av at for-
skjellige regjeringer og storting siden århundreskiftet har 
lagt til rette for at vi skal nytte vindkraft for fornybarutbyg-
ging her til lands. Lokal aksept har vært viktig ved behan-
dlingen av de konsesjonene som nå realiseres. I praksis 
har det i denne perioden knapt blitt gitt konsesjon uten 
kommunens støtte til prosjektet. Kommunens syn på om 
det skal bygges vindkraftverk i deres kommune eller ikke, 
vil også i fremtiden ha betydelig vekt.
 De gitte konsesjonene til vindkraft ligger fast. Det er 
ikke rettslig grunnlag for omgjøring av disse vindkraft-
konsesjonene, selv om utbyggingskommunene og lokale 
interesser skulle ha endret mening siden det endelige 
konsesjonsvedtaket ble fattet.
 Konsesjonene som er gitt, har ikke definert maksi-
mal høyde eller størrelse på turbinene, eller den endelige 

plasseringen av turbinene innenfor det planområdet som 
konsesjonen omfatter. I tråd med vilkårene for konsesjo-
nen, er dette spørsmål som skal avgjøres i detaljplanfasen 
nærmere byggestart. På den måten kan det i denne fasen 
tas hensyn til teknologiutvikling samtidig som detalj-
prosjekteringen skal sørge for at prosjektet blir lønnsomt 
når utbyggingen tar til. Det har de senere årene vært en 
stor teknologiutvikling på vindturbiner. Dette fører til 
at planene for vindkraftverket kan bli endret med større 
og mer effektive, men færre turbiner. Et redusert antall 
turbiner gir mindre terrenginngrep i form av færre veier, 
snu- og oppstillingsplasser. Vindkraftverket kan dermed 
bli mindre arealkrevende enn det som lå til grunn da 
konsesjon ble gitt, og i flere saker gir dette miljømessige 
forbedringer samtidig som det kan medføre økte ulemper 
landskapsmessig for lokale interesser.
 Dersom det har skjedd endringer i forhold til den 
utbyggingsplanen som ble lagt til grunn i konsekven-
sutredningene, skal det redegjøres for konsekvensene 
i miljø, transport- og anleggsplanen og i detaljplanen 
for vindkraftverket. Det er disse detaljplanene som skal 
godkjennes av konsesjonsmyndigheten før eventuell ut-
bygging kan påbegynnes. Spørsmålet om det bør tillates 
vindkraft i et område ble avgjort i konsesjonsbehandlin-
gen. Kommunen er en sentral høringspart også i detal-
jplanfasen, og kommunen skal involveres når tiltakshaver 
utarbeider slike planer.
 Vi er nå i ferd med å gå gjennom regelverket for vin-
dkraftkonsesjoner etter energilovgivningen med sikte på 
å forbedre konsesjonssystemet ytterligere. Forholdet mel-
lom konsesjoner og detaljplaner og hvilke frister som skal 
gjelde fra tidspunktet en konsesjon er gitt, inngår i dette 
arbeidet.
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SPØRSMÅL NR. 346

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen
Besvart 27. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Hvor mange barn har vært omfattet av ordningen i 2018, 
og hvor mange er det som har fått støtte til briller i 2018 
med en kostnad utover regjeringens forslag til nye satser?

Begrunnelse:

Viser til regjeringens forslag til kutt i ordningen med 
stønad til barnebriller, samt innføring av faste satser for 
stønad til barnebriller fra 1. mars 2020. Satsen for or-
dinære briller settes til 1 200 kroner, satsen for ekstra til-
passede briller settes til 2 400 kroner.

Svar:

Folketrygden dekker briller etter to stønadsordninger. 
Den ene ordningen, Hjelpemidler for synshemmede 
(svaksynte og blinde), gjelder både barn og voksne. Krit-
eriene for å få støtte til briller eller kontaktlinser under 
denne ordningen er at man er diagnostisert med afaki, 
Marfans syndrom (eller lignende tilstander der øyelinsen 
har løsnet av seg selv), hornhinneanomalier (som kera-
tokonus eller keratoglobus), eller annen alvorlig sykdom/
lidelse som påvirker synet slik at man har behov for briller 
eller kontaktlinser. I vurderingen av hva som er annen al-
vorlig sykdom/lidelse vil uttalelse fra sakkyndig legges til 
grunn. Det er ingen begrensning på hvor mye man kan få i 
støtte per brille eller hvor mange briller man kan få. Det er 
ikke foreslått endringer i denne ordningen.
 Det gis som hovedregel ikke stønad til briller/kontak-
tlinser etter folketrygdloven kapittel 10 ved vanlige bry-
tningsfeil som nærsynthet, langsynthet eller ved skjeve 
hornhinner (astigmatisme). Dette gjelder også nærbriller 
som skyldes normale aldersforandringer i øyet. Den andre 
ordningen, Briller til barn/ungdom under 18 år, gir like-
vel støtte til briller til barn under 18 som trenger briller 
som et nødvendig ledd i behandling av øyetilstander som 
skjeling (strabisme), anisometropi (forskjellig optisk bry-
tning i øynene) eller astigmatisme (forskjellig brytning i 
øyets forskjellige optiske meridianer). For de fleste barna 
som oppfyller vilkårene vil det være slik at helt vanlige 
briller dekker behandlingsbehovet, de vil ikke trenge sp-
esielle tilpasninger. Det er på denne ordningen regjerin-
gen foreslår å innføre faste stønadssatser pr. brillepar. 
Regjeringens forslag innebærer ingen begrensning på 
hvor mange briller man kan få støtte til. Også i denne 
ordningen dekkes derfor nye briller når disse blir slitt/
ødelagt/mistet eller når synsstyrken endrer seg.

 I 2018 mottok Arbeids- og velferdsetaten 56 921 
søknader, som gjaldt 40 986 barn og unge, om stønad til 
briller under ordningen Briller til barn/ungdom under 
18 år. 56 108 søknader ble innvilget, 685 ble avslått og 68 
søknader bortfalt. Det er anslått at om lag 40 500 barn 
og unge fikk stønad til briller under ordningen Briller til 
barn/ungdom under 18 år.
 En forutsetning for å kunne svare på hvor mange som 
har fått støtte til briller i 2018 med en kostnad utover reg-
jeringens forslag til nye satser, er tilgang til individdata for 
hvor mye den enkelte bruker får dekt av utgifter til briller. 
Vanligvis registreres utleverte hjelpemidler til Hjelpem-
iddelsentralenes utlånsregister. Fra dette registeret er det 
mulig å hente ut individdata for kostnaden pr. utleverte 
hjelpemiddel. Briller blir derimot ikke utlånt i vanlig for-
stand og registreres derfor ikke i Hjelpemiddelsentralenes 
utlånsregister, men i regnskapssystemet der fakturaene 
registreres.
 Det er mulig å innhente informasjon/oversikt over 
regnskapsførte beløp til bestemte formål. En slik oversikt 
vil nødvendigvis ikke gi et korrekt bilde fordi hver faktura 
kan gjelde mer enn utgiftene til en brille, som f.eks. utgifter 
til linser i tillegg. Vi har derfor ikke tilstrekkelig informas-
jon for å kunne besvare spørsmålet. Jeg viser imidlertid til 
Prop. 1 S for 2020, der det framgår at gjennomsnittsprisen 
for briller det ble gitt refusjon for i 2017 var 3 600 kroner.
 Regjeringens forslag til satser på 1 200 og 2 400 kroner 
til hhv. ordinære og ekstra tilpassede briller ligger innen-
for rammen av hva som må anses for å kunne dekke rime-
lige, hensiktsmessige briller.
 Departementet ser at enkelte barn og familier som 
har mottatt støtte på ordningen Briller til barn/ungdom 
under 18, fyller vilkårene for briller også etter ordningen 
Hjelpemidler til synshemmede. Disse flyttes over til ord-
ningen Hjelpemidler til synshemmede, og får dermed 
dekket utgifter til briller som før.
 Det kan imidlertid ikke utelukkes at et fåtall barn med 
særskilte behov under ordningen Briller til barn/ungdom 
under 18 år, har nødvendige utgifter til briller som overs-
tiger den foreslåtte satsene. Departementet vil derfor, når 
de nye reglene trer i kraft 1. mars 2020, sørge for at også 
disse barna får dekket sine behov for briller.
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SPØRSMÅL NR. 347

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Roger Magne Osen
Besvart 26. november 2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Spørsmål:

Vår samfunnsoppbygging med verdiskaping og bosetning 
langs vårt vidstrakte land er krevende for full bredbånd-
sutbygging. Kostnader med utbygging til de som ennå 
ikke har tilgang er vesentlige høyere enn hva som tjenes 
igjen med dagens støtteregime.
 Ser ministeren at det er behov for ytterligere tiltak 
utover dagens ordning for å sikre utbygging til områder 
med svært liten kommersiell interesse, og hvilke tiltak ser 
i tilfelle ministeren det nødvendig å sette inn for å sikre at 
alle får tilbud over hele landet?

Begrunnelse:

Bredbåndstilgang er blitt en så viktig del av det nor-
ske samfunnet at en vanskelig kan se for seg at hverken 
næringsliv, offentlige eller innbyggere skal kunne fun-
gere uten. Bredbåndsutbyggingen i Norge kan nok sies 
å være vellykket så langt der utbyggingstakt og kostnad 
hittil tåler en sammenligning med andre land. Men det 
gjenstår svært mye og det ser nå ut til at utbyggingstak-
ten til områder uten tilbud stagnerer. Utbyggingen til nå 
har skjedd i to kategorier og faser. I den første kategorien 
ble stort sett områder med kommersiell interesse bygd ut 
av aktører uten vesentlig stimuli. I den andre kategorien 
ble områder som ikke var kommersielt lønnsomme uten 
stimuleringsmidler bygd ut. Dette gjerne i et samarbeid 
mellom utbygger, NKOM, kommuner og næringsliv. I 
denne fasen har det også blitt bygd ut en del anlegg som 
strengt talt ikke var selvstendig økonomisk lønnsomme 
selv med støtte. Sistnevnte utbygginger da stort sett med 
lokalt forankrede bredbåndsaktører. Nå er ønsket utbyg-
ging kommet over i en ny tredje fase og kategori. I det 
store bildet gjenstår nå utbygging til områder som ikke 
vil være kommersielt lønnsomme med det støtteregime 
som finnes i dag. Men i stedet for at vi nå er inne i fase tre, 
brukes det store ressurser fra bredbåndleverandørene til å 
overbygge allerede utbygde områder i konkurranse med 
andre.

Svar:

Jeg er enig med representanten i at tilgang til bredbånd 
er blitt en grunnleggende forutsetning for mange viktige 
funksjoner i samfunnet. God digital infrastruktur er avg-
jørende for næringslivets konkurransekraft, for demokra-
ti og innbyggerdeltakelse, og for å legge til rette for den 
økende digitaliseringen i alle sektorer.

 Norge har i dag generelt svært god mobil- og bred-
båndsdekning. Ifølge siste dekningsundersøkelse (2019), 
gjennomført på oppdrag for Nasjonal kommunikasjons-
myndighet (Nkom), har nær 100 prosent av husstandene 
et grunnleggende bredbåndstilbud, enten i form av fast 
eller mobilt bredbånd. 86 prosent av husstandene har til-
bud om høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s eller mer).
 Regjeringen har satt som mål at 90 prosent av befolk-
ningen skal ha tilbud om bredbånd med minimum 100 
Mbit/s innen utgangen av 2020. På lang sikt skal alle ha 
tilbud om høyhastighets bredbånd. I tillegg skal det være 
god mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. Det er 
videre satt som mål at vi skal ha sikre og robuste elektron-
iske kommunikasjonsnett (ekomnett).
 Den kanskje viktigste rollen offentlig sektor kan ha 
for å legge til rette for bredbåndsutbygging, er å skape 
gode rammevilkår for bransjen, slik at de kommersielle 
aktørene fortsetter å investere i alle deler av landet. Dette 
skjer blant annet ved å legge til rette for bærekraftig 
konkurranse gjennom den sektorspesifikke reguleringen, 
sørge for tilstrekkelig med frekvensressurser for mobilt 
bredbånd, samt å bidra til kostnadseffektiv utbygging, 
blant annet ved å fjerne unødige hindringer. Markedsak-
tørene investerte nesten 2 milliarder kroner mer i 2018, 
enn de gjorde i 2013.
 De høye investeringene har blant annet ført til at 
rundt 100 000 nye husstander har fått tilbud om høyhas-
tighets bredbånd det siste året, ifølge Nkoms dekningsun-
dersøkelse. Tilbudet av høyhastighets bredbånd er frem-
deles bedre i tettbygde enn i spredtbygde strøk, men 
forskjellene er i ferd med å avta. I 2013 hadde 11 prosent 
av husstandene i spredtbygde strøk tilbud om fiberbred-
bånd. I 2019 er andelen 45 prosent, det vil si mer enn fire-
doblet. Jeg er derfor ikke enig med representanten Osen 
når han som begrunnelse for spørsmålet, skriver at "ut-
byggingstakten til områder uten tilbud stagnerer". Tilby-
derne bygger ut for fullt, også i de mindre tett befolkede 
områdene. Det er ikke noe som tyder på at det høye inves-
teringsnivået er i ferd med å avta.
 Men selv om tilbudet for en stor del er godt, og stadig 
blir bedre, betyr ikke det at vi skal slå oss til ro med da-
gens situasjon. Befolkningens behov for datahastighet og 
tilgjengelighet øker etter hvert som nye tjenester utvikles 
og bruksmønstrene endrer seg. Det som ble oppfattet 
som "bredt" bredbånd for bare noen år siden, vil i dag av 
mange oppfattes som smalt.
 Regjeringen gjennomfører derfor flere tiltak for å sikre 
alle innbyggere gode bredbåndstjenester også i fremtid-
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en. Nivået på tilskuddsmidler i 2019 på ca. 250 millioner 
kroner, er høyere enn på mange år. Disse midlene utløs-
er et betydelig lokalt engasjement, både fra kommuner, 
tilbydere og private aktører, noe som gjør at samlede in-
vesteringer som følge av bevilgningen bare i 2019, trolig 
vil være på over én milliard kroner. Disse investeringene 
vil gi rundt 19 000 husstander, i områder hvor det ikke er 
grunnlag for kommersiell utbygging, et nytt eller bedre 
bredbåndstilbud. For 2020 har regjeringen foreslått en 
bevilgning på 256 millioner kroner til bredbåndstilskudd.
 Utbygging av god mobildekning med høy datakapa-
sitet forutsetter tilgang til radiofrekvenser. Regjeringen 

jobber kontinuerlig med å sørge for tilstrekkelig med 
frekvenser til mobilt bredbånd. Blant annet har regjerin-
gen lagt til rette for at 700 MHz-båndet skal kunne tas i 
bruk til mobile tjenester allerede i 2019. Disse frekvensene 
vil på lengre sikt bli viktige for den kommende 5G-utbyg-
gingen i Norge.
 Et mulig ytterligere tiltak for å sikre at alle får tilbud 
over hele landet, kan være å innføre leveringsplikt for 
bredbånd. Regjeringen har sendt på høring et forslag om 
endring av ekomloven som innfører slik leveringsplikt, 
med høringsfrist 3. desember 2019.

SPØRSMÅL NR. 348

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Himanshu Gulati
Besvart 28. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Hvilket stortingsvalgdistrikt vil innbyggerne i henholds-
vis dagens Lunner, Jevnaker, Rømskog, Røyken og Hurum 
kommune tilhøre ved neste stortingsvalg?

Begrunnelse:

Kommunereformen har ført til en rekke kommunesam-
menslåinger, inkludert at kommuner på tvers av dagens 
fylkesgrenser og stortingsvalgdistrikt har valgt å slå seg 
sammen. Dette er positivt. Jeg har imidlertid fått spørsmål 
fra politikere i Lunner om hvilket stortingsvalgdistrikt de 
vil tilhøre ved neste stortingsvalg. På bakgrunn av dette 
velger jeg å spørre om hva som vil være tilfellet for de 
kommunene i mitt nye fylke, Viken, som jeg er kjent med 
at har valgt å gå sammen med kommuner på tvers av da-
gens fylkesgrenser.

Svar:

Bakgrunnen for tilhørigheten til de fem kommunene som 
representanten nevner, er vedtak som Stortinget fattet i 
henholdsvis juni 2016 og juni 2018.
 Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 96 S 
(2016-2017) Endringer i kommunestrukturen i juni 2016 
at Rømskog kommune skal slå seg sammen med Aur-
skog-Høland kommune fra 1.1.2020. Det ble vedtatt at 
fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold
 justeres slik at den nye kommunen blir en del av Aker-
shus fylke (vedtak 815). Dagens Rømskog skal derfor som 

en del av Aurskog-Høland kommune tilhøre Akershus 
valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021.
 Stortinget vedtok i samme behandling at Røyken, Hu-
rum og Asker kommune skal slå seg sammen fra 1.1.2020. 
Stortinget vedtok også at fylkesgrensen mellom Akershus 
og Buskerud justeres slik at den nye kommunen blir en 
del av Akershus fylke (vedtak 816). Dagens Røyken og Hu-
rum skal derfor som en del av Asker kommune tilhøre Ak-
ershus valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021.
 Stortinget behandlet i juni 2018 Prop. 88 S (2017-
2018) Kommuneproposisjonen 2019 og vedtok da flere 
fylkesgrensejusteringer som har betydning for inndelin-
gen i valgdistrikter ved stortingsvalg.
 Det ble vedtatt at fylkesgrensen mellom Oppland og 
Akershus justeres slik at Lunner kommune blir en del av 
Viken fylke (vedtak 927). På s. 48 framgår følgende om 
Lunner kommune:

 "Dersom fylkesinndelingen med 19 fylker slik den var i 
2017 benyttes som valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021, skal 
Lunner kommune tilhøre Akershus valgdistrikt."

 Det ble vedtatt at fylkesgrensen mellom Oppland og 
Buskerud justeres slik at Jevnaker kommune blir en del av 
Viken fylke (vedtak 926). På s. 48 framgår følgende om Je-
vnaker kommune:

 "Dersom fylkesinndelingen med 19 fylker slik den var i 
2017 benyttes som valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021, skal 
Jevnaker kommune tilhøre Buskerud valgdistrikt."

 Stortinget vedtok under behandlingen av Prop. 76 L 
(2017-2018) Endringar i vallova (valdistrikt ved stortings-
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val, rett til å stille liste ved val mv.) i juni 2018 at stortings-
valget i 2021 skal gjennomføres med 19 valgdistrikter, 
som tilsvarer de 19 fylkene som utgjorde valgdistriktene 
ved tidligere stortingsvalg.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 
den 22. november på høring et forslag til endringer i val-
gforskriften, der alle valgdistrikter ved stortingsvalg med 
kommuner er listet opp.

SPØRSMÅL NR. 349

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 28. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

Hvordan vil regjeringen legge til rette for at kommunene 
og spesialisthelsetjenesten kan utlyse anbud forbeholdt 
ideell virksomhet innen helse- og omsorgssektoren, på de 
områder der man anser å ikke selv ha forutsetningene for 
å gi et like godt eller bedre tjenestetilbud?

Begrunnelse:

Stortinget har i forbindelse med ideell virksomhet i helse- 
og omsorgssektoren vedtatt at «Stortinget ber regjeringen 
fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- 
og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet 
som ideell virksomhet, og på egnet måte legge fram for 
Stortinget en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for 
å oppnå dette.» Vedtaket ble truffet ved behandling av Do-
kument 8:85S (2015-2016), 9.desember 2016. Regjeringen 
sendte i 2018 forslag på høring om et regelverk som gir 
adgang til å reservere konkurranser om kontrakter innen 
helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.
 I Granavoldenplattformen sier regjeringen selv at den 
vil styrke ideelle virksomheters rolle som leverandører av 
helse- og omsorgstjenester. I forbindelse med statsbuds-
jettet for 2020, viser regjeringen til at den har satt seg et 
mål om å doble de ideelles andel av den samlede helse- og 
omsorgssektoren til 10 % målt i kostnader. Granavolden-
plattformen sier også at regjeringen vil:

 «Sikre at regelverket for anskaffelse av helse- og sosialtje-
nester utnytter handlingsrommet til å sikre ideelle aktører.»

 Enkelte kommuner har etter valget satt mål om å øke 
andelen ideelle tilbydere, men det mangler fortsatt et 
godt regelverk for hvordan dette kan gjøres.

Svar:

Ideell sektor har allerede i dag en sentral rolle som lever-
andør av spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Regjeringen mener at ideelle aktører er 
et viktig supplement til det offentliges tjenestetilbud, som 
kan bidra til innovasjon i tjenestene. Regjeringen har på 
denne bakgrunn gjennomført flere tiltak for å styrke de 
ideelle aktørenes rolle.
 Regjeringen innførte fritt behandlingsvalg-ordnin-
gen i 2015. Ordningen innebærer at pasienter kan velge 
å motta behandling hos godkjente private leverandører. 
Innfasing av nye tjenester i ordningen kan åpne for at flere 
ideelle aktører kan søke om godkjenning som leverandør 
i ordningen for fritt behandlingsvalg.
 Regjeringen har videre innført en tilskuddsordning 
for historiske pensjonskostnader, som gir bedre forutsig-
barhet for private virksomheter med offentlig tjenestep-
ensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og 
statlige barneverntjenester. I anmodningsvedtak nr. 82 
(2018-2019) ber Stortinget om at regjeringen utreder de 
økonomiske konsekvensene av å dekke ideelle organis-
asjoners historiske pensjonskostnader for kommunal og 
fylkeskommunal sektor. Regjeringen vil komme tilbake 
til Stortinget om dette.
 Målet for regjeringen er å doble de ideelles andel av 
den samlede helse- og omsorgssektoren til 10 pst. målt i 
kostnader. Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å nå 
dette målet. De regionale helseforetakene har fått i op-
pdrag å prioritere ideelle. De har utarbeidet en strategi for 
hvordan de over tid kan øke bruken av institusjonsplass-
er fra ideelle. De skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- 
og utviklingsarbeid, og skal ikke bygge opp og utvikle 
konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud hos ideelle 
aktører.
 Når det gjelder handlingsrommet innenfor anskaf-
felsesregelverket til å reservere konkurranser for ideelle 
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leverandører, har Nærings- og fiskeridepartementet hatt 
på høring et forslag til forskriftsbestemmelser som åpner 
for dette ved kjøp av helse- og sosialtjenester. EFTAs 
overvåkningsorgan (ESA) har stilt spørsmål ved om en 
slik regulering er i strid med EØS-retten. Vi har god kon-
takt med ESA om spørsmålet, både på politisk nivå og på 
embetsnivå.
 Regjeringen jobber for tiden også med andre tiltak 
som kan legge til rette for flere ideelle leverandører av 
helse- og sosialtjenester. Direktoratet for forvaltning og 
ikt (Difi) har fått i oppdrag å utarbeide mer veiledning om 
hvordan oppdragsgivere kan legge til rette for økt med-

virkning fra ideelle leverandører ved anskaffelser av ulike 
helse- og sosialtjenester. Veiledningen vil blant annet 
omfatte relevante unntak fra regelverket og hvordan op-
pdragsgivere kan tilrettelegge bedre for de ideelles med-
virkning ved anskaffelser innenfor regelverket. Veilednin-
gen skal være klar innen utgangen av året.
 Regjeringen utreder også handlingsrommet for, og 
hensiktsmessigheten av, i større grad å tilskuddsfinansiere 
offentlige tjenester i stedet for å gjennomføre anskaffels-
er. Regjeringen vurderer også om andre former for bruk 
av tilskudd kan være et virkemiddel for å fremme ideell 
sektor.

SPØRSMÅL NR. 350

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Sigrid Simensen Ilsøy
Besvart 2. desember 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra 
kommunene til Skatteetaten blant annet med begrun-
nelse av at den skal bli mer effektiv. De seks kommunene i 
Hallingdal slo skatteoppkrevingskontorene sine sammen 
i 2005. Da var det tilsammen 12 årsverk. I 2019 jobber det 
6 årsverk ved kontoret. Innkrevingsprosenten er hele 98 
pst.
 Kan statsråden garantere at ved en ev. statlig innkrev-
ing vil innkrevingsprosenten i Hallingdal opprettholdes 
og ev. økes, og hva anser statsråden kan være ytterligere 
effektiviseringsgevinst?

Svar:

Hovedformålet med overføringen av skatteoppkrevingen 
fra kommunene til Skatteetaten er å styrke arbeidsgiver-
kontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminal-
itet og svart økonomi. Dette arbeidet er svært viktig for 
regjeringen og overføringen vil gi samordnet og styrket 
kontroll av skatt og avgift - et av våre viktigste verktøy for 
å avsløre arbeidslivskriminalitet. Ved å overføre arbeids-
giverkontrollen til Skatteetaten sikrer vi bedre og mer 
effektive kontroller. Vi får lettere samhandling mellom 
kontrolletater og politiet.
 Vi styrker rettsikkerheten for den enkelte og sikrer lik 
behandling av like saker. Det skal ikke kunne være slik at 
den enkelte skattyter behandles forskjellig avhengig av 
hvilken kommune de bor i. I tillegg vil overføringen in-

nebære en klar forenkling for skattytere, ved at de kun vil 
få én etat å forholde seg til i skatte- og avgiftssaker.
 Kommunene i Hallingdal har gjort en god jobb, og har 
samlet og effektivisert skatteoppkrevingen, uten at dette 
har gått på bekostning av resultatene og tjenestetilbudet. 
Samtidig er det slik at det fortsatt er et vesentlig effektiv-
iseringspotensiale for den samlede skatteoppkrevingen 
i Norge. Det er i dag 227 kommunale skatteoppkrever-
kontor som bruker 1279 årsverk på skatteoppkrevingen. 
I tillegg kommer 68 årsverk i Skatteetaten som arbeider 
med oppfølging av de kommunale skatteoppkreverne. 
Skatteetaten skal løse oppgaven med totalt 918 årsverk. 
Dette gir en effektivisering på 429 årsverk. Et tydelig ek-
sempel på potensialet er skatteregnskapet: Her brukes det 
i dag om lag 185 årsverk rundt om i kommunene, mens 
Skatteetaten vil kunne løse oppgaven med 45 årsverk, 
en reduksjon på hele 76 prosent. Samlet innebærer 
overføringen en varig effektiviseringsgevinst på 370 mill. 
kroner årlig.
 Regjeringen vil legge skatteoppkreveroppgavene til 
56 steder i hele landet der Skatteetaten allerede har kon-
torer. Slik skaper vi sterke fagmiljøer mange steder. Det 
gir sterke fagmiljøer også i distriktene, det motsatte av 
sentralisering. For eksempel vil Oslo-området med den 
nye ordningen få en relativt sett mindre del av arbeid-
splassene. Fordelingen mellom fagområdene er anslått til 
45 årsverk til skatteregnskap, 400 årsverk til arbeidsgiver-
kontroll, 401 årsverk til innkreving og 55 årsverk til veiled-
ning/arkiv, i tillegg til 17 til IT og administrative tjenester.
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 Skatteregnskapsoppgavene skal utføres i Oslo og 
Grimstad. Forslaget innebærer at det blir spesialiserte 
enheter innen skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiv-
erkontroll. Skatteetaten vurderer nå arbeidsfordelingen 
mellom kontorene som en del av arbeidet med å overføre 
skatteoppkrevingen, og se på om det er behov for ev. min-
dre justeringer. Den endelige arbeidsfordelingen mellom 
kontorene blir sannsynligvis klar i begynnelsen av 2020.
 Det er riktig at skatteoppkrevernes resultater er 
svært gode. For skatt skyldes det først og fremst en for-
skuddsordning hvor arbeidsgiver gjennom skattetrekket 

i praksis er den viktigste «skatteoppkreveren». En annen 
grunn til de gode resultatene er at alle de skatteoppkrev-
erne bruker det landsdekkende innkrevingssystemet "Sof-
ie". Det er Skatteetaten som har utviklet og står for drift av 
dette systemet. Samtidig har vi også svært mange dyktige 
og kompetente ansatte rundt omkring på de kommu-
nale skatteoppkreverkontorene. Det ligger til grunn for 
overføringen at de ansatte og deres kompetanse skal være 
med videre i Skatteetaten. Det er derfor ingen grunn til å 
tro at resultatene skal bli dårligere etter overføringen.

SPØRSMÅL NR. 351

Innlevert 20. november 2019 av stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk
Besvart 26. november 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Hvor mange kan ha mistet forsikringen sin eller utbetaling 
fra KLP og andre pensjonskasser eller fått avslag på denne 
typen ordninger som følge av Navs uriktige tolkning av 
EØS-bestemmelsene, og gjør regjeringen noe for å kom-
pensere for denne typen konsekvenser av Nav-skandalen?

Begrunnelse:

VG skrev 13. november om en ufør person som mistet 
uføreforsikringen som følge av et uriktig vedtak fra NAV 
om stans i arbeidsavklaringspenger. Flere forsikringssel-
skaper oppgir i saken at de kan ha gjort liknende vedtak.
 Fagbladet skrev 20. november en sak om at uføre som 
er rammet av Nav-skandalen, kan ha krav på etterbetal-
ing også fra KLP eller andre kommunale pensjonskasser. 
I saken kommer det frem feil fra Nav får ofte betydning 
også for utbetaling fra KLP eller andre som administrerer 
tjenestepensjonsordninger for ansatte i fylker eller kom-
muner. Når Nav stanser utbetalingene, vil som hovedre-
gel utbetalingene fra KLP og de andre pensjonskassene 
også bli stoppet.

Svar:

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser til Arbeids- og 
sosialdepartementet at de har etablert kontakt med KLP 
og Statens pensjonskasse (SPK), for å få avklart hvilke sak-
er som kan ha medført uriktig stans i utbetalinger av deres 
ytelser som følge av urettmessig stans i ytelser fra folket-
rygden. Arbeids- og velferdsdirektoratet kommer i tillegg 

til å ta kontakt med øvrige tjenestepensjonsordninger i 
kommunal sektor der det er aktuelt.
 Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser videre at de 
har begynt gjennomgangen av saker med tilbakebetaling-
skrav som kan være aktuelle å ta opp til ny vurdering. Hit-
til er ifølge direktoratet, om lag 1000 saker gjennomgått, 
hvorav om lag 500 saker vil bli tatt opp til ny vurdering.
 Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke avdekket 
relevante saker med utbetalinger fra KLP og SPK så langt, 
men ved en utsjekk mot Tjenestepensjonsregisteret kan 
det være aktuelle saker som vil bli fulgt opp i det videre 
arbeidet.
 Arbeids- og velferdsetaten oppfordrer for øvrig, både 
gjennom media og www.nav.no, personer som mener de 
er berørt av feiltolkningen om å ringe NAV Kontaktsenter. 
Det kan også bidra til at sakene blir raskere behandlet.
 Direktoratets dialog med KLP og SPK vil fortsette slik 
at de vil få informasjon om relevante saker som berører 
deres medlemmer. Dersom det avdekkes saker med ut-
betalinger fra andre som administrerer tjenestepensjon-
sordninger for ansatte i fylker eller kommuner, vil også 
disse bli kontaktet.
 Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at de ikke 
har mulighet til å se om private forsikringsselskaper kan 
ha stoppet utbetalinger på grunn av urettmessige ved-
tak fra Arbeids- og velferdsetaten. I Arbeids- og velferds-
direktoratets egne vedtaksbrev til brukere som er berørt 
av Arbeids- og velferdsetatens feiltolkning, vil direktora-
tet derfor informere brukerne om at de bør kontakte sitt 
forsikringsselskap og sin private tjenestepensjonsordning 
for å undersøke om ytelser fra disse kan ha blitt påvirket.
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 Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at de ikke 
vil gjennomføre generelle kompenserende tiltak som 

følge av nevnte feil for denne gruppen, men at alle saker 
vurderes individuelt opp mot de rettigheter personer har.

SPØRSMÅL NR. 352

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen
Besvart 27. november 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Hva er grunnen til at reineiere i nord enda ikke har fått 
svar på søknad om erstatning for tap av rein til fredet rov-
vilt fra 2018, ifølge forskriften skal erstatning være ferdig-
behandlet innen 15.oktober søknadsfristen var 10.april, 
og hva er gjort for å forbedre dette slik at man unngår slike 
forsinkelser til neste års behandling?

Begrunnelse:

Dette gjelder erstatning for tapte inntekter fra forrige 
driftsår. Søknadsfrist var 10. april, et halvt års behandling-
stid bør være tilstrekkelig. Dette gjelder ca. 530 søknader, 
og det er en fast årlig behandling, ikke noe ekstraordinært. 
Regionreformen og sammenslåing, brukes faktisk som 
unnskyldning i svarbrevet fra fylkesmannen.

Svar:

De fleste søknadene om erstatning for tap av tamrein til 
rovvilt behandles av Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

(423 av 537 søknader). I regelverket for erstatning fremgår 
det at utbetaling av erstatningen til driftsenhetene i Finn-
mark som hovedregel vil være ferdigbehandlet innen 15. 
oktober.
 Dagens erstatningsordning, basert på dokumenterte 
og sannsynliggjorte tap for den enkelte siidaandel er ar-
beidskrevende. Dette fordi regelverket krever detaljerte 
opplysninger, kunnskap og saksbehandling på siidaan-
delsnivå.
 Sammenslåingen av de to fylkesembetene i Troms 
og Finnmark med totalt 67 reinbeitedistrikter, og med 
til dels ulik driftsform, har krevd et merarbeid før saksbe-
handling av den enkelte søknad i høst.
 Dette har vært viktig for å få harmonisert behandlin-
gen av erstatningen og for å sørge for likebehandling for 
alle reinere. Jeg har fått opplyst at arbeidet nå er i slut-
tfasen, og de siste erstatningssøknadene forventes ferdig 
i disse dager.

SPØRSMÅL NR. 353

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Roger Magne Osen
Besvart 26. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

I pågående omklassifiserings- og salgsprosess av Statnetts 
132 kV-nett er det flere som har meldt interesse for å kjøpe 
i Møre og Romsdal.

 Hvilke kriterier har overordnede myndigheter som 
NVE og OED bedt Statnett vektlegge ved salg av 132kV-
nettet, og har politiske myndigheter, primært OED, gitt 
føringer for at man ønsker bare ett regionalt nettselskap 
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i Møre og Romsdal, slik Statnett som selger av 132kV-
nettet, nå argumenterer for?

Begrunnelse:

Statnett har som kjent søkt om omklassifisering av sitt 
132kV-nett fra transmisjonsnett til distribusjonsnett med 
tanke på avhending. Før overordnet myndighet har tatt 
stilling til omklassifiseringen, har Statnett startet forhan-
dlinger med mulige kjøpere av 132kV-nettet. I Møre og 
Romsdal er det flere aktuelle kjøpere, hvorav noen ønsker 
å kjøpe hele nettet i fylket, også i regioner hvor de ikke har 
egne anlegg og egen drift, mens andre ønsker å kjøpe den 
delen av 132kV-nettet hvor de selv har anlegg og operas-
joner, så det blir et sammenfall med eksisterende virk-
somhet på nettsiden.
 Statnett har valgt å inngå en intensjonsavtale med 
Mørenett AS som ikke har anlegg og virksomhet i nord-
fylket (Romsdal og Nordmøre), og har avvist ønsket fra 
nettselskapet i nordfylket, Nordmøre og Romsdal Region-
alnett AS (NRR) om å få kjøpet 132kV-nettet i Romsdal og 
på Nordmøre. Begrunnelsen Statnett har framført er at 
man ønsker én eier for nettet i hele fylket, og at dette er 
noe Statnett har mandat til å beslutte. Dette blir da uten 
at overordnet myndighet, heller ikke politisk, skal in-
volveres i prosessen og beslutningen. Det kan altså virke 
som om salget av, og dermed eierskap til 132 kV-nettet, 
nå brukes som et verktøy for overordnet strukturering av 
nettvirksomheten i Norge, noe som er en politisk sak med 
mange sider, ikke et administrativt anliggende. Videre 
skulle en anta at denne type saker med så store konse-
kvenser for norsk kraftforsyning, regionalt og lokalt burde 
vært lagt inn under saksbehandlingsreglene i forvaltning-
sloven og underlagt kravet til en konsekvensutredning. 
Møre og Romsdal fylkeskommune m.fl. har da også krevd 
en konsekvensutredning før salgsavtaler inngås mellom 
Statnett og eventuelle kjøpere. I møte mellom Møreben-
ken og regionrådet for Nordmøre ble det orientert om at 
kommunene på Nordmøre støtter dette kravet.

Svar:

Omklassifisering av nett
 Stortinget vedtok våren 2016 endringer i energiloven 
(Prop. L 35 (2015-2016), Innst. 207 L (2015-2016)) som 
skal gi en mer riktig og forutsigbar klassifisering av det 
norske strømnettet. Transmisjonsnettet omfatter anlegg 
for overføring av elektrisk energi med spenning på minst 
200 kV, og anlegg på 132 kV som er av vesentlig betydning 
for driften av disse anleggene.
 Hvorvidt eksisterende nettanlegg på 132 kV skal defi-
neres som transmisjonsnett eller regionalnett avgjøres av 
NVE. Statnett sendte en søknad til NVE i 2017 om å få an-
leggene i Møre og Romsdal omklassifisert. NVE behandler 
søknadene, og avhengig av om anleggene omklassifiseres, 

kan Statnett selge anleggene. Dersom vedtaket fra NVE 
blir påklaget er OED klageinstans.
 Salg av regionalt distribusjonsnett
 Endringene i energiloven i 2018 til gjennomføring av 
tredje energimarkedspakke innebærer at det kun er Stat-
nett som kan eie transmisjonsnett i Norge. Dette er ikke 
til hinder for at Statnett også eier nett på lavere nivå (re-
gionalnett og distribusjonsnett). Departementet har ikke 
lagt føringer til Statnett om hva foretaket skal legge vekt 
på ved et eventuelt salg av slike anlegg. Statnett som eier 
av nettet står fritt til å selge til det eller de selskapene de 
ønsker.
 OED er kjent med at Statnett har inngått en intens-
jonsavtale med Mørenett om å selge alle sine 132 kV net-
tanlegg i Møre og Romsdal dersom omklassifiseringen 
godkjennes. Det har vært en stor kjøpsinteresse for net-
tanleggene fra flere nettselskap. Statnett begrunner sin 
beslutning i at de ikke ønsker ytterligere oppdeling av 
nettet innenfor Møre og Romsdal av drifts- og utvikling-
smessige forhold. Videre viser de til en helhetsvurdering, 
herunder at et salg til Mørenett representerer den laveste 
gjennomføringsrisikoen.
 En overdragelse av nettet vil innebære at Statnett må 
sende en søknad til NVE om overføring av konsesjoner. I 
en slik prosess vil de måtte redegjøre for salget og NVE vil 
vurdere ulike sider ved en overdragelse til ny eier.
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SPØRSMÅL NR. 354

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk
Besvart 26. november 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Mener statsråden at saksbehandlingen vedrørende vind-
kraft på land er forsvarlig, og hvordan mener statsråden vi 
best kan ivareta lokal forankring i statlig utbygging?

Begrunnelse:

Regjeringen valgte å legge vekk statlig plan for vindkraft 
på land etter en høringsrunde med over 5 000 svar. Det 
betyr at det fortsatt ikke er et styringsverktøy for behan-
dling av vindkraftanlegg. I løpet av de siste årene har det 
oppstått stor motstand mot vindkraftanlegg rundt om i 
hele landet. Det skjer når anlegg som fikk konsesjon al-
lerede i 2003 nå blir bygd. Eller anlegg som så seint som i 
2013 fikk konsesjon.
 Felles for anleggene er at de har fått konsesjon, og ut-
bygger starter opp utbyggingen flere år etter gitt konses-
jon. I tillegg har de det til felles at utbygger har søkt dis-
pensasjon fra konsesjonen. Og de starter utbygging før det 
er avklart om de får dispensasjon fra gitt konsesjon. Det 
kan se ut som utbygger tar det for gitt at de får dispensas-
jon.
 Kommunene opplever at konsekvenser av dispensas-
jon ikke er konsekvensutredet, og MTA-planene som er 
politisk behandlet er for den gitte konsesjonen, ikke dis-
pensasjonssøknaden. Men utbygger bygger etter dispen-
sasjonssøknaden selv om den ikke er ferdig behandlet. 
Kommunene får heller ikke alltid dispensasjonssøknaden 
til behandling, men hvis de har fått den til behandling op-
plever de at utbyggingen fortsetter selv om de ber om at 
arbeidet stopper mens de venter på avklaringer vedrøren-
de dispensasjonssøknaden.
 I kommunene rundt om i landet er det mange gitte 
konsesjoner til vindkraftanlegg som fortsatt ikke har 
startet utbygging. I tillegg er det flere anlegg hvor utbyg-
ging er startet, selv om dispensasjonssøknad ikke er ferdig 
behandlet. Endringene er ikke konsekvensutredet før dis-
pensasjonssøknad er sendt. Kommunene har heller ikke 
fått dispensasjonssøknadene til politisk behandling.

Svar:

Den vindkraften som nå bygges ut, er et resultat av at for-
skjellige regjeringer og storting siden århundreskiftet har 
lagt til rette for at vi skal nytte vindkraft for fornybarut-
bygging her til lands. Kommunenes syn har vært svært 
viktig ved behandlingen av disse konsesjonene. I praksis 
har det i denne perioden knapt vært gitt konsesjon til vin-

dkraft uten at kommunen støttet prosjektet. Kommunens 
syn vil også være et helt sentralt element i den fremtidige 
behandlingen av vindkraft.
 Vi har et godt konsesjonssystem som bygger på en 
grundig prosess. Samtidig ser jeg at det kan gjøres enda 
bedre. Jeg har ved flere anledninger den siste tiden redeg-
jort for at regelverket om vindkraftkonsesjoner etter ener-
gilovgivningen nå gjennomgås av departementet. 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 regionalt.
 Av de spørsmål vi nå gjennomgår, er hvordan vi skal 
håndtere natur- og miljøhensyn i kommende konsesjons-
saker. Tiden fra konsesjonen gis til bygging startes vil også 
bli vurdert. NVE har skjerpet kravene til detaljplaner og 
MTA (miljø-, transport- og anleggsplaner), og også stram-
met inn kravene til dialog med kommuner og grunneiere i 
utarbeidelse av detaljplaner. Dette skal vi bygge videre på, 
og forbedre ytterligere.
 Jeg er opptatt av at de krav som stilles, sikrer at utbyg-
gere legger til rette for informasjon, involvering og dialog 
nå når anlegg skal realiseres. Gjennom det arbeidet som 
nå pågår i departementet, skal vi sørge for at vi har et best 
mulig grunnlag fremover for å kunne avgjøre konsesjons-
søknader etter energilovgivningen basert på en totala-
vveining av fordeler og ulemper for allmenne og private 
interesser.
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SPØRSMÅL NR. 355

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Henrik Asheim
Besvart 27. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Staten bruker konsulenttjenester blant annet i digital-
iseringsprosjekter, utvikling av IKT-løsninger og kval-
itetssikring av vei- og jernbaneprosjekter.
 Hva hadde konsekvensene vært dersom Senterparti-
et og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte 
konsulentbruken med henholdsvis 722 og 1 766 millioner 
kroner?

Svar:

Konsekvensene av kutt i konsulentbruk vil avhenge av 
hvilke kapitler og poster i statsbudsjettet som kuttes. Der-
som kutt i den størrelsesorden som nevnt i spørsmålet 
tas på poster med bevilgning til digitaliseringsprosjek-
ter, utvikling av IKT-løsninger og kvalitetssikring av vei- 
og jernbaneprosjekter, kan det gi utsettelse av viktige 
IKT-prosjekter som vil kunne forsinke omstillings- og ef-
fektiviseringstiltak som er viktige for å gi gode velferdstje-

nester til brukerne, og det kan gi budsjettoverskridelser på 
store investeringer.
 Konsulenttjenester benyttes blant annet for å ha 
midlertidig tilgang til oppdatert spisskompetanse. Bruk 
av konsulenttjenester kan også bidra positivt til innovas-
jon og effektiv ressursbruk i staten.
 For staten vil det kunne være svært dyrt å ha fast 
ansatte med spisskompetanse for eksempel innenfor 
IKT og prosjektplanlegging og -gjennomføring, som det 
er behov for kun i en avgrenset periode, eller for å løse en 
avgrenset spesialisert oppgave. Muligheten for eksterne 
tjenestekjøp gir fleksibilitet og handlingsrom til nødven-
dig ressursprioritering.
 Det finnes ikke en sentral post i statsbudsjettet for 
konsulentutgifter eller en sentral godkjennings- eller rap-
porteringsordning for konsulentbruk. Hver enkelt statlig 
virksomhet kan selv kjøpe konsulenttjenester innenfor 
rammen av sitt driftsbudsjett og lov og forskrifter om of-
fentlige anskaffelser. Et eventuelt kutt i konsulentbruken 
må derfor spesifiseres på konkrete budsjettkapitler og 
-poster.

SPØRSMÅL NR. 356

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Henrik Asheim
Besvart 22. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Viser til medieoppslag der en produsent av gløgg må 
betale særavgift for alkoholfrie drikkevarer som er utgått 
på dato dersom de ønsker å gi dette til veldedighet.
 Kan jeg be om lovteknisk bistand til et forslag som 
unntar drikkevarer og næringsmidler fra særavgifter når 
det gis fra produsent til en veldedig organisasjon som gir 
dette til trengende, da dette skal skje med virkning fra 1. 
desember 2019?

Svar:

Jeg mener sunn fornuft tilsier at det også for særavgiftene 
bør bli anledning til å gi bort varer til veldedige formål, 

uten at det skal betales avgift. Tilsvarende ordning ble 
vedtatt for merverdiavgift med virkning fra 1. juli 2016.
 I spørsmålet er det angitt at fritaket skal gjelde drik-
kevarer og næringsmidler. Jeg legger til grunn at fritaket 
skal gjelde følgende avgifter: avgiften på alkoholfrie drik-
kevarer, avgiften på drikkevareemballasje (grunnavgift og 
miljøavgift), avgiften på sjokolade- og sukkervarer og av-
giften på sukker.
 Lovteknisk bistand:
 Dersom endringene skal gjennomføres med virkning 
1. desember 2019, må det vedtas endringer i Stortingets 
vedtak for budsjetterminen 2019. For å gjennomføre en-
dringene også for 2020, må romertall I-IV nedenfor også 
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innarbeides i de respektive vedtakene for budsjettermin-
en 2020.
 Finansdepartementet vil i så fall gi nærmere bestem-
melser om vilkår for fritaket i særavgiftsforskriften. 
Vilkårene vil være de samme som gjelder for tilsvarende 
fritak for merverdiavgift. Ordningen vil bli begrenset til de 
registrerte avgiftspliktige virksomhetene, som gjennom-
fører fritaket ved at de i sine særavgiftsmeldinger fører 
varene opp med fritakskode. Første særavgiftsmelding 
skal de avgiftspliktige levere senest 18. januar 2020. Skat-
tedirektoratet vil legge ut informasjon om fritaket på sin 
hjemmeside.
 Innføring av fritak for avgiftene på sjokolade- og 
sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, sukker og drikkeva-
reemballasje, når slike varer utdeles på veldedig grunnlag, 
kan gjennomføres med at det vedtas følgende endringer i 
Stortingets vedtak for 2019:

I
 Stortingets vedtak om avgift på sjokolade- og suk-
kervarer for budsjetterminen 2019 § 2 første ledd ny bok-
stav f skal lyde:
f) leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på 

veldedig grunnlag.

II
 Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevar-
er mv. for budsjetterminen 2019 § 2 første ledd ny bokstav 
f skal lyde:
f) leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på 

veldedig grunnlag.

III
 Stortingets vedtak om avgift på sukker mv. for buds-
jetterminen 2019 § 2 første ledd ny bokstav g skal lyde:
g) leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på 

veldedig grunnlag.

IV
 Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareembal-
lasje for budsjetterminen 2019 § 5 første ledd ny bokstav f 
skal lyde:
f) leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på 

veldedig grunnlag.

V
 Endringene under I-IV trer i kraft med virkning fra og 
med 1. desember 2019.

SPØRSMÅL NR. 357

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad
Besvart 28. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Hvor mye av handlingsrommet siden 2014 er brukt på 
skattelettelser, og hvor mye er brukt på øvrige tiltak, som 
infrastruktur, kunnskap og FoU, og ulike velferdsgoder?

Svar:

For årene 2014-2020 sett under ett er 11 pst. av det sam-
lede handlingsrommet i budsjettene brukt til skatte- og 

avgiftslettelser, 11 pst. på kunnskap og 12 pst. på samferd-
sel. Utgifter til folketrygden har lagt beslag på 24 pst. av 
det samlede handlingsrommet i budsjettene i perioden 
2014- 2020. Dette illustreres i figur 3.4 i Nasjonalbuds-
jettet 2020. Tabell 1 under viser tallene bak figuren.

Tabell 1. Prioriteringer av samferdsel, kunnskap og skattelettelser. Prosent av samlet handlingsrom i budsjettene 

Samferdsel Kunnskap Skattelette Øvrige 
formål

2002-2005 2,4 1,9 33,5 62,3
2006- 2013 9,8 7,7 0,0 82,5
2014-2020 12,2 11,4 10,6 65,8
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SPØRSMÅL NR. 358

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Hårek Elvenes
Besvart 29. november 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

Hvordan vil forsvarsministeren se til at HV får tilstrekkelig 
tilgang på kvalifisert befal?

Begrunnelse:

Det fremgår av Prop. 1 S (2019-2020) at HVs behov for mil-
itært personell er forutsatt dekket i styrkeproduksjonen i 
forsvarsgrenene. Tilgangen på befal dekker imidlertid 
ikke HVs behov fullt ut.

Svar:

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. november 
2019 med spørsmål fra stortings-representant Hårek El-
venes om hvordan forsvarsministeren vil påse at HV får 
tilstrekkelig tilgang på kvalifisert befal.
 Regjeringen adresserte utfordringer og mulige løs-
ninger knyttet til rekruttering av offiserer og befal til Hei-
mevernet i Landmaktsproposisjonen (Prop. 2 S (2017-
2018)).
 HVs behov og tilgang på kvalifisert befal dekkes opp 
gjennom tilførsel av kompetent personell fra forsvars-
grenene eller ved at HV utdanner personellet selv. For å 
dekke behovet fullt ut må Forsvaret utnytte dagens system 
på en effektiv måte. Dette innebærer blant annet å dispo-
nere flere udisponerte befal som ikke lenger er i daglig 
tjeneste, også personell som er eldre enn 35 år. Videre er 
det viktig at HV utnytter hele rekrutteringsgrunnlaget, og 
i større grad enn tidligere rekrutterer fra andre forsvars-
grener enn Hæren.
 HV jobber målrettet med å øke antallet disponerte 
med troppeførerkurs i ledende stillinger på troppsniv-
ået. HV har siden 2017 økt kursvirksomheten betydelig. 
Som del av kvalitetsreformen har regjeringen styrket HV 
med økte midler, blant annet til gjennomføring av trop-
peførerkurs for lagførere og troppssjefer. I 2019 har reg-
jeringen styrket HV med om lag 216 mill. kroner. Om lag 
25 mill. kroner vil bli brukt til å styrke den årlige kurs- og 
treningsaktiviteten for å øke kompetansen hos befal og 
soldater.
 I tråd med prinsippet fra Kompetansemeldingen 
(Meld. St. 14 (2012–2013)) og ny ordning for militært til-
satte (Prop. 111 LS (2014–2015)), er det i utgangspunktet 
kompetanse som er styrende for rekrutteringen av befal 
og offiserer til Forsvaret. Det gjelder også til HV. Fors-
varet vil gjøre nødvendige strukturelle justeringer som 
skal bidra til at kompetanse tilføres HV. Et eksempel er 

å øke bruken av flytende grader. I stort handler dette om 
en bedre anvendelse av Forsvarets totale kompetansebe-
holdning.
 Hensikten med ordning for militært tilsatte er blant 
annet å skape bedre utvikling av, oversikt over og anven-
delse av militær kompetanse. Ordningen vil bidra til å 
dekke HVs kompetansebehov. Samtidig vil ordningen til-
føre HV mer erfarent personell på lavere nivå gjennom in-
nføringen av spesialistkorpset. Den nye vernepliktsmod-
ellen, med blant annet 16 måneders førstegangstjeneste 
i Hæren, vil også bidra til at HV får overført mer erfarent 
personell. Det er viktig at HV benytter kompetansen som 
soldater med ledererfaring fra førstegangstjenesten og 
grenaderer eller konstabler besitter.
 Rammene for den videre utviklingen av HV, også hva 
angår rekruttering av befal, ble trukket opp i Landmakt-
sproposisjonen, jf. Innst. 50 S (2017-2018) til Prop. 2 S 
(2017-2018). Ytterligere konkretisering av gjennomførin-
gen ivaretas av forsvarssjefen innenfor hans myndighet og 
fullmakter.
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SPØRSMÅL NR. 359

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal
Besvart 28. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Hvor mye har nordmenn i utestående forpliktelser gjen-
nom private leasingavtaler?

Begrunnelse:

Norske husholdningers gjeld utgjør mer enn to ganger 
disponibel inntekt, og gjelden har de siste årene økt langt 
mer enn inntektene. Dette gjør nordmenn til verdensme-
stre i gjeld og er historisk høyt. Da gjeldsregisteret kom på 
plass sommeren 2019 ble det klart at nordmenn hadde 
langt mer usikret gjeld enn det vi tidligere har visst, reg-
jeringen anslo våren 2019 at nordmenn hadde 117 mrd. 
i forbrukslån mens gjeldsregisteret viser at gjelden er på 
170 mrd.
 En lite omtalt del av nordmenns gjeld er de forplik-
telser de pådrar seg gjennom leasing av bil til privat bruk. 
Omfanget av leasing av privatbil har økt kraftig de senere 
år, men det kan se ut til at dette ikke framkommer som en 
del av gjeldsbelastningen i norske husholdninger.

Svar:

I tredje kvartal 2019 utgjorde leasing til privatpersoner 
rundt 20,5 milliarder kroner, ifølge tall fra Finanstilsynet. 
Tallene er basert på regnskapsdata, noe som gjør at man 
ikke kan si nøyaktig hvilket formål leasingen brukes til. 
Finanstilsynet opplyser imidlertid at størsteparten av 
leasingen til privatpersoner er fra billeasingselskaper.
 Omfanget av privatleasing er betydelig større i dag 
enn for ti år siden, men veksten har variert en del over tid. 

Nivået på utestående forpliktelser til privatleasing er noe 
lavere i dag enn i 2017, se figur under.
Privatleasing til norske kunder, utestående forpliktelser i 
millioner kroner, 2010 – tredje kvartal 2019
Kilde: Finanstilsynet
 Privatleasing fanges opp i SSBs statistikk over hush-
oldningenes innenlandske lånegjeld (K2), og inngår i Fi-
nansdepartementets tall for husholdningenes samlede 
gjeld, og i Finanstilsynets og Norges Banks beregning av 
husholdningenes gjeldsbelastning.
 I begrunnelsen til spørsmålet står det at: «[…] regjerin-
gen anslo våren 2019 at nordmenn hadde 117 mrd. i for-
brukslån, mens gjeldsregisteret viser at gjelden er på 170 
mrd.» Regjeringens anslag baserer seg på Finanstilsynets 
kartlegging av et utvalg foretak som tilbyr forbrukslån. 
Denne viste et utlånsvolum til norske personkunder på 
om lag 117 mrd. kroner ved utgangen av første kvartal 
2019, jf. Finansielt utsyn juni 2019.
 Gjeldsinformasjonsforetakene har fra 1. juli 2019 eta-
blert registre med opplysninger om både usikrede forb-
rukslån og andre typer lån. Lån uten sikkerhet i finansier-
ingsforetak som har kjøpt porteføljer av misligholdte lån, 
og lån gitt av utenlandske foretak som driver grensekrys-
sende virksomhet i Norge, inngår ikke i Finanstilsynets 
tall. Dette er tall som er inkludert i gjeldsregistrenes statis-
tikk. I tillegg inneholder gjeldsregistrene lån sikret med 
tredjepersonspant og pantsikrede billån som er eldre enn 
fem år. For øvrig vil forbrukslån med flere låntakere bli 
registrert to ganger i gjeldsregistrene. De totale utlånene i 
statistikken fra gjeldsregistrene vil derfor være høyere enn 
tallene Finanstilsynet publiserer.

SPØRSMÅL NR. 360

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen
Besvart 29. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Avinor har et planlagt kuttprogram, der de skal kutte 
minst 400 mill. kroner på budsjettet for 2021.

 Er det virkelig slik at store deler av kuttene skal tas ut 
i form av svekket beredskap, og hvordan definerer stats-
råden begrepet «unforeseen circumstances»?
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Begrunnelse:

Undertegnede har blitt gjort oppmerksom på at Avinor, i 
sin strategi for å kutte det pålagte beløpet, vurderer å svek-
ke beredskapen i form av at en sier opp avtaler om bered-
skap i form av hjemmevakt på nattestid. I tillegg ser man 
også at det innføres reduksjoner i sikkerhetsnivå dersom 
det mangler personell. Selskapet bruker da EASA’s Regula-
tion (EU) No 139/2014, der det heter:

 «Unforeseen circumstances leading to temporary reduc-
tion of the aerodrome rescue and firefighting level of protection 
are considered as unplanned events that result in unavailability 
of facilities, equipment and resources.»

 Videre, i definisjon av hva som er såkalte “unforeseen 
circumstances, heter det:
 i. breakdown of RFSS vhicles
 ii. staff shortage;
 iii. unavailability of extinguishing agents, and
 iv. RFSS response to an accident
 I en bekymringsmelding sendt til Luftfartstilsynet, 
som de ikke har respondert på, så vises det til et tilfelle, der 
det ikke var vilje til å betale overtid for personell, men der 
personell var både villig til og hadde anledning til å stille 
på vakt. Da pilot ikke var villig til å lande på redusert sik-
kerhetskategori, ble vedkommende likevel kommandert 
på overtidsarbeid. Jeg kjenner også til tilfeller der fly pga. 
«unforeseen circumstances» har blitt varslet opptil 2 døgn 
i forkant, knyttet til et sykefravær.
 Jeg kjenner også til tilfeller der fly nekter å lande. Et 
ferskt eksempel er et ambulansefly på Kjevik. Årsaken til 
denne hendelsen var at Avinor hadde sagt opp hjemme-
vaktordningen for bakkepersonell på flyplassen. Pasient-
en ble så kjørt til Oslo i ambulanse, med den effekten det 
hadde på transporttid og svekket beredskap på Agder. Jeg 
trodde at noe av samfunnsoppdraget til Avinor var at vi 
i Norge skulle bestrebe oss på å ha en beredskap på nor-
ske flyplasser som skal sørge for at det er så trygt å fly som 
overhode mulig. Dette samfunnsoppdraget kan umulig 
drives på frivillighet og dugnad fra de ansatte i brann og 
redning.

Svar:

Innleiingsvis vil eg seie at norsk luftfart generelt har et 
godt tryggleiksnivå, og vil gjere klart at tryggleiken i norsk 
luftfart skal ivaretakast på ein god måte også i tida som 
kjem.
 Når det gjelde det konkrete spørsmålet frå represent-
anten, har eg lagt dette fram for Avinor og Luftfartstilsyn-
et.
 Avinor viser til at lufthamnene i selskapet er sertifi-
serte etter det felleseuropeiske regelverket på området 
(forordning nr. 139/2014) som vart teke inn i norsk rett 
i 2015, jf. forskrift om sertifisering av flyplasser mv. av 
25.08.2015. Luftfartstilsynet viser til at Avinor er ein sertifi-

sert flyplassoperatør som dei har tett oppfølging av i rolla 
som styresmakt. Luftfartstilsynet følger opp flytryggleiken 
gjennom godkjenning av tryggleiksrelaterte endringar og 
gjennom tilsynsprosessar der Luftfartstilsynet verifiserer 
at Avinor driv i samsvar med gjeldande regelverk og god-
kjenningsvilkår.
 Når det gjeld brann- og redningsberedskap, viser 
Avinor til at regelverket opnar for at ein operatør av ei 
lufthamn mellombels kan redusere brann- og redning-
skategorien ved uføresette hendingar («unforeseen cir-
cumstances»), som til dømes sjukdom eller feil på eit 
køyretøy. Luftfartstilsynet viser til at dei kontinuerleg ser 
til at Avinor følgjer det gjeldande regelverket også ved ik-
kje-planlagde endringar i personell eller materiell.
 Det er elles ei samfunnspålagd oppgåve for Avinor 
å halde lufthamner opne for ambulansefly og ambu-
lansehelikopter også utanfor den ordinære opningstida, 
jf. Meld. St. 30 (2016–2017) og Innst. 430 S (2016–2017). 
Tidlegare i haust var det ei hending der eit ambulanse-
fly ikkje kunne lande på Kristiansand lufthamn. Denne 
hendinga blir no evaluert av dei involverte partane, jf. 
også svaret mitt på spørsmål nr. 80 den 18. oktober i år frå 
representanten Siv Mosleth.
 I grunngjevinga for spørsmålet er det også referert til 
ei bekymringsmelding til Luftfartstilsynet. Tilsynet vis-
er til at bekymringsmeldingar blir følgde opp i tråd med 
interne prosedyrar, og at tilsynet følgjer opp handtering/
praksis hos Avinor gjennom dialog med selskapet og gjen-
nom oppfølging via tilsyn.
 Avslutningsvis vil eg vise til Meld. St. 8 (2019–2020) 
Statens direkte eierskap i selskaper. I meldinga er Avinor 
klassifisert som eit kategori 3-selskap. Statens mål som ei-
gar av Avinor er ei kostnadseffektiv og sikker drift av dei 
statlege lufthamnene og den statlege flysikringsverksem-
da.
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SPØRSMÅL NR. 361

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen

Besvart 28. november 2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Spørsmål:

Mener fiskeriministeren at forvaltningspraksisen som 
fører til med omfordeling og geografisk konsentrasjon 
av kvoterettigheter på stadig færre fiskerikommuner, er i 
tråd med Deltakerloven og Havressurslovens formål om 
blant annet:
• «å trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene»
• «høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme 

kystbefolkningen til gode».
• «å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i 

kystsamfunna»?

Begrunnelse:

Deltakerloven og Havressursloven gir retningslinjer for 
forvaltningens fordeling av fiskerettigheter og kvoter. I 
Deltakerloven er formålet blant annet:
• å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen 

og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i 
kystdistriktene, og

• å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser 
fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode.

I Havressursloven er formålet blant annet:
• «å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i 

kystsamfunna».
Resultatene av fiskerimyndighetenes fordelingspraksis 
står imidlertid i skarp kontrast til lovens formål:
 Kystfiskeflåten i Finnmark har blant annet samlet 
mistet 15 % av sine kvoteandeler (kvotefaktorer) i tor-
skefiskeriene fra 2004 til 2018, samtidig som kvoteandeler 
på den gjenværende kystfiskeflåten er blitt konsentrert i et 
fåtall fiskerikommuner. Listen over «Taperkommunenes 
10 på topp» er i rekkefølge:
1. Kvalsund med nedgang 72 kvotefaktorer - dvs. 71 %.
2. Loppa med nedgang 37 kvotefaktorer - dvs. 86 %.
3. Vardø med nedgang 60 kvotefaktorer - dvs. 48 %.
4. Hasvik med nedgang 58 kvotefaktorer - dvs. 44 %.
5. Alta med nedgang 38 kvotefaktorer - dvs. 44 %.
6. Hammerfest med nedgang 93 kvotefaktorer - dvs. 43 %.
7. Porsanger med nedgang 7 kvotefaktorer - dvs. 25 %.
8. Sør-Varanger med nedgang 2 kvotefaktorer - dvs. 17 %.
9. Måsøy med nedgang 21 kvotefaktorer - dvs. 12 %.
10.  Nordkapp med nedgang 25 kvotefaktorer - dvs. 11 %.
 Denne utviklingen er et resultat av endinger i myn-
dighetenes forvaltningspraksis fra å bestemme hvem som 
skulle få tildelt kvoter i forhold til behovene i de fiskeri-
avhengige fiskerikommuner etter lovens formål. Denne 
praksisen er over tid endret slik at en fisker som har fått 

tildel en kvoteandel gratis fra myndighetene kan legge 
den ut på salg. Alle interesserte kjøpere kan søke Fiskerid-
irektoratet om tillatelse for å få overført kvota til seg. Alle 
de som Fiskeridirektoratet finner kvalifisert, får tilsagn 
om å overta av kvota. Deretter kan selger overføre kvota til 
den som betaler mest. Dette er gunstig for selgeren, men 
hva med det fiskeværet som da mister enda en kvote, far-
tøy og arbeidsplasser.

Svar:

Formålene til havressursloven og deltakerloven er i ko-
rthet å sikre en miljømessig og samfunnsøkonomisk 
bærekraftig forvaltning, samt å medvirke til å sikre syssel-
setting og bosetting i kystsamfunnene. Disse formålene 
står tidvis i motsetning til hverandre, og må derfor bal-
anseres på en god måte.
 Denne balansen har vi hele tiden med oss når vi ut-
former fiskeripolitikken. Den er bakgrunn for at vi har 
strukturordninger, og samtidig også bakgrunn for at vi 
har begrensninger i de samme ordningene. Det er også 
denne balansen mellom lønnsomhet og sysselsetting og 
bosetting i distriktene som gjør at vi fortsatt har enkelte 
geografiske begrensninger.
 Det kan være mange grunner til at fordelingen av ad-
gang til å drive ulike fiskerier blir endret. Kvotefordelin-
gen er et nullsum-spill som innebærer at hvis noen fisker 
mer, så må andre fiske andre mindre. Noen fartøyeiere fly-
tter, og noen velger å selge. Noen skal kanskje gå av med 
pensjon, noen vil kanskje trappe ned og heller fiske i åpen 
gruppe og noen har kanskje fått en annen jobb som de 
heller vil ha. I små kommuner kan slike endringer gi rela-
tivt store utslag.
 Det er ingen som blir tvunget til å selge. Jeg har tiltro 
til at den enkelte fisker er i stand til selv å vurdere hva som 
er best for seg, i sin situasjon.
 Jeg vil her også understreke at en reduksjon i antall 
kvoteandeler ikke nødvendigvis er ensbetydende med re-
dusert sysselsetting og bosetting.
 Representanten Iversen hevder i bakgrunnen for sitt 
spørsmål at "kystflåten i Finnmark har blant annet sam-
let mistet 15 % av sine kvoteandeler i torskefiskeriene fra 
2004 til 2018". Jeg har ikke tilgang til tallgrunnlaget som 
Iversen har benyttet seg av, men Fiskeridirektoratet har 
sammenlignet en del statistikk for årene 2004 og 2018.
 Fiskeridirektoratets tall viser at antall registrerte far-
tøy i Finnmark viser en nedgang på 7 % fra 2004 til 2018, 
mens antall registrerte fartøy i landet totalt er redusert 
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med 27 % i samme periode. Også når det gjelder antall 
registrerte fiskere så er nedgangen i Finnmark mindre 
enn for landet totalt - 15 % i Finnmark mot 35 % for hele 
landet. For fiskere som har fiske som hovedyrke har ned-
gangen i Finnmark bare vært 1 %, mens samlet nedgang 
for hele landet er 28 %.
 Fra 2004 til 2018 har samlet landet kvantum økt med 
7 %, mens økningen i Finnmark har vært på 64 %.  Der-
som vi avgrenser til flåtegruppen under 28 meter faktisk 
lengde så er samlet kvantum fra denne flåtegruppen redu-
sert med 27 % fra 2004 til 2018 for samlet landet kvantum, 

men kvantum fra denne flåtegruppen som er landet i Fin-
nmark er økt med 37 %. Når det gjelder landet kvantum 
av torsk fra fartøy under 28 meter faktisk lengde er dette 
for landet økt med 34 % fra 2004 til 2018, mens økningen i 
Finnmark har vært 58 %. Også verditallene viser en større 
positiv utvikling for Finnmark enn for landsgjennom-
snittet.
 Etter min oppfating ser det altså ikke så helsvart ut i 
Finnmark som representanten Iversen vil ha det til. Jeg 
mener at man over tid har klart å balansere formålene i 
deltakerloven og havressursloven på en fornuftig måte.

SPØRSMÅL NR. 362

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal
Besvart 3. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Hvordan ser statsråden på at flere nært forestående vei-
prosjekter – eksempelvis E 10 Hålogalandsvegen – blir 
av en slik størrelse at det sannsynligvis er svært begrenset 
hvorvidt norsketablerte entreprenører i det hele tatt vil se 
seg i stand til å delta i konkurransen?

Begrunnelse:

Utbyggingen av E 10 Hålogalandsveien er et viktig sam-
ferdselsprosjekt for hele Nord-Norge og riksveien med 
mest transport av fersk fisk. Vegdirektoratet utvikler nå 
kontraktstrukturen for dette viktige OPS prosjektet. Pris-
lappen på bygging er i NTP satt til 8,7 mrd. Når driftskon-
trakten for hele OPS-perioden legges til nærmer den totale 
rammen seg 10 mrd. Hvis anskaffelsen legges ut som en 
kontrakt, finnes det hverken nordnorske eller norske en-
treprenører som er i stand til å delta i en slik konkurranse. 
Utbygging av Hålogalandsveien vil være et av de største 
veiprosjektene i Nord-Norge på flere tiår, og det er viktig 
å benytte dette til å skape verdier og bygge kompetanse 
regionalt. Skal regionale entreprenører kunne bidra må 
denne entreprisen deles i 3 eller 4. Det vises til en samlet 
næringskomite som i Innst. 376 S (2018-2019) uttalte:

 "Komiteen vil også peke på behovet for å utforme anbud 
på en slik måte at det støtter opp om velfungerende markeder, 
der både små og store tilbydere får reell anledning til å delta i 
offentlige innkjøp"

 En oppdeling vil trolig også være lønnsomt fordi det 
vil gi flere tilbydere og derigjennom konkurranse. En rap-

port fra Samfunnsøkonomisk Analyse utført på oppdrag 
fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) viser 
også at andelen utenlandsk import i en kontrakt på en 
milliard gir store forskjeller i økonomiske konsekvenser 
for samfunnet. Forskjellen i effekter på skatteinntekter, 
sysselsetting og verdiskaping knyttet til bygging av in-
frastruktur dobler seg hvis det er norsketablerte entre-
prenører som gjennomfører større entreprenøroppdrag, 
kontra utenlandske. Valget av kontraktstruktur er statens 
viktigste virkemiddel for å påvirke norske og regional en-
treprenørers mulighet til å delta. Med bakgrunn i at drif-
ten av OPS prosjektet skal gå over flere tiår vil det også 
være viktig at det stilles krav om at tilbydere har forpliktet 
seg i henhold til WTO sitt regelverk for offentlige anskaf-
felser.

Svar:

Eg vil vise til at denne regjeringa er opne for å prøve ut ulike 
gjennomføringsstrategiar for store samferdselsprosjekt. 
Offentleg-privat samarbeid (OPS) er eit eksempel på gjen-
nomføringsstrategi vi vil prøve ut, slik som til dømes pros-
jektet Hålogalandsvegen. Å sjå utbygging og vedlikehald i 
samanheng, med same ansvarlege utbyggar, vil kunne utløyse 
innovasjon med nye tekniske løysingar og byggemetodar som 
er meir kostnadseffektive i eit levetidsperspektiv, og som 
dermed kan gi meir veg for pengane.
 Bruk av OPS bidreg til ein differensiert kontraktstrate-
gi i vegsektoren. I den samanhengen blir det lagt til rette 
for erfaringsoverføring frå gjennomføring av OPS-kon-
traktar til tradisjonelle entreprisekontraktar.
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 Vi har så langt erfart god konkurranse med deltak-
ing frå både nasjonale og internasjonale aktørar i ulike 
rollar og konstellasjonar. Eg reknar derfor med at norske 
aktørar også vil sjå seg tente med å delta på dei to kom-
mande prosjekta, rv 555 Sotrasambandet og E10 Tjeld-
sund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt.
 Bruk av OPS-kontraktar skal vere eit supplement til 
tradisjonelle gjennomføringsmodellar. Det skal vere eit 
supplement som skaper ny kompetanse og heilskapstan-
kegang inn i prosjekta. Privat sektor får ei moglegheit til 

å vise kostnadseffektive gjennomføringsmetodar som 
seinare i stor grad kan overførast til andre kontraktar. På 
denne måten vil den norske marknaden uansett dra nytte 
av erfaringar og kontraktsutvikling i OPS.
 Eg vil etter dette understreke at regjeringa generelt er 
oppteken av at vi skal ha ein differensiert portefølje både 
med tanke på kontraktsmodellar og kontraktsstorleikar. 
Eg meiner dette har vore ein vellykka strategi i fleire år og 
har sikra utvikling av ein velfungerande nasjonal anlegg-
smarknad.

SPØRSMÅL NR. 363

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Runar Sjåstad

Besvart 30. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

På hvilken måte ser statsråden at tjenesten i denne region 
blir ivaretatt og hva vil statsråden bidra med for å oppret-
tholde tilstedeværelse og tilbudet i Vadsø?

Begrunnelse:

Jeg er blitt gjort kjent med at BUF Region Nord har satt 
i gang prosess for nedlegging av Vadsø Ungdomssenter. 
Staten har et ansvar for å ha gode barnevernstilbud i hele 
landet. Vadsø Ungdomssenter har i vår region, sammen 
med kommunenes barnevernseksjoner og fagfolk hos 
Fylkesmannen - bidratt på et svært viktig samfunnsom-
råde. Vadsø kommune mener de ikke er tatt med på råd 
og er bekymra for denne nedlegging.

Svar:

Institusjonstilbudet i barnevernet er et tiltaksområde der 
hensynet til kvalitet og rettssikkerhet står særlig sterkt. 
Barna har ofte store og komplekse behov. Institusjonene 
har ansvar for å gi barna som oppholder seg der forsvarlig 
omsorg og behandling. Dette stiller store krav til kom-
petansen og kvaliteten i institusjonene.
 Det følger av barnevernloven at Bufetat har ansvaret 
for institusjonstilbudet. Ansvaret innebærer at Bufetat 
skal sørge for at det til enhver tid er et tilgjengelig og til-
strekkelig differensiert institusjonstilbud. Det er videre 
Bufetat som har ansvaret for å sørge for at institusjonstil-
budet holder forsvarlig kvalitet og som beslutter om det 
er grunnlag for videre drift. Ansvaret utøves på regionalt 
nivå, med sentralt nivå i Bufetat (Bufdir) som overordnet 

forvaltningsorgan. Det å vurdere om en institusjon holder 
forsvarlig kvalitet krever inngående kjennskap til lokale 
forhold og institusjonens forutsetninger for å ivareta bar-
na. Det må også ses hen til det samlede tilbudet i regionen. 
Loven legger derfor ansvaret for slike beslutninger til etat-
en. Det er for øvrig viktig å være oppmerksom på at fylkes-
mennene fører tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner. 
Dersom det avdekkes uforsvarlig drift kan fylkesmannen 
gi pålegg om å nedlegge driften.
 Departementet er orientert om at det over tid har vært 
kvalitetsutfordringer ved Vadsø ungdomssenter og utfor-
drende å rekruttere nødvendig kompetanse. Jeg er kjent 
med at etaten har lagt opp til en prosess som kan medføre 
nedleggelse av senteret. Det aller viktigste er hensynet til 
barna som bor der og jeg tar til etterretning at kravet til 
et forsvarlig tjenestetilbud er en sentral forutsetning bak 
etatens vurdering. Jeg er videre orientert om at en nedleg-
gelse ikke vil gå utover Bufetats mulighet til tilby tiltak for 
barn som må bo utenfor hjemmet i denne regionen. Dette 
tar jeg til etterretning.
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SPØRSMÅL NR. 364

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø
Besvart 29. november 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

Forsvarsbygg holder fortsatt på med innløsning av boliger 
rundt kampflybasen på Ørland.
 Hva er situasjonen rundt bebyggelsen i Meldalsveien 
ved Hårberg skole?

Begrunnelse:

Beboer i Meldalsveien i over 40 år har tatt kontakt, og 
sier Forsvarsbygg ønsker å benytte lekeplassen som er et 
fellesareal til å bygge idrettsanlegg/velferdsbygg. Eien-
dommen er ennå ikke innløst av Staten
 Forsvarsbygg har revet fellesboden og stengt av leke-
plassen /fellesarealet som er et sameie uten at det formelt 
sett er innløst av staten. På nabovarsel står de også oppført 
kun som eiere av Fellesarealet noe som ikke stemmer, da 
beboer formelt sett er eier av en andel ennå
 Hårberg skole ble kjøpt av staten, I tillegg har Fors-
varsbygg kjøpt flere eiendommer foran Meldalsveien.  
Det sies at beboerne må flytte fordi bolig /boligområdet 
havner innenfor militært gjerde. Det foreligger ikke en 
godkjent reguleringsplan for dette ennå.
 Forsvarsbygg vil forsøke å omregulere det til militært 
formål. Dette har vært en uryddig prosess, med mange 
bekymringer og uklarheter for beboerne, men det verste 
er for flere av beboerne på Ørland i rød støysone at bolig-

innløsningsprisene er så lave at folk må ta seg opp lån for å 
etablere seg på nytt.  I dette tilfellet er det også et spørsmål 
om hvorfor ikke fellesarealet skal takseres. Altså der det 
skal bygges idrettsbygg/velferdsbygg. Beboerne/eierne i 
Meldalsveien har forsøkt å få svar på dette hos Forsvarsby-
gg, noe de ikke har fått.

Svar:

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 22. november 
2019 med spørsmål fra stortings-representant Kirsti Leir-
trø om hva situasjonen rundt bebyggelsen i Meldalsveien 
ved Hårberg skole er.
 Forsvarsbygg opplyser at de, med bakgrunn i Ørland 
kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon, har til-
budt kjøp av samtlige boliger i Meldalsveien. Kontrakt er 
inngått med 19 av 20 grunneiere. Siste grunneier har ak-
septert Forsvarsbyggs tilbud om kjøp, og har bekreftet at 
kontrakt vil inngås i nær fremtid. Alle hjemmelshavere 
har fått dekket kostnader til bistand av advokat i forhan-
dlingene. Forsvarsbygg opplyser videre at det pågår en 
prosess med Ørland kommune om omregulering av de 
nevnte arealene i Meldalsveien til militært formål.
 Forsvarssektoren vil ved undertegning av kjøpskon-
trakt med siste hjemmelshaver ha oppfylt tiltaksplikten 
fra reguleringsplanen for Ørland flystasjon for samtlige 
grunneiere i Meldalsveien i Ørland kommune.

SPØRSMÅL NR. 365

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Rigmor Aasrud
Besvart 28. november 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Hva er bakgrunnen for at kommunene Gjøvik og Lille-
hammer er flyttet fra Oppland valgdistrikt til Hedmark 
valgdistrikt i den høringen statsråden har sendt ut om en-
dringer i valgdistriktene?

Begrunnelse:

I et høringsnotat datert november 2019 fremkommer det 
at disse to kommunene er oppført under Hedmark valg-
distrikt uten at dette er behandlet i Stortinget.
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Svar:

I utkast til endringer i forskrift om valg som ble sendt på 
høring 21. november 2019, var det feil i enkelte valgdis-
trikt.

 Korrigert høringsnotat med riktig inndeling i valgdis-
trikter ligger på regjeringen.no.

SPØRSMÅL NR. 366

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Hadia Tajik

Besvart 28. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Vil regjeringa ta initiativ til å gjere det mogleg for nye Sta-
vanger å samordne alle deler ved eigedomsskatten, ink-
ludert takstgrunnlag, bunnfradrag, skattesats og utskriv-
ingsalternativ for 2020?

Grunngjeving:

Regjeringa har i samband med stats- og nasjonalbuds-
jettet 2020 gjort framlegg om nye reglar for samordning 
av eigedomsskatt ved kommunesamanslåing. For nye Sta-
vanger inneber dette at kommunane Finnøy, Rennesøy 
og Stavanger samt grensejustering på Ombo vil få eit fall i 
inntekt frå eigedomsskatt på kr 70 mill. kr i 2020. Dette vil 
få store konsekvensar for det økonomiske handlingsrom-
met i det fyrste året for den nye kommunen. Reglendrin-
gane har ikkje vore mogleg å forutsjå, eller planlegge for.

Svar:

I den politiske plattforma til regjeringa går det fram at 
eigedomsskattesatsen og skattegrunnlaget skal reduserast. 
Stortinget vedtok hausten 2018 framlegget frå regjeringa i 
statsbudsjettet for 2019 om at eigedomsskattegrunnlaget 
for bustad og fritidsbustad skal reduserast med 30 prosent 
frå eigedomsskatteåret 2020. I tillegg vert den maksimale 
eigedomsskattesatsen for desse eigedommane redusert 
frå 7 til 5 promille. Regjeringa reduserer eigedomsskatten 
av di den råkar bustadeigarar likt, utan omsyn til inntekt.
 Eg har ikkje grunnlag for å kommentere konkret det 
tapet Stavanger kommune hevdar å ville få. Oppslag i me-
dia tyder på at mykje av dette tapet har samanheng med 
dei allereie vedtekne reglane om obligatorisk reduks-
jonsfaktor på 30 prosent for bustad- og fritidseigedom. 
Redusert eigedomsskatt for innbyggjarane er ein del av 
politikken til regjeringa, og da må ein kunne vente at eige-

domsskatten faktisk går ned. Eg minner også om at det i 
framlegget frå regjeringa til 2019-budsjett går fram at:

 «Departementet foreslår at endringene trer i kraft fra og 
med 2020. Dette vil gi kommunene mulighet til å tilpasse sine 
budsjetter til inntektsendringene som følger av regjeringens 
forslag.»

 Framlegget med særskilte eigedomsskattereglar 
for kommunesamanslåing ligg no til handsaming i 
Stortinget. Framlegget følgjer opp eit anmodningsvedtak 
frå Stortinget. Stortinget har lagt som føring at reglane ik-
kje skal medføre brå auke i eigedomsskatten for bustad-
er, fritidseigedom og næringseigedom. Dette omsynet er 
kombinert med førehandskjende for kommunane når 
det gjeld inntektene frå «vannkraft, vindkraft og proses-
sanlegg.»
 Etter mitt syn inneheld framlegget om kommunesa-
manslåing reglar som vil gje tilstrekkeleg fleksibilitet til 
å handtere dei utfordringane som kan oppstå i samband 
med samordning av eigedomsskatten ved ei kommunesa-
manslåing. Det er ikkje aktuelt med særreglar for Stavan-
ger kommune.
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SPØRSMÅL NR. 367

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland

Besvart 26. november 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hva er gjennomsnittlig reell refusjonsprosent for barn og 
unge med rett til stønad til tannreguleringsbehandling in-
nenfor henholdsvis gruppe a, b og c, hva må disse pasien-
tene i snitt betale selv i hver av gruppene i kronebeløp, og 
hva er de største beløpene man har registrert at enkelt-
pasienter har måttet betale selv i hver av disse tre grup-
pene?

Begrunnelse:

Stønadene for tannregulering til barn og unge avhenger 
av hvilken kategori man kommer inn under.
 Kategoriene er delt inn i:
 Gruppe A (svært stort behov): 100 % refusjon
 Gruppe B (stort behov): 75 % refusjon
 Gruppe C (klart behov): 40 % refusjon
 (I forbindelse med regjeringens forslag til Statsbuds-
jett foreslås det nå betydelige kutt i gruppe c.)
 Når man har rett på 100 % refusjon, ville det ikke vært 
urimelig å anta at de som kommer inn under gruppe A 
(svært stort behov), fikk rett på gratis tannregulering.
 Innenfor tannhelsesektoren har imidlertid regjerin-
gen valgt å føre en politikk med fri prissetting, og stemt 
ned forslag fra Arbeiderpartiet om å utrede pristak innen 
tannhelsebehandling. Det vil derfor være interessant å få 
en avklaring på hva avvikene i stønadssatsene og den reel-
le prisen pasientene (eller foreldrene til pasientene) betal-
er utgjør.

Svar:

Med reell refusjonsprosent forstår jeg hvor stor andel den 
statlige stønaden/refusjonen utgjør av samlet kostnad ved 
behandlingen. Samlet kostnad utgjør tannlegens inntekt 
og består av egenbetaling, som er det beløp som faktur-
eres foreldre for utført behandling på deres barn, samt 
statlig stønad eller refusjon.
 Private tannleger registrerer ikke egenbetaling fra 
pasienter i noe offentlig register. Offentlige myndigheter 
har derfor ingen informasjon om egenbetalingen på tan-
nhelsetjenester. Av den grunn er det ikke mulig å svare på 
spørsmålet.
 Takstsystemet er konstruert i to deler: refusjon og 
egenandel.  Mottakere av stønad til tannregulering mot-
tar refusjon, og betaler en statlig fastsatt egenandel som 
varierer ut fra stønadsgraden. På oppdrag fra departe-
mentet har SSB utredet sosioøkonomiske forskjeller 
blant mottakere av tannregulering, jf. rapporten "Tann-
regulering blant barn og unge" fra september 2019. Med 
utgangspunkt i full honorartakst (som består av refusjon 
og statlig fastsatt egenandel) har SSB anslått hvor mye be-
handling som er gitt hver pasient. Full honorartakst er lagt 
til grunn, noe som forutsetter at tannlegen ikke krever noe 
mellomlegg eller påslag utover honorartakst. For pasient-
er som startet behandling i 2012 lå beløpene (medianen) 
på 33 000 kroner for dem med sterkest behandlingsbehov 
(a) og oppunder 30 000 kroner for de to andre kategoriene 
(b og c). Dette er med andre ord et anslag på hva betalin-
gen for et samlet behandlingsløp er, forutsatt at pris ikke 
er satt høyere enn full honorartakst. I mange tilfeller må vi 
imidlertid gå ut fra at prisen er satt høyere.

SPØRSMÅL NR. 368

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 28. november 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

Turistnæringen er en voksende næring, og flere kommun-
er, som Bergen, ønsker å innføre "turistskatt" for å finan-

siere tiltak for å bedre tilbudet, spre turistene og redusere 
belastningen på de mest utsatte turistattraksjonene. Tu-
ristskatt er vanlig i store deler av Europa.
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 Vil ministeren gi kommunene mulighet til selv å ved-
ta lokal turistskatt for å videreutvikle en mer bærekraftig 
turistnæring med god lokal forankring?

Svar:

Regjeringen mener at innføring av en spesifikk turist-
skatt ikke er en hensiktsmessig løsning for å håndtere 
utfordringer som overturisme og finansiering av fellesgo-
der. Norge har et høyt kostnadsnivå, og vi mener at en tu-
ristskatt vil kunne svekke reiselivsnæringens konkurran-

seevne. I tillegg kommer administrative kostnader ved å 
kreve inn en slik skatt. Vi har omtalt dette nærmere i vår 
reiselivsmelding, som vi la frem for Stortinget våren 2017.
 Lokale utfordringer knyttet til overturisme og finan-
siering av fellesgoder mener regjeringen bør og kan løses 
lokalt, og da ved mer målrettede og kostnadseffektive løs-
ninger enn særskatter som turistskatt. I mange regioner 
samarbeides det i dag bredt om reiseliv. Både private og 
offentlige aktører har rettet søkelyset på besøksforvalt-
ning. Jeg er optimistisk til at lokale aktører vil lykkes i å 
finne felles løsninger på lokale utfordringer.

SPØRSMÅL NR. 369

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 28. november 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

En familie der alle i familien jobber er avhengig av å få 
lønn inn på konto, har nå fått beskjed fra banken om at 
kortene blir sperret. Problemet oppstår pga. manglende 
gyldig legitimasjon. Familien har begrenset oppholdstil-
latelse i 10 år og får ikke verifisert sin identitet på tross 
av at de har innhentet dokumentasjonen fra hjemlandet 
UDI ber om.
 Hva vil statsråden gjøre for at personer på begrensede 
oppholdstillatelser kan beholde jobbene sine, få lønnen 
sin og fortsatt være integrert og bidra i det norske samfun-
net?

Svar:

Jeg vil for ordens skyld understreke at jeg ikke kan kom-
mentere enkeltsaker og heller ikke er kjent med saken 
representanten skriver om. Jeg bemerker videre at jeg op-
pfatter spørsmålet først og fremst som en problematiser-
ing av begrensede tillatelser, selv om bakgrunnen synes å 
være finanslovgivning og bankpraksis.
 På generelt grunnlag er det selvsagt ønskelig at de 
som har oppholdstillatelse i Norge, ikke skal møte unød-
vendige hindringer. Samtidig er det viktig at norske myn-
digheter i størst mulig grad kjenner identiteten til de som 
oppholder seg i landet.
 Det er en kjensgjerning at uriktige identiteter brukes 
ikke bare til å få uberettiget opphold i Norge, men også i 
forbindelse med en rekke former for kriminalitet. Doku-
mentert identitet er derfor som hovedregel et vilkår for å 
få oppholdstillatelse. På den annen side forekommer det 
tilfeller hvor det er riktig å gi oppholdstillatelse selv om 
det ikke er fremlagt sikker dokumentasjon.

 I slike tilfeller gis det ofte begrensede tillatelser. 
Formålet er å balansere hensynet til utlendingens inter-
esser og hensynet til utlendings- og identitetsforvaltnin-
gen, herunder ved at de aktuelle utlendingene gis insenti-
ver til fortsatt innsats for å dokumentere sin identitet.
 Jeg er kjent med at personer som har begrensede 
tillatelser, tidvis har støtt på problemer knyttet til bank-
tjenester. Dette har sammenheng med at bankene skal 
foreta kundetiltak, jf. hvitvaskingsloven § 12, som omfat-
ter bekreftelse av kundens identitet på grunnlag av gyldig 
legitimasjon. For tiden synes en del banker å innhente le-
gitimasjon fra eksisterende kunder som ikke tidligere har 
fremlagt dette.
 Finanstilsynet skriver imidlertid i sin veileder 
(Rundskriv 8/2019) at det i mange tilfeller er mulig å gi 
adgang til grunnleggende banktjenester til utenlandske 
borgere som mangler gyldig legitimasjon, uten at dette 
anses som brudd på hvitvaskingsloven. Jeg viser til punkt 
4.3.1.7 og 4.3.1.8 i veilederen, som gir relativt detaljerte 
føringer for hvordan bankene kan og bør forholde seg til 
blant annet asylsøkere.
 Finanstilsynet understreker også at finansforetak har 
ansvar for å legge til rette for finansiell inkludering og har 
kontraheringsplikt etter finansregelverket, blant annet 
for å unngå diskriminering basert på flyktningstatus e.l. 
Samtidig må bankene foreta risikovurderinger knyttet til 
den enkelte kunde og hvilke tjenester det er tale om.
 I lys av dette mener jeg at praksisen med begrensede 
tillatelser er nødvendig og riktig, sett hen til viktigheten av 
at norske myndigheter skal vite hvem som oppholder seg 
i landet.
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SPØRSMÅL NR. 370

Innlevert 21. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 2. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Haraldsplass Diakonale sykehus har regionalt ansvar for 
inneliggende palliative pasienter. I det nye bygget er det 
12 plasser på Sunniva sengepost, men sykehuset har kun 
basisfinansiering til 5 og finansierer selv tre plasser. Til 
tross for ledige plasser ved Sunniva planlegger Helse-Ber-
gen egne plasser. Helse Vest vil ikke gripe inn.
 Hva kan statsråden gjøre for at det ikke bygges opp 
konkurrerende tilbud, men sørge for at Haraldsplass kan 
bruke hele sin kapasitet for lindrende behandling?

Svar:

Jeg har bedt om en tilbakemelding fra Helse Vest RHF i 
denne saken. I svaret framgår det at Helse Vest RHF i 2017 
hadde en drøfting med Helse Bergen HF og Haraldsplass 
Diakonale sykehus om oppgavedeling, blant annet om 
senger og kapasitet for lindrende behandling. En tilbake-
melding på de aktuelle problemstillingene fra Helse Ber-
gen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus i 2018 var at 
man ønsket å se nærmere på NOU 2017:16 På liv og død. 
Palliasjon til alvorlig syke og døende før det videre arbei-
det med oppgavefordeling. På bakgrunn av dette opprettet 
Helse Bergen HF i september 2018 en prosjektgruppe for 
å utrede behovet for og konsekvensene av å etablere en 
palliativ sengepost ved Haukeland universitetssjukehus. 

Prosjektgruppen leverte sin rapport i mars 2019. I NOU 
2017:16 foreslås det blant annet at større sykehus bør ha 
et palliativt senter med senger og palliativt team. Utred-
ningen i Helse Bergen HF avdekket at det er behov for og 
ønske om en palliativ sengepost i Haukelandsområdet 
da det til enhver tid vil være mange pasienter innlagt ved 
Haukeland universitetssjukehus som kan være tjent med 
et slikt tilbud, selv om det eksisterer et palliativt tilbud 
ved Haraldsplass Diakonale sykehus.
 Helse Vest RHF har signalisert at det vil bli tatt initia-
tiv til en større gjennomgang av oppgavefordelingen mel-
lom Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus 
i 2020, der blant annet kapasitet og oppgavefordeling in-
nen lindrende behandling vil være en problemstilling.
 Jeg viser til Granavolden-erklæringen der det framgår 
at regjeringen vil sikre at RHF-ene og HF-ene ikke bygger 
og utvikler konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud 
hos private, ideelle aktører. Det vises videre til oppdrag-
sdokumentet for 2019 med føringer om bedre samarbeid 
mellom private og offentlige helsetjenester for bedre ut-
nyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- 
og samarbeidsformer.
 Jeg legger til grunn at Helse Vest RHF forholder seg til 
dette i det videre arbeidet med kapasitet på senger til lin-
drende behandling og lokalisering av disse i dialog med 
Helse Bergen HF og Haraldsplass diakonale sykehus.

SPØRSMÅL NR. 371

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Silje Hjemdal
Besvart 30. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Vil statsråden se nærmere på og vurdere endring i refus-
jonsordningen ved plassering av søsken i barnevernet?

Begrunnelse:

Kommunen er økonomisk ansvarlig for sitt barnev-
ern, men staten refunderer utgifter utover et bestemt 
nivå (refusjonsordningen). Dette er fastsatt i Rundskriv 

Q-06/2007. Ved plassering av barn utenfor hjemmet i fos-
terhjem eller barneverninstitusjon skal kommunen som 
søker om tiltak, betale en andel av oppholdsutgiftene 
etter satser fastsatt av Barne- og familiedepartementet 
(BFD).
 Rundskrivet slår fast at statens og kommunens økon-
omiske ansvar er knyttet til det enkelte barn og at det ikke 
gis søskenmoderasjon. Forsterkningstiltak som påfører 
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staten utgifter skal avtales på forhånd med statlig regional 
myndighet eller være vedtatt av fylkesnemnda.
 Når kommunen plasserer flere søsken sammen er det 
naturlig at noen utgifter deles på alle barna. Dette er for-
nuftig praksis slik at kostnader ikke telles flere ganger.
 Andre kostnader er ikke naturlig å fordele på alle bar-
na. Kostnader knyttet forsterkningstiltak til det enkelte 
barn som støttekontakt eller annen form for avlastning, 
er ikke naturlig å fordele på de barna som ikke har forst-
erkningstiltak.
 Hvis alle kostnader knyttet til en søskenplassering 
fordeles på alle barna kan det gi uheldige økonomiske in-
sentiver for kommunen.
 Det kan være behov for å klargjøre dagens regler, for å 
sikre samstemthet mellom barnets beste og kommunens 
økonomiske insentiver ved plasseringer av søsken.

Svar:

Jeg er opptatt av at søsken skal få bo sammen når de fly-
tter i fosterhjem, med mindre gode grunner taler mot 
det. Både kommunen og Bufetat skal tilstrebe at søsken 
bor sammen. Når kommunen vurderer om søsken skal 
bo sammen eller i hvert sitt fosterhjem, er det faglige 
vurderinger som skal ligge til grunn. Bufetat bistår i denne 
vurderingen.
 For noen barn kan det være best ikke å bo i samme 
fosterhjem som sine søsken. Der søsken har store behov 
og stor problembelastning hver for seg, kan det også i 
noen tilfeller bli for mye for en familie å håndtere, og 
risiko for utilsiktede flyttinger blir så stor at det kan være 
mer riktig at søsken bor hver for seg. Søsken er utfordren-
de å rekruttere fosterhjem til. Spesielt er det vanskelig å 
finne fosterhjem som ønsker å ta imot flere enn to søsken. 
Ønsket om at søsken bor sammen vil derfor i noen tilfeller 

også måtte vurderes i lys av hvilke fosterfamilier som fak-
tisk er tilgjengelig.
 Bufetat refunderer i dag kommunens utgifter til or-
dinære fosterhjem som overstiger en fastsatt egenan-
del. Utgiftene beregnes per barn og det er en egenandel 
per barn som bor i fosterhjemmet, selv om søsken bor i 
samme familie. Forsterkningstiltak, som frikjøp av fos-
terforeldre fra ordinært arbeid, knyttes til behovet til det 
enkelte barn. Der barnas behov for forsterkningstiltak er 
ulike, skal derfor ikke utgiftene kommunen har fordeles 
på alle barna i fosterhjemmet. Dette innebærer at i tilfeller 
der ett søsken har behov for forsterkningstiltak mens et 
annet ikke har det, vil Bufetat refundere utgiftene over 
egenandelen for det ene barnet, uavhengig av om barnet 
bor sammen med søsken eller ikke. Det er kun i de tilfel-
lene der behovene til barna er relativt like, og behovet for 
forsterkningstiltak ikke kan knyttes kun til det enkelte 
barn, at Bufetat fordeler utgiftene på barna. Det er grunn 
til å anta at det i disse tilfellene vil lønne seg økonomisk 
for kommunen at barna bor i samme fosterhjem, bl.a. for-
di kommunen vil ha høyere kostnader til oppfølging av 
flere familier. Refusjonsordningen er ikke lagt opp slik at 
den skal gi insentiver til å splitte søsken.
 Stortinget besluttet ved behandlingen av Prop.73 L 
(2016-2017) at refusjonsordningen skal avvikles. Jeg tar 
sikte på at endringen trer i kraft fra 2022. Jeg mener det 
ikke er hensiktsmessig å foreta omlegginger av refusjon-
sordningen nå, kort tid før den etter planen avvikles.
 Jeg mener det å opprettholde søskenrelasjoner er 
viktig, også i de tilfeller der søsken ikke kan bo i samme 
fosterhjem. I høringsnotatet om ny barnevernslov ble 
det foreslått å lovfeste at søsken har rett til samvær med 
hverandre etter en omsorgsovertakelse. Departementet 
vurderer nå innspillene som har kommet i høringen og 
vil komme tilbake til Stortinget med forslag til ny barnev-
ernslov.

SPØRSMÅL NR. 372

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Nina Sandberg
Besvart 29. november 2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Spørsmål:

Når vil regjeringen skaffe oppdaterte tall for det samlede 
behovet for IKT-kompetanse?

Begrunnelse:

Signalene om at det utdannes alt for få innen IKT-sik-
kerhet i Norge er alvorlige. Fagorganisasjonen NITO og 
bransjeorganisasjonen IKT- Norge har lenge påpekt be-
hov for flere studieplasser innen IKT-sikkerhet. Gapet 
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mellom tilbud og etterspørsel synes heller å øke enn min-
ske. Virksomhetene strever med å få tak i riktig IKT-kom-
petanse. Siden 2013 har to av tre IKT-doktorgrader blitt 
tatt av utenlandske statsborgere, noe som kan gjøre det 
vanskeligere for norske virksomheter å finne IKT-spesi-
alister som kan sikkerhetsklareres. Det anslås at Norge 
vil mangle hele 4 100 personer med IKT-sikkerhetskom-
petanse i 2030.
 Spørsmålet er om regjeringens løfte om 18 nye 
forhåndsklarerte IKT-doktorgradsstipendiater er nok.
 Norge mangler kunnskap om behovet for denne kom-
petansen. Den siste rapporten om det samlede behovet for 
avansert IKT-kompetanse er snart seks år gammel, og ble 
utført av Damvad og samfunnsøkonomisk analyse. En NI-
FU-rapport fra 2017 omhandler framskriving av behov og 
tilbud innen IKT-sikkerhetskompetanse, og en NIFU-rap-
port fra 2018 omhandler behov og tilbud for etter- og 
videreutdanning innen digitalisering. Til sammen doku-
menterer disse rapportene behov for IKT-sikkerhetskom-
petanse, men den raske teknologiske utviklingen og situ-
asjonen på utdannings- og i arbeidsmarkedet tilsier at det 
trengs oppdaterte innberetninger av det totale behovet. 
Damvad-rapporten understreket at deres enkeltstående 
framskrivning av behovet nødvendigvis var preget av en 
viss usikkerhet, og anbefalte løpende oppdateringer, for 
eksempel etter mønster av SSBs framskrivninger av be-
hovet for arbeidskraft pr. utdanning. Dette ville styrket 
grunnlaget for myndighetenes politikkutforming.

Svar:

Som representanten Sandberg er kjent med, har regjer-
ing og Storting gjort mye siden 2015 for å styrke tilgangen 
på IKT-kompetanse. Det største tiltaket er satsingen på 
IKT-relaterte studieplasser som gir rom for å ta opp nesten 
1600 flere studenter hvert år. En del av økningen har vært 
forbeholdt utdanninger i IKT-sikkerhet. Når disse studie-
plassene er fullt opptrappet, vil den årlige bevilgningen 
til universiteter og høyskoler være økt med over 550 mill. 
kroner som følge av dette.
 De senere årenes satsing på doktorgradsutdanning 
i IKT-sikkerhet omfatter, som representanten Sandberg 
også kjenner til, mer enn de 18 stillingene for sikkerhetsk-
larerte personer som er foreslått i statsbudsjettet for 2020. 
I 2017 og 2018 ble det tildelt midler til totalt 62 rekrut-
teringsstillinger innenfor IKT med vekt på IKT-sikkerhet 
og kryptologi. Til sammen innebærer dette en årlig bev-
ilgning på 93 mill. kroner når helårseffekten av de 18 siste 
stillingene slår inn i 2021.
 I tillegg til at disse midlene gir flere kandidater i IKT 
(inkludert IKT-sikkerhet) og flere doktorer i IKT-sikker-
het, bidrar de til å styrke institusjonenes fagmiljøer. De 
store satsingene på IKT-kompetanse fører dermed også til 
økning i akademisk forskning i IKT og informatikk som 

er nødvendig for at landet skal lykkes med den digitale 
transformasjonen.
 Universiteter og høyskoler har ansvar for å følge opp 
de nasjonale sektormålene, der ett av målene er god til-
gang til utdanning. De skal også sette sine egne mål for 
virksomheten og sine egne styringsparametere for målop-
pnåelsen. Institusjonene har i tråd med dette et ansvar for 
å dimensjonere studietilbudene sine innenfor gjeldende 
rammebevilgninger. Institusjonene må kontinuerlig vur-
dere sin studieportefølje.
 Gjennom dialog og samarbeid med nærings- og ar-
beidslivet, også internasjonalt, og gjennom sitt forsk-
ningsoppdrag, er universitets- og høyskolesektoren godt 
posisjonert til å fange opp samfunnets fremtidige kom-
petansebehov. Nyere analyser viser at på IKT-feltet er in-
stitusjonene i stand til å håndtere dette.
 Kompetansebehovsutvalget har sett nærmere på 
manglene på arbeidskraft innenfor enkelte yrker, jf. NOU 
2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II. Utvalget påpek-
er at det har vært en sterk formidling av behov for forskjel-
lige typer IKT-yrker i flere år. På denne bakgrunn har det 
blitt etablert mange nye studieplasser innenfor dette fag-
feltet i senere år. Samtidig har søkningen til IKT-området 
vært økende, og det er til dels høye poengkrav for inntak 
på de mest attraktive studiene. Utvalget sier at det virker 
som at det er en positiv respons fra utdanningssystemet 
på økende behov for IKT-utdanninger, og antallet studie-
plasser øker samtidig som det tilbys stadig flere forskjel-
lige IKT-utdanninger. Det er også en voksende interesse 
for disse utdanningene, ved at antallet søkere øker.
 Vi har et godt kunnskapsgrunnlag av nyere dato om 
arbeidslivets behov for IKT-kompetanse i utredninger og 
rapporter som både departementer og institusjoner kan 
bruke til å dimensjonere studietilbudet. Blant disse er:
• NAVs årlige bedriftsundersøkelser.
• Kompetansebehovsutvalgets NOU 2019: 2 fra febru-

ar 2019 som hadde en nærmere omtale av IKT-kom-
petanse.

• Kandidatundersøkelsene som Nordisk institutt for 
studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 
gjennomfører om lag årlig:
o De såkalte Halvtårsundersøkelsene gjennomføres 

hvert annet år (oddetallsår). Undersøkelsene ser på 
mastergradskandidatenes tilknytning til arbeidsliv-
et et halvt år etter eksamen. De gir god informasjon 
om hvor lett eller vanskelig det er for nyutdannede å 
få innpass i arbeidslivet.

o Spesialundersøkelser gjennomføres om lag hvert 
annet år. Disse foretas vanligvis lengre tid etter 
eksamen, ofte tre år etter fullført utdanning. Dis-
se undersøkelsene tar gjerne opp flere temaer 
enn halvtårsundersøkelsene og fokuserer ofte på 
bestemte grupper.

• NIFUs store arbeidsgiverundersøkelse fra mars 2019 
som kartla arbeidsgiveres forventinger til og erfaringer 
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med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fag-
skoler.

I løpet av relativt kort tid vil det komme flere nye rap-
porter som vil øke kunnskapen om behovet for IKT-kom-
petanse.
 Kompetansebehovsutvalget arbeider med å gi sin 
best mulige faglige vurdering av Norges fremtidige kom-
petansebehov. Utvalget vil levere sin tredje rapport i 
begynnelsen av februar 2020. De vil analysere kom-
petansebehovene med utgangspunkt i foreliggende data 
og utredninger, fordelt både på utdanninger, yrker og re-
gioner der det er mulig. Analysene vil trolig også omfatte 
digital kompetanse og behov for IKT-utdannet arbeidsk-
raft.
 Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og mod-
erniseringsdepartementet har gitt NIFU i oppdrag å un-
dersøke arbeidsmarkedssituasjonen for personer med 
IKT-relaterte høyere utdanninger. Bakgrunnen for pros-
jektet er at mens arbeidslivet roper etter IKT-kompetanse, 
har NIFUs kandidatundersøkelse vist at arbeidsledighet-
en blant IKT-utdannede et halvt år etter fullførte studier 
var nesten dobbelt så høy som gjennomsnittet for alle 
masterutdannede. Når det utdannes folk i IKT-fag som 
ikke får jobb, kan en av grunnene være at næringslivet 

ser etter en annen type kompetanse enn den som insti-
tusjonene gir. Undersøkelsen skal derfor se etter mulige 
forklaringer på ulike former for mistilpasninger. Rappor-
ten kommer i juni 2020.
 Kunnskapsdepartementet har også gitt NIFU i op-
pdrag å undersøke arbeidsmarkedssituasjonen for dok-
torgradsutdannede. Prosjektet vil belyse overgangen fra 
doktorgradsutdanning til arbeidslivet på forskjellige fag-
områder. Rapporten kommer i juni 2020.
 Innledningsvis nevnte jeg den store kapasitetsøknin-
gen i IKT-utdanning som har funnet sted siden 2015. Vi 
har på ingen måte sett den fulle effekten av denne øknin-
gen i form av uteksaminerte IKT-kandidater. Tall fra Data-
base for statistikk om høgre utdanning viser at mens det i 
2014 var registrert 10 700 studenter på studieprogrammer 
i IKT-fag, er det i 2019 registrert nesten 14 900 studenter. 
På studieprogrammer med IKT-sikkerhet som hovedtema 
har det vært mer enn en dobling i antall studenter siden 
2014. Det er altså ikke gitt at dagens mangel på IKT-kom-
petanse betyr at den nåværende utdanningskapasiteten 
er alt for liten. Etter hvert som de varslede rapportene om 
tilbud og etterspørsel av IKT-kandidater kommer inn, vil 
jeg løpende vurdere behovet for tiltak.

SPØRSMÅL NR. 373

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 3. desember 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Suppleringsvern er under arbeid, og store områder fordelt 
i hele landet kan bli berørt. Landområder mellom Langsua 
og Jotunheimen nasjonalparker er blant disse. Statsråden 
har uttrykt at ulike samfunnshensyn blir vurdert opp mot 
vernet. Enkelte områder som er til vurdering nå har også 
blitt vurdert før og konkludert som mer egna for dagens 
bruk enn vern.
 Hvordan blir det endelige forslaget vurdert opp mot 
tidligere verneprosesser som er kjørt, og når kommer 
konklusjonen?

Svar:

Det er behov for å ta vare på natur i Norge. Dette er viktig 
både for å ta vare på naturmangfoldet som er livsgrun-
nlaget vårt og i et klimaperspektiv. Stortinget har derfor 

gjennom behandlingen av naturmangfoldmeldingen, 
(Meld. St.14 (2015-2016) Natur for livet - Norsk handling-
splan for naturmangfold), i 2016 sluttet seg til at det skal 
gjennomføres et begrenset supplerende vern. Selv om det 
i dag er vernet ca. 17 % av Fastlands-Norge, dvs. utenom 
Svalbard, så er ikke verneområdene representative for alle 
naturtyper. De ivaretar heller ikke truet natur i tilstrekke-
lig grad. Det er særlig lavereliggende områder i Sør-Norge, 
spesielt under 300 m.o.h. som er dårlig dekket, mens fjell-
natur er godt representert.
 Miljødirektoratet har i en faglig vurdering til Klima- 
og miljødepartementet uttalt at et samlet areal på 584 
km2 fordelt på 275 områder vil dekke manglene i dagens 
vern når det gjelder representativitet og ivaretakelse av 
truet natur. Så vidt jeg har registrert inngår ikke landom-
rådene mellom nasjonalparkene Langsua og Jotunhei-
men, som representanten Knutsdatter Strand viser til, i 
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kandidatområdene Miljødirektoratet peker på som aktu-
elle.
 Dette såkalte supplerende vernet vil omfatte relativt 
små, begrensede områder. Jeg vurderer nå hvilket samlet 
arealomfang dette vernet bør ha. Vurderingene gjør jeg 
blant annet på bakgrunn av dialog- og innspillsmøter jeg 
har hatt med kommunesektoren og relevante organisas-
joner hvor jeg fikk flere nyttige innspill og synspunkter. 
Det er foreløpig ikke besluttet i hvilke områder det er akt-
uelt å starte konkrete verneplanprosesser.
 Jeg ønsker også å vurdere om det er behov for å sup-
plere nasjonalparkplanen slik Regjeringen har lagt til 
grunn i Granavolden-plattformen. Vi har flotte nasjon-
alparker i høyfjellsområdene, mens lavlandsområdene 
er relativt dårlig dekket opp. Miljødirektoratet har der-
for laget en oversikt over områder i hele landet som rent 
naturfaglig tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til 
opprettelse av nasjonalparker.  Denne oversikten omfat-
ter bl.a. arealer mellom Langsua og Jotunheimen. Det er 
imidlertid ikke vurdert om noen av disse områdene er 

aktuelle i en framtidig nasjonalparkplan. Jeg vil derfor be 
Miljødirektoratet om å utrede dette nærmere, bl.a. om 
det er områder med naturtyper som ikke er representert i 
de eksisterende nasjonalparkene. Etter at jeg har mottatt 
Miljødirektoratets naturfaglige vurdering av hvor det er 
behov for nye nasjonalparker, vil jeg vurdere direktora-
tets anbefaling.
 I alle verneplanprosesser som gjennomføres i med-
hold av naturmangfoldloven, ligger også utredningsin-
struksen og forvaltningsloven til grunn. Det innebærer at 
alle aktuelle samfunnsinteresser veies opp mot vernein-
teressene i det enkelte området. Dette vil gjelde når ver-
neplanprosesser for de små områdene i suppleringsver-
net starter opp, og det vil gjelde når det skal gjennomføres 
verneplanprosesser med sikte på opprettelse av nye- eller 
utvidelse av eksisterende nasjonalparker. Dersom dette 
berører områder hvor det tidligere er gjennomført verne-
planprosesser, vil dette selvfølgelig utgjøre en viktig del av 
kunnskapsgrunnlaget.

SPØRSMÅL NR. 374

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 5. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Ved behandling av endringer i privatskolelova mv., ved-
tok Stortinget anmodningsvedtak nr. 655, 11. juni 2015 
som lyder: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre rekrut-
teringen til de små og verneverdige håndverksfagene og 
finansiering av disse utdanningene." Forslaget ble sist 
omtalt i Innst. 285 S (2016-2017).
 Hva har regjeringen gjort for å følge opp vedtaket, 
og hvordan er satsing på praktiske estetiske fag utover 
grunnskolen?

Svar:

Det er et viktig spørsmål representanten Strand stiller. Jeg 
er opptatt at vi tar vare på de små og verneverdige hånd-
verksfagene. Dette er fag som ivaretar tradisjonelle hånd-
verksfaglige teknikker, metoder og materialer. De har 
også en kulturell verdi som det er viktig å ta vare på.
 Kunnskapsdepartementet vedtok ny yrkesfaglig til-
budsstruktur i mars 2018. Den nye

 tilbudsstrukturen skal tre i kraft fra skoleåret 2020-
2021. l den nye tilbudsstrukturen er dagens Utdanning-
sprogram for design og håndverk delt i to, og vi vil få et 
eget utdanningsprogram for design og tradisjonshånd-
verk.
 Med bakgrunn i ny tilbudsstruktur og ny overordnet 
del til læreplanverket fornyer vi alle læreplanene for yrk-
esfag. De nye læreplanene skal være fremtidsrettet og rel-
evante for elever, lærlinger og arbeidslivets behov.
 Regjeringen innfører også ny Overordnet del fra 
skoleåret 2020-2021. Den gjelder for grunnskolen og vi-
deregående opplæring. Et av områdene i overordnet del 
handler om skaperglede, engasjement og utforskertrang. 
Alle elever og lærlinger skal få utvikle sin estetiske sans i 
møte med ulike kulturelle uttrykk.
 Det kommer også et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet 
håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen for gi flere 
elever mulighet til yrkesretting tidligere.
 Til sammen mener jeg at nye læreplaner og ny til-
budsstruktur på yrkesfag, ny overordnet del til læreplan-
verket, og nytt praktisk valgfag kan øke rekrutteringen til 
de små og verneverdige fagene.
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 Avslutningsvis vil jeg informere om at for lærlinger 
som tegner lærekontrakt i verneverdige tradisjonshånd-
verksfag, gir fylkeskommunen et ekstra tilskudd per 
lærling, i tillegg til det ordinære lærlingetilskuddet. Det 
skal stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger i disse fagene.
 Vi har også endret satsene for utstyrsstipendet til 
elever i videregående skole. Det medfører at elever på ut-

danningsprogram for design og tradisjonshåndverk får 
økt utstyrsstipendet med 450 kroner per år.
 I statsbudsjett for 2020 foreslår Kunnskapsdeparte-
mentet totalt 250 millioner kroner til trykte og digitale 
læremidler. Av disse foreslår vi at 15 millioner til utvikling 
av læremidler i små fag og smale fagområder, for eksem-
pel læremidler på nynorsk og læremidler i yrkesfag som 
har få elever. Forslaget er til behandling i Stortinget.

SPØRSMÅL NR. 375

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Pollestad
Besvart 6. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Kan statsråden gjera greie for tidslinja og kommunikas-
jonen som har vore mellom prosjektledelse, Statens veg-
vesen og Samferdselsdepartementet i samband med avg-
jera om å avlyse konkurransen på E 02 Kvitsøy-kontrakta 
i Rogfast?

Svar:

I denne saka, som i andre saker, vert departementet holdt 
orientert om ulike vurderingar som underliggande etater 
gjer på ulike tidspunkt. Korleis dialogen mellom lokal 
prosjektleiing og Statens vegvesen er gjennomført for 
dette prosjektet har eg ikkje kjennskap til. Det er gjennom 
styringslinjene som går frå departementet til Statens veg-
vesen Samferdselsdepartementet vert holdt orientert om 
ulike saker.
 Konkurransen om Kvitsøy-kontrakten på prosjektet 
E39 Rogfast vart kunngjort for prekvalifisering i oktober 
2018. Konkurransen vart gjennomført etter forhandla 
prosedyre i forskrift for offentleg anskaffing. Det var i alt 
fem aktørar som søkte om å bli prekvalifiserte, og dei tre 
best kvalifiserte vart inviterte til å delta i konkurransen. 
Første tilbod vart leverte inn i april 2019. På dette tid-
spunktet vart to av tilbydarane avviste, og vidare forhan-
dlingar vart derfor gjennomført med ein tilbydar.
 Ved innlevering av første tilbod vart det klart for Stat-
ens vegvesen at det var fare for at konkurransen måtte av-
lysast på grunn av at tilbodet var høgare enn budsjettet for 
konkurransen. Dette vart kommunisert til den tilbydaren 
som deltok vidare i konkurransen. I brev datert 12. juni 
2019 frå Statens vegvesen med tertialrapportering per 30. 
april 2019 vart Samferdselsdepartementet orientert om at 

det var fare for kostnadsauke ut over føreliggande prog-
nose for sluttkostnad.
 Endeleg tilbod vart innlevert i juli 2019.
 Etter grundige vurderingar konkluderte Statens 
vegvesen med at fastsett kostnadsramme for prosjektet 
også ville bli overskriden. Statens vegvesen avlyste derfor 
konkurransen 20. september 2019. Avgjerda vart teken av 
Statens vegvesen som byggherre.
 Samferdselsdepartementet vart orientert før avgjerda 
vart gjort offentleg kjent. Dette skjedde same dag, dvs. 20. 
september 2019.
 Basert på denne vurderinga har Statens vegvesen no 
sett i gong eit arbeid for å vurdere kostnadsreduksjonar 
som gjer det mogleg å realisere prosjektet innanfor kost-
nadsrammene som er fastsett av Stortinget. Departemen-
tet vil halde seg orientert om dette arbeidet.
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SPØRSMÅL NR. 376

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Geir Pollestad

Besvart 29. november 2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Spørsmål:

I Bondebladet 5. september lover stortingsrepresentant 
Andre N Skjelstad frå Venstre at han vil ta opp hand-
saminga av ein flaumsak i Luster med landbruksminister-
en ved fyrste høve.
 Kva vart resultatet av denne dialogen og kva endring-
ar har dette gitt for handsaminga av den konkrete saka?

Grunngjeving:

Saka gjeld ein bonde i Luster som har fått utbetalt erstat-
ning ut frå dei foreløpige tala han sendte inn til trass for at 
den endelege taksten over skadene var langt høgare. Den 
endelege taksten var kring 5 millionar kroner. Erstatnin-
gen vart sett til kring 1 million kroner.

Svar:

Eg er kjend med naturulykka i Luster i fjor og saka som 
representanten Pollestad syner til, både gjennom media 
og representanten Skjelstad.
 Lov om erstatning for naturskader (naturskadeer-
statningsloven) inneheld reglar om den statlege natur-

skadeordninga. Landbruksdirektoratet er ansvarleg my-
ndigheit, og gjer vedtak om erstatning. Klagenemnda for 
naturskadesaker (klagenemnda) avgjer eventuelle klager 
etter ordninga.
 Eg er kjend med at det i denne saka har vore ein disk-
usjon om dei ulike rapportane om skadetakst. Når det 
gjeld bruken av takstrapportar, følgjer det av reglane at 
taksten berre er rettleiande for Landbruksdirektoratet si 
avgjerd om erstatning.
 Direktoratet har etter ei samla vurdering, mellom 
anna av dei ulike takstrapportane, gjeve erstatning med 
utgangspunkt i bruksverdien av skadeobjektet, slik det 
følgjer av lova. Saka har òg vore handsama i klagenemn-
da, og med same resultat som det opphavlege vedtaket. 
Den forvaltningsmessige handsaminga av denne saka er 
avslutta ved klagenemnda sitt vedtak. Eg vil understreke 
at klagenemnda er eit uavhengig forvaltningsorgan, og 
departementet har difor inga myndigheit til å instruere 
nemnda. Dette svaret fekk også representanten Skjelstad.
 Dersom den som har lidd skade ynskjer å gå vidare 
med ei sak etter handsaming i klagenemnda, må det gjer-
ast gjennom eit søksmål for domstolane.

SPØRSMÅL NR. 377

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 28. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Statsråden har mottatt en tilleggsvurdering fra Statens 
vegvesen knyttet til organisering av trafikant- og kjøretøy-
området.
 Når tas det en beslutning, og blir Stortinget involvert i 
beslutningen?

Svar:

Statens vegvesen har levert si tilleggsvurdering. Det er reg-
jeringa som vil fatte endeleg avgjerd, det vil skje når vi har 

tatt stilling til den samla informasjonen som Statens veg-
vesen no har presentert.
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SPØRSMÅL NR. 378

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Carl I. Hagen
Besvart 10. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Vil justis- og innvandringsministeren sørge for at bak-
grunnen til de 182 på landnivå blir klarlagt og offentlig-
gjort, slik at denne kriminalitet kan bekjempes på en god 
måte?

Begrunnelse:

I den offentlige debatt nevnes ofte 182 gjengangerkrim-
inelle i gjengmiljøene i Oslo. Hvis det er et tverrsnitt av 
ungdomsbefolkningen har vi et ungdomsproblem, men 
hvis over 90 % har innvandrerbakgrunn har vi et integre-
ringsproblem.
 Dersom det blir kjent hvilken landbakgrunn som er 
overrepresentert blant de 182 vil man få kunnskap som 
medfører at integreringsmyndigheter og byrådet i Oslo 
kan sette inn forebyggende tiltak mot. Det blir også eta-
blert kunnskap om hvilke familier som bør følges nøye fra 
barn blir født. Også de familier som har barn fra før kan 
følges opp. Da kan forebyggende tiltak og hjelpetiltak 
skreddersys.

Svar:

Politiet har hjemmel til å innhente og registrere opplys-
ninger om landbakgrunn dersom det er av betydning for 

deres oppgaveløsning, både i den enkelte straffesak og 
i forebyggende øyemed. Opplysningene vil også kunne 
deles med andre aktører dersom det er nødvendig, for 
eksempel i det forebyggende arbeidet. Jeg vil imidlertid 
se nærmere på om det er rom for at man i større omfang 
behandler slike opplysninger, siden dette kan bidra til en 
bedre kriminalitetsbekjempelse.
 Jeg gjør også oppmerksom på at SSB utarbeider of-
fentlig statistikk om gjerningspersoners landbakgrunn: 
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/
artikler-og-publikasjoner/mer-detaljerte-tall-for-sikt-
ede-med-innvandrerbakgrunn. Herunder utarbeides det 
statistikk fordelt på lovbruddstype og enkeltland, noe 
som etter mitt syn imøtekommer behovet for offentlig 
tilgjengelig informasjon om gjerningspersoners landbak-
grunn.
 Politidirektoratet viser for øvrig til at Oslo politidis-
trikt i dag utarbeider analyser over personer under 18 som 
kan omtales om unge gjengangere. I disse analysene deles 
gjerningspersonene blant annet inn i kategoriene «føde-
land Norge» og «fødeland andre land».
 Under følger en fremstilling av dette for de første tre 
kvartalene for årene 2010-2019.

 Oslo kommune og Oslo politidistrikt utgir årlig en 
felles rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i 
Oslo. Et område som følges særskilt er unge som begår 
gjentatt kriminalitet. I rapporten for 2018 vises det til at 
det i første halvår 2017 ble sett nærmere på bakgrunns-
faktorer for en liten gruppe gjentatte gjengangere første 

halvår (36 personer). Noe av det som utpekte seg for den 
gruppen, var at de i stor grad hadde foreldre som var født 
i andre land, men at de aller fleste var norske statsborgere, 
og også født i Norge. I rapporten ble det vist til at etnisk 
bakgrunn og fødeland i seg selv forklarer lite hvorfor noen 
blir kriminelle, men sier noe om andre mulige bakgrunns-
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faktorer, som blant annet fattigdom, språkutvikling, hjelp 
til skolearbeid, og foreldrenes forhold til det offentlige 
hjelpeapparatet dersom barna får utfordringer.
 I rapporten for 2018 vises det også til at det vil bli gjort 
en mer omfattende undersøkelse og analyse av samtlige 

gjengangere siden 2015. Politidirektoratet har informert 
meg at dette arbeidet er i gang, og at en rapport er planlagt 
ferdigstilt i 2020. Politidirektoratet har opplyst til meg om 
at foreldrenes landbakgrunn også vil bli vurdert i den rap-
porten.

SPØRSMÅL NR. 379

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Tore Hagebakken
Besvart 3. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Når vil statsråden komme til Stortinget med en egen sak 
om styrking av norsk tannhelse, og hva mener må gjøres 
for bedre å hjelpe mennesker med tannhelseproblemer 
som følge av kreftbehandling?

Begrunnelse:

Viser til oppslag i Gudbrandsdølen Dagningen 22. novem-
ber om en kreftsyk kvinne som måtte trekke 14 tenner, på 
Helfos regning, etter cellegiftbehandling. Utgifter til nye 
tenner får hun imidlertid ikke dekket av det offentlige. 
Helfo betalte for halvproteser, en løsning som ikke fun-
gerte for kvinnen. Fra Helfo er det blitt bemerket at denne 
problemstillingen er et politisk spørsmål.
 I forbindelse med behandlingen av et representant-
forslag om styrking av norsk tannhelse, Dokument 8:209 
S (2017-2018), Innst. 39 S (2018-2019) gjorde Stortinget 
følgende vedtak (Vedtak 20):
 Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tan-
nhelse, med mål om å utjevne sosial ulikhet i tannhelse 
gjennom å hjelpe dem som trenger det mest. Stortinget 
ber om at saken inneholder:
a. forslag til hvordan man kan styrke det forebyggende 

arbeidet for god folketannhelse
b. en gjennomgang av refusjonsordningene på tann-

helsefeltet
c. forslag som i større grad vil hjelpe dem som i dag ikke 

har økonomisk mulighet for å få gjennomført nødven-
dig tannhelsebehandling

d. forslag til forbedring og forenkling av ordningene for 
refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

Svar:

Et enstemmig Storting foreslo at prioritering innen tann-
helsefeltet skulle inngå i mandatet til utvalget som så på 
prioritering i de kommunale helse- og omsorgstjenest-
ene. Dette utvalget, Blankholm-utvalget, leverte sin utred-
ning i desember 2018. I debatten i Stortinget da Dok 8: 
209 (2017-2018) ble behandlet, fremholdt jeg at de fleste 
av forslagene som er fremmet i Dok. 8-forslaget, hører 
hjemme i oppfølgingen av Prioriteringsutvalget. Det er 
varslet i regjeringsplattformen at det skal legges fram en 
stortingsmelding basert på NOU 2018:16, og jeg tar sikte 
på å legge frem en slik melding i løpet av 2020. En egen sak 
om tannhelse vil måtte bygge på kriterier og drøftelser i 
prioriteringsmeldingen.
 Mange somatiske og psykiske sykdommer påvirker 
munn- og tannhelsen, og dårlig tannhelse kan på sin side 
føre til sykdom. Folketrygdens stønadsordning for tann-
behandling er innrettet nettopp med det mål å omfatte 
medisinske tilstander og lidelser som har betydning for 
oral helse. Folketrygdens stønad til tannbehandling om-
fatter 15 ulike ordninger, og de aller fleste av disse omfat-
ter medisinske tilstander som har betydning for munn/
kjeve/tenner. Enkelte av ordningene er innrettet mot 
mer spesifikke odontologiske sykdommer eller tannut-
viklingsforstyrrelser. I tillegg er det særskilte ordninger 
ved ulykke og yrkesskade. I alt 517 000 personer over 20 år 
mottok folketrygdstønad til tannbehandling i 2017.
 Kreftpasienter er blant de pasienter som mottar 
stønad til tannbehandling fra folketrygden. To av ordnin-
gene er spesielt innrettet mot krefttilstander og svulster 
som direkte påvirker munnhulen/kjeven. En særskilt ord-
ning (innslagspunkt 3) omfatter munnhulekreft og svul-
ster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionene 
for øvrig. En annen ordning (innslagspunkt 4) gir stønad 
til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling 
der infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan in-
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nebære en alvorlig og livstruende risiko. For begge ord-
ninger ytes stønad etter honorartakst. Om lag 2000 per-
soner over 20 år mottok stønad til tannbehandling på 
grunnlag av svulster/kreft i munnhulen i 2017, mens om 
lag 14 000 mottok stønad til infeksjonsforebyggende tan-
nbehandling.
 Departementet gjør oppmerksom på at en av de store 
ordningene innenfor Folketrygdens stønad til tannbe-
handling er stønad på grunnlag av munntørrhet (innslag-
spunkt 10). Stønad til tannbehandling ytes etter dette 
kriteriet til en rekke pasienter med svært ulike diagnoser. I 
2017 mottok 26 000 personer over 20 år folketrygdstønad 

til tannbehandling på grunnlag av munntørrhet. Deres 
diagnose registreres ikke i denne sammenheng, da det er 
dokumentasjon av selve munntørrheten som er sentralt 
for å gi tilskudd.
 Et område som har gitt pasienter et bedre tilbud, er 
forsøksordningen med tannhelsetjenester i sykehus, som 
har pågått siden 2012. Formålet med forsøksordningen 
er å skaffe mer kunnskap om behovet for oral helsehjelp 
til pasienter innlagt ved sykehus. Ordningen er omtalt i 
statsbudsjettet for 2020, der jeg har foreslått en kunnskap-
soppsummering fra denne ordningen.

SPØRSMÅL NR. 380

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård
Besvart 2. desember 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Kostnader til reklame i inntektsgivende aktivitet er frad-
ragsberettiget. Fradrag følger av skatteloven § 6-1 første 
ledd som hjemler fradragsrett for kostnader pådratt for å 
erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Som 
reklame regnes tiltak som går ut på å fremheve virksom-
heten og dens produkter eller tjenester med det formål å 
øke eller opprettholde omsetningen.
 Hva er provenyeffekten for staten av å avvikle skatte-
fradraget for kommersielle virksomheter?

Svar:

Reklame har verdi gjennom å informere kunder om ut-
valg av produkter og deres egenskaper. Forbrukertilsyn-
et håndhever lov om kontroll med markedsføring og 
avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) av 09.01.2009. 
Markedsføringsloven forbyr bl.a. kjønnsdiskriminerende 
reklame, reklame for alkohol og tobakk og TV-reklame 
rettet mot barn.
 Overskudd i næringsvirksomhet skattlegges som 
alminnelig inntekt med en flat skattesats (22 pst. i 2019). 
Alminnelig inntekt er virksomhetens samlede inntek-
ter fratrukket alle kostnader i næringsvirksomheten, 
herunder reklamekostnader. I Skatte-ABC er reklame 
definert som tiltak som går ut på å fremheve bedriften 
eller dens produkter overfor kjøpermassen for å øke om-
setningen. Det kreves altså en tilknytning mellom tilta-
ket og inntektservervet. Prinsippet om at alle kostnader i 

næringsvirksomheten skal være fradragsberettiget, tilsier 
fradragsrett for reklamekostnader. Jeg synes derfor ikke 
det er noen god idé å avskjære fradrag for reklamekost-
nader.
 Dersom reklamekostnader ikke lenger skal kunne 
fradragsføres, vil det oppstå administrative utfordringer 
for skattytere og skattemyndigheter knyttet til grense-
dragning mellom reklamekostnader og andre kostnader. 
En slik omlegging forutsetter en detaljert definisjon av 
reklamekostnader. Det kan for eksempel bli krevende å 
skille mellom kostnader knyttet til markedsføringsak-
tiviteter som utføres internt i virksomheten, og andre 
kostnader. Dersom alle kostnader ved aktiviteter utført 
i bedriften fortsatt skal kunne føres til fradrag, vil det bli 
mer lønnsomt å utføre markedsaktiviteter internt, noe 
som vil være mindre effektivt.
 I henhold til SSBs statistikkbank ble det omsatt an-
nonse og reklametjenester for om lag 9,3 mrd. kroner i 
2017. Om man legger til grunn at hele omsetningen stam-
mer fra næringsdrivendes fradragsberettigede kjøp av 
reklame, ville den nominelle skatteverdien av fradrag for 
reklamekostnader utgjøre i størrelsesorden 2 mrd. kro-
ner. Den årlige provenyøkningen ville imidlertid vært ves-
entlig lavere, bl.a. fordi en andel av omsetningen stammer 
fra ikke-skattepliktig virksomhet og virksomhet som ikke 
er i skatteposisjon. Departementet har ikke anledning til 
å utarbeide et nærmere provenyanslag innenfor tidsram-
men for svar på spørsmål til skriftlig besvarelse.
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SPØRSMÅL NR. 381

Innlevert 22. november 2019 av stortingsrepresentant Nina Sandberg
Besvart 2. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Hvordan vil Regjeringen sørge for at alle kommuner og 
skoler settes i stand til å oppfylle kompetansemålene re-
latert til svømming, selvberging og livredning i ny lære-
plan for kroppsøving?

Begrunnelse:

I de nye læreplanene for grunnskolen settes det kom-
petansemål for svømming på 2., 4., 7. og 10. trinn. De nye 
kompetansemålene legger et godt grunnlag for at det 
skapes god folkehelse ved aktivitet i, på og ved vann.
 De gir også elevene kunnskap og ferdigheter som kan 
bidra til å redusere antall drukningsulykker. Årlig dør 
rundt 100 mennesker i drukning i Norge. Dette er godt 
over snittet i EU, når det gjelder antall drukningsdødsfall 
per 100 000 innbyggere.
 Spørsmålet er om skolene er i stand til å gjennomføre 
de nye kompetansemålene.
 En kartlegging av kroppsøvingsfaget som Høyskolen 
i Innlandet publiserte i 2018, viser at kun 40,5 prosent 
av elevene var svømmedyktige etter 4. trinn. Etter 10. 
trinn var andelen kun økt til 51,5 prosent. I samme un-
dersøkelse oppga 57,6 prosent av lærerne at det er umulig 
å realisere intensjonen om svømmedyktighet.
 En undersøkelse utført av Kommunerevisjonen i Oslo 
i 2018 viser at om lag 40 prosent av elevene ikke kunne 
svømme 200 meter etter 4. trinn. Kun 20 prosent av sko-
lene i Oslo tilbød da svømmeopplæring på 5. - 7. trinn. I 
Utdanningsdirektoratets rapport «Spørsmål til Skole-
Norge 2018» oppgir halvparten av skolene at manglende 
kapasitet og tilgang til basseng, begrenser muligheten til 
å gi tilstrekkelig opplæring. Over 40 prosent av skolene 
etterlyser tiltak som bedrer kompetansen i svømme- og 
livredningsopplæringen, og 53 prosent oppgir at man-
glende ressurser begrenser skolenes mulighet til å tilby 
god opplæring. Til slutt viser rapporten at bare 11 prosent 
av skolene inkluderer livredning ute i sjø, elv eller vann i 
svømmeopplæringen.
 Opplæringsloven sier at skoleeier skal tilby de ressurs-
er som er nødvendige for at elevene skal nå kompetan-
semålene, men disse tre nyere undersøkelsene viser at det 
ikke skjer.

Svar:

Regjeringen er opptatt av å styrke barn og unges svøm-
meferdigheter og har jobbet aktivt med dette i flere år. 

Kommunene og private skoleeiere har det overordnede 
ansvaret for at tilbudet om svømmeopplæring tilfredss-
tiller de nasjonale kravene, og at lærere som driver denne 
opplæringen har god kompetanse. Vi har fra nasjonalt 
hold også satset på svømming i barnehagene i de siste 
årene, og vi har iverksatt en rekke tiltak med svømming 
i grunnskolen.
 Alle elever skal få god og tilpasset svømmeopplæring 
i skolen. I de nye læreplanene som ble lansert 18. novem-
ber finner vi kompetansemål om svømming etter 2., 4., 7. 
og 10. trinn. Målene på de laveste trinnene er helt konk-
rete på hva elevene skal tilegne seg av svømmeferdigheter, 
og læreplanen ivaretar en progresjon i svømmeferdighe-
tene gjennom hele opplæringsløpet til elevene går ut av 
grunnskolen. Læreplanen stiller i tillegg krav til at elevene 
skal forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann 
ute i naturen etter 10. trinn.
 I Spørring til Skole-Norge 2018, som representanten 
viser til, svarer 425 av 429 skoler at de har svømmeunder-
visning på småskoletrinnet, 1.-4. trinn. Nesten alle oppgir 
også at elevene på 5. trinn ved deres skoler er svømme-
dyktige, og omtrent 80 prosent av de spurte mener svøm-
metilbudet til elever på småskoletrinnet er godt og at de 
har kompetente lærere ved egen skole. Men som repre-
sentanten også viser til, ser vi at mange skoler etterlyser 
tiltak som bedrer kompetansen i svømme- og livredning-
sopplæringen.
 I 2019 bevilget Stortinget 68 mill. kroner til svømme-
opplæring i barnehage, noe som legger til rette for at om 
lag 36 000 barn kan få svømmeopplæring i barnehagene i 
år. Tilskuddsordningen ble opprettet i 2015, og har økt fra 
10 mill. kroner det første året til dagens nivå. Ordningen 
videreføres med 70 mill. også i forslaget til statsbudsjett 
for 2020.
 For noen grupper av elever i skolen kan det også være 
behov for særskilte tiltak. Regjeringen etablerte derfor i 
2015 også en egen tilskuddsordning til svømmeopplæring 
for nyankomne minoritetsspråklige elever. Også andre 
elever som ikke kan svømme eller ikke har hatt mulighet 
til å delta i svømmeundervisningen kan omfattes av dette 
tilbudet. Det bevilges hvert år 10 mill. kroner til denne 
ordningen. I 2018 søkte 129 kommuner om midler fra 
ordningen via Fylkesmannen. Også denne ordningen 
foreslås videreført på samme nivå i forslaget til statsbuds-
jett for 2020.
 Regjeringen innførte i 2017 en obligatorisk ferdighet-
sprøve i svømming for alle elever på 1.-4.trinn. Prøven 
er en konkretisering av kompetansemålene om vanntil-
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venning og svømmedyktighet etter 4. trinn etter dagens 
læreplan i kroppsøving, og disse målene videreføres som 
mål etter 2. og 4.trinn i den nye læreplanen. I Spørring til 
Skole-Norge 2018 svarer rundt 85 prosent av skolelederne 
at deres elever har gjennomført alle de syv øvelsene som 
inngår i ferdighetsprøven, og at de aller fleste elevene har 
gjennomført og mestret de fleste øvelsene.
 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet lan-
serte i 2018 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet en 
egen ressursside for svømmeopplæring. Her finnes alt av 
informasjon om de ulike svømmetiltakene, tips til un-
dervisningsopplegg og kompetanseheving, og hvordan 
skolene kan jobbe på en best mulig måte blant annet 
gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner. Utdan-
ningsdirektoratet har også utviklet testøvelser for en trin-
nvis progresjon av vanntilvenning og svømmedyktighet, 
sammen med de frivillige organisasjonene. Disse øvelsene 
er tilgjengelig på direktoratets nettsider sammen med al-

lerede eksisterende veiledningsmateriell om svømmeop-
plæring.
 Gjennom den desentraliserte ordningen for kom-
petanseutvikling har kommuner muligheten til å pri-
oritere kompetanseutvikling for lærere på sine skoler 
innenfor dette området, også i samarbeid med nabokom-
muner eller andre skoler ved behov. Det finnes også en 
rekke organisasjoner som har svømming og livredning 
som sine hovedoppgaver, som skolene kan dra nytte av å 
samarbeide med.
 Samlet sett mener jeg vi fra nasjonalt hold har iverk-
satt mange tiltak som vil styrke svømmeundervisning og 
kunnskap om livberging, og som sammen med de nye 
læreplanene vil bidra til at alle elever skal få god og tilpas-
set svømmeopplæring i skolen. Men jeg vil understreke at 
det er viktig at skoleeiere over hele landet tar sitt ansvar 
og sørger for at elevene har muligheter til å oppnå kom-
petansemålene i læreplanen på en god måte.

SPØRSMÅL NR. 382

Innlevert 23. november 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 29. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Fri Fagbevegelse tok den 19.11.19 opp en beklagelig sak 
der et ambulansefly ikke fikk landet på Kjevik flyplass 
pga. manglende beredskapsvakt. De tillitsvalgte i brann- 
og redningstjenesten, frykter at det som nylig skjedde på 
Kjevik, som er den første store flyplassen som har mistet 
hjemmeavtalen, snart kan skje andre steder også. Mange 
frykter at innsparingene på dette feltet i Avinor kan ende 
med at liv går tapt.
 Hva vil statsråden gjøre for at ambulansefly blir sikret 
landing også om natten?

Begrunnelse:

Det vises til dette oppslaget i Fri fagbevegelse (som 
også kom i Dagsavisen 22.11.19): https://frifagbev-
egelse.no/ntlmagasinet/siv-skjonte-ingenting-da-
ambulanseflyet-snudde-uten-a-ta-med-pasienten-
6.158.657229.97389e6a6a

Svar:

Innleiingsvis vil eg vil vise til at eg fekk eit tilsvarande 
spørsmål frå representanten Mosleth (spørsmål 80), som 
eg svarte på den 18. oktober i år.
 Avinor har for ein periode testa ut ei tilkallingsord-
ning på Kristiansand lufthamn i staden for ei fast heime-
vaktordning. I hendinga som det er vist til i spørsmålet, 
klarte ikkje Avinor å følgje opp sine eigne prosedyrar. 
Dette er noko Avinor har sagt seg lei for. Frå midnatt tys-
dag 15. oktober har Avinor, som ein del av vinterbered-
skapen igjen innført heimevaktordninga utanfor den or-
dinære opningstida på Kristiansand lufthamn.
 Hendinga ved Kristiansand lufthamn blir no evaluert 
av Avinor og dei involverte aktørane i helsevesenet. Avi-
nor opplyser at resultata av denne evalueringa vil bli lagde 
til grunn for den framtidige beredskapsordninga ved Kris-
tiansand lufthamn.
 Eg vil vise til at det å halde lufthamner opne for 
ambulansefly og ambulansehelikopter utanfor den or-
dinære opningstida, er ein del av dei samfunnspålagde 
oppgåvene til Avinor, jf. Meld. St. 30 (2016–2017) og Innst. 
430 S (2016–2017). Dette er noko eg også følgjer opp i ei-
gardialogen med selskapet.
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 Avslutningsvis vil eg vise til Meld. St. 8 (2019–2020) 
Statens direkte eierskap i selskaper. I meldinga er Avinor 
klassifisert som eit kategori 3-selskap. Statens mål som ei-

gar av Avinor er ei kostnadseffektiv og sikker drift av dei 
statlege lufthamnene og den statlege flysikringsverksem-
da.

SPØRSMÅL NR. 383

Innlevert 24. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Henriksen

Besvart 30. november 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Hvordan vurderer barne- og familieministeren at Forb-
rukerrådet står sterkere i arbeidet med å kjempe for forb-
rukernes rettigheter, når regjeringspartiene kutter 5 mill. 
i deres budsjett?

Begrunnelse:

I januar 2019 kom nyheten om at regjeringen vil ha et mer 
og slagkraftig forbrukerapparat, der de gjør endringer for 
å styrke virkemiddelapparatet. Endringene innebærer at 
klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertil-
synet, og at det flyttes ut av Oslo. Ved å skille ut forvalt-
ningsoppgavene i Forbrukerrådet, ønsker regjeringen å 
gi rådet en friere og tydeligere rolle til å kjempe forbruk-
ernes sak og viser til den dobbeltrollen de i dag har, der 
de på den ene siden driver rådet påvirkningsarbeid for 
å ivareta forbrukernes interesser og på den annen side 
tilbyr nøytral mekling i klagesaker mellom forbruker og 
næringsdrivende
 Regjeringen mener videre at dobbeltrollen kan svek-
ke Forbrukerrådets legitimitet og at «ved å rendyrke rollen 
som interesseorganisasjon, vil Forbrukerrådet stå sterkere 
i arbeidet med å kjempe for forbrukernes rettigheter».  I 
regjeringspartienes forlik i statsbudsjett 2020 kuttes 5 
mill. kroner i tilskuddet til Forbrukerrådet.
 Vi er bekymret for at dette vil føre til et svekket for-
brukerapparat og viser til at Forbrukerrådet, kun to år 
etter forrige omorganisering, nå går gjennom en omfat-
tende omorganiseringsprosess uten tilførsel av midler 
for å håndtere utgifter til denne. Vi er bekymret for den 
situasjonen som regjeringen setter Forbrukerrådet i, da 
dette vil kunne ramme både det interessepolitiske arbei-
det, markedsportaler og andre viktige tjenester som rådg-
ivning til mennesker, i krevende situasjoner, som trenger 
hjelp for å få vurdert sine rettigheter.

Svar:

Innledningsvis vil jeg bemerke at budsjettet for 2020er et 
godt budsjett.
 I arbeidet med budsjett er det nødvendig å prioritere 
mellom mange gode formål. For 2020 ble det nødvendig 
med en reduksjon av budsjettet på forbrukerområdet for 
å realisere andre tiltak. Dette vil kunne ha innvirkning på 
Forbrukerrådets virksomhet i 2020, men jeg er trygg på 
at Forbrukerrådet også i 2020 vil bidra til norsk forbruk-
erpolitikk og ivareta forbrukernes interesser på en god 
måte.
 Jeg er opptatt av at vi skal ha et sterkt forbrukervern. 
Digitaliseringen og økt bruk av nye nettbaserte tjenest-
er, gjør det vanskelig å være forbruker og å ta kloke valg. 
Dette gjelder ikke minst barn og unge, som i enda min-
dre grad enn voksne, er i stand til å identifisere og forstå 
reklame og avtalevilkår.
 Blant annet på grunn av dette, tok regjeringen ini-
tiativ til en stortingsmelding om forbrukerpolitikken. 
Det er 20 år siden sist det ble foretatt en tilsvarende bred 
gjennomgang av forbrukerpolitikken. Dette resulterte i 
Stortingsmeldingen "Framtidas forbrukar – grøn, smart 
og digital", som ble lagt frem før sommeren (Meld. St. 25 
(2018-2019)). I tillegg til å vise hvilke utfordringer som 
møter forbrukerne i tiden fremover, foreslår meldingen 
en rekke tiltak som skal legge til rette for at forbrukerne 
skal kunne ta smartere og mer bærekraftige valg.
 For å håndtere nye utfordringer er det viktig at vi har 
et virkemiddelapparat som er organisert på en måte som 
sikrer et mest mulig slagkraftig og effektivt forbrukervern. 
Arbeidet med meldingen viste at det var et behov for en 
tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer ef-
fektivt klagebehandlingstilbud. Derfor besluttet regjerin-
gen å samle behandlingen av forbrukerklager i Forbruk-
ertilsynet og rendyrke Forbrukerrådet som forbrukernes 
interesseorganisasjon.
 I tillegg til dette har regjeringen tatt flere grep for å 
styrke forbrukervernet de senere årene. I 2018 ble det, 
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på regjeringens initiativ, gjort flere endringer i markeds-
føringsloven som sikrer at Forbrukertilsynet raskere og 
mer effektivt kan stoppe brudd på forbrukerreglene. Til-
synets myndighet vil bli ytterligere styrket når forordnin-
gen om forbrukervernsamarbeid gjennomføres i norsk 
rett. En lovproposisjon om gjennomføring av forord-
ningen ble fremmet for Stortinget første november år, jf. 
Prop. 8 LS (2019-2020). Jeg vil også nevne at EU nylig har 
vedtatt regler som ytterligere vil styrke forbrukervernet. 
De nye reglene moderniserer regelverket og innebærer 
blant annet at brudd på de felleseuropeiske forbrukerre-
glene vil kunne føre til et gebyr på inntil fire prosent av 
omsetningen.
 Regjeringen har også hatt et særlig fokus på problem-
stillinger knyttet til forbrukernes digitale hverdag. I den 
forbindelse har Barne- og familiedepartementet gitt pros-
jektstøtte til Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet. Forb-
rukerrådet har undersøkt vilkår i nye digitale tjenester og 
produkter, og avdekket ubalanserte og lange avtalevilkår, 
manglende sikkerhet og svak ivaretakelse av personver-
net. Forbrukertilsynet har fulgt opp med tilsyn i enkelt-

saker. Fra og med 2019 har regjeringen økt bevilgningen 
til Forbrukertilsynet med 6 millioner kr, for å styrke til-
synet med og veiledningen om forbrukervernreglene i 
den digitale hverdagen.
 Videre har regjeringen tatt initiativ og bidratt til utar-
beidelsen av retningslinjer for såkalt influencer-markeds-
føring. Mange barn og unge følger toneangivende blog-
gere, youtubere og fremtredende personligheter på 
sosiale medier som markedsfører ulike produkter. Me-
dietilsynet og Forbrukertilsynet ble gitt i oppdrag å lage 
skisse til retningslinjer som Annonsørforeningen og Me-
diebedriftenes Landsforening ferdigstilte. Et faglig utvalg 
skal håndheve disse retningslinjene og Barne- og fami-
liedepartementet har i 2019 gitt tilskudd til at utvalget 
kan starte arbeidet sitt.
 Samlet sett mener jeg at regjeringen har bidratt til en 
styrking av forbrukervernet de senere årene. Dette betyr 
ikke at det ikke gjenstår utfordringer på dette området. Jeg 
ser derfor frem til behandlingen av forbrukermeldingen i 
Stortinget og til å jobbe for et enda sterkere forbrukervern.

SPØRSMÅL NR. 384

Innlevert 24. november 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 27. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

6.11.19 svarer statsråden meg på spørsmålet om hvorfor 
regjeringen innstiller på å gå imot vedtaket i Stortinget 
om å utarbeide en miljøbonusordning for vinnerne av 
kystruteanbudet ut fra at dette ikke er mulig i forhold til 
statsstøtteregelverket. Han svarer blant annet: "Den ut-
greiinga vi har gjort, viser at det er lite rom for å leggje til 
rette for ein slik miljøbonus som Stortinget skisserer i sitt 
oppmodingsvedtak [...]"
 Kan statsråden gi den utfyllende, juridiske betrakt-
ningen for dette her, eller oversende utredningen?

Svar:

Konkurranse om leveranse av sjøtransporttenester på 
strekninga Bergen - Kirkenes blei lyst ut 19. september 
2017. Det blei utlyst tre delkontraktar med til saman el-
leve ruter. I konkurransegrunnlaget blei det stilt krav 
om at CO2-utsleppa skulle ned med minst 25 pst. i snitt 
samanlikna med nivået i dag, at skipa er tilrettelagde for 

mottak av landstraum og forbod mot bruk av tungolje på 
heile strekninga. Nivået på krava var mellom anna basert 
på ei avveging av potensialet for reduksjonar av utslepp 
og forventa kostnadar for å gjennomføre tiltak.
 Kort tid før tilbodsfristen, i samband med hand-
saminga av Innst. 95 S (2017-2018) 20. desember 2017, 
fatta Stortinget vedtak nr. 391:

 "Stortinget ber regjeringen forhandle fram ei avtale om 
miljøbonus der rederi kan bli kompensert for kvart tonn CO2 
som vert redusert utover krava i anbodet i løpet av kontrakt-
perioden, etter at kontrakt med operatøren(ane) i Kystruta er 
inngått."

 Samferdselsdepartementet la inn ein omtale av 
oppmodingsvedtaket i vedlegget til konkurransegrun-
nlaget med bakgrunnsinformasjon, under punktet om 
klima og miljøtiltak med følgande merknad: "Oppdrag-
sgiver vil følge opp dette vedtaket innenfor rammene av 
statsstøtteregelverket og anskaffelsesregelverket, jf. særlig 
konsesjonskontraktforskriften kapittel 13. Dialog og 
forhandlinger om en bonus vil skje etter inngåelse av kon-
trakten(e). Departementet har på nåværende tidspunkt 
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ikke tatt stilling til bonusens størrelse, innretning eller 
tidspunktet for forhandling om en bonus." Tilbodsfristen 
blei utsatt med åtte dagar.
 23. mars 2018 kunngjorde departementet at Hurti-
gruten AS og Havila Holding AS var vinnarane av konkur-
ransen. Seinare same år, 16. august 2018, konkluderte 
ESA med at kystrutekontraktane ikkje innebar ulovleg 
statsstøtte.
 Fordi miljøbonusen ikkje var med i grunnlaget for 
konkurransen når den blei lyst ut, vil ein miljøbonus berre 
for Hurtigruten og Havila reknast som statsstøtte som ik-
kje er tildelt gjennom open konkurranse. For at ein mil-
jøbonus skal vere i tråd med statsstøttereglane, må støtta 
gjelde investeringar i utslippsreduserande tiltak og berre 
dekke maksimalt 40 pst. av meirkostnaden til ulønnsame 
tiltak. Ein miljøbonus etter ordlyden i Stortinget sitt ved-
tak om å gi bonus for kvart tonn CO2 som blir redusert 
utover krava i kontrakten, er dermed ikkje mogleg å real-
isere innanfor rammene av statsstøttereglane.
 Ein miljøbonus er ikkje ein del av dei inngåtte kon-
traktane, og storleiken på ein miljøbonus kan etter an-
skaffingsreglane ikkje vere ei vesentleg endring av kon-
traktane. Ei endring vil uansett vurderast som vesentlig 
dersom ho ville ha ført til at andre leverandører kunne ha 
deltatt i konkurransen, eller at kontrakten ville ha blitt til-
delt ein annan leverandør.

 I tråd med oppmodingsvedtaket har departementet 
etter at kontraktane blei inngått ført dialog med lever-
andørane om potensialet for å redusere utsleppa med ein 
miljøbonus. Ut frå departementet sine vurderingar av dei 
rettslege rammene for ein mogleg miljøbonus, har lever-
andørane uttrykt at ein miljøbonus vil gi avgrensa insen-
tiv til ytterlegare miljøtiltak.
 Enova har allereie opne ordningar, som er treffsikre 
og relevante for utsleppsreduserande tiltak på kystruta, 
og som i sum utgjør vesentleg større støttepotensial for 
reiarane enn ei øyremerka bonusordning. Enova har gitt 
88 mill. kr i tilskot til Havila sine nybygg og 45,1 mill. kr 
til Hurtigruten sine ekspedisjonsskip. Havila-konsernet 
har også fått 42 mill. kr gjennom Pilot-E til å kombinere 
batteri og hydrogen-brenselceller, med moglegheit for 
samla støtte på om lag 104 mill. kr. Enova har i tillegg gitt 
støtte til utbygging av landstraum til kystrutekaier i Ber-
gen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Ålesund.
 Staten har også inngått ein avtale med næringsliv-
et for perioden 2018-2025 om å redusere NOX-utslipp, 
der mange tiltak også inneber reduserte CO2-utslepp. 
NOX-fondet har tildelt støtte til LNG-motorar og batteri-
pakkar til Havila på 327 mill. kroner og til Hurtigruten på 
625 mill. kroner.

SPØRSMÅL NR. 385

Innlevert 24. november 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 2. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hva gjør statsråden for å følge opp Stortingets vedtak og 
statlige retningslinjer for lederlønninger og sluttavtaler i 
helseforetakene, mener statsråden at saken fra Oslo uni-
versitetssykehus der en klinikkleder fikk lukrativ slut-
tavtale ved retrettstilling ved fylte 70 år som akseptabel og 
i tråd med retningslinjer, og kan statsråden redegjøre for 
om det er inngått liknende sluttavtaler for ledere i andre 
helseforetak?

Begrunnelse:

Viser til sak i Dagens medisin 24/11-19 om en klinikksjef 
ved OUS som har fått beholde årslønn på 1,9 millioner 
kroner mens han skal jobbe som overlege og forsker i kar-
diologisk avdeling frem til fylte 72 år.

Svar:

Statens retningslinjer for lederlønn gjelder både for de 
regionale helseforetakene og helseforetakene. Dette pre-
siserte jeg også i foretaksmøte for de regionale helsefore-
takene for fire år siden. I foretaksmøte juni 2018 ga jeg de 
regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomgå avtaler 
for ledende ansatte og tilse at disse er i tråd med statens 
retningslinjer. De regionale helseforetakene skulle i fel-
lesskap gå gjennom helseforetakenes bruk av sluttavtal-
er, etterlønn og avtaler om retrettstillinger til ledende 
ansatte.
 Helse Sør-Øst RHF følger, i tråd med departementets 
krav i foretaksmøte, regelmessig opp statens retningslin-
jer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 
Både de regionale helseforetakene og helseforetakene 
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rapporterer på ledernes lønn og annen godtgjørelse i års-
regnskapene sine. Dette er åpen offentlig informasjon. Det 
ble også foretatt en samlet gjennomgang våren 2019 som 
oppfølging av kravet i nevnte foretaksmøte. Gjennomgan-
gen viste at det ved alle helseforetak i regionen var inngått 
arbeidsavtaler som hadde en eller flere bestemmelser om 
eventuelle situasjoner der ledere blir bedt om å fratre. 
Helse Sør-Øst RHF vurderer at ingen av disse avtalene går 
utover de rammer som er fastsatt i statens retningslinjer.
 Helse Sør-Øst RHF har opplyst om at Oslo univer-
sitetssykehus HF nå på ny gjennomgår og reviderer sine 
interne retningslinjer. Helseforetaket vurderer at dagens 

retningslinjer er i tråd med statens regelverk på områ-
det, men legger likevel opp til en bred gjennomgang, der 
ledelse og tillitsvalgte blir involvert. Nye retningslinjer 
vil avklares med styret, og vil fortsatt bygge på statens 
retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte.
 Når det gjelder det konkrete tilfellet det refereres til 
så opplyser Oslo universitetssykehus HF at de opprinnel-
ig har behandlet saken i henhold til den ansattes arbeid-
savtale og eksisterende retningslinjer, men at de nå likevel 
vil gå i dialog med den ansatte for å gjennomgå avtalen på 
ny.

SPØRSMÅL NR. 386

Innlevert 24. november 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 2. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Vil statsråden snarest redegjøre for luftambulansekrisen 
for Stortinget?

Begrunnelse:

Ambulanseflyene i Alta og Kirkenes har 120 timers 
beredskapsmessig avvik i første halvdel av november. At 
Finnmark snart fem måneder etter operatørbyttet ikke 
har forutsigbarhet og trygge luftambulansetjenester, er 
uakseptabelt. Statsråden har i sommer lovet å redegjøre 
for Stortinget om luftambulansekrisen, når Stortinget 
ble samlet i oktober. Det har ikke skjedd. Sakens omfang 
måneder etter operatørbyttet, massive avvik og store 
problemer med navigeringssystemer i tillegg, gjør at det 
mer enn noen gang er nødvendig med en ordentlig redeg-
jørelse for beredskapssituasjonen i luftambulansetjenest-
en i nord, slik helseminister har lovet.

Svar:

I Prop. 1 S (2019-2020) ble det gitt en redegjørelse til 
Stortinget om utordringene knyttet til operatørbytte i 
ambulanseflytjenesten.
 Den nye operatøren (Babcock Scandinavian AirAm-
bulance) har ikke klart å levere beredskap i tråd med in-
ngått avtale i den første tiden etter operatørbyttet. Dette 
er verken Luftambulansetjenesten HF, Helse Nord RHF 
eller regjeringen fornøyd med. En overgang til nye kon-
trakter og ny operatør vil alltid være krevende i luftambu-

lansetjenesten. For ti år siden gikk det bortimot ett år ut i 
kontrakten før Lufttransport FW AS hadde de nye flyene 
klare til bruk. Dette til tross for at selskapet selv drev tje-
nesten frem til oppstart av ny kontrakt. Luftambulanset-
jenesten HF var derfor fullt klar over at det kunne oppstå 
utfordringer knyttet til overgang til ny kontrakt, og ikke 
minst til ny operatør. Det ble derfor gjort grundige for-
beredelser, og det ble laget en plan med en rekke tiltak 
som kunne settes i verk for å ivareta nødvendig beredskap 
i en overgangsfase. Dette arbeidet ble gjort sammen med 
de aktuelle kliniske miljøene, blant annet ved Universi-
tetssykehuset Nord-Norge HF, og med den nye operatøren 
Babcock. Luftambulansetjenesten HF gikk også bredt ut 
og orientert både myndighetsorgan og alle berørte parter 
om forberedelser og tiltak knyttet til byttet av operatør av 
tjenesten.
 Det er svært ulønnsomt for operatøren å ikke lev-
ere i henhold til kontrakt. Selskapet jobber hardt med å 
bedre tilgjengeligheten, både på kort og lang sikt. Selv om 
Babcock har flere piloter enn det Lufttransport hadde, så 
ansetter de nå flere. Som oppdragsgiver har Luftambulan-
setjenesten HF hyppige møter med operatøren for å sikre 
at beredskapen så raskt som mulig blir akseptabel. Det er 
satt inn en rekke tiltak for å sikre beredskapen. Luftam-
bulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har blant annet 
bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere 
et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24 timers beredskap 
i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidsfestet frem til jul for 
å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Jeg har også 
bedt om daglig rapportering på beredskapssituasjonen. 
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Denne rapporteringen ligger offentlig tilgjengelig på 
Luftambulansetjenestens hjemmesider.

SPØRSMÅL NR. 387

Innlevert 24. november 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 29. november 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Ifølge TV2 24. november hadde Tellenes vindpark i Ro-
galand en inntekt på 240 mill. kroner i 2018, men uten å 
betale en krone i selskapsskatt til Norge.
 Mener statsråden at disposisjonene gjort av eierne 
bak Tellenes vindpark er i tråd med gjeldende norsk lov, 
og hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å sørge 
for at verdiskapning i Norge kommer til beskatning her?

Svar:

Vindkraftselskap er skattepliktig for virksomhet i Norge 
på lik linje som andre selskap, og i utgangspunktet under-
lagt de samme skattereglene. Overskudd som skriver seg 
fra aktivitet i Norge, bør skattlegges her. Jeg kan ikke kom-
mentere skattemeldingen til et konkret selskap.
 Overskuddsflytting er uheldig, og de skattepliktiges 
muligheter for å foreta disposisjoner med den hensikt 
å redusere skattebelastningen i Norge bør motvirkes. 
Overskuddsflytting reduserer skatteinntektene og kan vri 
konkurransen i disfavør av norsk virksomhet. I budsjettet 
for 2018, Prop. 1 LS (2017–2018), redegjorde Finansdepar-
tementet for tiltak som skal motvirke overskuddsflytting 
mv.:

 «Regjeringen har de senere år gjennomført flere tiltak som 
skal motvirke overskuddsflytting og uthuling av det norske 
skattegrunnlaget. Det er gitt en bred omtale i Skattemeldingen, 
jf. Meld. St. 4 (2015–2016) Bedre skatt. Selskapsskatten er i flere 
omganger satt ned og det vil gjøre det mindre lønnsomt å drive 
overskuddsflytting. Å senke selskapsskatten vil imidlertid ikke 
være et tilstrekkelig tiltak og annet målrettet regelverksarbeid 
er derfor viktig.»

 Mange av tiltakene som er gjennomført, er oppfølg-
ing av BEPS-prosjektet i regi av OECD.
 Rentebegrensning er et viktig tiltak mot overskudds-
flytting som følge av høye renter i Norge. Fra 2019 er det 
vedtatt betydelige endringer i rentebegrensningsreglene, 
jf. Prop. 1 LS (2018–2019) kapittel 9. Med gjeldende re-
gler kan rentefradrag ikke utgjøre mer enn 25 pst. av en 
nærmere fastsatt resultatstørrelse. Et terskelbeløp på 25 

mill. kroner i samlede netto rentekostnader sørger for at 
regelen bare begrenser fradrag i relativt store virksom-
heter. En unntaksregel målretter avskjæring av rentefrad-
rag mot selskap som har høy gjeldsbelastning i Norge 
sammenlignet med gjeldsbelastningen i andre deler av 
konsernet.
 Videre viser jeg til at OECD har utarbeidet retning-
slinjer for prising av transaksjoner, herunder lån, som 
skjer internt i konsern, og som norske skattemyndigheter 
bruker når de kontrollerer og eventuelt endrer skatte-
grunnlaget.
 I tillegg har Norge et omfattende, internasjonalt skat-
teavtalenettverk, som også hjemler automatisk utvek-
sling av opplysninger for å bekjempe skatteunndragelser 
og internasjonal skattekriminalitet. Avtalene medfører at 
Skatteetaten vil motta en rekke opplysninger om norske 
skattyteres finansielle formue og verdier i utenlandske fi-
nansinstitusjoner fra utenlandske skattemyndigheter.
 I høst vedtok Stortinget å lovfeste den såkalte 
omgåelsesregelen, som innebærer at den skattepliktige 
blir beskattet for de reelle underliggende økonomiske 
forholdene, der man har prøvd å omgå skattereglene ved 
ulovlig tilpasning.
 Blant tiltak regjeringen fortsatt arbeider med, vil jeg 
trekke frem arbeidet med kildeskatt på renter og royalty. 
Overskuddsflytting kan skje gjennom kunstig høye rente- 
og royaltybetalinger som fradragsføres her og skattlegges 
lavt i mottakerlandet, som kan motvirkes ved beskat-
ning i kildestaten. Departementet tar sikte på å sende ut 
høringsforslag om kildeskatt på renter og royalty før årss-
kiftet og å fremme lovforslag i 2020.
 Til slutt vil jeg legge til at Kraftskatteutvalget, som 
leverte sin utredning (NOU 2019: 16) om skattlegging av 
vannkraftverk 30. september i år, anbefalte at det bur-
de gjøres en vurdering av om det bør innføres grunn-
renteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk. Utred-
ningen er på høring, med frist 1. januar. Departementet 
vil deretter vurdere videre oppfølging.
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SPØRSMÅL NR. 388

Innlevert 24. november 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 2. desember 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

Medfører det riktighet at Forsvaret planlegger at også grad-
ert informasjon skal lagres i skytjenester levert av det mul-
tinasjonale selskapet Microsoft, hvilke fordeler og poten-
sielle farer ser Forsvaret med tiltaket, hvilke vurderinger 
har blitt gjort i forhold til sikkerhetslovens bestemmelser, 
og har Forsvaret vurdert andre alternativer, for eksempel 
etablering av en felles offentlig skytjeneste?

Begrunnelse:

Ifølge Frifagbevegelse 20. november er Forsvaret i full 
gang med utrulling av skytjenester levert av Microsoft. 
Leder Stina Baarne Hassel i NTL Forsvaret sier utrullingen 
av skytjenester til alle Forsvarets ansatte er i gang, og i 
første omgang er det ugradert informasjon som skal la-
gres i denne skyen. Samtidig sier hun at: "Allerede neste 
år vil man utvide prosjektet slik at også gradert, altså kon-
fidensiell og begrensa informasjon, skal lagres av private i 
skytjenester."
 NTL Forsvaret uttrykker sterk bekymring og vil heller 
at staten utvikler en felles, offentlig skytjeneste.

Svar:

Forsvaret har opplyst om at det ikke foreligger konkrete 
planer om å legge sikkerhetsgradert informasjon i all-
menne skytjenester levert av det multinasjonale selska-
pet Microsoft eller i skytjenester levert av andre selskaper.  
Det foreligger derimot planer om å evaluere om det kan 
være hensiktsmessig å gjøre dette, både med hensyn til 
sikkerhet, kostnader og tilgjengelighet på data og tjenest-
er.
 Forsvarsdepartementet har iverksatt program for mil-
itær anvendelse av skytjenester (MAST). Departementet 
mener det er en rekke fordeler med bruk av skytjenester. 
Blant annet er det tekniske sikkerhetsnivået i de allmenne 
skytjenestene levert av de markedsledende globale ak-
tørene svært høyt, og vesentlig høyere enn hva de aller 
fleste organisasjoner har mulighet til å etablere på egen 
hånd. Videre vil skyløsninger være en grunnleggende del 
av arbeidet med digitalisering og forbedring av sektoren, 
og vil gi forsvarssektoren tilgang på moderne og oppdatert 
teknologi og tjenester. Bruk av skytjenester kan også bidra 
til at Forsvaret i større grad får anledning til å fokusere på 
sin primærvirksomhet.
 En slik overgang medfører også noe risiko. De største 
risikoene som er identifisert er innenfor områdene sikker-

het, nasjonal kontroll over data og kostnadskontroll. Det 
er også avgjørende viktig at informasjon og systemer som 
Forsvaret vil trenge å ha tilgang til i en eventuell krisesitu-
asjon faktisk er tilgjengelig. Forsvaret og Forsvarsmateriell 
etablerer nødvendige tiltak for å håndtere denne risikoen 
innenfor rammene av gjeldende lovverk og operative 
krav.
 Ny sikkerhetslov trådde i kraft i 2019, og sammen-
liknet med tidligere lov legger denne mer vekt på over-
ordnede funksjonelle sikkerhetskrav og at virksomhetene 
må etablere et forsvarlig sikkerhetsnivå utfra en konkret 
risikovurdering. Forsvarsdepartementet vurderer det slik 
at det ikke er noe i sikkerhetslovens bestemmelser som i 
utgangspunktet forhindrer bruk av skyløsninger til både 
ugradert og gradert data. Det er derimot foreløpig usik-
kert om det likevel vil være hensiktsmessig å gjøre dette, 
samt om det er mulig å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. 
Dette skal som nevnt vurderes.
 Forsvaret og Forsvarsmateriell har vurdert andre al-
ternativer enn skyløsninger, blant annet et NATO-alter-
nativ og en videreføring av dagens løsninger. De har ikke 
vurdert en nasjonal offentlig sky siden dette per i dag ikke 
er tilgjengelig. Når det gjelder en nasjonal offentlig sky 
har regjeringen gitt et oppdrag til Nasjonal sikkerhetsmy-
ndighet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om 
å vurdere om skytjenesteløsningene som tas frem i fors-
varssektoren gjennom MAST-programmet kan være aktu-
elle for andre deler av statsforvaltningen.
 Det er verdt å merke seg at alle sentrale leverandører 
av skyløsninger og tilknyttet teknologi i dag er uten-
landske. En eventuell offentlig skytjeneste vil derfor også 
måtte benytte seg av løsninger fra disse leverandørene, 
med mindre man skulle utvikle denne teknologien selv. 
Sistnevnte anbefales ikke av fagmiljøene i forsvarssektor-
en, blant annet fordi man ser det som sannsynlig at dette 
vil være svært kostbart og at man trolig ikke vil klare å hol-
de tritt med teknologiutviklingen på området.
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SPØRSMÅL NR. 389

Innlevert 25. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 3. desember 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for å flytte op-
pdrettsanlegget ved Husevågøy, ytterst i Nordfjord, til 
et område hvor det ikke kommer i konflikt med verdi-
fulle koraller, og hva vil statsråden gjøre for å få en bedre 
kartlegging av sjøbunnen for slike søknader behandles i 
framtiden?

Begrunnelse:

Det er nylig gitt tillatelse til etablering av et oppdrettsan-
legg ved Husevågøy, ytterst i Nordfjord. Da beslutningen 
ble tatt visste man ikke om korallrevet i området. Det ble 
man varslet om av en dykker i sommer. På bakgrunn av de 
nye opplysningene trakk Fylkesmannen tilbake tillatels-
en. Den avgjørelsen ble påklaget og er nå til behandling i 
Miljødirektoratet.

Svar:

Det er viktig å ivareta og beskytte sårbar natur. Derfor ser 
jeg behov for at det utarbeides retningslinjer for hvordan 
sjøbunnen skal kartlegges for forekomster av viktige og 
sårbare naturtyper i forbindelse med søknad om etabler-
ing og utvidelse av en lokalitet for oppdrettsanlegg. Jeg vil 
ta kontakt med fiskeri- og sjømatministeren med sikte på 
å utforme et felles oppdrag til Miljødirektoratet og Fisk-
eridirektoratet om å utarbeide et forslag til hvordan dette 
kan gjennomføres.
 Når det kommer til den konkrete saken om op-
pdrettsanlegget ved Husevågøy, så er dette en komplisert 
sak som reiser viktige faglige spørsmål. Derfor finner jeg 
det riktig å se hva Miljødirektoratet kommer frem til i sin 
klagebehandling før jeg vurderer å foreta meg noe i denne 
saken.

SPØRSMÅL NR. 390

Innlevert 25. november 2019 av stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen
Besvart 2. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Mener statsråden at parkeringsprisene ved Sykehuset Øst-
fold Kalnes er i tråd med krav om organisering av park-
eringstilbudet gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 
foretaksmøte for 2009, hva gjør statsråden eventuelt for å 
følge opp slik at pasienter og pårørende ikke får store ut-
forutsette utgifter til parkering?

Begrunnelse:

Viser til svar på skriftlig spørsmål (Dokument nr. 15:320 
(2019-2020)):

 «Helse- og omsorgsdepartementet ba i mars 2008 de re-
gionale helseforetakene om å komme med forslag til hvordan 
parkeringstilbudet ved helseforetakene burde håndteres. Park-
eringssituasjonen ved sykehusene ble kartlagt og vurdert i en 
egen rapport sendt til departementet høsten 2008. I rapporten 
ble det gitt en anbefaling i 13 punkter for hvordan parkeringstil-
budet burde organiseres for sykehusene.

 Helse- og omsorgsdepartementet fulgte opp saken og rap-
porten i foretaksmøtene for 2009 der det ble stilt krav om at de 
regionale helseforetakene skulle legge rapporten til grunn for 
organisering av parkeringstilbudet ved sykehusene.»

 Sykehuset Østfold har uttalt følgende i intervju til Fre-
drikstad Blad:

 «Dette er vår eiendom og våre parkeringsplasser. Parker-
ingsprisene er lagt på nivå med de kommunale parkeringsplas-
sene i sentrum av Østfold-byene, som igjen er basert på det 
statlige nullvekstmålet for Nedre-Glomma området. Parker-
ingsavgiften gir sykehuset inntekt, den stimulerer til å samkjøre 
eller reise kollektivt og den skal forebygge at sykehusets parker-
ingsplasser ikke benyttes av uvedkommende til for eksempel 
pendlerparkering for ekspressbussene.»
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Svar:

Vi har igjen tatt opp denne saken med Helse Sør-Øst RHF, 
og de bekrefter at Sykehuset Østfold vil følge opp de krav 
som tidligere er gitt av oss til de regionale helseforetakene.
 Dette vil skje gjennom en revisjon av gjeldende pris-
policy for parkeringstilbudet ved helseforetaket, der blant 
annet reduksjon av prisene vil stå sentralt. Den nye pris-
policyen vil hindre at pasienter og besøkende får urime-
lig høye parkeringsutgifter, særlig ved langtidsparkering. 

Det åpnes blant annet for at man ved et forventet langt 
sykehusopphold etter søknad kan gi fritak for parkering-
savgift.
 Helse Sør-Øst RHF har også orientert meg om at Syke-
huset Østfold nå vil sørge for god informasjon til brukerne 
om rabatt- og fritaksordninger. Videre planlegger sykehu-
set i løpet av 2020 å inngå en ny avtale for sin parkerings-
forvaltning. Krav til ny teknologi, som gir brukerne en 
enklere og mer presis løsning, vil inngå i konkurranseg-
runnlaget for ny avtale.

SPØRSMÅL NR. 391

Innlevert 25. november 2019 av stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg
Besvart 29. november 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Hva er kunnskapsministerens vurdering bak beslutnin-
gen om at elever, lærere og andre ansatte i skolen ikke er 
eksperter på hvordan skoler kan bli bedre til å løfte elev-
ene?

Begrunnelse:

14. november nedsatte Kunnskapsdepartementet en ek-
spertgruppe som skal gi anbefalinger om hvordan skoler 
og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring. Jeg regis-
trerer at statsråden i pressemeldingen sier: "Jeg er veldig 
fornøyd med sammensetningen av ekspertgruppen", 
men konstaterer at statsråden ikke fant plass til kanskje 
de største ekspertene; eleven, lærerne og andre ansatte i 
skolen i dag. Utvalget består kun av skoleledere, forskere 
og administrativt ansatte i akademia, og har beklagelig-
vis ingen representanter fra organisasjonene til elevene, 
lærerne eller andre ansatte i skolen.

Svar:

SSB og Utdanningsdirektoratet har publisert skolebidrag-
sindikatorer for grunnskolen og videregående skole siden 
2017. Indikatorene forsøker å gi svar på hvor mye sko-
lene bidrar til elevenes resultater når man tar hensyn til 
at skolene har et ulikt elevgrunnlag. Tallene gir imidlertid 
ikke svar på hvorfor og hva som skal til for å løfte skolenes 
bidrag. Ekspertgruppen skal derfor blant annet undersøke 
hva som skiller skolene, og hvordan de skolene som lykkes 
best med å løfte elevene jobber.

 Det fremgår både av gruppens mandat og av presse-
meldingen at mandatet er todelt. I den første delen 
av arbeidet skal gruppen analysere resultater fra bl.a. 
skolebidragsindikatorene, elevundersøkelsen og nasjon-
ale prøver. I del to av arbeidet – som gruppen forøvrig 
skal bruke hoveddelen av tiden på – skal gruppen ut og 
møte og være i dialog med nettopp lærere, skoleledere og 
skoleeiere. Basert på funnene fra analysene og dialogen 
med sektoren, skal gruppen komme med forslag til tiltak. 
Forslagene skal både være rettet mot nasjonalt nivå og 
skoleeier- og skolenivå.
 Gruppen har svært kompetente medlemmer fra hele 
landet. De har erfaring med blant annet skoleutvikling-
sarbeid, ledelse i skolesektoren og forskning på feltet. Slik 
dette arbeidet organiseres, vil resultatet av arbeidet ta opp 
i seg synspunkter fra noen som ser skolen utenfra, samti-
dig som ikke bare én eller to representanter, men et bredt 
utvalg av lærere, skoleledere og skoleeiere bidrar med sin 
kunnskap og erfaring. Jeg mener at dette gir merverdi til 
både arbeidet og resultatene.
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SPØRSMÅL NR. 392

Innlevert 25. november 2019 av stortingsrepresentant Audun Lysbakken
Besvart 3. desember 2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Spørsmål:

Hva er utenriksministerens reaksjon på at egyptiske sik-
kerhetsstyrker i helgen raidet kontorene til og anholdt 
tre journalister fra den siste uavhengige nettavisen i lan-
det, Mada Masr, og hvordan tas dette opp med egyptiske 
myndigheter i lys av de tydelige forventningene Norge 
nylig uttrykte ovenfor Egypt i UPR-gjennomgangen om 
å beskytte ytringsfrihet, la være å kriminalisere journalis-
ter, og å slippe til FNs spesialrapportører på beskyttelse av 
menneskerettighetsforkjempere, organisasjonsfrihet og 
ytringsfrihet?

Begrunnelse:

President Sisi har den siste tiden slått hardt ned på 
opposisjonen i landet. Tidligere i høst ble flere tusen 
demonstranter og opposisjonelle arrester i forbindelse 
med demonstrasjoner. I sitt svar på skriftlig spørsmål fra 
Freddy André Øvstegård om hvorfor Norge ikke tok opp 
menneskerettigheter da Solberg møtte president Sisi i 
forbindelse med FNs generalforsamling, svarte statsmin-
ister Solberg den 18.10 at:

 "Norge følger utviklingen i Egypt tett og oppfordrer 
Egypt jevnlig til å etterleve landets internasjonale mennesk-
erettighetsforpliktelser. Dette vil vi fortsette å følge opp, både 
bilateralt og i multilaterale fora som Menneskerettighetsrådet 
i Genève."

 I den nylige UPR-gjennomgangen av Egypt som fant 
sted i november, ytret Norge en rekke anbefalinger til 
Egypt om beskyttelse av menneskerettigheter som organ-
isasjonsfrihet og ytringsfrihet. Kun en av de norske anbe-
falingene fikk støtte fra Egypt, som sier at "ytringsfrihet 
må beskyttes i alle former, også kunsteriske uttrykk".
 Mada Masr ble startet i kjølvannet av opprøret i 
2011 som ledet til Mubaraks avgang. I tiden som fulgte er 
det blitt stadig mindre handlingsrom for frie medier og 
ytringsfrihet, og Mada Masr regnes som det siste reelt frie 
nettbaserte nyhetsformidler i Egypt. De fikk kontorene 
sine raidet søndag, og flere av journalistene fikk beslaglagt 
telefoner og PCer. De ble senere sluppet fri og gitt tilbake 
eiendelene sine. Raidet settes i sammenheng med en ar-
tikkel nettstedet nylig hadde publisert en artikkel om 
president Sisis sønn.

Svar:

Norske myndigheter er bekymret over den negative ut-
viklingen innen ytrings- og forsamlingsfrihet, vilkårene 

for sivilt samfunn og enkeltindividers rettssikkerhet i 
Egypt.
 Stormingen av kontorene til Mada Masr og arrestas-
jonene av tre av deres journalister søndag 24. november 
gir grunn til bekymring. Mada Masr anses som en av få 
gjenværende uavhengige nyhetskilder i Egypt.
 Norge og flere nærstående land reagerte umiddelbart 
da nyheten om myndighetenes aksjoner mot nettavisen 
ble kjent. Norges ambassadør til Kairo tok samme dag 
kontakt med assisterende utenriksminister for menne-
skerettigheter Ahmed Ihab Gamaleldin og uttrykte norsk 
bekymring og etterspurte bakgrunnen for stormingen og 
arrestasjonene. Egyptiske myndigheter løslot alle Mada 
Masr-ansatte, inkludert redaktør Shady Zalat, mandag 25. 
november.
 Beskyttelse av ytrings- og forsamlingsfrihet er en høyt 
prioritert del av regjeringens globale arbeid for fremme av 
menneskerettighetene og noe vi legger stor vekt på i vår 
kontakt med egyptiske myndigheter.
 Under landhøringen av i Egypt i FNs Mennesk-
erettighetsråd i Genève 13. november var beskyttelse 
av ytringsfriheten i alle dets former en av anbefalin-
gene Norge fremmet. Norge fremmet også skriftlige 
forhåndsspørsmål knyttet til rettssikkerhetsgarantier og 
ytringsfrihet, menneskerettighetsforsvarere og journalis-
ter.
 Norske myndigheter vil fortsette å ta opp disse 
spørsmålene med egyptiske myndigheter, både bilateralt 
og i multilaterale fora som FNs menneskerettighetsråd i 
Genève.
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SPØRSMÅL NR. 393

Innlevert 26. november 2019 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 3. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Foreligger det en avtale eller er det en avtale på gang 
mellom irakiske innenriksmyndigheter og norske my-
ndigheter/PU om å ta imot irakiske asylsøkere som blir 
sendt ut med tvang?

Begrunnelse:

I en av sakene til en iraker på Trandum har PU vist til at det 
neste uke skal det komme en irakisk delegasjon til Norge 
for å akseptere irakere for tvangsretur. Per i dag foreligger 
det ingen returavtale mellom Norge og Irak som aksepter-
er tvangsretur. Det irakiske parlamentet og ambassaden 
er også klare på at tvangsretur ikke aksepteres og at en en-
dring i beslutningen må gå via parlamentet.

Svar:

Norge og Irak inngikk i 2009 en avtale (MoU – Memoran-
dum of Understanding) om retur. Denne avtalen åpner 
for tvangsretur av irakiske borgere uten lovlig opphold i 
Norge, og vi forholder oss til denne avtalen. Jeg vil under-
streke at retur av personer uten lovlig opphold i landet er 
viktig for blant annet å bevare tilliten til asylsystemet og 
for å motvirke kriminalitet. For irakiske borgere uten lov-
lig opphold som ikke overholder plikten til å forlate Norge 
på egen hånd, eller gjennom ordningen for assistert retur, 
er tvangsretur et alternativ. Vi har generøse ordninger for 
assistert retur og foretrekker at personer uten lovlig op-
phold benytter seg av dette tilbudet, men dessverre gjør 
ikke alle det.

SPØRSMÅL NR. 394

Innlevert 26. november 2019 av stortingsrepresentant Ole André Myhrvold
Besvart 3. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Vil statsråden bruke sin mulighet til å skrinlegge videre 
planlegging av ny Rv19 gjennom landskapsvernområdet 
Værne kloster, og pålegge Statens vegvesen til å jobbe vi-
dere med andre alternativer som tar hensyn til det unike 
historiske landskapet i området og  ikke minst hensynet 
til dyrka mark?

Begrunnelse:

Statens vegvesen har kommet med sin anbefaling for tre 
alternativer for videre prosjektering av ny Rv 19 mellom 
fergeleiet i Moss og ut til E6. Nå er det opp til samferdsels-
departementet å gi klarsignal før Statens vegvesen sender 
sitt forslag til planprogram til Moss kommune for høring 
og behandling.
 Samferdselsdepartementet kan dermed legge sterke 
føringer på det videre arbeidet.

 I Statens Vegvesens forslag ligger blant annet tra-
sevalg som vil gå gjennom landskapsvernområdet Værne 
Kloster og andre verdifulle jordbruksområder.

Svar:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt til grunn 
anleggsstart på prosjektet rv. 19 i Moss i siste del av plan-
perioden. Statens vegvesen har gjennomført ei utgreiing, 
inkl. siling av alternativ, som grunnlag for å tilrå kva alter-
nativ etaten meiner det skal gjennomførast planlegging 
etter plan- og bygningslova for.
 Statens vegvesen har ikkje oversendt si tilråding til 
Samferdselsdepartementet enno. Det er derfor for tidleg 
å ta stilling til kva styringssignal som vil bli gitt for det 
vidare planarbeidet. Eg vil gå grundig inn i dette når til-
rådinga foreligg.
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SPØRSMÅL NR. 395

Innlevert 26. november 2019 av stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen
Besvart 5. desember 2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Spørsmål:

Hva har statsråden gjort for å sikre at ansatte i statlig og 
kommunalsektor får oppfylt sine rettigheter til utvidet 
stilling som mertidsparagrafen gir dem?

Begrunnelse:

Svært mange, og særlig kvinner, jobber ufrivillig deltid i 
Norge i dag. Mot høyresidens stemmer ble det i 2013 ved-
tatt rett til utvidet stilling jf det man faktisk jobber de siste 
12 mnd. I for eksempel Tønsberg er Fagforbundet dyktige 
til å informere sine medlemmer om denne retten, men vi 
vet at det mange steder ikke er slik. Og mange arbeidsgi-
vere informerer ikke sine ansatte om denne rettigheten.

Svar:

Et av Regjeringens mål er å etablere en heltidskultur i 
arbeidslivet gjennom bekjempelse av ufrivillig deltid. 
Fortrinnsretten for deltidsansatte, som er regulert i ar-
beidsmiljøloven § 14-3, gjelder generelt for hele arbeid-
slivet med unntak av statlig sektor. I staten er tilsvarende 
bestemmelse fastsatt i statsansatteloven § 13. Bestem-
melsene i begge lover slår fast at deltidsansatte har for-
trinnsrett til utvidet stilling, fremfor at arbeidsgiver fo-
retar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er 
betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og 
at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige 
ulemper for virksomheten.
 Fra 1. januar 2019 ble fortrinnsretten for deltid-
sansatte styrket ved at den nå også gjelder for del av en 
stilling. I tillegg er deltidsansattes rettigheter styrket gjen-
nom arbeidsmiljøloven § 14-4 a, slik at ansatte kan ha rett 
til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Denne bestem-
melsen, som gjelder tilsvarende i staten, innebærer at 
deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbei-
det utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende 
faktisk arbeidstid i denne perioden.
 Som ansvarlig for statens arbeidsgiverpolitikk, 
herunder for statsansatteloven og hovedavtalen, viser jeg 
til at det påhviler arbeidsgiverne i den enkelte statlige virk-
somhet å følge opp forpliktelsen om å forhindre ufrivillig 
deltid. Det er gitt informasjon om regelverket gjennom 
statens personalhåndbok, og arbeidsgiverne kan også få 
utfyllende veiledning om det statlige regelverket gjennom 
rådgivningstjenesten som Direktoratet for forvaltning og 
ikt (Difi) har ansvaret for.

 Når det gjelder omfang av deltid i staten, har jeg 
ikke nyere tallmateriale å vise til, men vil henvise til en 
undersøkelse som ble gjennomført som oppfølging av 
enighet mellom partene i hovedtariffoppgjøret i 2012. Da 
var man enige om å kartlegge bruken av uønsket deltid, 
og å foreslå tiltak som kan redusere uønsket deltid. Denne 
undersøkelsen viste at omfanget av deltid i det statlige 
tariffområdet da var på om lag 16 % av alle ansatte. Ar-
beidsgruppen viste til at dette var vesentlig lavere enn 
sammenliknbare tall for hele arbeidslivet. Av rapporten 
fremgår det at bruken av deltid er ulik i ulike sektorer i 
staten. Bufetat hadde høy andel av deltid, mens det var 
få i politi, forsvar og kriminalomsorgen. Andelen deltid 
blant midlertidig ansatte var betydelig høyere enn blant 
dem som var fast ansatte, og de største gruppene deltid-
sansatte var kvinner i saksbehandlerstillinger og menn 
ansatt i høyskole/universitet/forskningssektoren.
 For å øke bevisstheten om å redusere deltidsbruken, 
foreslo arbeidsgruppen flere tiltak. En viktig faktor er 
å gi informasjon til deltidsansatte om konsekvenser av 
deltid over tid. Videre ble det pekt på betydningen av å 
tilrettelegge og stimulere til heltidsarbeid etter perioder 
med deltid. Andre tiltak er å sikre dialog om heltid/deltid 
med de tillitsvalgte ved utlysning av stillinger, og at det 
gis informasjon til deltidsansatte ved utlysning av ledige 
heltidsstillinger. Til sist at det settes opp bemannings- og 
arbeidsplaner med utgangspunkt i heltidsstillinger, og at 
det gjøres vurderinger om at andre arbeidstidsordninger/
endringer i grunnbemanning kan bidra til økt bruk av 
heltidsstillinger.
 Når det gjelder kommunal sektor, viser jeg til at det 
er arbeidsgiverne i den enkelte kommune som må sørge 
for at relevante lover følges opp. Som part i tariffavtalene 
vil KS og Oslo kommune også ha et ansvar når det gjelder 
disse spørsmålene.
 Jeg har også fått oversendt informasjon fra Helse- og 
omsorgsdepartementet om dette spørsmålet, og HOD 
viser til at helseregionene rapporterer månedlig til depar-
tementet på utviklingen, samt rapportering i årlig meld-
ing. Bruken av deltid for fast ansatte i sykehusene er fra 
januar 2013 til januar 2019 redusert i alle helseregionene. 
Reduksjonen varierer fra 9,2 pst. til 18,6 pst. for de fire 
helseregionene. Da arbeidsmiljøloven § 14-3 ble innført 
i 2014, startet helseregionene i samarbeid med helsefore-
takene arbeidet med å utvikle retningslinjer, informas-
jonskampanjer og opplæring for ledere og tillitsvalgte om 
endringen i arbeidsmiljøloven.
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 De fleste helseforetakene har utviklet digitale per-
sonalhåndbøker som gir ledere og medarbeidere oversikt 
over tiltaksområder, og rettigheter som er knyttet direkte 
til lov og avtaleverk. Dette bidrar til opplysning og etter-
levelse av rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Tillitsval-
gte er aktive pådrivere sammen med ledere for å bidra til 
høyere stillingsandeler.

 Helseforetakene har gjort retningslinjene tilgjengelig 
for ansatte, hvor all deltid, både ønsket og uønsket, skal 
registreres i HR systemene. Her registreres også ansatte 
som ønsker hel stilling eller høyere stillingsprosent. Både 
ledere og ansatte kan ta ut rapporter som viser hvem som 
har rett til utvidet stilling.

SPØRSMÅL NR. 396

Innlevert 26. november 2019 av stortingsrepresentant Ole André Myhrvold
Besvart 4. desember 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Vil statsråden ta initiativ til å stoppe Statnett fra å ta 
beslutning torsdag 28. november, og sørge for at konse-
kvensutredning blir gjennomført, og omklassifisering fer-
dig behandlet og at Statnett blir gitt klare kriterier knyttet 
til beredskap, samfunnsansvar og følger for kunder?

Begrunnelse:

Det regionale strømnettet (132kV), som i dag delvis in-
ngår i Statnetts transmisjonsnett, skal avhendes til andre 
aktører for å rendyrke Statnetts oppgaver. Dette skjer 
blant annet i Møre og Romsdal.
 Før salg kan skje må nettet omklassifiseres fra trans-
misjonsnett til regionalt transmisjonsnett, jamfør pros-
essbeskrivelse fra NVE. Slik omklassifiseringsprosess skjer 
hos NVE nå, men er ikke ferdig behandlet.
 I Møre og Romsdal opplever man nå at Statnett selger 
132kV-nettet før omklassifisering har skjedd og før det er 
gitt klare kriterier for salg.
 De fire lokale aktørene NEAS, Svorka, Sunndal Ener-
gi og Rauma energi, ønsker å danne et felles selskap for å 
overta regionalt transmisjonsnett i sitt område. Det vil gi 
flere synergier, som blant annet lokal kunnskap, færre ak-
tører, styrket beredskap, effektiv drift og regionens evne 
til å bære egne kostnader.
 I stedet opplever man at Statnett velger å selge til en 
utenforstående aktør (Mørenett), slik at området får ytter-
ligere en aktør forholde seg til. Dette vil bidra til økte tar-
iffer for kundene i området på 44 millioner kroner årlig. 
I tillegg risikerer man svekket beredskap da Mørenett 
ikke er til stede med mannskap eller anlegg lokalt i dag, 
og kundene får ytterligere en aktør å forholde seg til, ikke 
færre slik statsråden later til å tro jamfør svar datert 26/11 
d.å. til stortingsrepresentant Roger Magne Osen.

 Møre og Romsdal fylkeskommune har bedt om en 
konsekvensutredning før salg gjennomføres.
 Den lokale grupperingen opplever ikke å ha blitt tatt 
med i reelle forhandlinger, slik som forutsatt og skissert i 
Statnetts plan for prosess og tentativ tidsplan.
 Det er ventet at Statnett vil fatte avgjørelse om salg til 
Mørenett 28/11 d.å.

Svar:

Det følger av formålsparagrafen i Statnetts vedtekter at 
foretaket har ansvaret for en samfunnsøkonomisk ras-
jonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Statnett har 
som strategi å selge nettanlegg som ikke er å regne som 
transmisjonsnett, for å fokusere på sin hovedoppgave.
 Det er kun Statnett som kan eie transmisjonsnett i 
Norge. Det betyr at Statnett ikke kan selge nettanlegg som 
er definert som transmisjonsnett.
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avgjør 
om nettanlegg skal defineres som transmisjonsnett eller 
distribusjonsnett. Statnett søkte i 2017 NVE om å få 132 
kV anleggene i Møre og Romsdal omklassifisert. Omklas-
sifiseres anleggene, kan de selges av Statnett. Dersom ved-
taket fra NVE blir påklaget, er Olje- og energidepartemen-
tet klageinstans.
 Departementet er kjent med at Statnett i den aktuelle 
salgsprosessen har tatt forbehold om at nettanleggene 
først blir omklassifisert til distribusjonsnett. Alle aktører 
med tilknytning til transmisjonsnettet i området ble ori-
entert om Statnetts salgsplaner og med oppfordring til å 
kontakte Statnett dersom de var interesserte i å kjøpe an-
leggene.
 Statnett har inngått en intensjonsavtale med Møren-
ett om salg av nettanleggene forutsatt at nødvendige tilla-
telser er gitt før anleggene overdras.
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 Etter min forståelse har dette vært en omfattende 
prosess som har pågått lenge, og som har involvert alle 
berørte parter.
 Det er styret i statsforetaket som skal avgjøre om net-
tanlegg skal selges eller ikke. Jeg legger til grunn at Stat-
netts beslutninger i denne saken tas med formål om å 
oppnå en samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling av 
transmisjonsnettet.
 Departementet har fått opplyst at Statnett tar sikte 
på å selge nettet i sin helhet til én enkelt aktør for å sikre 
at drift, vedlikehold og utvikling ivaretas. Ved salg til flere 
netteiere må Statnett i større grad involveres i driftskoor-

dineringen. Statnett anser Mørenett som den best egnede 
aktøren til å ta over nettet gjennom sin regionale tilst-
edeværelse, døgnbemannende driftssentral og en struktur 
som er tilrettelagt for oppgavene fremover. Videre uttaler 
Statnett at det er høyere risiko knyttet til salg av anlegg til 
nyetablerte selskap uten kjent struktur enn salg til eta-
blerte selskap.
 I henhold til rammene som følger av foretaksloven, 
skal det ikke gis noen føringer til Statnett med konkrete 
kriterier for salg av nettanlegg. Jeg har merket meg at Stat-
nett vil selge regionalt distribusjonsnett for å konsentrere 
seg om driften og utviklingen av transmisjonsnettet.

SPØRSMÅL NR. 397

Innlevert 26. november 2019 av stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk
Besvart 3. desember 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Hvor mange er rammet av folketrygdlovens 11-31 «Ka-
rensperiode og nytt krav om arbeidsavklaringspenger», og 
har som følge av dette mistet sin pensjon i offentlige eller 
private pensjonskasser/forsikringer?

Begrunnelse:

Nytt lovverk i folketrygdlovens 11-31 som ble innført 
01.01.18, har i tillegg til andre alvorlige konsekvenser også 
medført at flere tusen kan ha mistet sin pensjon i offent-
lige og private pensjonskasser/forsikringer.
 Når et statlig vedtak fra nav opphører, så opphører 
også støtten fra de aller fleste pensjonskasser/forsikringer.
 Det at kronisk syke mennesker skal bli straffet og bære 
konsekvensene av at nav og helsevesen ikke klarer å få 
avklart syke mennesker innenfor en oppsatt tid, viser seg 
her som en dobbelt straff.
 Ikke bare blir en løpende ytelse stoppet og all 
inntektssikring fratatt syke mennesker, de blir også fratatt 
sin rett til videre medlemskap og videre oppsparing av 
pensjonspoeng.

Svar:

Det stilles spørsmål om hvor mange som er rammet av 
reglene om karens og som følge av dette mister fordeler i 
offentlige eller private pensjonskasser/forsikringer.
 Det foreligger ikke data på hvor mange personer som 
befinner seg i eller har befunnet seg i en karensperiode. 

Arbeids- og sosialdepartementet har heller ikke informas-
jon om hvor mange som er omfattet av offentlige og pri-
vate pensjonskasser/ forsikringer. Det foreligger følgelig 
ikke empirisk grunnlag for å kunne besvare spørsmålet.
 Departementet er opptatt av å følge konsekvensene 
av regelverksendringene. I en artikkel i Arbeid og velferd 
nr. 2/2019 om endringene i inngangsvilkårene, pekes det 
på at også innføringen av karensbestemmelsen ser ut til 
å ha hatt effekt på tilgangen til ordningen i 2018, uten at 
den isolerte effekten av dette kunne tallfestes. Artikkelen 
er en del av de igangsatte evalueringene av regelverksen-
dringene.
 Som omtalt i regjeringens forslag til statsbudsjett, vil 
det i 2020 være behov for ytterligere analyser som utfyl-
ler de til nå planlagte evalueringene og ser nærmere på 
virkningene av omleggingen av arbeidsavklaringspenger. 
I denne forbindelse kan det blant annet være aktuelt å se 
nærmere på praktisering og virkninger av karensbestem-
melsen.
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SPØRSMÅL NR. 398

Innlevert 27. november 2019 av stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk
Besvart 6. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Kan statsråden redegjøre for om det finnes kriterier for 
hvilke prosjekter som skal prioriteres i Haugalandspa-
kken; f.eks. om nytteverdi skal være tellende, om prosjek-
ter fra Nasjonal transportplan skal prioriteres, og om det 
er krav til samsvar mellom hvor bompenger er tatt inn og 
hvor de brukes; og kommer statsråden til å kommentere 
prosjektprioriteringen, samt påse at tilstrekkelig med 
prosjekter tas ut av porteføljen på nyåret, slik at ikke enda 
mer bompenger brukes til å planlegge prosjekter som 
ikke realiseres?

Begrunnelse:

Haugalandspakken har vært preget av svak økonomistyr-
ing, og det fremkom fra svaret på mitt tidligere spørsmål 
til statsråden om Haugalandspakken (nr. 15:233 (2019-
2020)), at prosjekter for minst 2,4 milliarder kroner nå må 
fjernes fra Haugalandspakken. Det er imidlertid foreløpig 
usikkert hvilke samferdselsprosjekter som vil kuttes ut og 
hvilke som overlever de siste fire årene av Haugalandspa-
kken. Dette blir etter alt å dømme avgjort av styringsgrup-
pen i Haugalandspakken tidlig i 2020. I denne forbindelse 
er det verdt å nevne at ordfører i Karmøy og medlem 
av styringsgruppen i Haugalandspakken, Jarle Nilsen, i 
Haugesunds Avis hevder at den økonomiske beskrivels-
en av Haugalandspakken som statsråden kom med, ikke 
stemmer.
 Det er av stor interesse for befolkningen på Haugalan-
det hvilke prosjekter som nå blir fjernet og hvilke som 
overlever kuttrunden. For eksempel tyder det meste på 
at maksimalt ett av de to prioriterte prosjektene Fager-
heim-Ekrene (mellom Haugesund og Sveio; Fv 47) og 
Åkra sør-Veakrossen (den såkalte omkjøringsveien; Fv. 
47) kan realiseres. Begge prosjektene har vært planlagt i 
mer enn 10 år. Det har etter alt å dømme blitt brukt flere 
titalls millioner bomkroner på å planlegge hvert av disse 
prosjektene. Fagerheim-Ekrene har tidligere vært omtalt i 
Nasjonal transportplan (2006-2015), noe Åkra sør-Veak-
rossen ikke har. Det hersker naturligvis stor uenighet in-
ternt i styringsgruppen om hvilket av disse to prosjektene 
som skal prioriteres frem mot Haugalandspakkens avslut-
ning i 2023.
 Åkra sør-Veakrossen er på grunn av det lave trafik-
kgrunnlaget, særlig i søndre del, samt dets ødeleggende 
konsekvenser for landbruk, natur, friluftsliv og landskap, 
et svært omstridt samferdselsprosjekt – der nå 30 % av 
kommunestyret i Karmøy (FrP, Venstre, SV, MDG og det 

meste av Sp) er mot planene. Det er også et sentralt mo-
ment at gjennomgangstrafikken i Åkrehamn kun utgjør 
15 % av totaltrafikken der, så hele grunnlaget for en omk-
jøringsvei, samt dens effekt, er diskutabelt.
 Den aktuelle kommunedelplanen har vært tre ganger 
til behandling på departementsnivå, og reguleringspla-
nen behandles i skrivende stund av KMD. Det er verdt å 
nevne at det ikke har blitt utarbeidet en oppdatert ny-
tteanalyse for prosjektet. Den eneste nytteanalysen som 
foreligger for prosjektet ble presentert i forbindelse med 
kommunedelplanen i 2010; og om man oppdaterer den 
analysen med dagens kostnadsestimater, samt nyttever-
dien med konsumprisindeksen, fremkommer det at netto 
samfunnsøkonomisk nytteverdi for prosjektet ligger på 
omtrent minus 346 millioner kr.
 Det er også slik at både Haugesund og Karmøy kom-
mune, utfra hva bilistene har innbetalt, hver har rett på ca. 
37 % av resterende midler i Haugalandspakken (Karmøy 
kommune har for øvrig fått prosjekter for omtrent 35 % 
av innbetalte bompenger frem til nå). Hvis Åkra sør-Veak-
rossen blir prioritert frem mot 2023, vil Karmøy kom-
mune få omtrent dobbelt så mye av bompengene som de 
har rett på – om man også tar med en prioritert sykkel- og 
gangvei, som vi koste ca. 50 millioner kr. Ut fra hensynet 
til de andre kommunene enn Karmøy, er det naturligvis 
urimelig at Karmøy kommune skal få dobbelt så mye av 
bompengene som vil bli betalt inn i samme kommune i 
løpet av perioden 2020-2023.
 Haugalandspakken illustrerer hvor problematisk det 
er at bompengepakker ikke har forhåndsbestemte pros-
jekter før bompengepakken får sin tilslutning i Stortinget. 
Slik det har vært frem til nå, har styringsgruppen avgjort 
hvilke prosjekter som skal bygges og hvilke som skal ned-
prioriteres. Dette er høyst problematisk både i et sam-
funnsøkonomisk perspektiv (nettonytte ser ikke ut til å 
være et styrende kriterium for styringsgruppen) og i et 
demokratisk perspektiv – i praksis er det her noen ytterst 
få folkevalgte som avgjør svært omfattende samferdsel-
sprioriteringer, og som åpenbart har hatt problemer med 
å fjerne tilstrekkelig mange prosjekter fra porteføljen.
 Til slutt må det nevnes at det nå trolig har blitt brukt 
flere titalls og kanskje også mer enn 100 millioner bom-
pengekroner på å planlegge prosjekter som nå vil bli 
skrinlagt. Det er nå av avgjørende betydning at ikke enda 
flere bompenger brukes til å planlegge prosjekter som 
ikke blir realiserte – derfor er det viktig at Haugalandspa-
kken på nyåret fjerner tilstrekkelig mange prosjekter fra 
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sin portefølje. I så måte er det viktig å få klarhet i hvor mye 
penger Haugalandspakken har til rådighet siste fire år.

Svar:

Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 233 (2019-2020) frå 
representanten Solfrid Lerbrekk, omfattar Haugalandspa-
kken mange prosjekt og tiltak. Desse er nærare omtalte i 

St.prp. nr. 57 (2006-2007) og St.prp. nr. 45 (2007-2008), 
som vart fremma av den raudgrøne regjeringa. Prior-
iteringa mellom dei aktuelle prosjekta/tiltaka som er 
omtalte her, er føresett å skje gjennom porteføljestyring, 
slik at utbyggingsomfanget blir tilpassa tilgjengelege mid-
lar. Ut over dette er det ikkje gitt sentrale føringar for pri-
oriteringane innanfor Haugalandspakken gjennom Stort-
ingsbehandlinga.

SPØRSMÅL NR. 399

Innlevert 27. november 2019 av stortingsrepresentant Siv Mossleth

Besvart 29. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Når vil regjeringen følge opp stortingets vedtaket om stat-
lig bompengegaranti på bompengelån for å få ned bom-
pengebelastningen, og vil statsråden gjøre rapporten fra 
PWC tilgjengelig for Stortinget?

Begrunnelse:

Senterpartiet fremmet våren 2018 forslag om statlig ga-
ranti for bompengelån på riksveg.
 Vedtaket i saken, vedtak nr. 738 fra 15. mai 2018 lyder:

 «Stortinget ber regjeringen vurdere om det er hensikts-
messig at fylkeskommunene fortsatt skal stille garanti for bom-
pengelån på riksveg, og komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.»

 I forslag til statsbudsjett for 2020 skriver regjeringen 
at:

 «Samferdselsdepartementet har sammen med andre 
berørte departementer vurdert spørsmål knyttet til omfanget 
av fylkeskommunale og kommunale garantier for bom-
pengelån, bl.a. alternative tiltak for å begrense garantiansvaret. 
Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers ble også engas-
jert for å utrede flere spørsmål knyttet til dette. Rapporten fra 
PricewaterhouseCoopers ble ferdig i mai 2019. Samferdsels-
departementet vurderer ennå oppfølgingen av vedtaket og vil 
komme tilbake til saken på egnet måte.»

Svar:

Eg viser til det som framgår i Prop. 1 S (2019-2020).  Der 
kjem det fram at spørsmålet om statleg garanti fortsatt 
ligg til vurdering i Samferdselsdepartementet.
 Spørsmålet har også vore vurdert i ein rapport som 
blei ferdigstilt tidlegare i år. Denne rapporten blei utar-

beida av PwC og er offentleg tilgjengeleg. Rapporten vil 
bli nytta i det vidare arbeidet med saka, mellom anna når 
eg kjem tilbake til Stortinget med ei vurdering om staten 
eventuelt skal overta garantiansvaret for bompengelån.
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SPØRSMÅL NR. 400

Innlevert 27. november 2019 av stortingsrepresentant Himanshu Gulati

Besvart 9. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Mener statsråden at retten til religionskritikk, inkludert 
brenning av religiøse bøker, er en del av innbyggernes 
ytringsfrihet i Norge?

Begrunnelse:

SIANs demonstrasjon i Kristiansand og uttalelser fra po-
litidirektøren har skapt debatt rundt ytringsfrihetens 
grenser, retten til religionskritikk og anledningen til å 
brenne koranen og andre religiøse bøker. Vi har også sett 
det norske flagget bli brent i utlandet og norske ambas-
sadører kalt inn på teppet som følge av SIANs handling. 
Ytringsfrihetens kår har vært under press de siste årene, 
ikke minst som følge av krav fra religiøse grupper og is-
lamistiske miljøer. Angrepet mot satiremagasinet Char-
lie Hebdo i Frankrike, samt truslene mot redaktører av 
avisene Dagen i Norge og Jyllandsposten i Danmark, har 
vist hva slags ekstreme barbariske virkemidler motstan-
derne av frihet og våre grunnleggende menneskelige ver-
dier er villige til å ty til. Angrepet mot Charlie Hebdo var 

også bakteppet for at Stortinget noen år tilbake valgte å 
fjerne blasfemiparagrafen i loven.

Svar:

Det klare utgangspunktet er at religionskritikk, inkludert 
brenning av religiøse bøker, er omfattet av innbyggernes 
ytringsfrihet i Norge. Ytringsfrihet er en grunnleggende 
rettighet og verdi, og verner også ytringer som sjokkerer 
og opprører. Åpenhet og kritikk er grunnleggende for et 
godt demokrati og en fri meningsbrytning.
 La det likevel sies at selv om ytringsvernet er sterkt, 
er det ikke absolutt. Derfor kan det ikke utelukkes at om-
stendigheter rundt en handling gjør at den rammes av 
lovbestemmelser om hatefulle ytringer. Det vil det i så fall 
være opp til påtalemyndigheten og domstolene å vurdere.
 Jeg er en ubetinget tilhenger av den ytringsfriheten 
som vi i Norge til og med har valgt å grunnlovsfeste. Sam-
tidig tar jeg også avstand fra det å sette fyr på koranen eller 
andre religiøse skrifter, på samme måte som jeg forbe-
holder meg retten til å ta avstand også fra andre ytringer 
jeg er uenig i.

SPØRSMÅL NR. 401

Innlevert 27. november 2019 av stortingsrepresentant Torleif Hamre
Besvart 6. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvilke oppgaver har blitt overført fra spesialisthelsetje-
nestene til kommunene siden 2013, hva er anslått økono-
misk effekt av dette, hva er den samlede kompensasjonen 
kommunene har fått for dette, og hva er den økonomiske 
konsekvensen for kommunene at innslagspunktet for res-
surskrevende tjenester har blitt økt siden 2015, inkludert 
effekten av at regjeringens forslag til budsjett for 2020?

Begrunnelse:

Samhandlingsreformen har blitt en reform for ansvars-
fraskriving. Det som skulle sikre bedre samarbeid mellom 

stat og kommune, har endt opp som en ordning hvor stat-
en tjener på tidlig utskriving, og kommunene sitter igjen 
med store kostnader. Pasienten og de pårørende taper.
 Sykehusbudsjettene er trange. Regjeringens små 
påplusninger blir spist opp av årlig kutt gjennom såkalte 
effektiviseringstiltak, økte oppgaver til sykehusene og 
krav om sparetiltak for å bygge nye sykehus. Samtidig er 
de politiske signalene er utvetydige: Antall liggedøgn skal 
ned, og færre skal få behandling i sykehus. Det er altså en 
villet politikk at stadig sykere pasienter blir overført til 
kommunene. Hvilken effekt dette har for kommunene, 
ønsker ikke regjeringen å finne ut av, og har stemt ned 
forslag om evaluering.
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 En rekke oppgaver har de senere årene blitt overført 
fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. 
Som eksempler på det kan nevnes at i statsbudsjettet 
for 2019 ble ansvaret for utskrivningsklare pasienter i 
psykiatrien overført fra spesialisthelsetjenesten til kom-
munene. Det betyr at kommunene får bøter dersom de 
ikke har tilbud klart til pasienter som ofte har akutte, store 
og spesielle behov. I statsbudsjettet for 2020 ble ansvaret 
for dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med 
demens overført til kommunene. Begge deler blir? kom-
pensert for første år, deretter går det over i rammetilskud-
det.
 Ansvaret for pasienter med ressurskrevende tjenest-
er utgjør potensielt en stor del av kommunenes kost-
nader. For budsjettet i 2020 er det nok en gang foreslått 
at kommunen skal ta et større ansvar for disse pasienter, 
og innslagspunktet for når staten bidrar, er nok en gang 
foreslått økt.

Svar:

Det er ikke gjort juridiske endringer i ansvarsforholdene 
mellom kommunene og spesialist-helsetjenesten siden 
2013. Sørge for-ansvaret til kommunene og de regionale 
helse-foretakene er uendret, og den formelle oppgavede-
lingen er den samme. Derimot har det skjedd betydelige 
reelle endringer ved at kommunene i dag behandler flere 
pasienter med mer omfattende og kompetansemessig 
krevende tilstander, noe som bl.a. går fram av Riksrevis-
jonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i hel-
setjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen 
(Dok. 3.5 (2015-2016)).
 Samtidig har det vært realvekst i spesialisthelsetje-
nesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
i hele denne regjeringsperioden. Korrigert for oppgaver 
har den årlige realveksten i kommunale inntekter i snitt 
vært på 2,1 prosent i årene 2013-2018. I samme periode 
har den årlige gjennomsnittlige realveksten i sykehusene 
vært på 1,8 prosent.
 Fra 1. januar 2012 ble det innført betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter med somatiske sykdommer 
med en døgnsats på 4000 kroner. Det ble anslått å være 
140 000 utskrivningsklare liggedøgn per år, og svarende til 
dette ble 560 mill. kroner fra de regionale helseforetakenes 
ramme overført til kommunene i de frie inntektene. I 
prinsippet kunne da kommunene ta de utskrivningsklare 
pasientene hjem og beholde pengene, eller de kunne la 
de ligge på sykehus og betale regningen. På tilsvarende 
måte ble det innført betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer fra 1. 
januar 2019, og 185 mill. kroner ble flyttet fra sykehus- 
til kommuneramme. Endelig ble kommunene fra 2016 
pålagt å ha et øyeblikkelig hjelp døgntilbud beregnet til 
120 000 liggedøgn med en liggedøgnpris på 4330 kroner, 

som ble finansiert ved uttrekk på over en milliard kroner 
fra ramma til de regionale helseforetakene.
 Det er en ønsket utvikling at pasienter tas hånd om 
på det lavest effektive og forsvarlige omsorgsnivå. Unødig 
lange sykehusopphold innebærer ofte en risiko for komp-
likasjoner og forlenget rehabilitering. Forutsetningen for 
å ta imot disse pasientene, både når det gjelder kapasitet 
og kompetanse, må være til stede i kommunene. Disse fo-
rutsetningene varierer.
 Det er også en forutsetning at sykehusenes praksis 
for å kreve betaling for døgnopphold skjer i samsvar med 
regelverket og samarbeidsavtalene mellom helseforetak-
ene og kommunene. Det er ikke alltid tilfelle. Vi har nylig 
sett at Helse Møre og Romsdal HF, som eier sykehusene 
i fylket, måtte betale tilbake hele 17,6 millioner til Mol-
de og fem andre kommuner, fordi de ikke hadde sendt 
med nødvendig pasientinformasjon i forbindelse med 
utskriving. Her har vi en kommune som har brukt sam-
handlingsavtalen sånn som den egentlig skal brukes. Jeg 
har oppfattet at ganske mange kommuner ikke har brukt 
disse avtalene aktivt.
 Det er et mål at alle skal få mulighet til å bo hjemme 
så lenge som mulig og få individuelt tilrettelagte tjenest-
er i sitt eget hjem. Dagaktivitetstilbud for personer med 
demens gir mening, mestring og gode opplevelser for den 
enkelte og avlastning for de pårørende. Fra 1. januar 2020 
får kommunene en plikt til å ha et dagaktivitetstilbud til 
hjemmeboende personer med demens. Kommunene har 
tidligere kunne søkt om midler til dagaktivitetsplasser 
gjennom en særskilt tilskuddsordning. I budsjettet for 
2020 foreslår regjeringen at kommunene får midlene 
gjennom de frie inntektene fra samme tidspunkt som lov-
endringen iverksettes. Innlemmingen innebærer mindre 
forvaltning for staten, og at den enkelte kommune ikke 
må søke.
 For å lykkes med samhandlingen og arbeidsdelingen 
mellom kommuner og sykehus, er en god dialog mellom 
kommuner og sykehus helt avgjørende. Helsefelleskaps-
modellen som presenteres i den nye nasjonale helse- og 
sykehusplan (Meld. St. 7 (2019-2020)), skal være den gode 
arenaen for en slik dialog.
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SPØRSMÅL NR. 402

Innlevert 27. november 2019 av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård
Besvart 5. desember 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

I svarbrev på spørsmål fra henholdsvis Sosialistisk Ven-
streparti og Arbeiderpartiet, har departementet tilsynel-
atende motstridende svar om barne- og ungdomsorganis-
asjoner er omfattet av ABE-kutt.
 Kan statsråden en gang for alle bekrefte eller avkrefte 
om en 14 år gammel frivillig økonomiansvarlig skal ha 
samme krav til effektivisering som statlige virksomheter?

Begrunnelse:

Spørsmålsstiller viser til svar på spørsmål 376 fra SVs fi-
nansfraksjon av 11.10.. Bakgrunnen for spørsmålet er at 
det i budsjettproposisjonene fra Barne- og familiedepar-
tementet (s. 37) og Kulturdepartementet (s. 16) beskriver 
kutt i overføringer til private tilskuddsmottakere (70-post-
er) på 0,5 pst før andre endringer. Kuttet omtales i sam-
menheng med avbyråkratiserings- og effektiviseringsre-
formen. På denne bakgrunn ble følgende spørsmål stilt:

 «Er det riktig forstått at kuttene en del av regjeringens 
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform?»

 Departementet svarer at de refererte kuttene ikke er 
en del av ABE-kuttene:

 «De refererte kuttene i tilskuddsposter i budsjettproposis-
jonene til Kulturdepartementet og Barne- og familiedeparte-
mentet er ikke en del av regjeringens ABE-reform»

 Spørsmålsstiller viser videre til svar på spørsmål 54 fra 
Aps finansfraksjon av 14.10:

 «Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås 
videreført i budsjettet for 2020. Mener regjeringen at barne- og 
ungdomsorganisasjonene, som er drevet på frivillig basis av un-
gdom, trenger avbyråkratisering- og effektivisering? Eller vil de 
bli holdt utenfor?»

 Departementet svarte bl.a.:

 «På samme måte som det stilles krav til offentlig ressurs-
bruk, vil regjeringen også arbeide for å målrette de statlige 
overføringene til ulike tilskuddsmottakere.»

 Spørsmålsstiller påpeker at svarene er motstridende.

Svar:

Jeg vil presisere at det er Kulturdepartementet som har 
svart på spørsmål nr. 54 fra AP og Finansdepartementet 
som har svart på spørsmål nr. 376 fra SV. Kulturdeparte-
mentet har i svaret på spørsmål nr. 54 fra AP redegjort for 
innsparinger i sitt budsjettforslag, ikke Barne- og fami-
liedepartementets. Finansdepartementet har til spørsmål 
nr. 376 fra SV svart at de refererte kuttene i tilskuddspost-
er i budsjett-proposisjonene til Kulturdepartementet og 
Barne- og familiedepartementet ikke er en del av regjerin-
gens ABE-reform. Dette er fortsatt korrekt. Tilskudd til 
frivillige organisasjoner er ikke en del av ABE-reformen.

SPØRSMÅL NR. 403

Innlevert 27. november 2019 av stortingsrepresentant Ragnhild H. Kaski
Besvart 5. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Samferdselsdepartementet har varslet at endringer i for-
skrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrk-
estrasportforskriften) vil tre i kraft fra 1. juli 2020, samtidig 
som endringene i lov om yrkestransport med motorvogn 
og fartøy (yrkestransportloven).
 Når vil endringene i denne forskriften gjøres tilg-
jengelig?

Begrunnelse:

Jeg viser til Prop. 70 L (2018–2019), Endringer i yrkestrans-
portlova. Norges Taxiforbund gjør oppmerksom på at en-
dringer i nevnte forskrifter enda ikke er tilgjengeliggjort. 
Næringen har behov for å kjenne forskriften i god tid før 
den trer i kraft for å kunne tilpasse seg de omfattende en-
dringene i drosjereguleringen neste år.  Drosjenæringen 
ble av samferdselsminister Solvik-Olsen lovet en lang 
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overgangsperiode, men de nye forskriftene er nå foran 
årsskiftet enda ikke gjort kjent.

Svar:

Endringane i yrkestransportforskrifta vil verte fastsette og 
publisert i Lovdata før jul. Det vil verte lagt ut informasjon 

om endringane på Samferdselsdepartementet sine nett-
sider med lenke til dei vedtekne endringane i forskrifta. 
Informasjon om forskriftsendringane vert og send til sen-
trale aktørar.

SPØRSMÅL NR. 404

Innlevert 27. november 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 6. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvordan jobber statsråden for at også tungt rusavhen-
gige personer, uten ressurser til å kontakte for eksempel 
pasient- og brukerombudet eller fylkesmannen, skal ha 
en reell mulighet for å påvirke hva slags helse- og om-
sorgstjenester de blir tilbudt av kommunen, herunder 
muligheten for gode heldøgns omsorgstilbud og rehabi-
literingstilbud?

Begrunnelse:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 sier at tjenestebe-
hovet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med 
pasient eller bruker, og det skal legges stor vekt på hva 
pasienten eller brukeren mener ved utformingen av tje-
nestetilbudet.
 I et svarbrev til Stiftelsen Guts av 20.april 2018 skriver 
statsråden at kommunene skal tilby nødvendige helse- og 
omsorgstjenester, og gi tilbud om plass i institusjon med 
heldøgns helse- og omsorgstjenester til personer med 
rusproblemer, dersom man har rett til det. Deretter viser 
statsråden til den tidligere nevnte pasient- og brukerret-
tighetsloven.
 Litt senere i brevet skriver ministeren at:

 «Dersom retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester 
ikke er ivaretatt, eller tjenestetilbudet ikke er forsvarlig, kan ved-
tak klages inn til fylkesmannen.»

 For enkelte personer med store helsemessige ut-
fordringer, kan det imidlertid være vanskelig eller til-
nærmet umulig å benytte seg av en slik klagemulighet. 
Dette kan for eksempel gjelde personer som sliter med en 
tung rusavhengighet.

Svar:

Jeg er enig med representanten i at det er viktig å sikre 
pasienter som ikke har en stemme eller er ute av stand 
til å håndheve sine rettigheter mulighet til å medvirke i 
utformingen av sine tjenester og få sine tjenestebehov 
oppfylt. Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at alle 
pasienter og brukere har rett til å medvirke ved gjen-
nomføring av helse- og omsorgstjenester, og at medvirk-
ningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi eller 
motta informasjon. Som helseminister forutsetter jeg at 
de som er ansvarlig for tjenestene sikrer at lovens krav 
oppfylles. Samtidig skal og må kommunen også gjøre en 
helse- og omsorgsfaglig vurdering av hva som er faglig rik-
tig tilbud for brukeren. Jeg minner også om at pasient- og 
brukerombudene har anledning til å ta opp saker av eget 
tiltak både som gjelder forhold i spesialisthelsetjenesten 
og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 
kan være særlig relevant for brukere som ikke selv evner å 
klage på tjenestene de får.
 Siden representanten spør om hvordan jeg jobber 
for å bedre tjenestene til de mest alvorlig syke, vil jeg også 
benytte anledningen til å gi et bilde av hvordan regjerin-
gens arbeid er med på å sikre rusavhengig flere og bedre 
tjenester. Mennesker med rusutfordringer i kombinasjon 
med langvarige, alvorlige psykiske lidelser lever opptil 
20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Det er en av de 
største ulikhetene vi har i landet vårt, og vi kan ikke være 
bekjent av det. Som helseminister er jeg opptatt av å peke 
ut retning og stille gode rammevilkår for at tjenesten kan 
utvikle seg og bidra til at tjenestene som ytes oppleves 
tilgjengelig og nyttige. Dessverre har ikke disse områdene 
tidligere fått den oppmerksomhet og prioritering som ut-
fordringene på området tilsier. Som helseminister har jeg 
vært opptatt av å styrke rusfeltets arbeid med å gi bruk-
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ere og pårørende bedre tjenester. Å gi helsehjelp og om-
sorg til de som er sterkest rammet av psykiske lidelser og 
rusavhengighet har høy prioritet.
 Å skape pasientens helsetjeneste er kjernen i reg-
jeringens arbeid. Det handler om økt brukermedvirkning 
og større grad av medbestemmelsesrett for den enkelte 
pasient. Som helseminister er jeg opptatt av å bruke 
kunnskap og statistikk for å fremme kvalitet og dokumen-
tasjon slik at fagmiljøene kan se om innsatsen nytter. For 
å kunne gjøre ting enda bedre er det behov for å peke på 
mulighetsrom og stimulere de mange flinke fagpersonene 
til å bidra ytterligere i utviklingen av fagfeltet rus og psy-
kisk helse, slik vi gjør med kompetanseløftet. Så trenger 
vi mer kunnskap om effekten av behandling og hva det er 
som virker. Derfor er jeg glad for at vi fra 2020 får et nas-
jonalt kvalitetsregister innen tverrfaglig spesialisert rus-
behandling (TSB). Dette registeret vil kunne gi oss viktig 
informasjon for å videreutviklet fagområdet.
 Fra 2017 innførte regjeringen en plikt til øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud i kommunene for psykisk helse og rus.
 Opptrappingsplanen gir resultater
 Gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-
2020 har regjeringen bevilget 2,45 milliarder kroner til 
mer behandling, oppfølging og ettervern i kommunene. 
Tall fra statistikkene viser at det er blitt registrert 2500 
flere årsverk til ulike deler av fagfeltet rus og psykisk helse 
i årene 2017-2019. Økningen i antall årsverk gir flere 
pasienter og brukere en styrket mulighet for å få helhetlig 
tjenester. I SINTEF sine kartlegginger kommer det fram 
hvordan årsverkene fordeler seg på blant annet de ulike 
tiltak og hovedforløp. Der går det fram at nærmere 64 % av 
årsverkene går med til de tyngste brukerne i hovedforløp 
tre, slik det er beskrevet i Helsedirektoratets veileder Sam-
men om mestring. Over 96 % av landets kommuner men-
er de i stor eller svært stor grad har sammenhengende og 
koordinerte tjenester for de med rus-relaterte problemer. 
Mens nær halvparten (46 %) sikrer brukermedvirkning 
i tjenesteutviklingen. Ytterligere tall viser at 112 kom-
muner rapporterer at de har 167,4 årsverk med ansatte 
som har erfaringskompetanse/brukererfaring. Det vis-
er at regjeringens innsats for pasienter med rus- og psy-
kisk helseproblematikk også gir resultater for de tyngste 
rusavhengige.
 I tillegg til å bygge kapasitet i form av flere årsverk i 
kommunene og ideell sektor har jeg som helseminister 
har vært opptatt av å styrke fagfeltet ved å pålegge de re-
gionale helseforetakene å ha større vekst i rus og psykisk 
helse enn somatikk de siste årene. Det var for øvrig noe 
den forrige regjeringen la bort. Min bruk av "Den gylne re-
gel" har gitt bedre behandlingskapasitet ved landets syke-
hus. Nylig presenterte jeg regjeringens forslag til ny Helse- 
og sykehusplan i Meld. St. 7 (2019-2020) hvor det stakes ut 
en vei for en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste 
og hvor personer med alvorlig psykiske lidelser og rus-

problemer er en av fire pasientgrupper som regjeringen 
ønsker å løfte.
 I vår ble det lanserte en fornyet handlingsplan mot 
overdoser. Flere kommuner er nå med i et landsdekkende 
nettverk av lavterskeltiltak og hvor livreddende medisin 
blir distribuert og bidrar til å redde liv. 183 kommuner 
rapporterer om en økning på 228 årsverk i 2018 til 474 
årsverk i 2019 i lavterskel skadereduserende tiltak.
 Mer innsats nytter
 Som representanten formodentlig kjenner til er de 
materielle plikter og rettigheter nedfelt i lov og forskrift 
tydelig formet for å styre og veilede instanser som skal 
bistå brukerne. Likevel er det en kjensgjerning at ikke alle 
får nyte godt av en rikt utbygget helse og omsorgstjeneste. 
Selv om at alle innbyggere har rett til å bli vurdert og til-
budt hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven, er det 
dessverre funn fra Statens helsetilsyn landsomfattende 
tilsyn som vitner om at jobben ikke er ferdig. Derfor er jeg 
glad for at stadig flere kommuner har tatt i bruk kartleg-
gingsverktøyet Brukerplan. Det er nå landsdekkende og 
kan tas i bruk av alle som vil. Alle kommuner er tjent med 
å kartlegge omfanget av sykdom og lidelse, for å kunne 
forme og tilby gode tjenester til de som trenger det aller 
mest.
 I 2020 vil vi igangsette flere tiltak som jeg forventer vil 
bidra til å styrke den enkeltes rett til gode og sammenhen-
gende helsetjenester. I løpet av de siste årene er seks ulike 
pakkeforløp for rus og psykisk helse blitt implementert. 
Til neste år er det ventet at Helsedirektoratet vil levere yt-
terligere et pakkeforløp for oppfølging av pasienter etter 
en ikke-dødelig overdose.
 Det er viktig å se på tiltak som kan gjøre veien inn i 
behandling og oppfølging for den enkelte rusavhengige 
lettere. Der er holdninger viktig. Jeg opplever at fagfeltet i 
hovedsak har lagt en moralistisk forståelse av rusproblem 
bak seg - men at vi likevel fortsatt kan høre om holdninger 
og fordommer prege møtet med brukerne og ha betyd-
ning for utfall av behandling og rehabilitering. Et viktig 
grep i denne sammenheng er å fjerne stigma som hefter 
til bruk av illegale rusmidler og ta vekk straffetiltak som 
bidrar til ytterligere marginalisering og sosial utstøting - 
fra utdanning og arbeids- og samfunnsliv.
 Rusreformen - hvor vi vi vil endre myndighetenes 
reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av 
narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning - 
er et uttrykk for dette. Før året er omme mottar jeg Rusre-
formutvalgets innstilling om hvordan Norge kan overføre 
oppfølgingen av rusavhengige fra straff til helsehjelp.
 Frivillige og ideelle – viktig ressurs
 De frivillige og ideelle utgjør en viktig del av tilbu-
det til mennesker som sliter med rus og mange møter 
de svakest stilte pasientene på steder og tider av døgnet 
hvor mange andre tjenester er lukket. Deres innsats sikrer 
mange pasienter å komme i kontakt med øvrige hjelpeap-
parat og sikrer dermed et mangfold i tjenestene.
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 De utgjør et vesentlig bidrag for å hjelpe de tyngste og 
mest utsatte brukerne og hjelper de som representanten 
omtaler som "uten ressurser til å kontakte for eksempel 
pasient- og brukerombudet eller fylkesmannen".
 Å ha en bredde av behandlingstiltak og valgfrihet 
for brukerne står sentralt i mitt engasjement. Derfor har 
denne regjeringen valgt å gi styrke tilskuddene til både 
kommunalt rusarbeid og de frivillige og ideelle organis-
asjoner. Kombinasjonen bidrar til å styrke samfunnets 
samlede innsats for personer med psykiske lidelser, rus-
problemer og/eller prostitusjonserfaring. Regjeringen er 

opptatt av bruke incentiver for å støtte opp om frivillige 
og ideelle virksomheter som driver dag- og døgntiltak og 
aktivitets- og oppfølgingstilbud for personer med rus-
middelproblemer og/eller prostitusjonserfaring. For 2020 
foreslås det å bruke over 350 millioner i tilskudd på dette. 
Flere av tiltakene som mottar midler driver oppsøkende 
virksomhet og hjelper brukere over i behandling og aktiv-
itet.
 Mitt engasjement eller jobb er med dette ikke 
avsluttet, men jeg er stolt av resultatene som viser økt inn-
sats for noen av samfunnets hardest prøvede mennesker.

SPØRSMÅL NR. 405

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud
Besvart 5. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Vil statsråden sørge for at situasjonen for de ansatte i 
kriminalomsorgen hva angår yrkesskadeerstatning vur-
deres på lik linje som for de ansatte i politiet?

Begrunnelse:

Pr i dag er yrkesskade erstatning for ansatte som skader 
seg på obligatoriske treningsøvelser i kriminalomsorgen 
mangelfull, slik det også er blitt gjort oppmerksom på hva 
angår ansatte i politiet. Spørsmålet om yrkesskade erstat-
ning for ansatte i politiet var oppe i stortingets spørretime 
28.06.19 hvor statsråd Kallmyr svarte at det var igangsatt 
en vurdering av om det er behov for klargjøring eller re-
gelendringer.
 I en artikkel i publisert i Politiforum 17.10.19 (https://
www.politiforum.no/artikler/kallmyr-onsker-lov-
endring-knyttet-til-yrkesskade-vi-anser-det-som-en-
lovnad-br/476665) står det at Justisministeren på Politiets 
Fellesforbunds lederkongress i Bergen varselet at det ville 
bli en lovendring i løpet av våren som vil styrke yrkess-
kadedekningen for ansatte i Politiet. Endringen skal skje 
ved at politiloven endres.
 I forbindelse med dette arbeidet fra departementet 
bør også kriminalomsorgens ansatte vurderes på samme 
måte som ansatte i politiet.

Svar:

Jeg viser til mitt svar 15.07.2019 på skriftlig spørsmål 
nr. 2004 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik 

vedrørende yrkesskadeforsikring for politiet under tren-
ing. Jeg skrev i svaret: «Jeg er kjent med noen eksempler 
hvor ansatte i politiet har opplevd å ikke få anerkjent 
skader de mener er oppstått under trening som yrkess-
kade. Jeg har derfor igangsatt en vurdering av om det er 
behov for klargjøringer eller regelendringer.  Temaet må 
naturligvis vurderes i en større sammenheng, f.eks. med 
tanke på tilstøtende tilfeller eller problemstillinger.» 
 Jeg er kjent med at ansatte i kriminalomsorgen har 
liknende erfaring som politiet mht. ikke å få anerkjent 
skader de mener er oppstått under trening som yrkess-
kade, og vil foreta en vurdering om det også innenfor 
kriminalomsorgen er behov for klargjøringer eller rege-
lendringer.
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SPØRSMÅL NR. 406

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 6. desember 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Hva er de faglige begrunnelsene for Faglig forums ulike 
alternativ for avgrensning av iskantsonen på 0.5 % eller 
30 % isfrekvens og vil statsråden sørge for at disse faglige 
begrunnelsene blir offentliggjort?

Begrunnelse:

I arbeidet med ny forvaltningsplan for Lofoten og Bar-
entshavet har det kommet fram at det er uenighet i Faglig 
forum om definisjonen på iskantsonen (enten 30 % is-
frekvens eller 0.5 % isfrekvens). I grunnlaget som er levert 
KLD er ikke den faglige uenigheten begrunnet. Det eneste 
som står i faggrunnlaget er at det er en uenighet, men ikke 
hvorfor.
 Neste år skal Forvaltningsplanen for Lofoten og 
Barentshavet behandles av Stortinget og det viktig at 
Stortinget får all tilgjengelig informasjon.

Svar:

Faglig forums rolle har vært å vurdere definisjonen av 
iskanten som et særlig verdifullt og sårbart område på 
faglig grunnlag. I det faglige grunnlaget for forvaltning-
splanen har Faglig forum gjort en gjennomgang av iskant-
sonen som naturfenomen og definisjonen som ligger til 
grunn for avgrensningen av iskanten som et særlig ver-
difullt og sårbart område. De vurderingene som er gjort 
her, og også den faglige uenigheten om avgrensningen av 
dette området som representanten Haltbrekken viser til, 
er beskrevet i dette faggrunnlaget. De aktuelle rapportene 
fra Faglig forum har vært offentlig tilgjengelig siden mai 
2019 på nettsiden Havforum.no. Det finnes ikke noen an-
dre vurderinger av dette spørsmålet fra Faglig forum enn 
det som fremkommer i disse rapportene.

SPØRSMÅL NR. 407

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes
Besvart 6. desember 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Kreditten i samfunnet feilallokeres. Ca. 60 % av utlånene 
til norske banker går til bolig, noe som bidrar til høy gjeld, 
høye boligpriser og finansiell ustabilitet. Samtidig går in-
vesteringene i grønn omstilling altfor sakte. Valdis Dom-
brovskis, visepresident i EU-kommisjonen, har uttalt (FT, 
27.11) at han ønsker å kutte kapitalkrav for klimavennlige 
utlån.
 Har regjeringen vurdert å differensiere kapitalkrav for 
grønne utlån og andre utlån, eller på annet vis sørge for at 
bankenes kreditt bidrar til grønn omstilling?

Svar:

Hovedinntrykket av kapitalmarkedet i Norge er at det 
fungerer godt, og samlet sett synes lønnsomme prosjekter 
å ha god tilgang til finansiering. Omtrent halvparten av 

utlånene fra banker og kredittforetak i Norge er boliglån, 
ifølge tall fra Norges Bank.
 Uttalelsen fra Valdis Dombrovskis som det vises til i 
spørsmålet, er i tråd med føringene i Kommisjonens han-
dlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst som ble 
lagt frem i mars 2018, jf. omtale i Finansmarkedsmeldin-
gen 2019. Ett av tiltakene som varsles i handlings-planen, 
er at Kommisjonen skal vurdere om klimarisiko og annen 
miljørelatert risiko kan og bør inkluderes i finansfore-
takenes risikostyringssystemer, og om kapitalkravene 
til bankene bør justeres. Hensikten med eventuelle en-
dringer vil være å sikre at slik risiko blir tilstrekkelig hen-
syntatt i risikostyringen, og at kapitalkravene fanger opp 
disse risikoene ut fra hensynet til finansiell stabilitet. I 
handlingsplanen viser Kommisjonen til beregninger som 
viser at en betydelig andel av eiendelene på balansene til 
bankene i euroområdet er utsatt for klimarelatert risiko. 
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Dette tilsier etter Kommisjonens vurdering at klimarisiko 
og annen miljørelatert risiko bør reflekteres bedre i solid-
itetsreguleringen, men på en måte som ikke undergraver 
dagens soliditetsrammeverk og prinsippet om at kapi-
talkrav skal gjenspeile risiko.
 Den europeiske banktilsynsmyndigheten (Euro-
pean Banking Authority, EBA) skal vurdere om en lem-
peligere behandling i soliditetsregelverket av eiendeler 
på bankenes balanse med en betydelig tilknytning til 
aktiviteter med miljømessige og/eller sosiale mål, kan 
rettferdiggjøres. Vurderingene skal gjøres i samråd med 
det europeiske systemrisikorådet (European Systemic 
Risk Board, ESRB). På bakgrunn av EBAs vurderinger skal 
Kommisjonen, hvis det er hensiktsmessig, legge frem et 
regelverksforslag for EU-parlamentet og Rådet.
 Regjeringen følger arbeidet i EU med oppfølgingen av 
handlingsplanen, herunder arbeidet med å vurdere en-
dringer i soliditetsregelverket. I Finansmarkedsmeldin-
gen 2019 ga regjeringen støtte til målene i handlingspla-
nen. Regjeringen deler EU-kommisjonens vurderinger 
om at soliditetsregelverket fortsatt bør gjenspeile risikoen 
ved utlånene så riktig som mulig. Det er derfor viktig å ut-
vikle soliditetsrammeverket slik at det fanger opp endre-
de risikoforhold på en best mulig måte.
 Det er behov for mer kunnskap om hvordan klimae-
ndringene, og håndteringen av klimaendringene, kan på-
virke finansmarkedenes virkemåte og finansiell stabilitet. 
Finanstilsynet og Norges Bank deltar i et nettverk av sen-
tralbanker og tilsynsmyndigheter (Network for Greening 
the Financial System, NGFS), som skal bidra til å utvikle 
systemer for å håndtere miljø- og klimarisiko i finans-
næringen, og skape oppslutning i finansnæringen om 
overgangen til en bærekraftig økonomi. I Finanstilsynets 

tildelingsbrev for 2019 peker Finans-departementet på 
at tilsynet har en viktig oppgave i å kartlegge og analysere 
mulige konsekvenser av klimaendringene for finans-
næringen og hvilken risiko klimaendringer kan innebære 
på området.
 Klimarisikoutvalget pekte i NOU 2018: 17 Klimaris-
iko og norsk økonomi på at mangel på informasjon om 
klimarisikoen ulike typer foretak står overfor, kan gjøre 
det vanskelig å prise risiko. Det kan føre til at for lite ka-
pital kanaliseres til virksomhetene som er best rustet til 
å tåle klimarisiko. En arbeidsgruppe (Task Force on Cli-
mate-related Financial Disclosures, TCFD) nedsatt av Fi-
nancial Stability Board, kom i 2017 med anbefalinger om 
hvordan selskaper kan rapportere om klimarelatert risiko. 
Klimarisikoutvalget anbefalte norske virksomheter å ta 
i bruk TCFD-rammeverket, men mente at norske myn-
digheter burde vente med å innføre detaljerte lovkrav til 
rapportering om klimarisiko.
 Regjeringen deler Klimarisikoutvalgets vurdering 
om at TCFD-anbefalingene er et godt rammeverk for rap-
portering om klimarelatert risiko, jf. punkt 2.7.6 i Finans-
markedsmeldingen 2019. Regjeringen mener TCFD-ram-
meverket bør være standarden for selskapsrapportering 
om klimarisiko, og at store norske selskaper bør rappor-
tere i tråd med anbefalingene. Bedre og mer relevant sel-
skapsrapportering om klimarelatert risiko kan bidra 
til mer velinformerte investeringsbeslutninger, og kan 
gjøre det enklere for banker og investorer å kanalisere 
kapital til prosjekter som vil være lønnsomme i en lavut-
slippsøkonomi. Regjeringen vil i Finansmarkedsmeldin-
gen 2020 omtale og vurdere behovet for regelverksen-
dringer i lys av hvordan TCFD-anbefalingene følges opp i 
markedet og regelverksutviklingen internasjonalt.

SPØRSMÅL NR. 408

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland
Besvart 5. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvordan har utviklingen i antall plasser med heldøgns 
omsorgs- og rehabiliteringstilbud for rusavhengige vært, 
i perioden til opptrappingsplanen for rusfeltet, der det er 
kommunene som har finansieringsansvaret?

Svar:

Kommunal- og moderniseringsministeren svarte på 
vegne av regjeringen.
 Der heter det:

 "Beregningene viser at Husbanken har gitt tilskudd til 480 
boliger til målgruppen gjennom utleieboligtilskuddet. Samlet 
tilsagnsbeløp er på rundt 250 mill. kroner. Innenfor invester-
ingstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem ble det tildelt 
tilskudd til 170 plasser til målgruppen. For investeringstilskud-
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det har Husbanken kun informasjon 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 investeringstilskuddet anslås det at det er gitt 
tilskudd for om lag 300 mill. kroner til målgruppen. Samlete 
beregninger viser dermed at det i løpet av opptrappingsplan-
ens periode, er gitt tilskudd til boliger til målgruppen for rundt 
550 mill. kroner."

 Jeg mener det svaret fortsatt er gyldig for å gi repre-
sentanten svar på utviklingen i antall plasser. Husbanken 

opplyser på ny henvendelse fra Helse- og omsorgsdepar-
tementet at med de oppdaterte tall så har antallet økt 
noe siden oktober, noe som er vanlig da mange søknader 
innvilges mot slutten av året. Per 30. november er det for 
2016 – 2019 gitt tilsagn til 196 heldøgns omsorgsplasser til 
målgruppen rusavhengige.
 De opplyser videre at om en legger til plasser for mål-
gruppen psykiske problemer (som er en egen målgruppe) 
er det per 30. november gitt tilsagn til ytterligere 193 
heldøgns omsorgsplasser i perioden 2016-2019.

SPØRSMÅL NR. 409

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud
Besvart 3. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Er det regjeringens manglende satsing på operative polit-
istyrker, som står i veien for at våre ferdig utdannede 
politistudenter får en fast og trygg jobb?

Begrunnelse:

Justisminister Kallmyr uttalte til TV 2 i oktober at politiut-
danningen er den sikreste utdanningen å ta - for å få jobbe 
med det du faktisk er utdannet til.
 Allikevel er 663 ferdig politiutdannede fra de siste 4 
kullene uten jobb i politiet. Dette tilsvarer et helt kull på 
fire år.
 Situasjonen er ikke blitt bedre når tallene fra juni i år 
kom frem. Mindre enn halvparten av kullet hadde fått fast 
jobb i politiet.
 Tall fra POD viser at det bare er en økning på 71 polit-
istillinger fra januar til oktober i år.

Svar:

Styrket politibemanning har vært et satsingsområde for 
denne regjeringen. Hvert år siden regjeringen tiltrådte 
i 2013 er det bevilget midler til å ansette nyutdannede 
politistudenter. Dette har ført til at bemanningen i poli-
tiet i perioden 31. desember 2013 til 30. september 2019 
har økt med om lag 2 800 årsverk. I underkant av 1 700 
av disse er politiårsverk, hvorav i underkant av 1 500 har 
kommet i politidistriktene. Politidekningen har økt fra 
1,71 i fjerde kvartal 2013 til 1,95 i første kvartal 2019, og 
viser at regjeringen er i rute til å nå målet om 2 polititjene-

stepersoner per 1 000 innbyggere på nasjonalt plan i løpet 
av 2020.
 Videre viser statistikken på www.politiet.no at om lag 
95 pst. av politistudentene som var uteksaminert fra Poli-
tihøgskolen i årene 2013-2016 er ansatt i politistillinger, 
per 30. september 2019. Av disse er 95 pst. fast ansatt. For 
kullene fra 2017, 2018 og 2019 er henholdsvis 90 pst., 80 
pst. og om lag 30 pst. ansatt i politistillinger pr 30. septem-
ber 2019. Av disse er henholdsvis om lag 85 pst., 65 pst., 
og 10 pst. fast ansatt. Dette viser at politistudentene får 
jobb i etaten, men at det tar noe tid fra de er uteksaminert 
til de blir ansatt. I tillegg til å dekke nye politistillinger i 
tråd med satsingene for å nå målet om 2 per 1 000, skal 
politistudentene erstatte politistillinger etter at politifolk 
går av med alderspensjon. Ofte vil slike stillinger bli besatt 
av mer erfarne politifolk og det tar derfor litt tid før nyut-
dannede blir ansatt. Det må derfor beregnes noe friksjon-
sledighet blant nyutdannede politistudenter. Statistikken 
viser derimot at så godt som alle som tar politiutdannels-
en får jobb innenfor politiet etter noe tid, og at ansatte i 
politistillinger får tilbud om fast ansettelse etter hvert.
 Jeg ønsker også å vise til at bachelorutdanningen ved 
Politihøgskolen er treårig, og at vi derfor til enhver tid må 
ta hensyn til kapasitetsbehovet i etaten tre år frem i tid. 
Utdanner vi for mange i dag, vil nyutdannede gå arbeidsl-
edige når de er ferdigutdannet om tre år. I tråd med at vi 
er i rute til å nå målet om 2 per 1 000 i 2020, ble opptaket 
ved Politihøgskolen redusert fra 720 til 550 studieplasser 
i 2018 og er foreslått ytterligere redusert med 150 studie-
plasser i budsjettforslaget for 2020. Den naturlige avgan-
gen i etaten forventes å være på om lag 320 politiårsverk 
i året i gjennomsnitt de neste ti årene. Et opptak på 400 
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studieplasser muliggjør dermed en opprettholdelse av 
politidekningen i årene fremover, og gir samtidig fleksibi-
litet til å styrke bemanningen ved behov.
 Jeg vil også nevne at det har vært en stor satsing på 
politiets operative innsatsevne. Siden 2013 har antallet 
innsatspersonell i kategori 3 (IP3) økt fra om lag 650 til om 

lag 1 050 per første tertial i 2019. Antall personer i bered-
skapstroppen har også økt med 60 pst.
 Dette viser at politiets operative innsatsevne er styr-
ket under denne regjeringen, og at regjeringen legger til 
rette for ansettelse av nyutdannede politistudenter.

SPØRSMÅL NR. 410

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Mona Fagerås
Besvart 5. desember 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

Kan statsråden redegjørelse for hvorfor og hvordan de-
partementet innførte en egen forskrift som påla leger og 
deres langtidssykemeldte pasienter å delta i forskning 
uten samtykke, og kan statsråden garantere at dette ikke 
feilaktig har skjedd i andre forskningsprosjekter?

Begrunnelse:

NESH - Den nasjonale forskningsetiske komité for sam-
funnsvitenskap og humaniora, kom nylig med sterk kri-
tikk av både Nav og Arbeidsdepartementets håndtering 
av et forskningsprosjekt om langtidssykemeldte pasienter 
(se NESH uttalelse SAK 2019-185 (REF. 2018-166)).
 Forsøket hadde utgangspunkt i Sundvollen-plattfor-
men til Solberg-regjeringen i 2013, hvor det ble formulert 
et krav om at «ingen skulle kunne sykemeldes mer enn 6 
måneder av sin egen fastlege». Det resulterte i en tilleggs-
bevilgning i Statsbudsjettet 2014 (St. Prop. 93 S): «Det 
iverksettes derfor et avgrenset forsøk med ny medisinsk 
vurdering av annen lege enn pasientens fastlege innen ut-
gangen av seks måneders sykmelding.»
 I tillegg ble det høsten 2014 utlyst et eget FoU-pros-
jekt (heretter kalt Prosjektet) for å evaluere forsøket. Dette 
prosjektet ble utført av Uni Research Helse og hadde en 
kvantitativ og en kvalitativ del. Resultatene ble publi-
sert i en vitenskapelig artikkel (2017) og i en sluttrapport 
(2018).
 NAV ønsket å pålegge allmennleger og deres langt-
idssykemeldte pasienter å ta del i forsking – uten å måtte 
innhente samtykke. For å gi etaten lov til dette, lagde Ar-
beids- og sosialdepartementet rett og slett en egen for-
skrift for prosjektet.
 NESH konkluderer med at dette er forskingsdeltakelse 
«under tvang». Både NAV og Arbeids- og sosialdeparte-
mentet får sterk kritikk.

 NESH mener denne praksisen bryter dette med ide-
alet om en «armlengdes avstand» mellom politikk, for-
valtning og forskning, og i praksis reiser det spørsmål om 
forskningens integritet og uavhengighet, som er en forut-
setning for allmenhetens tillit både til forskningen og til 
kunnskapsbasert politikkutvikling mer generelt (jf. NESH 
2016, del E, Oppdragsforskning).

Svar:

Sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre 
land. Både av hensyn til den enkelte, for virksomhetene 
og for samfunnet som helhet er det viktig å forebygge og 
redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Regjeringen 
arbeider derfor med tiltak som kan bidra til å forebygge og 
redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet, blant annet 
i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom avtalen 
om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).
 Forsøket representanten refererer til ble gjennomført 
av Arbeids- og velferdsetaten på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet og gjaldt ny medisinsk vurdering et-
ter seks måneders sykmelding. Forsøket har sin bakgrunn 
i Sundvolden-plattformen, hvor det framgikk at regjerin-
gen ville stille krav om at ingen skulle kunne sykmeldes 
mer enn seks måneder av sin egen fastlege. Som en op-
pfølging av dette ble det i Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggs-
bevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 
varslet at man ville iverksette et avgrenset forsøk med ny 
medisinsk vurdering av en annen lege enn pasientens 
fastlege innen utgangen av seks måneders sykmelding. 
Formålet med forsøket var bl.a. å undersøke om ny me-
disinsk vurdering av en ny lege etter seks måneders syk-
melding kan øke tilbakeføringen til arbeid. Tiltaket ble 
gjennomført som en randomisert kontrollert studie i et 
begrenset geografisk område. Slik ble det lagt til rette for 
å kunne avdekke om tiltaket var egnet som et virkemid-
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del for å redusere sykefraværet før en ev. implementering 
på nasjonalt nivå. Forsøket ble gjennomført i samarbeid 
med Uni Research, som også har evaluert forsøket.
 I arbeidet med forberedelsene av forsøket ble det stilt 
spørsmål ved om Arbeids- og velferdsetaten, i et avgrenset 
forsøk, hadde hjemmel til å kreve en ny medisinsk vurder-
ing ved seks måneders sykmelding hos en annen lege enn 
fastlegen. Det ble derfor utarbeidet og fastsatt en forskrift 
for å regulere forsøksordningen. Forskriften er hjemlet i 
folketrygdloven § 25-13, som gir departementet en ad-
gang til å samtykke i avvik fra bestemmelsene i folketryg-
dloven i forbindelse med forsøksvirksomhet. Forskriften 
ble ikke sendt på alminnelig høring. Forskriften ble imi-
dlertid forelagt Helse- og omsorgsdepartementet, samt 
sendt på begrenset høring til referansegruppen for pros-
jektet (Legeforeningen, Helsedirektoratet, LO, Akademik-
erne og Spekter).
 Arbeids- og sosialdepartementet er kjent med kritik-
ken av forsøket og evalueringen av dette som har kommet 
fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunns-
vitenskap og humaniora (NESH). Vi ser at enkelte prob-
lemstillinger knyttet til gjennomføringen av forsøket og 
den tilhørende forskningen kunne ha vært håndtert på en 

annen måte enn hva som ble valgt. Departementet er ikke 
kjent med at tilsvarende tilnærming som i dette tilfellet er 
lagt til grunn i andre forskningsprosjekter.
 Departementet er på denne bakgrunn i dialog med 
Arbeids- og velferdsdirektoratet for å vurdere hvilke kon-
sekvenser erfaringer fra den aktuelle saken bør få for gjen-
nomføring av tilsvarende forsøk og forskningsprosjekter i 
framtiden, herunder hva som er sentrale lærings-punkter. 
Departementet viser i den forbindelse også til Arbeids- og 
velferdsdirektoratets uttalelse til fagbladet Forskningset-
ikk 2019-3, hvor det framgår at direktoratet er i gang med 
å etablere et eget etisk rammeverk for gjennomføring av 
forskningsprosjekter.
 Departementet vil understreke at det er ønskelig med 
mer og ikke mindre forskning på hvilke tiltak som har 
og ikke har effekt. Det er også understreket i gjeldende 
intensjonsavtale mellom regjeringen og hovedorganisas-
jonene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv, 
der det heter: "Nye tiltak skal være kunnskapsbaserte og 
det skal settes i gang følgeforskning og effektevalueringer 
av prioriterte satsinger og virkemidler." Departementet 
er samtidig opptatt av at forskningsetikken ivaretas på en 
god måte.

SPØRSMÅL NR. 411

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Jenny Klinge
Besvart 5. desember 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Hvordan vurderer statsråden Statnetts samfunnsansvar 
som oppfylt ved et salg av regionalnettet til en kjøper 
uten lokal tilstedeværelse, der Statnett likevel ser ut for å 
bli praktisk ansvarlig for driften og der det er en annen rel-
evant, lokal kjøper?

Begrunnelse:

Jeg har tidligere spurt statsråden om Statnetts ønske om 
å selge regionalnettet i den nordlige delen av Møre og 
Romsdal, i dokument nr. 15:343 (2019-2020).
 I en samtale 26/11 med administrerende direktør i 
Mørenett, som ligger an til å få kjøpe regionalnettet nord 
i fylket, spurte jeg om hvordan de som en kjøper plas-
sert sør i fylket skulle kunne drifte anlegg nord i fylket på 
en god måte. Da fikk jeg vite at dette ikke skulle bli noe 
problem, fordi selger Statnett har gitt tilsagn om å drifte 
anleggene i Romsdal og på Nordmøre på vegne av Møre-

nett, noe som skulle kunne foregå i mange år fremover. En 
slik intensjonsavtale mellom Statnett og deres foretrukne 
kjøper av regionalnettet samsvarer dårlig med Statsnett 
sin overordnete strategi for slike salg. I svaret fra stats-
råden av 26/11 skal strategien være å selge dette nettet for

 «å fokusere på sin hovedoppgave som er knyttet til å eie 
og drive det landsdekkende transmisjonsnettet på de høyeste 
spenningsnivåene».

 Da er det et paradoks dersom Statnett skal være in-
volvert i driften fremover.
 Regional tilstedeværelse har vært framholdt som et 
argument for å velge Mørenett. Som nevnt har ikke Møre-
nett tenkt å ha egne anlegg på Nordmøre og i Romsdal, 
og man kan da lure på hvilken regional tilstedeværelse 
det blir å snakke om.  På Statnett sine nettsider skriver de 
dette om samfunnsansvaret sitt: «Vi tar samfunnsansvar 
for å bidra til tillit og aksept for arbeidet vi utfører.» Jeg 
tviler i dette tilfellet på om Statnett i sin iver etter å sel-
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ge anleggene har funnet løsninger som er til det beste for 
energiforsyningen til sluttkunder i hele fylket. Jeg mener 
at salgsprosessen ikke fremstår som tillitsvekkende og at 
den således ikke legger grunnlag for aksept for det arbei-
det Statnett utfører.
 Nordmøre og Romsdal Regionalnett er dannet av fire 
nettselskaper i det området der Mørenett nå ligger an til å 
få kjøpe regionalnettet av Statnett. Disse fire nettselskap-
ene går altså sammen om et felles eierselskap til region-
alnettet, og de ønsker å kjøpe regionalnettet av Statnett i 
sitt eget geografiske område. Hvis statsråden er opptatt av 
færre aktører, stiller altså Nordmøre og Romsdal Region-
alnett med en løsning. Det fremstår ikke som at Statnett 
har vurdert denne løsningen seriøst.

Svar:

Statnett har det overordnede systemansvaret for det 
norske kraftsystemet. Det følger av formålsparagrafen i 
Statnetts vedtekter at foretaket har ansvaret for en sam-
funnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmis-
jonsnettet. Statnett har som strategi å selge nettanlegg 
som ikke er å regne som transmisjonsnett for å fokusere 
på sin hovedoppgave.
 I forbindelse med salg av 132 kV nett i Møre og Roms-
dal har Statnett til hensikt å inngå en midlertidig drifts-, 
vedlikehold- og beredskapsavtale med Mørenett. Slike 
avtaler har som hensikt å sikre at kunnskap om anleggene 

overføres på en trygg måte, og for å sørge for god forsyn-
ingssikkerhet og beredskap.
 Ved overføring av nettsystem til ny eier er det flere 
hensyn som må tas. Statnett mener det er viktig å ha en 
slik avtale med nettselskapet som skal overta foretakets 
nett. De som har hatt ansvaret for vedlikehold og bered-
skap er godt kjent med anleggene, og kan lettere avverge 
feil eller mangler og bistå personell i det nye selskapet i 
en overgangsfase. Videre gir avtalen tid for både kjøper 
og selger til å tilpasse arbeidsstokken til et nytt arbeid-
somfang og dermed ivareta arbeidstakernes interesser. 
Statnett har opplyst at en avtale om gradvis overtakelse 
av oppgaver bedrer overgangen til ny eier og sørger for at 
praktiske konsekvenser og risiko for strømkunder og sam-
funnet for øvrig minimeres. Etter at avtalen er utløpt, vil 
Statnett være ute av all drift, vedlikehold og beredskap for 
nettanleggene.
 Den midlertidige drifts-, vedlikeholds- og bered-
skapsavtalen skal sørge for at negative konsekvenser for 
forsyningssikkerheten unngås, og slik at samfunnets in-
teresser ivaretas på best mulig måte.
 I tråd med de rammer som fremgår av statsforetak-
sloven skal det ikke legges noen føringer til Statnett med 
konkrete kriterier for salg av nettanlegg.
 Jeg legger til grunn at Statnett i nødvendig grad utred-
er og vurderer alle sider ved salg av nettanleggene i de nor-
dlige områder av Møre og Romsdal, og at beslutninger i 
Statnett tas med formål om å oppnå en samfunnsmessig 
rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet.

SPØRSMÅL NR. 412

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt
Besvart 6. desember 2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørsmål:

I svar på spørsmål 339 om Norges BNP-andel til forsvar i 
2000–18, gitt ny beregningsmetode med flere forsvarsut-
gifter, påstår statsråden at BNP-andelen i 2012 var 1,51 %, 
i 2013 1,50 % og i 2014 1,55 %. Jeg ba om et svar i tråd med 
NATOs standarder. Ifølge NATOs nyeste tall (25. juni) var 
Norges BNP-andel i 2012 1,52 %, i 2013 1,52 % og i 2014 
1,56 % – altså høyere enn i statsrådens svar, men basert 
på gammel beregningsmetode, uten inkludering av flere 
forsvarsutgifter.
 Vil statsråden oppdatere svaret på spørsmål 339?

Svar:

29. november publiserte NATO oppdatert forsvarsstatis-
tikk, hvor Norges reviderte metode for rapportering er 
innarbeidet. Denne samsvarer med oversikten jeg sendte 
i svar på spørsmål 339 om Norges BNP-andel for årene 
2013–2015, men med mindre avvik for årene 2016–2018. 
Som også redegjort for i svar på spørsmål 339, vil det nor-
malt eksistere mindre avvik mellom utregninger gjort 
for nasjonale forhold og de beregninger som NATO gjør, 
særlig gjeldende for nærliggende år. Dette skyldes van-
ligvis bruk av ulike prognoser for utviklingen av BNP på 
norsk side og i NATO.
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 Som det påpekes i spørsmålet, er BNP-andelene listet 
i svar på spørsmål 339, hvor nytt rammeverk er benyttet, 
lavere enn BNP-andelene som per 25. juni 2019 oppgis 
fra NATO for årene 2012–2014, hvor gammelt rammeverk 
for innrapportering ligger til grunn. Dette på tross av at 
det ved bruk av nytt rammeverk innrapporteres et større 
nominelt beløp som forsvarsutgifter enn tidligere, som 
intuitivt ville gitt en høyere BNP-andel. Årsaken knyttes 
hovedsakelig til den nye praksisen med innrapportering 
av indeks for omregning. I henhold til nytt rammeverk 
innrapporterer Norge nå en BNP-indeks fremfor den tid-
ligere brukte forsvarsindeksen. BNP-indeksen for angitt 
periode er relativt sett lavere enn forsvarsindeksen for 

samme periode. I sum overstiger effekten av dette for-
holdet effekten av et større nominelt beløp som forsvar-
sutgifter. NATO benytter nasjonenes innrapporterte in-
dekser til å gjøre sine omregninger til faste priser og angi 
BNP-andeler.
 Et tilleggsmoment er at en relativt stor andel av de 
høyere forsvarsutgiftene som nå innrapporteres til NATO, 
skyldes forsvarsutgifter som kommer fra anskaffelsen av 
nye redningshelikoptre. Dette prosjektet har sine største 
utbetalinger fra og med 2017.
 Oppsummert ønsker jeg ikke å oppdatere svaret på 
spørsmål 339.

SPØRSMÅL NR. 413

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 6. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Muligheten til å kjøpe miniprisbilletter til kr 199 kan 
være avgjørende for at folk velger toget framfor andre 
transportmidler som bil og fly. I forbindelse med regjerin-
gens jernbanereform og konkurranseutsetting forsvinner 
denne muligheten på Sørlandsbanen.
 Vil minipris forsvinne også på Nordlandsbanen, er 
dette en tilsiktet virkning av konkurranseutsettinga, og 
vil statsråden iverksette kompenserende tiltak for å vi-
dereføre muligheten for å kjøpe miniprisbilletter?

Svar:

Konkurranseutsettinga av persontrafikken på jernbane 
har som føremål å gje dei reisande eit togtilbod som er 
minst like bra som i dag, og som gjev togselskapa sterke 
incitament til å vidareutvikla og forbetra togtilbodet slik 
at endå fleire vel toget. Det er føresegner i Jernbanedirek-
toratet sine trafikkavtalar, blant dei òg direktekjøpsavta-
lane med Vy, som regulerer korleis togoperatørane 
kan prisa ordinære billettar, både einskildbillettar og 
30-dagarsbillett. Desse føresegnene skal sikra at ordinære 
billettar på Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og andre 
jernbanestrekningar ikkje blir dyrare enn i dag. Vidare er 
det minstekrav for sosiale rabattordningar på reiser in-
nanlands for å sikra rimelegare billettar til utvalde grup-
per (barn, studentar og honnør).

 Direktoratet regulerer ikkje rabattane til selskapa då 
dette er kommersielle fridommar innanfor dei nemnde 
avtalane. Trafikkavtalane inneheld likevel sterke incita-
ment til trafikkvekst ved at togselskapa beheld billet-
tinntektene. Hensikta med dette er å motivera selskapa 
til å tiltrekka seg fleire reisande. Ulike rabattordningar 
utover dei avtalefesta ordningane er, basert på røynsle, eit 
effektivt tiltak for å få endå fleire til å reisa med tog. Som 
representanten Mosleth er inne på: Pris kan vera avgjer-
ande for om folk vel tog framfor fly eller bil. Samstundes 
er det viktig at togselskapa er innovative når det gjeld å ut-
vikla tilleggsprodukt som kundane ønskjer og etterspør, 
og som dei er villige til å betala ekstra for.
 Det ligg til togselskapa sjølv, ut frå marknadsmessige 
vurderingar, å avgjera sin eigen kommersielle rabattstruk-
tur og kor mange lågprisbillettar dei legg ut for sal, til 
dømes ordningar som årskort og kundekort. Innanfor 
dei enkelte fjerntogtrekningane, til dømes frå Stavanger 
til Kristiansand, eller frå Kristiansand til Oslo, ser vi at lå-
gaste pris med Go-Ahead Norge dei første månadene etter 
trafikkstart ligg omtrent på same nivå som Vy sin mini-
pris. Det er når reisa går over begge desse strekningane at 
prisane kan bli noko høgare enn dagens minipris. I den sa-
manhengen er det viktig å påpeika at det er ein beskjeden 
del av kundane på Sørlandsbanen dette gjeld: Berre tre 
prosent av dagens kundar reiser i kombinasjon med anna 
fjerntogstrekning, og for kundar som kjøper minipris på 
denne reisa kan billettprisen bli dyrare. For kundar med 
ordinære billettar og sosiale rabattar blir det ingen end-
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ringar. Vidare er det ca. fem prosent av kundane på Sør-
landsbanen som reiser til/frå intercity-strekningane, og 
kundar med miniprisbillett vil for denne kombinasjonen 
òg kunne oppleva ein prisauke. Men prisauken for denne 
gruppa blir lågare sidan minipris har mindre priseffekt på 
kortare strekningar.

 Utforminga av trafikkavtalane motiverer òg togsel-
skapa til å samarbeida om å utvikla gode pristilbod når 
reisa skjer med to selskap fordi begge er tente med å få 
fleire reisande. Go-Ahead Norge har allereie signalisert at 
selskapet på sikt ønskjer å sjå på samarbeid om gjennom-
gåande rabattering.

SPØRSMÅL NR. 414

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Torleif Hamre
Besvart 11. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Et mål for samhandlingsreformen var å redusere antall 
liggedøgn på sjukehus ved å overføre mer ansvar til kom-
munene. Som en konsekvens ser vi i dag at sjukehusene 
skriver ut svært sjuke, eller til og med døende pasienter.
 Anerkjenner helseministeren at praksis med så tidlig 
utskriving av pasienter fra sjukehusene har gått for langt, 
og hva vil helseministeren i så fall gjøre for at menneske-
lige hensyn skal tillegges større vekt i vurderingene?

Begrunnelse:

I det siste har vi hatt mange mediesaker om de store 
såkalte «dagbøtene» mange kommuner betaler for 
pasienter som blir liggende på sjukehus etter at spesial-
isthelsetjenesten har vurdert dem som utskrivningsklare. 
Den økonomiske sida av denne saken har jeg tatt opp 
flere ganger tidligere, blant annet i skriftlige spørsmål til 
helseministeren av 7.6.2019 og 27.11.2019 og i budsjet-
tdebatten i Stortinget 27. november 2019. Men saken har 
i høyeste grad også menneskelig side. Mange sjuke men-
nesker i sårbare situasjoner opplever mye flytting fram 
og tilbake mellom sjukehus, kommunale mottaksplasser, 
hjem – og reinnleggelser. Ikke minst for eldre pasienter 
kan dette innebære store belastninger. Mye tyder på at 
overføringshastverket i mange tilfeller har blitt for stort.
 I VG 28.11.2019 kan vi lese om at Bærum kommune 
rett og slett setter av betydelige beløp til «dagbøter» i sitt 
kommunebudsjett – ikke av mangel på egen mottak-
skapasitet, men for å kunne ta større menneskelige hen-
syn til kommunens innbyggere i en utsatt situasjon. Kom-
munalsjef for pleie og omsorg Morten Svarverud uttaler 
til avisa:

 «Mange av disse pasientene er døende eller i livets siste fase. 
Hvis sykehuset mener at de kan dø i morgen eller i ambulansen 
fra sykehuset til sykehjemmet, da flytter vi dem ikke, med min-

dre de selv eller pårørende ønsker det. Vi lar dem bli på sykehu-
set og betaler for det.»

 Dette er en prisverdig holdning fra Bærum kom-
munes side. Men kommuner som ikke er blant landets 
rikeste, vil kanskje ikke like enkelt kunne utvise samme 
grad av raushet. Og skal dette virkelig være et spørsmål 
om den enkelte kommunens økonomiske handlingsrom? 
Hvis kriteriene for utskriving tilsier at pasienter mot eget 
ønske skal kunne sendes ut «hvis sykehuset mener at de 
kan dø i morgen eller i ambulansen fra sykehuset til syke-
hjemmet», er det ikke da noe galt med kriteriene? Her kan 
jeg ikke forstå annet enn at åpenbare menneskelige hen-
syn ikke har fått nok plass i vurderingsgrunnlaget. Jeg vil 
derfor oppfordre helseministeren til å ta initiativ som kan 
sikre en rausere praksis ved sjukehusene.

Svar:

Pasienten skal være trygg på at overføring mellom helsein-
stitusjoner skjer innenfor forsvarlige rammer. Pasienten 
må være i en tilstand som muliggjør en verdig utskrivning, 
og nødvendige helseopplysninger skal følge med slik at 
pasienten kan få forsvarlig oppfølging.
 I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 har 
regjeringen foreslått å etablere 19 helsefellesskap mel-
lom kommuner og helseforetak. Regjeringen inngikk en 
avtale med KS om innføring av helsefellesskapene 23. ok-
tober. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, 
pasienter og brukere skal møtes for å planlegge og utvikle 
tjenestene sammen og finne gode lokale løsninger.
 Regjeringen og KS er enige om at helsefelleskapene 
må prioritere tjenestene til disse fire pasientgruppene: 
Barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og 
rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere 
kroniske lidelser.
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 Ordningen med kommunal betalingsplikt har hatt ef-
fekt. Derfor vil jeg ikke fjerne den nå. Men jeg er åpen for å 
vurdere dette hvis helsefellesskapene fungerer etter hen-
sikten. I første omgang viderefører jeg satsene på dagens 
nivå.
 Jeg har bedt Helsedirektoratet om å utrede hva som 
er en god utskrivningsprosess og foreslå eventuelle en-
dringer i nasjonale rammevilkår, blant annet i forskrift 

om utskrivningsklare pasienter, relevant veileder, styring-
sinformasjon, finansieringsordninger og digitale forutset-
ninger.
 Ellers vil jeg oppfordre helseforetak og kommuner til 
å bruke de inngåtte samarbeidsavtalene aktivt. Hvis man 
bare aksepterer det som kommer fra den ene eller den an-
dre, er det pasienten som taper til slutt.

SPØRSMÅL NR. 415

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes
Besvart 6. desember 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Markedet for norske statsobligasjoner er lite sammen-
lignet med andre land. Statsobligasjoner er aktiva med 
lav risiko, og knapphet på disse gjør at mange investerer 
i eiendom i stedet. Etterspørselen etter «grønne obligas-
joner» er økende i finanssektoren, og grønne obligasjoner 
kan bli sentrale i Norges Banks markedsoperasjoner fre-
mover pga. av klimarisiko.
 Har regjeringen vurdert å øke tilbudet av statsutstedte 
obligasjoner, for eksempel flere grønne obligasjoner utst-
edt av statsbanksektoren?

Svar:

Staten låner først og fremst for å finansiere statlige utlån-
sordninger, men også i noen grad for å dekke forfall av 
eksisterende gjeld og for at staten skal ha en tilstrekkelig 
kontantbeholdning. Det legges også vekt på at statens op-
plåning så langt som mulig skal bidra til å opprettholde 
og utvikle velfungerende og effektive finansmarkeder i 
Norge. De statlige utlånsordningene som finansieres gjen-
nom opptak av statsgjeld inkluderer blant annet Statens 
lånekasse for utdanning, Husbanken, boliglånsordningen 
i Statens pensjonskasse og Eksportkreditt Norge.
 Såkalte «grønne» obligasjoner er obligasjoner som er 
utstedt for å finansiere konkrete enkeltprosjekter som har 
en klar miljøprofil. Innretningen av den statlige gjeldsfor-
valtningen innebærer at statens innlån ikke er øremerket 
bestemte institusjoner eller konkrete enkeltprosjekter, 
herunder prosjekter med en klar miljøprofil, men er ge-
nerelle innlån til statsbankene. Utstedelse av «grønne» 
obligasjoner har derfor ikke vært vurdert for statsbankse-
ktoren.
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SPØRSMÅL NR. 416

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Nina Sandberg
Besvart 3. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Mener Kunnskapsdepartementet at Utdanningsdirek-
toratet har tolket loven feil i de 14 klagesakene der klager 
har fått medhold hos departementet?

Begrunnelse:

I følge Aftenpostens artikler har Erna Solbergs (H) regjer-
ing godkjent opprettelsen av 14 nye privatskoler – mot 
Utdanningsdirektoratets vedtak. I åtte av disse 14 sakene 
sier kommunene at det vil gi dem økonomiske problemer 
og svekke skoletilbudet.
 Advokatfirmaet Raugland, med noen av Norges frem-
ste eksperter på utdanningsrett som blant annet har 
forfattet Rettsdatas kommentar til friskoleloven, har gitt 
noen juridiske vurderinger for Utdanningsforbundet i 
forbindelse med sakene om etablering av friskoler og KDs 
omgjøringsvedtak, som var omtalt i Aftenposten 12. og 
14. november. Advokatfirmaet peker blant annet på at 
de 14 vedtakene der Kunnskapsdepartementet har gitt 
klager medhold er svakt begrunnet.
 Loven bestemmer at friskoler «skal ikkje få godkjen-
ning» når det kan få negative konsekvenser for det offent-
lige tilbud, hvilket betyr at dette ikke er et skjønnsmoment. 
Derimot kan kanskje spørsmålet om det får konsekvenser 
for det offentlige skoletilbudet ha flere skjønnsmomenter 
i seg. Vi antar at konsekvensene må fremstå som reelle og 
sannsynlige og av en viss betydning, og at de lokale my-
ndigheters vurdering av konsekvenser må tillegges stor 
vekt, særlig når fagdirektoratet også avgjør søknadene på 

slike premisser. Vi stiller derfor spørsmål ved om lokale 
myndigheters vurdering er tilstrekkelig vektlagt.

Svar:

I søknadssaker om godkjenning etter friskoleloven fatter 
Utdanningsdirektoratet førsteinstansvedtak, mens de-
partementet er klageinstans. Begge instanser utøver sin 
myndighet innenfor de rammer som følger av friskolel-
oven med forskrifter, samt forvaltningsloven. Det er de-
partementets oppgave som klageinstans å prøve alle sider 
av saken, herunder direktoratets skjønnsutøvelse. Dette 
følger av forvaltningsloven § 34.
 Det ligger i klageordningens natur at klageorganet 
i enkelte saker vil komme til et annet resultat enn un-
derinstansen. Jeg vil understreke at dette ikke betyr at 
direktoratet har anvendt loven feil. På generelt grunnlag 
vil jeg fremheve at de fjorten omgjøringsvedtakene som 
representanten viser til, er gitt en grundig behandling i 
departementet i samsvar med forvaltningslovens krav til 
saksopplysning og kontradiksjon. Som alltid i slike saker 
vurderte departementet nøye alle relevante momenter, 
herunder innsigelsene fra vertskommunen/vertsfylket 
opp mot friskolelovens bestemmelser. I de aktuelle fjorten 
sakene landet departementet etter en bred skjønnsmes-
sig vurdering på omgjøring. Klagesakene ble behandlet på 
grunnlag av de opplysninger som forelå på behandlingst-
idspunktet.
 Hva angår departementets konkrete vurderinger og 
begrunnelser i de fjorten klagesakene viser jeg til det en-
kelte vedtak.

SPØRSMÅL NR. 417

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg
Besvart 3. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Mener Kunnskapsdepartementet at nedleggelse av skoler, 
svekkelse av det offentlige skoletilbudet og store økono-
miske problemer for offentlige skoler ikke er å regne som 

alvorlige konsekvenser for det offentlige skoletilbudet, 
og hvor mener i så fall departementet grensen går for å 
regnes som «alvorlige konsekvenser for det offentlige sko-
letilbudet»?
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Begrunnelse:

Friskoleloven ble strammet inn av Stoltenberg-regjerin-
gen i 2007. I dag slår lovens § 2-1 om godkjenning fast at:

 «Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringen 
vil medføre negative konsekvenser for det offentlege skoletilbo-
det, eller andre særlege grunner tilsier at skolen ikkje bør god-
kjennast».

 Ifølge Aftenpostens artikler har at Erna Solbergs (H) 
regjering godkjent opprettelsen av 14 nye privatskoler – 
mot Utdanningsdirektoratets vedtak. I 8 av disse 14 sak-
ene sier kommunene at det vil gi dem økonomiske prob-
lemer og svekke skoletilbudet.

Svar:

Friskoleloven slår fast at godkjenning ikke skal gis dersom 
dette vil føre til negative konsekvenser for kommunen 
eller fylkeskommunen der den aktuelle skolen skal ligge. 
Kommunen/fylkeskommunen har rett til å uttale seg før 
det gis godkjenning, og denne uttalelsen er relevant for 
vurderingen av om godkjenning skal gis. Jeg vil likevel 
peke på at uttalelsen ikke alene er avgjørende for utfallet 
av søknaden. Dette følger klart av forarbeidene til loven, jf. 
blant annet Innst. O nr. 88 (2006-2007) hvor det heter i en 
flertallsmerknad (AP, SV, KrF og SP): «Flertallet har merket 
seg at uttalelsen fra vertskommunen eller vertsfylket ikke 
skal være avgjørende for om en søknad skal innvilges eller 
ikke. Det er lovens mening å legge til rette for alternative 

skoler. Flertallet mener at et nei til en søknad ikke kan be-
grunnes med budsjettsituasjonen.»
 Ved vurderingen av en uttalelse fra kommunen/fylke-
skommunen er det avgjørende hvor godt de negative kon-
sekvensene er sannsynliggjort. Også dette følger tydelig 
av forarbeidene til loven, jf. Prop. 84 L (2014-2015) punkt 
5.4.8.
 Når departementet behandler klagesaker vurderer vi 
nøye uttalelsen fra kommunen/fylkeskommunen. I en-
kelte tilfeller kan det som ledd i klagebehandlingen være 
behov for å innhente supplerende opplysninger fra kom-
munen/fylkeskommunen for å opplyse saken best mulig. 
Ofte er det også nødvendig for departementet å foreta 
selvstendige undersøkelser for å opplyse saken.
 I egenskap av å være klageinstans skal departementet 
prøve alle sider av saken, herunder direktoratets skjønn-
sutøvelse. Ved behandlingen av klagesaker står vi ofte 
overfor krevende avveininger mellom hensynet til vert-
skommunen og vertsfylket på den ene siden, og hensynet 
til lokale ønsker om å etablere en friskole på den andre si-
den. I mange saker har vertskommunen og den som søker 
om godkjenning ulike påstander om hvilke konsekvenser 
etablering vil ha for lokalsamfunnet. Når vi vurderer den 
enkelte klagesak forsøker vi alltid å finne en god balanse 
mellom disse hensynene og de ulike argumenter og på-
stander som er reist i saken.
 Spørsmålet om hvor grensen går for at noe skal regnes 
som «alvorlige konsekvenser for det offentlige skoletilbu-
det» avgjøres etter en konkret og grundig vurdering i hver 
enkelt klagesak.

SPØRSMÅL NR. 418

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Besvart 6. desember 2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Spørsmål:

Er statsråden trygg på at Naturskadefondet har handsama 
grunneigarar i Fortunsdalen likt ved utmåling av erstat-
ning gjennom like satsar i verdifastsetjinga og like satsar 
i utmåling av erstatning, og kvifor har Naturskadefondet 
ved erstatningsutbetalinga etter flommen i Fortunsdalen 
avgjort at den mellombelse taksten skal leggjast til grunn 
og ikkje den endelege taksten?

Grunngjeving:

Etter flommen i Fortunsdalen i oktober 2018 har grunnei-
garar hatt eit stort arbeid i å rette opp alle skadane på hus 
og innmark. Dei har fått erstatning, men etter mine op-
plysningar er det misnøye med måten Naturskadefondet 
har utført sitt arbeid.
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Svar:

Eg er kjend med saka som representanten Navarsete syn-
er til, både gjennom media og spørsmål frå stortingsrep-
resentantar.
 Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstat-
ningsloven) inneheld reglar om den statlege naturskade-
ordninga. Landbruksdirektoratet er ansvarleg styresmakt, 
og gjer vedtak om erstatning. Klagenemnda for natur-
skadesaker (klagenemnda) avgjer eventuelle klager etter 
ordninga.
 Eg er kjend med at det i denne saka har vore ein disk-
usjon om dei ulike rapportane om skadetakst. Når det 

gjeld bruken av takstrapportar følgjer det av reglane at 
taksten berre er rettleiande for Landbruksdirektoratet si 
avgjerd om erstatning.
 Direktoratet har etter ei samla vurdering utmålt er-
statninga med utgangspunkt i bruksverdien av skadeob-
jektet, slik det følgjer av lova. Saka har òg vore handsama 
i klagenemnda med same resultat som det opphavlege 
vedtaket.
 Eg er nyleg gjort merksam på at klagenemnda har 
vedteke å sjå på denne saka på nytt på nyåret.
 Eg vil understreke at klagenemnda er eit uavhengig 
forvaltningsorgan og departementet har ikkje høve til in-
struere nemnda.

SPØRSMÅL NR. 419

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Lise Christoffersen
Besvart 6. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Hvorfor har ikke regjeringen holdt sitt løfte til togpas-
sasjerene om at anbudsutsetting av jernbanestrekninger 
i Norge verken skulle påvirke billettsystemer, rutetilbud 
eller priser i negativ retning?

Begrunnelse:

15. juni 2015 behandlet Stortinget Meld. St. 27 (2014-
2015) På rett spor - reform av jernbanesektoren.
 Undertegnede stilte i debatten en rekke spørsmål 
til daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 
vedrørende konsekvensene av en anbudsutsetting for 
billettsystemer, rutetilbud og priser. Høsten før hadde de 
daværende regjeringspartienes samferdselspolitiske tal-
sperson i Stortinget, stortingsrepresentant Linda Hofstad 
Helleland, et utspill i VG, der hun på regjeringspartienes 
vegne var klar til å knuse NSB-monopolet med "blå-blå" 
slegge.
 På denne bakgrunn stilte jeg spørsmål til statsråden 
om hva som kommer til å skje med årskort, kundekort og 
periodebilletter på NSB, nå Vy, f.eks. mellom Drammen og 
Oslo. Betyr det at kundekortet blir mindre verdt enn i dag, 
dvs. ikke lenger gjelder på de strekningene som skal oper-
eres av andre selskaper? Betyr det at rutetilbudet svekkes 
fordi passasjerer med periodebillett/årskort på NSB/Vy 
må stå over de avgangene som er satt bort til andre? Kort 
sagt - hvordan hadde regjeringa tenkt å hindre at togtilbu-
det ble dyrere og dårligere når den blå-blå slegga falt?

 Statsråden svarte at det ikke var snakk om noen 
oppsplitting. Videre at mine spørsmål viste at jeg tyde-
lig ignorerte det han hadde sagt i sitt første innlegg: "Det 
ligger ingenting i denne reformen som vi har nå, som på-
virker prisene på billettene i seg selv." Det skulle blitt ett 
felles billettsystem. Det fantes intet grunnlag for å stille de 
spørsmålene jeg gjorde.
 15. desember 2019 overtar Go-Ahead ansvaret for å 
betjene Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Til 
sommeren overtar SJ ansvaret på sju andre strekninger. 
Jeg har stilt de samme spørsmålene på nytt, nå til Vy 
kundesenter, og fått svar: Mitt årskort gjelder ikke lenger 
som kundekort på de strekningene som betjenes av andre 
enn Vy. Det blir mindre verdt. Det gis ingen kompensas-
jon for det. Jeg må stå over tog der årskortet ikke gjelder, 
eller løse ny billett for den strekningen jeg allerede har bil-
lett til. Rutetilbudet blir enten dyrere eller dårligere, stikk 
i strid med regjeringas løfte. I skrivende stund er det blitt 
kjent at også enkeltbilletter blir dyrere om man må bytte 
tog mellom ulike selskaper underveis.

Svar:

Konkurranseutsettinga av persontrafikken på jernbanen 
har som føremål å gje dei reisande eit togtilbod som er 
minst like bra som i dag, og som gjev togselskapa sterke 
incitament til å vidareutvikla og forbetra togtilbodet slik 
at endå fleire vel toget. Konkurransen om både Trafik-
kpakke 1 Sør og Trafikkpakke 2 Nord har vist at tilbodet 
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blir betre. Go-Ahead Norge skal vidareutvikla togtilbo-
det på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen med 
mellom anna fleire togavgangar på alle strekningane. 
SJ Norge, som vann av Trafikkpakke 2 Nord, har allereie 
forplikta seg til å auka talet på avgangar på Dovrebanen, 
Raumabanen og Saltenpendelen frå desember 2021. 
Avtalen med SJ Norge inneheld dessutan sju opsjonar om 
betringar i rutetilbodet (fleire avgangar) på fleire av lin-
jene som inngår i trafikkpakka. Regjeringa har lagt opp til 
at desse opsjonane kan utløysast innan utgangen av 2019, 
slik at tilbodsbetringane òg her kan innførast frå ruteter-
minskiftet i desember 2021.
 Det er føresegner i Jernbanedirektoratet sine trafikka-
vtalar, blant dei òg direktekjøpsavtalane med Vy, som reg-
ulerer korleis togoperatørane kan prisa ordinære billettar, 
både einskildbillettar og 30-dagarsbillettar. Desse føre-
segnene skal sikra at ordinære billettar på Sørlandsbanen, 
Nordlandsbanen og andre jernbanestrekningar ikkje blir 
dyrare enn i dag. Vidare er det minstekrav for sosiale ra-
battordningar på reiser innanlands for å sikra rimelegare 
billettar til utvalde grupper (barn, studentar og honnør).
 Det ligg til togselskapa sjølv, ut frå marknadsmessige 
vurderingar, å avgjera sin eigen kommersielle rabattstruk-
tur og kor mange lågprisbillettar dei legg ut for sal, til 
dømes ordningar som årskort og kundekort. Trafikka-
vtalane inneheld sterke incitament til trafikkvekst ved at 
togselskapa beheld billettinntektane. Hensikta med dette 
er å motivera selskapa til å tiltrekka seg fleire reisande. 

Ulike rabattordningar utover dei avtalefesta ordningane 
er, basert på røynsle, eit effektivt tiltak for å få endå fleire 
til å reisa med tog.
 Innanfor dei enkelte fjerntogtrekningane, til dømes 
frå Stavanger til Kristiansand, eller frå Kristiansand til 
Oslo, ser vi at lågaste pris med Go-Ahead Norge dei første 
månadene etter trafikkstart ligg omtrent på same nivå 
som Vy sin minipris. Det er når reisa går over begge desse 
strekningane at prisane kan bli noko høgare enn dagens 
minipris med Vy. I den samanhengen er det viktig å påpei-
ka at det er ein beskjeden del av kundane på Sørlandsba-
nen dette gjeld: Berre tre prosent av dagens kundar reiser 
i kombinasjon med anna fjerntogstrekning, og for kund-
ar som kjøper minipris på denne reisa kan billettprisen 
bli dyrare. For kundar med ordinære billettar og sosiale 
rabattar blir det ingen endringar. Vidare er det ca. fem 
prosent av kundane på Sørlandsbanen som reiser til/frå 
intercity-strekningane, og kundar med miniprisbillett vil 
for denne kombinasjonen òg kunne oppleva ein prisauke. 
Men prisauken for denne gruppa blir lågare sidan mini-
pris har mindre priseffekt på kortare strekningar.
 Utforminga av trafikkavtalane motiverer òg togsel-
skapa til å samarbeida om å utvikla gode pristilbod når 
reisa skjer med to selskap fordi begge er tente med å få 
fleire reisande. Go-Ahead Norge har allereie signalisert at 
selskapet på sikt ønskjer å sjå på samarbeid om gjennom-
gåande rabattering.

SPØRSMÅL NR. 420

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Jorodd Asphjell

Besvart 6. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Hvor mange av Utdanningsdirektoratets vedtak på 
søknader om å opprette privatskoler i perioden oktober 
2013-2019 er klaget inn til henholdsvis Utdanningsdirek-
toratet eller Kunnskapsdepartementet; hvor mange skol-
er har fått omgjort vedtaket til godkjenning/avslag etter 
klage, og hvilke skoler gjelder dette?

Begrunnelse:

I følge Aftenpostens artikler har Erna Solbergs (H) regjer-
ing, godkjent opprettelsen av 14 nye privatskoler – mot 
Utdanningsdirektoratets vedtak. I 8 av disse 14 sakene sier 

kommunene at det vil gi dem økonomiske problemer og 
svekke skoletilbudet.
 Vi ber om at det fremgår hvem som har klaget inn sak-
en til direktoratet eller departementet.

Svar:

Det er Utdanningsdirektoratet som er førsteinstans for 
behandling av søknader om godkjenning av nye friskoler. 
Både skoler som søker og vertskommunen/vertsfylket har 
klagerett. Klage på direktoratets vedtak skal sendes direk-
toratet for behandling. Dersom direktoratet oppretthold-
er vedtaket sitt, oversendes saken til departementet for 
endelig klagebehandling. Dersom direktoratet tar klagen 
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til følge og omgjør sitt vedtak, avsluttes saken i direktora-
tet og blir ikke oversendt til departementet.
 I en oversikt jeg nå har fått fra direktoratet (vedlagt) 
fremgår det at direktoratet selv har omgjort 13 avslag et-
ter klage og gitt godkjenning. Disse sakene er dermed ikke 
videresendt departementet for klagebehandling.
 Oversikten fra direktoratet viser at departement-
et i den aktuelle perioden har behandlet 70 klager som 
gjelder Utdanningsdirektoratets avslag på søknader om 
godkjenning av nye skoler, og at departementet har stad-
festet direktoratets vedtak om avslag i 53 av disse sakene. 
En klage ble trukket mens saken var til behandling i de-
partementet. Klagesaker som nå ligger til behandling i de-
partementet, er ikke medregnet her.
 Jeg gjør oppmerksom på at systemet for registrering 
av klagesaker i direktoratet ikke har gjort det mulig å 
hente ut sikre opplysninger om klagesaksbehandlingen 
automatisk. Opplysningene er hentet ut manuelt. Jeg må 
derfor ta et forbehold om at det kan være et mindre avvik 
i oversikten. I denne forbindelse vil jeg vise til at depar-
tementet på tidligere forespørsler fra Aftenposten, ved en 
feil har oppgitt at departementet i perioden oktober 2013 
til 2019 har stadfestet direktoratets vedtak om avslag på 
godkjenning i 9 saker, noe som altså viser seg å være et 
langt lavere tall enn det faktiske.
 Jeg presiserer at det er flere grunner til at en søknad 
blir avslått. Søker-skolen må oppfylle alle krav i friskolel-
oven, blant annet kravet til læreplaner. Det er derfor vik-
tig å være oppmerksom på at det ligger flere årsaker bak 

avslagene i de 53 sakene enn vurderingen om etablering 
av skolen vil gi negative konsekvenser for den offentlige 
skolestrukturen.
 Departementet har omgjort Utdanningsdirektoratets 
vedtak om avslag og gitt godkjenning til disse skolene:
• Alteren Montessoriforening
• CREATE Lillehammer kreative videregående skole
• Heltberg barne- og ungdomsskole
• Idrettsskolen
• Idrettsungdomsskolen Lerkendal
• Kongsvinger Montessoriskole
• Norges Realfagsgymnas Bærum
• Norsk Restaurantskole
• Oasen skole Flekkefjord
• Overhalla Montessoriskole
• Sandnes Montessoriskole
• Stord Kristne skule
• Wang Toppidrett Romerike
• Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen
Det er søker-skolen som har påklaget vedtaket i disse 
fjorten sakene.
 I samme periode har departementet omgjort direk-
toratets vedtak om godkjenning av to skoler – Mødre for 
muslimsk grunnskole og Sør-Odal Montessoriskole. I dis-
se sakene var det kommunen som klaget på direktoratets 
vedtak om godkjenning. I disse to sakene la departemen-
tet avgjørende vekt på kommunens innsigelser og omg-
jorde direktoratets godkjenningsvedtak.
Vedlegg til svar

SPØRSMÅL NR. 421

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Jorodd Asphjell

Besvart 4. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Er Kunnskapsdepartementet enig i at etableringen av de 
nye privatskolene isolert sett kan ha negative konsekven-
ser for det offentlige skoletilbudet, som i Overhalla?

Begrunnelse:

I følge Aftenpostens artikler har Erna Solbergs (H) regjer-
ing godkjent opprettelsen av 14 nye privatskoler – mot 
Utdanningsdirektoratets vedtak. I 8 av disse 14 sakene sier 
kommunene at det vil gi dem økonomiske problemer og 
svekke skoletilbudet.

 En privatskole kan bli dyrt for en liten kommune. 
Overhalla kommune i Trøndelag får som en konsekvens 
av omgjøringsvedtaket regjeringen har gjort, 4-5 million-
er kroner mindre i kommunebudsjettet, og snart starter 
jobben med å kutte åtte, ni årsverk i tjenestene til innbyg-
gerne, ifølge Aftenposten.

Svar:

Friskolelovens formål er å medvirke til at det kan op-
prettes og drives friskoler, slik at foreldre og elever kan 
velge andre skoler enn de offentlige. Godkjenningsmyn-

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2019-2020/dok15-201920-0420-vedlegg.pdf
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digheten er lagt til Utdanningsdirektoratet, og departe-
mentet er klageinstans for vedtak som blir påklaget.
 Det følger av friskoleloven at det ikke skal gis godkjen-
ning dersom etablering av friskolen vil ha negative konse-
kvenser for det offentlige skoletilbudet i vertskommunen/
vertsfylket. Uttalelsen fra vertskommunen/vertsfylket er 
dermed relevant for vurderingen av om en skole skal få 
godkjenning eller ikke. Jeg vil likevel peke på at uttalels-
en ikke alene er avgjørende for utfallet av søknaden. Dette 
følger klart av forarbeidene til loven, jf. blant annet Innst. 
O nr. 88 (2006-2007) hvor det heter i en flertallsmerknad 
(AP, SV, KrF og SP):

 «Flertallet har merket seg at uttalelsen fra vertskommunen 
eller vertsfylket ikke skal være avgjørende for om en søknad 
skal innvilges eller ikke. Det er lovens mening å legge til rette for 
alternative skoler. Flertallet mener at et nei til en søknad ikke 
kan begrunnes med budsjettsituasjonen.»

 Ved vurderingen av en uttalelse fra kommunen/fylke-
skommunen er det avgjørende hvor godt de negative kon-
sekvensene er sannsynliggjort. Også dette følger tydelig 
av forarbeidene til loven, jf. Prop. 84 L (2014-2015) punkt 
5.4.8.
 Den skjønnsmessige vurderingen som danner grun-
nlaget for om en skole skal få godkjenning er drøftet in-
ngående i lovens forarbeider, jf. blant annet Prop. 84 L 
(2014-2015) kap. 5.4.8. Vurderingen innebærer at det i 
hver enkelt sak må foretas en konkret avveining der de 
hensyn som taler for etablering av en friskole må veies 
mot hensynet til de offentlige skolene og driften av disse i 
vertskommunen eller vertsfylket.
 Når departementet behandler en klagesak prøver vi 
alle sider av saken i tråd med forvaltningslovens regler. 
Under klagebehandlingen legger vi til grunn alle sakens 
opplysninger, herunder kommunens/fylkeskommunens 
uttalelse om konsekvensene for den offentlige skolestruk-
turen, slik disse opplysningene foreligger på tidspunktet 
for klagebehandlingen
 Etter fast forvaltningspraksis vurderes det også om 
skolen kan få godkjenning med et lavere maksimalt 
elevtall enn skolen selv har søkt om - blant annet om det 
anses nødvendig for å redusere de negative konsekven-
sene for vertskommunen/vertsfylket.
 Departementet fattet 5. desember 2016 vedtak i 
klagesak om godkjenning av Overhalla montessoriskole. 
Dette var den tredje klagesaken vedrørende etablering 
av Overhalla montessoriskole (tidligere navn Moamarka 
montessoriskole). Utdanningsdirektoratets avslag på de 
første to søknadene ble stadfestet av departementet i ved-
tak av 17. september 2014 og 15. oktober 2015.
 Fra begrunnelsen i vedtaket av 5. desember 2016 kan 
blant annet siteres:

 «Klager har anført at et nytt forhold er kapasitetsut-
fordringer ved Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS). 
I behandlingen av den forrige klagen fra Overhalla Montes-

soriskole innhentet departementet uttalelse fra Overhalla 
kommune vedrørende blant annet

 elevkapasiteten ved OBUS. På dette tidspunktet var OBUS 
akkurat ferdig bygd og skulle tas i bruk, og kommunens vurder-
ing var da at elevkapasiteten ved skolen så ut til å kunne være 
tilstrekkelig de kommende årene. Med bakgrunn i klagers 
anførsel har departementet innhentet ny uttalelse fra Overh-
alla kommune om nåværende status for elevkapasiteten ved 
skolen. På bakgrunn av denne uttalelsen, samt medieoppslag 
og informasjon fra kommunens nettside, er departementets 
vurdering at situasjonen nå er noe endret.

 Spørsmålet er dermed hvilken betydning det bør få for 
vurderingen at kapasiteten ved OBUS er presset. I de tidligere 
vurderingene av søknaden om en ny montessoriskole i Overh-
alla kommune, har departementet lagt til grunn at en etabler-
ing av en friskole vil kunne påvirke byggingen av ny barneskole 
(OBUS) ved at den nye skolen ikke vil få det elevgrunnlaget 
som kommunen hadde planlagt med og at kommunen ikke 
fullt ut ville oppnå den økonomiske gevinsten som var bak-
grunnen for endringene i skolestrukturen og nedleggelse av 
Øysletta skole. Det fremdeles noe usikkerhet med hensyn til 
elevtallsprognoser og elevkapasitet. Det må etter departemen-
tets syn likevel være klart at det ikke lenger kan legges til grunn 
at kommunen vil få overskuddskapasitet av betydning ved 
OBUS ved etableringen av en friskole. Departementet anerk-
jenner synspunktet fra Overhalla kommune om at kommunen 
fremdeles har ansvar for alle som er bosatt i kommunen og at 
kommunen må ta høyde for det totale elevtallet i kommunen 
i sin planlegging. Samtidig kan ikke departementet se at usik-
kerhet vedrørende antall elever som vil velge en friskole er ves-
entlig annerledes en usikkerhet med hensyn til tilflytning mv. 
De ulike momentene som påvirker elevtallet i den offentlige 
skolen er noe kommunen må ta høyde for i sine vurderinger 
og planer vedrørende skolestruktur. Basert på opplysningene 
i saken, blant annet beregninger fra Overhalla kommune, leg-
ger departementet til grunn at det fremdeles vil kunne være et 
økonomisk tap for kommunen om friskolen etableres. Etter 
departementets syn er det usikkert hvor stort et eventuelt tap 
vil være. Ettersom det ikke lenger kan legges til grunn en over-
skuddskapasitet ved OBUS ved etableringen av en friskole, ans-
er departementet dessuten at kommunen nå i større grad enn 
tidligere har mulighet til å begrense det økonomiske tapet.

 Overhalla kommune har i sine beregninger av økonomi-
ske konsekvenser lagt til grunn at de fleste som vil søke seg til 
en eventuell montessoriskole på Øysletta, vil være barn som er 
bosatt i Overhalla kommune. Klager har anført at skolen også 
vil ha søkere fra

 nabokommunen og vist til interesse og søknader den har 
mottatt. Departementet legger til grunn at det omsøkte sko-
letilbudet trolig vil være mest aktuelt for barn som er bosatt i 
Overhalla kommune, selv om det muligens også vil være søkere 
fra nabokommunene.

 Søknaden fra Overhalla Montessoriskole gjelder for opptil 
60 elever fordelt på 1. til 10. trinn.

 Tidligere søknader har hatt samme elevtall, men gjaldt 
bare 1. til 7. trinn. Overhalla kommune har uttalt at utvidels-
en av trinn innebærer at kostnadsreduksjonen i den offentlige 
skolen blir mindre ettersom uttaket av elever per trinn blir mer 
marginalt, men at kommunens inntektstap vil være det samme 
ettersom dette er basert på et gitt beløp per elev. Departemen-
tet har forståelse for dette argumentet, men kan ikke se at utvi-
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delsen til 1. til 10. trinn vil få stor betydning for den økonomiske 
konsekvensen for kommunen.

 At Overhalla kommune er en liten kommune (per 1. april 
2016 var det 3.841 innbyggere), gjør kommunen sårbar for 
økonomiske konsekvenser. På den annen side er ikke kom-
munestørrelsen i seg selv et argument mot at det etableres en 
friskole. Departementet ser ut fra KOSTRA-tall at Overhalla 
kommune siden 2014 hatt en økning i netto driftsresultat. 
Tall fra 2015 viser at kommunen har et høyere driftsresultat (i 
prosent av brutto driftsinntekter) enn landsgjennomsnittet 
og at økningen også har vært større enn landsgjennomsnittet. 
Når det gjelder utgifter til grunnskole, har Overhalla kommune 
fremdeles noe høyere utgifter per innbygger (6-15 år) enn 
landsgjennomsnittet, men det har vært en nedgang i utgiftene 
til grunnskole siden 2015. Departementet anerkjenner at netto 
driftsresultat og utgifter til grunnskole ikke viser hele bildet av 
kommunens økonomiske situasjon. På den annen side er det 
heller ingen klare holdepunkter som tilsier at kommunen nå er 
i en særlig sårbar økonomisk situasjon.

 I tidligere behandlinger av søknader fra Overhalla Montes-
soriskole har departementet vurdert at etablering av en friskole 
i området hvor den nedlagte Øysletta skole lå, ville være uheldig 
i lys av den prosessen som har vært vedrørende skolestruktur og 
nedleggelser og at en godkjenning vil kunne undergrave kom-
munestyrets vedtak. Departementet anser at dette fremdeles 
er et relevant moment i saken. Samtidig anses tidsaspektet å 
ha betydning. Jo lengre tid som går mellom nedleggelse av den 
offentlige skolen og en eventuell etablering av en friskole, des-
to mindre vil etableringen bære preg av å være en omgjøring 
av kommunestyrets vedtak. Ettersom de aktuelle søkerne fra 
Overhalla kommune nå allerede går på den nye offentlige sko-
len, antar dessuten departementet at søknader til en ny mon-

tessoriskole nå i større grad vil være motivert av at skolen tilbyr 
en annen pedagogikk, og i mindre grad av geografisk beliggen-
het.

 Etter departementets vurdering er det fortsatt enkelte 
hensyn som taler imot at det bør gis godkjenning for etabler-
ing av en montessoriskole i Overhalla kommune. Overhalla 
kommune er en liten kommune og etableringen av en friskole 
kan medføre et økonomisk tap for kommunen. Det er derimot 
ikke risiko for at godkjenning vil medføre at en offentlig skole 
må nedlegges. Dessuten har de endrede forutsetningene med 
hensyn til kapasitet medført at departementet mener det ikke 
lenger kan legges til grunn at en etablering av en friskole vil bety 
at kommunen ikke får benyttet kapasiteten ved den nybygde 
skolen. Videre taler utviklingen i kommunens økonomi for at 
hensynet til økonomiske konsekvenser ikke lenger har samme 
vekt. Dessuten er det som i tidligere vurderinger av denne sak-
en, relevant at det ikke fra før finnes noen montessoriskole i 
Overhalla kommune. Etter en helthetlig vurdering finner de-
partementet at Overhalla Montessoriskole bør godkjennes.»

 Den aktuelle klagesaken ble behandlet av departe-
mentet før jeg ble kunnskaps- og integreringsminister. På 
samme måte som for saker behandlet i min tid som stats-
råd, legger jeg til grunn at saken har vært gjenstand for en 
grundig saksbehandling og har vært behandlet i samsvar 
med friskolelovens bestemmelser, og forvaltningslovens 
krav til saksopplysning og kontradiksjon. Klagesaken 
ble avgjort på grunnlag av de opplysninger som forelå 
på behandlingstidspunktet. Utover dette viser jeg til den 
nærmere saksfremstillingen i vedtaket.

SPØRSMÅL NR. 422

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Henriksen
Besvart 5. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Hvorfor ser ikke Kunnskapsdepartementet nedleggelse av 
en barneskole som sannsynlig i Flekkefjord, når rådman-
nen slår fast at det vil bli en realitet?

Begrunnelse:

I følge Aftenpostens artikler har at Erna Solbergs (H) reg-
jering godkjent opprettelsen av 14 nye privatskoler – mot 
Utdanningsdirektoratets vedtak. I 8 av disse 14 sakene sier 
kommunene at det vil gi dem økonomiske problemer og 
svekke skoletilbudet.
 Utdanningsdirektoratet avviste både søknaden og 
klagen til en privatskole i Flekkefjord. Aftenposten interv-

juer rådmannen, som i utgangspunktet ikke var bekym-
ret for søknaden fra den kristne privatskolen Oasen siden 
den var blitt avslått, noe kommunen mente var en riktig 
beslutning. En ny skole med plass til 180 elever ville føre 
til at minst én offentlig skole ville bli lagt ned. Flekkefjord 
har strevd med et synkende barnetall de siste årene, og 
skolene må fremover forberede seg på færre elever og 
mindre ressurser. Men ny skole i Flekkefjord ble likevel 
godkjent, og Kunnskapsdepartementet argumenterte 
med at de ikke så en nedleggelse som sannsynlig.

 «At vi må legge ned en barneskole, er ikke bare noe vi fryk-
ter. Nedleggelse vil bli en realitet. Her taper faglige og rasjonelle 
argumenter for politiske føringer», sier rådmannen til Aften-
posten.
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Svar:

Friskolelovens formål er å medvirke til at det kan op-
prettes og drives friskoler, slik at foreldre og elever kan 
velge andre skoler enn de offentlige. Godkjenningsmyn-
digheten er lagt til Utdanningsdirektoratet, og departe-
mentet er klageinstans for vedtak som blir påklaget.
 Det følger av friskoleloven at det ikke skal gis godkjen-
ning dersom etablering av friskolen vil ha negative konse-
kvenser for det offentlige skoletilbudet i vertskommunen/
vertsfylket. Uttalelsen fra vertskommunen/vertsfylket er 
dermed relevant for vurderingen av om en skole skal få 
godkjenning eller ikke. Jeg vil likevel peke på at uttalels-
en ikke alene er avgjørende for utfallet av søknaden. Dette 
følger klart av forarbeidene til loven, jf. blant annet Innst. 
O nr. 88 (2006-2007) hvor det heter i en flertallsmerknad 
(AP, SV, KrF og SP): «Flertallet har merket seg at uttalelsen 
fra vertskommunen eller vertsfylket ikke skal være avg-
jørende for om en søknad skal innvilges eller ikke. Det er 
lovens mening å legge til rette for alternative skoler. Fler-
tallet mener at et nei til en søknad ikke kan begrunnes 
med budsjettsituasjonen.»
 Ved vurderingen av en uttalelse fra kommunen/fylke-
skommunen er det avgjørende hvor godt de negative kon-
sekvensene er sannsynliggjort. Også dette følger tydelig 
av forarbeidene til loven, jf. Prop. 84 L (2014-2015) punkt 
5.4.8.
 Den skjønnsmessige vurderingen som danner grun-
nlaget for om en skole skal få godkjenning er drøftet in-
ngående i lovens forarbeider, jf. blant annet Prop. 84 L 
(2014-2015) kap. 5.4.8. Vurderingen innebærer at det i 
hver enkelt sak må foretas en konkret avveining der de 
hensyn som taler for etablering av en friskole må veies 
mot hensynet til de offentlige skolene og driften av disse i 
vertskommunen eller vertsfylket.
 Når departementet behandler en klagesak prøver vi 
alle sider av saken i tråd med forvaltningslovens regler. 
Under klagebehandlingen legger vi til grunn alle sakens 
opplysninger, herunder kommunens/fylkeskommunens 
uttalelse om konsekvensene for den offentlige skolestruk-
turen, slik disse opplysningene foreligger på tidspunktet 
for klagebehandlingen
 Etter fast forvaltningspraksis vurderes det også om 
skolen kan få godkjenning med et lavere maksimalt 
elevtall enn skolen selv har søkt om - blant annet om det 
anses nødvendig for å redusere de negative konsekven-
sene for vertskommunen/vertsfylket.
 Departementet fattet 8. juni 2018 vedtak i klagesak 
om godkjenning av Oasen skole Flekkefjord. Fra begrun-
nelsen i vedtaket kan blant annet siteres:

 «Det er spørsmålet om etablering av friskolen vil ha neg-
ative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet som skal 
vurderes av departementet. Hvis en skjønnsmessig vurdering 
tilsier at etablering av friskolen vil ha negative konsekvenser for 
vertskommunen, skal ikke skolen få godkjenning. Dette følger 
av lovens ordlyd, friskoleloven § 2-1 første ledd tredje punktum. 

Lovens forarbeider, Prop. 84 L (2014–2015) har i punkt 5.4.8 
en drøftelse av ulike momenter som må med i vurderingen 
av spørsmålet om en etablering vil ha negative konsekvenser. 
Hensynet til å etablere en friskole må veies opp mot hensynet 
til det offentlige skoletilbudet i vertskommunen.

 Flekkefjord kommune ønsker ikke etablering av en friskole 
i kommunen. Departementet har merket seg vurderingene fra 
kommunen, blant annet den anslåtte reduksjonen i kommun-
ens skolebudsjett og kommunens utfordringer i valget mellom 
å redusere antallet lærerstillinger vurdert opp mot nedleggelse 
av Søyland skole. Vi har også merket oss vurderingen knyttet til 
risikoen for at Hidra skole også må legges ned.

 Grunnet trekk i rammetilskuddet for hver elev som går på 
en friskole, vil en etablering av friskole bety tapte inntekter til 
drift av det offentlige skoletilbudet. Forarbeidene til loven in-
nebærer at departementet må gjøre en vurdering av hva kom-
munen må tåle av negative konsekvenser for at en søknad om 
etablering av en friskole må avslås.

 Per i dag foreligger det ikke konkrete planer om nedleg-
gelse av noen av de offentlige skolene i kommunen. Departe-
mentet finner det ikke sannsynliggjort at en eller flere av de 
offentlige grunnskolene i Flekkefjord kommune må legges ned 
dersom Oasen skole Flekkefjord blir etablert.

 Dersom elevtallet i kommunen i årene fremover vil synke, 
er dette en situasjon kommunen uansett må vurdere og finne 
løsninger på. Departementet viser til at endringer i skoletilbu-
det i en kommune skjer kontinuerlig, blant annet som følge av 
tilflytting og utflytting. Det kan derfor ikke være slik at enhver 
strukturmessig endring kommunen må gjøre vil føre til avslag 
på en søknad om godkjenning av friskole.

 I forarbeidene til friskoleloven er det vist til at kom-
munenes økonomi først og fremst har hatt betydning som 
selvstendig innsigelse for ROBEK-kommuner og for kommun-
er som nylig har vært på ROBEK-lista. Etter departementets syn 
vil imidlertid kommunens økonomi også være et relevant mo-
ment der etablering av en friskole vil legge vesentlige bindinger 
på skolestrukturen og dermed begrense kommunens evne til å 
foreta (om)prioriteringer mellom de ulike tjenesteområdene. 
Etter det som er opplyst i saken, har ikke Flekkefjord kommune 
besluttet endringer i skolestrukturen som vil bli påvirket av 
etablering av en friskole i den forstand at effekten av omstruk-
tureringen vil bli redusert. Departementet forstår imidlertid 
kommunen slik at det i løpet av de nærmeste årene kan bli be-
hov for å gjøre endringer i skolestrukturen, men da vel så mye 
med bakgrunn i synkende elevtall ved sentrumsskolene som 
følge av lavere fødselstall, enn som følge av etableringen av en 
friskole.»

 Klagesaken ble behandlet i samsvar med friskolel-
ovens bestemmelser, og forvaltningslovens krav til sak-
sopplysning og kontradiksjon. Klagesaken ble avgjort på 
grunnlag av de opplysninger som forelå på behandlings-
tidspunktet. Utover dette viser jeg til den nærmere saks-
fremstillingen i vedtaket.
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SPØRSMÅL NR. 423

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Martin Henriksen
Besvart 3. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Advokatfirmaet Raugland peker på at de 14 vedtakene 
der Kunnskapsdepartementet har gitt klager medhold er 
svakt begrunnet.
 Er departementet uenig i denne vurderingen, og kan 
man i så fall redegjøre for hvorfor dette ikke stemmer?

Begrunnelse:

Friskoleloven ble strammet inn av Stoltenberg-regjerin-
gen i 2007. I dag slår lovens § 2-1 om godkjenning fast at: 
«Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringen 
vil medføre negative konsekvenser for det offentlege sko-
letilbodet, eller andre særlege grunner tilsier at skolen ik-
kje bør godkjennast».
 I følge Aftenpostens artikler har at Erna Solbergs (H) 
regjering godkjent opprettelsen av 14 nye privatskoler – 
mot Utdanningsdirektoratets vedtak. I 8 av disse 14 sak-
ene sier kommunene at det vil gi dem økonomiske prob-
lemer og svekke skoletilbudet.
 Advokatfirmaet Raugland, med noen av Norges frem-
ste eksperter på utdanningsrett som blant annet har 
forfattet Rettsdatas kommentar til friskoleloven, har gitt 
noen juridiske vurderinger for Utdanningsforbundet i 
forbindelse med sakene om etablering av friskoler og KDs 
omgjøringsvedtak, som var omtalt i Aftenposten 12. og 
14.november.
 Etter advokatfirmaet Rauglands syn, er det ikke inter-
essekonflikt mellom paragrafene 1-1 og 2-1 i Opplæring-
sloven, da menneskerettshensynet i opplæringslovens 
formålsparagraf § 1-1, som er tuftet på menneskerettslov-
ens § 2, «slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar 
enn dei offentlege», ivaretas selv om det ikke er friskoler 
med statstilskudd i hver kommune. Valgmuligheten er 
med andre ord ikke stedbundet i loven. Det er ikke det 
offentliges ansvar å etablere friskoler for å ivareta formål-
sparagrafen. Det er heller ikke noe lovfestet krav til at det 
skal være friskole i hver kommune, og søknader om å op-
prette friskoler kan lovlig avslås på de i § 2-1 gitte hensyn.
 Loven bestemmer at friskoler «skal ikkje få godkjen-
ning» når det kan få negative konsekvenser for det offent-
lige tilbud, som betyr at dette ikke er et skjønnsmoment. 
Derimot kan kanskje spørsmålet om det får konsekvenser 
for det offentlige skoletilbudet ha flere skjønnsmomenter 
i seg. Vi antar at konsekvensene må fremstå som reelle og 
sannsynlige og av en viss betydning, og at de lokale my-
ndigheters vurdering av konsekvenser må tillegges stor 
vekt, særlig når fagdirektoratet også avgjør søknadene på 

slike premisser. Vi stiller derfor spørsmål ved om lokale 
myndigheters vurdering er tilstrekkelig vektlagt.

Svar:

Aftenposten hadde 12. november en artikkel om friskole-
saker. I denne artikkelen ble det fremsatt flere påstander 
om regjeringens friskolepolitikk som er uriktige, blant 
annet at flere av departementets vedtak om å innvilge 
oppstart av friskoler er svakt begrunnet og kan være 
lovstridige. Dette er alvorlige påstander som jeg ikke fikk 
anledning til å svare på før artikkelen sto på trykk.
 Jeg har merket meg at Aftenposten 15. november 
trykket en beklagelse der det står:

 "I artikkelen presenterte Aftenposten en juridisk vurdering 
av omgjøringsvedtakene. Hverken vurderingen eller konklus-
jonene fra vurderingen ble forelagt Kunnskapsdepartementet 
før publisering av artikkelen, slik god presseskikk tilsier. Konse-
kvensen ble at Kunnskapsdepartementet ikke hadde tilstrek-
kelig og korrekt grunnlag til å uttale seg om saken."

 Representanten viser til at advokatfirmaet Raugland 
har en vurdering av forholdet mellom opplæringsloven § 
1-1 og § 2-1. Jeg legger til grunn at henvisningen skal være 
til friskolelovens bestemmelser. Jeg gjør oppmerksom 
på at departementet ikke på noe tidspunkt har fått seg 
forelagt en eventuell juridisk redegjørelse fra advokatfir-
maet Raugland til Utdanningsforbundet, utover det vi har 
sett fra Aftenposten. Jeg kan naturligvis ikke kommentere 
en redegjørelse hverken jeg eller mitt embetsverk kjenner 
det fulle innholdet i.
 Jeg vil tydelig slå fast at jeg ikke er enig i påstanden 
om at de fjorten vedtakene som representanten viser til, 
er svakt begrunnet.
 Både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdeparte-
mentet utøver sin myndighet innenfor de rammene som 
følger av friskoleloven med forskrifter, samt forvaltning-
sloven. Som klageinstans skal departementet prøve alle 
sider av saker, herunder direktoratets skjønnsutøvelse. 
Dette følger av forvaltningsloven § 34. Det ligger i kla-
geordningens natur at klageorganet i enkelte saker vil 
komme til et annet resultat enn underinstansen. Det be-
tyr ikke at direktoratet har anvendt loven feil. I de sakene 
hvor departementet har omgjort vedtakene til direktora-
tet er dette fordi departementet i den skjønnsmessige 
vurderingen har vurdert saken annerledes enn direktora-
tet og landet på en annen konklusjon.
 De fjorten omgjøringsvedtakene er gitt en grundig be-
handling i departementet i samsvar med forvaltningslov-
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ens krav til saksopplysning og kontradiksjon. Som alltid 
i slike saker vurderte departementet nøye alle relevante 
momenter, herunder uttalelsene fra vertskommunen/
vertsfylket opp mot friskolelovens bestemmelser. Jeg vil 
understreke at klagesakene er behandlet på grunnlag av 
de opplysningene som forelå på behandlingstidspunktet. 

Utover dette viser jeg til saksfremstillingen og departe-
mentets begrunnelse i hvert av de fjorten vedtakene.
 Departementets vedtak i klagesaker kan bringes inn 
for domstolen av den som har rettslig klageinteresse. In-
gen av de fjorten omgjøringsvedtakene er brakt inn for 
domstolen.

SPØRSMÅL NR. 424

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Une Bastholm
Besvart 9. desember 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Det foreligger sterke indikasjoner på at Y-blokka har in-
ternasjonal verneverdi dekket av internasjonale kon-
vensjoner, så vel åpenbar som nasjonal fredningsverdi.
 Vil statsråden vurdere å verne hele eller deler av 
Y-blokka – gitt at Riksantikvaren ikke har godkjent rivin-
gen slik Stortinget har forutsatt?

Begrunnelse:

Under arbeide med landsverneplan for bl.a. regjering-
skvartalet, ble Y-blokka i 2010 satt i høyeste verneklasse 
1, og beskrevet som; meget gjennomført (møtereferat fra 
koordineringsmøte datert 13.10.2010). Landsverneplaner 
har bakgrunn i NOU 2002: pkt. 5.6.4 og er begrunnet i at; 
få av bygningene som staten eier, er fredet. Dette har sin 
bakgrunn i at Stortinget allerede på 1920-tallet forutsatte 
at staten ville ta vare på sin egen verdifulle bygningsmasse 
uten at det var nødvendig å frede den (kapittel 5). Historien 
har vist at Regjeringen ikke fulgte opp Stortingets forut-
setning, noe som har medført at et stort antall eiendom-
mer ble solgt eller ødelagt. Riksantikvaren er satt til å til å 
forvalte vår felles bygningsarv og har myndighet til å frede 
bygninger og anlegg for å sikre vern og hindre ødeleggelse. 
Riksantikvaren beskriver selv dette som viktig for å sikre 
et tverrsnitt av kulturminner fra hele landet som skal rep-
resentere forskjellige etniske og sosiale grupper, tidsepok-
er, næringsveier og virksomheter. Under vernearbeidet 
utdypet også Riksantikvaren at; Høyblokka og Y-blokka er 
de viktigste symbolbygningene for den moderne norske 
velferdsstaten etter krigen, og vernestatus og betydning 
ble bekreftet i verneklasse 1. I lov om kulturminner § 22 
er det allerede før NOU 2002:1 hjemmel for midlertidig 
fredning, og landsverneplan er et virkemiddel for effektiv-
isering av vern nedfelt i kongelig resolusjon av 15.08.2006. 
Resolusjonen omtaler betydningen av landsverneplan og 

virkningen av denne også i samband med rehabilitering 
og endring av bygningar. I tillegg synes det av retning-
slinjene tilknyttet resolusjonen, pkt. 3.5, som om eien-
dom som er fredet, eller klassifisert i verneklasse 1 i en 
landsverneplan er likestilt; Før ein set i gang bygningsmes-
sige arbeid på ein freda eigendom, tilsvarande verneklasse 
1 i ein landsverneplan, skal eigedomsforvaltaren vende 
seg til Riksantikvaren for råd og rettleiing. Tiltaket kan 
ikkje setjast i gang før det er godkjent av Riksantikvaren. 
Det kan derfor fastslås at Y-blokka uten motforestillinger 
har status som en fredet bygning, noe som i en hver annen 
sammenheng ville vært en helt avgjørende premiss for å 
ta vare på bygget. I NOU vedlegg 1, 2002:1 slås det også fast 
at; det har stor betydning at staten går foran som et godt 
eksempel når staten også er i posisjon til å pålegge andre 
krav og restriksjoner. Det er derfor sentralt å få tydeligg-
jort statens ansvar for egne kulturminner. Etter at saken 
nylig er begjæret gjenopptatt også under henvisning til 
Norges forpliktelser til å følge internasjonale konvensjon-
er om kulturminner – noe som forøvrig er definert i plan- 
og bygningslovens (pbl) §3-1 fjerde ledd; Planer skal bidra 
til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtal-
er innenfor lovens virkeområde – er det pekt på spesielt 
FN-konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter (ØSK) og Europarådets rammekonvensjon om 
kulturarvens verdi for samfunnet (27.10.2005). Planarbei-
det er utført som en statlig reguleringsplan der det ikke er 
anledning til å klage på planvedtaket – med argument om 
at departementet uansett er øverste klageinstans, hvilket 
i en sak med denne oppmerksomhet og betydning burde 
tilsi en ekstraordinær forsiktighet og respekt for mulige 
forpliktelser av denne typen. Det er forøvrig i planpros-
essen gjentagende pekt på manglende konsekvensutred-
ning av bygningens kulturminneverdi – noe som også et-
ter pbl utløses når bygningen er uomtvistelig verneverdig.



Dokument 15:3 –2019–2020  121

Svar:

Spørsmålet om Y-blokka har internasjonal verneverdi 
dekket av internasjonale konvensjoner er tatt opp med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet av Norske 
Arkitekters Landsforbund, Oslo Arkitektforening og Fort-
idsminneforeningen i en begjæring av 15. november i år 
om å omgjøre av rivingstillatelsen i Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus' vedtak. Kommunal- og moderniserings-
departementet har bekreftet at omgjøringsbegjæringen 
er tatt under behandling. Denne siden av problemstill-
ingene kommenteres derfor ikke nærmere.
 Regjeringskvartalet ble i perioden 2008 – 2011 be-
handlet som en egen delplan under landsverneplanar-
beidet for statens kulturhistoriske bygninger. Planen var 
utarbeidet av det daværende Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementet. Med unntak av S-blokka og R4, 
var Y-blokka sammen med de øvrige bygningene i regjer-
ingskvartalet foreslått plassert i verneklasse 1. Bygninger 
i verneklasse 1 ble vurdert som aktuelle fredningsobjek-
ter etter kulturminneloven. Det ble i løpet av juni 2011 
besluttet å oversende delplanen til Riksantikvaren for be-
handling etter kulturminneloven § 22a. Etter angrepet 22. 
juli ble fredningsprosessen stilt i bero i påvente av tekn-
iske undersøkelser av de skadete bygningene. Behandlin-
gen av delplanen ble ikke gjenopptatt etter dette.
 Landsverneplanene er dokumenter som innehold-
er sektorenes vernevurderinger over egne kulturhistor-

iske eiendommer. De er ikke del av en senere forskrifts-
fredning etter kulturminneloven § 22a. Selv om det ved 
en igangsatt fredningsprosess er ønskelig at de aktuelle 
kulturminnene behandles under hensyn til dette, er en 
uavsluttet fredningsprosess ikke ensbetydende med at 
det kreves tillatelse fra Riksantikvaren for å iverksette en 
eventuell riving.
 I landsverneplanarbeidet ble den internasjonale be-
tydningen av Y-blokka ikke vurdert. I etterkant av terro-
rangrepet den 22. juli 2011 har Riksantikvaren gjort en ny 
vurdering hvor de internasjonale verneverdiene ble kom-
mentert. I utredningen "Regjeringskvartalet: Riksantikva-
rens utredning om verneverdi og ny bruk" av 10. oktober 
2013 konkluderes det med at: "Y-blokka har internasjonal 
betydning i og med Picassos integrerte kunst" og "Byg-
ninger og kunst er integrert og kan ikke sees uavhengig 
av hverandre. Den integrerte kunsten er utført av noen av 
landets fremste kunstnere. Kunsten har stor internasjonal 
betydning med bidragene fra Pablo Picasso".
 Når det gjelder konsekvensutredning av bygningens 
kulturminneverdi, ble det i reguleringsplanarbeidet for 
nytt regjeringskvartal utført en egen delutredning om kul-
turminner og kulturmiljø. Delutredningen var blant de 
plandokumentene som var ute på høring og til offentlig 
gjennomsyn i juni 2016, og er et vedlegg til planbeskriv-
elsen med konsekvensutredning. Reguleringsplanen ble 
som kjent vedtatt av Kommunal- og moderniseringsde-
partementet i februar 2017.

SPØRSMÅL NR. 425

Innlevert 28. november 2019 av stortingsrepresentant Martin Henriksen
Besvart 5. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Hvor mange søknader har Utdanningsdirektoratet mot-
tatt om utvidelse av elevtall ved allerede godkjente friskol-
er i perioden oktober 2013 til 2019?

Begrunnelse:

Ber om en oversikt over hvilke skoler, hvor mange plasser 
søknadene gjelder, om søknaden er godkjent/avvist, om 
kommunen har uttalt seg positivt/negativt til utvidelse, 
om Utdanningsdirektoratets vedtak er klaget inn til hen-
holdsvis Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepar-
tementet, og hva utfallet av klagebehandlingen er.

Svar:

Jeg har lagt ved en oversikt fra Utdanningsdirektora-
tet som gir oversikt over søknader som er behandlet 
i perioden oktober 2013 frem til i dag, og som gjelder 
elevtallsutvidelser ved grunnskoler som er godkjent et-
ter friskoleloven. Jeg gjør oppmerksom på at systemet for 
registrering av saker som gjelder elevtallsutvidelser ikke 
er innrettet for å kunne hente ut den sammenstillingen 
av opplysninger som representanten etterspør, noe som 
betyr at opplysningene ikke kan hentes ut automatisk. 
Oversikten er derfor utarbeidet manuelt, og jeg må ta for-
behold om at den kan inneholde enkelte unøyaktigheter 
og avvik. Samlet sett gir den likevel et tilstrekkelig bil-
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de av omfanget av søknader om elevtallsutvidelser for 
grunnskoler og hvordan disse søknadene er behandlet i 
Utdanningsdirektoratet og i departementet og hvordan 
vertskommunen har vurdert søknaden. Oversikten viser 
at det er gjort ca. 70 vedtak totalt om elevtallsutvidelser 

ved eksisterende godkjente grunnskoler. For ordens sky-
ld gjør jeg oppmerksom på at oversikten ikke omfatter 
søknader der søkeren har trukket søknaden.
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SPØRSMÅL NR. 426

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Helge Orten
Besvart 29. november 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

Jeg viser til oppslaget med statsministeren i VG i går, 
28.11.19, og spør om det er startet et slikt arbeid i Sam-
ferdselsdepartementet, og om Samferdselsdepartement-
et på nåværende tidspunkt er kjent med saker der det er 
lagt til grunn feil tolking av EØS-retten?

Svar:

Ja, Samferdselsdepartementet er i gang med eit slikt ar-
beid.
 Ei sak som vil inngå i dette arbeidet er at Samferd-
selsdepartementet i samband med ei klagesak til ESA 
angåande rett til honnørrabatt har oppdaga at staten 
har tolka ei EU-forordning feil. Sidan 19. april 2018 har 

det vore ei sak mellom ESA og Noreg om fortolkinga 
av ei EU-forordning knytt til rett til honnørrabatt for 
EØS-borgarar på kollektivtransport med offentleg tilskot. 
I denne saka kom vi i januar fram til at vi hadde feiltolka 
forordninga, noko vi informerte ESA om i brev av 17. jan-
uar 2019. Samferdselsdepartementet følgde deretter opp 
NAV via Arbeids- og sosialdepartementet for å sjå til at 
nye saksbehandlingsrutinar kom på plass. 27. mai sendte 
Samferdselsdepartementet eit skriv til Arbeids- og so-
sialdepartementet om korleis honnørkortordninga skulle 
praktiserast i samsvar med EØS-avtalen. Praksisen til NAV 
vart så endra frå og med juli 2019.
 For å gjere rettane til borgarane tydelegare, har 
Samferdselsdepartementet bestemt at nytt Rundskriv 
N-3/2019 erstattar Rundskriv N-3/95. Det nye rundskrivet 
vert gjort offentleg i dag.

SPØRSMÅL NR. 427

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Besvart 5. desember 2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Spørsmål:

Mener statsråden at konsesjonslovens intensjon er brutt 
eller oppfylt når budet som vinner gjennom på Staur er 
så høyt over takst, mens andre bud som er beregnet ut fra 
eiendommens reelle landbruksmessige verdi, dermed blir 
uten mulighet til å vinne fram?

Begrunnelse:

Staur gård har en svært flott beliggenhet helt nede ved 
Mjøsa i Stange kommune. Stedet har en lang og stolt his-
torie. Der er noe av den eldste og beste kulturjorda i landet 
med historie helt tilbake til vikingetida. Gården var kirke-
gods under Hamarbispen fra 1577, og krongods fra 1600 
til 1660. Den ble så solgt til Statens Kornforretning, og se-
nere overtatt av Landbruks- og matdepartementet i 2001.
 Det har vært regjeringsforhandlinger på Staur fra 
1960 til 1980-tallet.

 Solberg-regjeringen har derimot besluttet å selge 
eiendommen.
 Forskjellen på taksten og det høyeste budet er svært 
stor. Taksten er 44 millioner kroner. Mens det høyeste 
budet ligger på 61 millioner kroner. Det er mer enn 33 % 
høyere enn taksten som beregnet ut fra avkastningen som 
landbrukseiendommen kan gi.
 Med et så stort avvik mellom landbruksfaglig takst og 
det høyeste budet, kan det bety at andre personer som har 
gitt bud ut fra hva som er mulig å leve av som aktive bruk-
ere på landbrukseiendommen, i realiteten blir utestengt. 
Dersom det blir resultatet, kan konsesjonslovens intens-
jon bli brutt.
 Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrol-
lere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt 
vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Et sen-
tralt mål er dermed å tilgodese framtidige generasjoner og 
den aktive landbruksnæringen. I dette tilfellet vil det der-
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for være særlig viktig å forhindre prisøkninger som bry-
ter med samfunnets mål for matproduksjon med aktiv og 
langsiktig forvaltning av jordressursene i Norge.

Svar:

Representanten viser i sin begrunnelse bl.a. til at 
spørsmålet må ses i lys av reglene i konsesjonsloven om 
priskontroll ved erverv av landbrukseiendom, og at det i 
dette tilfellet er viktig å hindre prisøkninger som bryter 
med samfunnets mål om aktiv og langsiktig forvaltning av 
jordressursene i Norge.
 Konsesjonslovens regler innebærer at det skal skje en 
etterfølgende kontroll av om erverv av konsesjonspliktig 
fast eiendom vil ivareta viktige samfunnsmessige hensyn 
og interesser. Den etterfølgende kontrollen gjelder også 
hvor staten er selger, slik som tilfellet er ved salg av Staur 
gård.
 Reglene om priskontroll i konsesjonsloven gjelder 
landbrukseiendom som skal nyttes til landbruksformål. 
Reglene innebærer at det skal foretas en vurdering av om 

den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling. I tillegg til landbruksdrift har Staur gård bl.a. 
vært drevet som kommersiell og forretningsmessig gjest-
egårdsvirksomhet med konferanser, møter, selskaper og 
overnatting. Det er kjøperen som må ta stilling til hvordan 
eiendommen skal brukes i framtida, og kjøperen må gi 
opplysninger om dette i søknaden om konsesjon.
 Kommunen har etter gjeldende regler avgjørelsesmy-
ndighet ved søknad om konsesjon. Kommunen skal i den 
forbindelse ta stilling til om ervervet forutsetter priskon-
troll. Hvis kommunen mener at ervervet krever priskon-
troll, skal kommunen ta stilling til om prisen er innen-
for rammene for priskontroll som går fram av rundskriv 
M-3/2002 Priser på landbrukseiendom ved konsesjon 
og rundskriv M-3/2017 Konsesjon, priskontroll og bop-
likt. Kommunen kan gi konsesjon selv om prisen overs-
tiger rammene i rundskrivene hvis en slik løsning etter en 
konkret vurdering kan gi "slike eier- og bruksforhold som 
er mest gagnlige for samfunnet", jf. konsesjonsloven § 1. I 
så fall må kommunen ta stilling til om tillatelsen vil få be-
tydning for prisnivået på andre landbrukseiendommer.

SPØRSMÅL NR. 428

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Eirik Sivertsen
Besvart 5. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Hvorfor valgte departementet å omgjøre vedtaket om 
ny privatskole i Hadsel når svak økonomi og en risiko 
for å miste hele elevgrunnlaget på ungdomsskoletrinnet 
gjorde at Utdanningsdirektoratet avslo søknaden om ny 
privatskole?

Begrunnelse:

I følge Aftenpostens artikler har at Erna Solbergs (H) reg-
jering godkjent opprettelsen av 14 nye privatskoler – mot 
Utdanningsdirektoratets vedtak. I 8 av disse 14 sakene sier 
kommunene at det vil gi dem økonomiske problemer og 
svekke skoletilbudet.
 I Hadsel kommune i Nordland ser vi et eksempel på 
dette. Oppvekstsjefen i Hadsel trodde ikke at søknaden 
om å starte en Montessoriskole i kommunen ville gå 
gjennom, og svak økonomi og en risiko for å miste hele 
elevgrunnlaget på ungdomsskoletrinnet gjorde at Utdan-
ningsdirektoratet avslo søknaden. Men Kunnskapsdepar-
tementet behandler klagen, snur vedtaket og godkjenner 

montessoriskolen. «Dette er jo et vedtak fattet av direk-
toratet. Likevel blir vedtaket omgjort politisk. Hvem er det 
som egentlig tjener på en slik avgjørelse», spør oppveksts-
jefen i Aftenposten.

Svar:

Friskolelovens formål er å medvirke til at det kan op-
prettes og drives friskoler, slik at foreldre og elever kan 
velge andre skoler enn de offentlige. Godkjenningsmyn-
digheten er lagt til Utdanningsdirektoratet, og departe-
mentet er klageinstans for vedtak som blir påklaget.
 Det følger av friskoleloven at det ikke skal gis godkjen-
ning dersom etablering av friskolen vil ha negative konse-
kvenser for det offentlige skoletilbudet i vertskommunen/
vertsfylket. Uttalelsen fra vertskommunen/vertsfylket er 
dermed relevant for vurderingen av om en skole skal få 
godkjenning eller ikke. Jeg vil likevel peke på at uttalels-
en ikke alene er avgjørende for utfallet av søknaden. Dette 
følger klart av forarbeidene til loven, jf. blant annet Innst. 
O nr. 88 (2006-2007) hvor det heter i en flertallsmerknad 
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(AP, SV, KrF og SP): «Flertallet har merket seg at uttalelsen 
fra vertskommunen eller vertsfylket ikke skal være avg-
jørende for om en søknad skal innvilges eller ikke. Det er 
lovens mening å legge til rette for alternative skoler. Fler-
tallet mener at et nei til en søknad ikke kan begrunnes 
med budsjettsituasjonen.»
 Ved vurderingen av en uttalelse fra kommunen/fylke-
skommunen er det avgjørende hvor godt de negative kon-
sekvensene er sannsynliggjort. Også dette følger tydelig 
av forarbeidene til loven, jf. Prop. 84 L (2014-2015) punkt 
5.4.8.
 Den skjønnsmessige vurderingen som danner grun-
nlaget for om en skole skal få godkjenning er drøftet in-
ngående i lovens forarbeider, jf. blant annet Prop. 84 L 
(2014-2015) kap. 5.4.8. Vurderingen innebærer at det i 
hver enkelt sak må foretas en konkret avveining der de 
hensyn som taler for etablering av en friskole må veies 
mot hensynet til de offentlige skolene og driften av disse i 
vertskommunen eller vertsfylket.
 Når departementet behandler en klagesak prøver vi 
alle sider av saken i tråd med forvaltningslovens regler. 
Under klagebehandlingen legger vi til grunn alle sakens 
opplysninger, herunder kommunens/fylkeskommunens 
uttalelse om konsekvensene for den offentlige skolestruk-
turen, slik disse opplysningene foreligger på tidspunktet 
for klagebehandlingen
 Etter fast forvaltningspraksis vurderes det også om 
skolen kan få godkjenning med et lavere maksimalt 
elevtall enn skolen selv har søkt om - blant annet om det 
anses nødvendig for å redusere de negative konsekven-
sene for vertskommunen/vertsfylket.
 Departementet fattet 27. november 2018 vedtak i 
klagesak om godkjenning av Sandnes montessoriskole i 
Hadsel kommune. Fra begrunnelsen i vedtaket kan blant 
annet siteres:

 «Departementet har gjort en helhetsvurdering av argu-
mentene for og mot å innvilge godkjenning av en montes-
soriskole med ungdomstrinn i Hadsel kommune. Det er i tråd 
med friskolelovens formål å godkjenne et alternativt tilbud 
til den offentlige skolen, jf. friskoleloven § 1-1 første ledd. Det 
finnes i dag ingen friskoler i Hadsel kommune. Nærmeste 
friskole med ungdomstrinn er Ørsnes privatskole i Vågan kom-
mune. Dette er en kristen skole. Det finnes flere montessoriskol-
er i Nordland fylke, men få av disse har ungdomstrinn. Nærm-
este montessoriskole med ungdomstrinn for innbygger på 
Sandnes er Opdølen montessoriskole i Vestvågøy kommune. 
Departementet legger til grunn at en ny montessoriskole med 
ungdomstrinn i Hadsel kommune kan vil være et alternativ for 
elever som kommer fra offentlige grunnskoler i kommunen, 
men også andre elever ved både offentlige skoler og friskoler i 
kommunene rundt. Hensynet til at disse elevene og deres forel-
dre skal kunne velge en friskole taler for å godkjenne en mon-
tessoriskole for 8.–10. trinn på Sandnes.

 Departementet vil imidlertid påpeke at selv om formålet 
med loven er å legge til rette for alternative skoler, gir ikke loven 
en rettighet til godkjenning når minstevilkårene er oppfylt. 
Både loven og forarbeidene viser til at det skal gjøres en konkret 
og skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. Selv om hensik-

ten med loven er å medvirke til at det etableres friskoler, skal 
dette hensynet avveies mot blant annet hvilke konsekvenser 
etableringen av en friskole vil få for den offentlige skolestruk-
turen og vertskommunens økonomi. Departementet slutter 
seg for øvrig til direktoratets bemerkninger om relevansen av 
vertskommunes uttalelse.

 At det etableres og starter elever ved en friskole i Hadsel 
kommune vil gi kommunen et årlig inntektsbortfall sammen-
liknet med dersom det ikke skjer. Kommunens driftskostnader 
til grunnskole vil samtidig reduseres ved at en mindre elevmasse 
går i den offentlige skolen. Det er usikkert hvilket potensiale for 
innsparinger dette vil innebære for kommunen. Reduksjonen 
i elever vil være spredt på flere trinn, og departementet anslår 
at reduksjonen ikke nødvendigvis vil være stor nok til å kunne 
gi betydelige innsparinger. I denne sammenheng peker depar-
tementet på at det stilles særskilte krav til kommunen som vil 
kunne begrense i hvilken grad det kan realiseres innsparings-
gevinster ved at en del av kommunens elevmasse velger friskole.

 Hadsel kommune er per i dag ikke er på ROBEK-lista. Kom-
munen har hatt én periode på ROBEK-lista, fra 18. november 
2003 til 27. august 2010. Det er altså over åtte år siden kommu-
nen var på ROBEK-lista. Med utgangspunkt i tall fra KOSTRA må 
likevel kommunen for tiden anses å ha relativt svak økonomi. 
I 2017 var kommunens netto driftsresultat1 0,3 prosent. Had-
sel kommunes netto driftsresultat er lavere enn landsgjenn-
omsnittet og fylkesgjennomsnittet. Det er også lavere enn hva 
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi anbefaler for kommuner, dvs. 1,75 prosent.

 Søknaden fra Sandes Montessoriskole gjelder for 39 
elevplasser på 8. til 10. trinn. Dette er et beskjedent antall i seg 
selv, men relativt nær det antallet elever den offentlige skolen 
på Sandnes har hatt på disse trinnene de siste årene. Det er usik-
kerhet knyttet til hvor mange elever som både på kort og lengre 
sikt vil velge et tilbud om friskole på Sandnes. Hadsel kommune 
har planlagt for og gjort investeringer for å gjennomføre en ny 
skolebruksplan. Etableringen av en ny friskole på Sandnes var 
ikke med i denne planen. Departementet viser imidlertid til at 
kommuner må være forberedt på endringer i elevgrunnlaget. 
Det legges til grunn at Hadsel kommune, som ikke er en særskilt 
liten kommune i norsk sammenheng, har tatt høyde for sving-
ninger i elevtallet ved kommunens skoler. Dette må forventes 
av kommunene, uavhengig av om det etableres en friskole i 
nærheten eller ikke. Departementet har gjort en helhetlig og 
konkret vurdering av argumentene som kan tale for å mot 
etablering av en montessoriskole med ungdomstrinn i Hadsel 
kommune. Departementet har lagt betydelig vekt på friskolel-
ovens formål. Etter en avveiing av de ulike hensynene har

 departementet kommet til at etableringen av en friskole 
slik Sandnes Montessoriskole har søkt om ikke antas å ha så 
negative konsekvenser for kommunen at søknaden om friskole 
skal avslås, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd tredje punktum. 
Skolens klage tas derfor til følge.»

 Klagesaken ble behandlet i samsvar med friskolel-
ovens bestemmelser, og forvaltningslovens krav til sak-
sopplysning og kontradiksjon. Klagesaken ble avgjort på 
grunnlag av de opplysninger som forelå på behandlings-
tidspunktet. Utover dette viser jeg til den nærmere saks-
fremstillingen i vedtaket.
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SPØRSMÅL NR. 429

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen
Besvart 6. desember 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Kan statsråden redegjøre for hvordan han vil sikre at 
veiene til Vangen og Raudsjøen, samt demningene i 
Raudsjøen, Mosjøen og Børtervann skal opprettholdes 
gjennom verneplanprosessen for Østmarka Nasjonal-
park?

Begrunnelse:

Miljødirektoratet fikk den 14.11.2019 i oppdrag å starte 
den formelle verneplanprosessen for Østmarka nasjson-
alpark. Som en del av prosessen skal det utredes ulike 
alternativer både når det gjelder avgrensing og mulige 
vernekategorier. Det skal avklares hvordan verneverdi-
ene og det viktige friluftsområdet best kan ivaretas for 
fremtiden.  I opprettelsen av en eventuell nasjonalpark 
forutsettes det at veiene til Vangen og Raudsjøen, samt 
demningene i Raudsjøen, Mosjøen og Børtervann oppret-
tholdes.
 12. mars 2019 leverte Miljødirektoratet sin vurdering 
av om Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller krav til 
nasjonalpark.
 Der står det bl.a.:

 «En forutsetning for å etablere en nasjonalpark i deler av 
Østmarka vil være at veier i all hovedsak tilbakeføres i forkant 
av vernevedtaket. Ved en eventuell tilbakeføring av veiene, er 
det mulig å legge igjen en sti til bruk for friluftsformål som ferd-
sel til fots, sykling og trase for skiløype på vinterstid. Det kan 
på samme måte være aktuelt å fjerne damanlegg for å gjenop-
prette naturlig vannføring med tilhørende økologiske prosess-
er. Kulturminneverdien av slike damanlegg må vurderes i en 
eventuell videre prosess. I fylkesmannens utredningsområde 
ligger flere kraftledninger av både mindre og større format.»

Svar:

Østmarka er ett av hovedstadens viktigste friluftsom-
råder. Jeg legger derfor til grunn at bruk og drift av hytter 
og serveringssteder i Østmarka skal videreføres. Dette in-
nebærer at veiene som er nødvendig for dette, for eksem-
pel veiene fra Bysetermåsan til Vangen og til Raudsjøen 
skal opprettholdes. Likeledes er det viktig å opprettholde 
landskapselementer som bl.a. Mosjøen, Raudsjøen og 
Børtervann. Derfor skal ikke demningene i disse vannene 
fjernes. Det framgår tydelig i oppdragsbrevet fra Klima- 
og miljødepartementet til Miljødirektoratet om å starte 
verneplanprosessen med sikte på opprettelse av en nas-
jonalpark i Østmarka, at jeg forutsetter at disse veiene og 
demningene skal opprettholdes.

 Jeg legger til grunn at representanten Sandtrøens 
spørsmål har sin bakgrunn i Miljødirektoratets uttalelse 
om fjerning av veier mv, og om denne uttalelsen betyr at 
slik fjerning er en nødvendig forutsetning for at det skal 
kunne opprettes nasjonalpark i Østmarka. Altså at det 
ikke vil være mulig å beholde veiene dersom en nasjonal-
park skal kunne etableres.
 Det er riktig at flere av inngrepene i Østmarka ikke er 
forenlige med at en nasjonalpark skal være uten tyngre 
naturinngrep. Dette redegjør Miljødirektoratet for i sin 
vurdering av de naturfaglige kvalitetene i Østmarka. Det 
er likevel hjemmel i naturmangfoldloven til å opprette 
nasjonalpark i områder med noe innslag av inngrep, for 
eksempel i utkanten av området. Det er i forvaltning-
spraksis, både etter den tidligere naturvernloven av 1970, 
og etter naturmangfoldloven av 2009, opprettet nasjon-
alparker som inkluderer enkelte veistrekninger. Det avg-
jørende for om lovens vilkår for å opprette nasjonalpark 
er oppfylt, er om området i sin helhet framstår som i det 
vesentlige uberørt av tyngre tekniske inngrep. Derfor vil 
verneplanprosessen som nå skal gjennomføres, avklare 
hvilke inngrep som bør ligge utenfor en nasjonalpark, 
hvilke som kan bli liggende innenfor en nasjonalpark, og 
om det eventuelt er inngrep som bør fjernes.
 Loven har også et størrelseskrav for å etablere nasjon-
alparker, nærmere bestemt må det dreie seg om "større 
naturområder". Den nedre grensen her er nærmere 
beskrevet i lovforarbeidene, hvor det i Ot. prp. nr. 52 
(2008-2009) fremgår:

 "Det er vanskelig å si helt konkret hva som bør være min-
stemålet for vern som nasjonalpark. Ormtjernkampen nasjon-
alpark ble på slutten av 60-tallet opprettet som landets minste 
nasjonalpark på 9 km2, jf. forskr. 14. juni 1968 nr. 4267. Nasjon-
alparker bør ikke være mindre enn dette, og bør normalt ha et 
betydelig større arealomfang."

 Det kan altså legges til grunn at en nedre grense for 
etablering av nasjonalpark ligger på 9 km2. Til sammen-
ligning er eiendommen Rausjømarka i Østmarka (gnr. 
126 bnr. 1), som eies av Oslo kommune, ca. 32 km2. Øst-
marka naturreservat, som også ligger i dette området og 
som delvis overlapper med Oslo kommunes eiendom, er 
på 18 km2.
 Som en del av verneplanprosessen skal det blant an-
net utredes flere alternativ både med tanke på størrelse 
for en eventuell nasjonalpark, og med ulike kombinas-
joner av vernekategorier. Når disse ulike alternativene 
foreligger skal de sendes på en bred offentlig høring. Det 
er først etter dette en kan ta endelig stilling til hvilke inn-
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grep som blir liggende utenfor eller innenfor en framtidig 
nasjonalpark.
 Jeg legger som sagt til grunn at veiene og demningene 
som representanten Sandtrøen nevner i sitt spørsmål, 

ikke skal fjernes, men det er ikke tatt stilling til om de vil 
bli liggende utenfor eller innenfor en framtidig nasjonal-
park i Østmarka.

SPØRSMÅL NR. 430

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 9. desember 2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Spørsmål:

I et NAV-anbud kan man få godkjennelse av NAV-tiltak 
med klasser på forberedende voksenopplæring, forbe-
holdt den gruppa som NAV og skolen mener kan klare å 
gjennomføre grunnskolen. Igjen sitter det mange hundre 
deltakere på grunnskolen som går og går uten retning.
 Hvilke begrensninger ligger i lovverket, læreplaner og 
andre rammevilkår som gjør at man ikke kan lage brans-
jekurs for denne gruppa for å sikre at elevene her, som for 
eksempel innvandrere, kommer i arbeid?

Svar:

Svaret er utarbeidet i samråd med Kunnskapsministeren.
 Slik jeg forstår representanten gjelder spørsmålet 
mangler ved grunnskoleopplæringen for voksne. 
Grunnskoleopplæring er etter opplæringsloven et kom-
munalt ansvar. Den enkelte kommune har også ansvaret 
for introduksjonsprogrammet for nyankomne innvan-
drere, og for opplæring i norsk og samfunnsfag etter in-
troduksjonsloven. NAV samarbeider med kommunene 
om bl.a. introduksjonsprogrammet når det gjelder å gi 
deltakerne tilbud om arbeidsmarkedstiltak.
 For å kunne tilby opplæring som er bedre tilpasset vok-
snes arbeids- og livssituasjon enn ordinær grunnskoleop-
plæring, er det i regi av Kunnskapsdepartementet satt 
i gang forsøk med forberedende voksenopplæring, slik 
representanten henviser til. Kompetanse Norge adminis-
trerer forsøket. Her er opplæringen tilrettelagt og inndelt 
i mindre moduler for å gjøre det lettere for deltakerne 
å gjennomføre opplæringen. Det er også utviklet egne 
læreplaner. Deltakere fra nærmere 50 kommuner inngår 
i forsøket som skal gå fram til sommeren 2023. Dette er 
ikke et NAV-tiltak, men NAV samarbeider med Kom-
petanse Norge om å rekruttere deltakere til forsøket. NAV 
kan også bidra med egne kurs eller moduler.

 Forsøket vil bli evaluert av Kunnskapsdepartementet 
som også vil vurdere hvordan erfaringene fra forsøket skal 
følges opp.
 Kunnskapsdepartementet har videre ansvaret for 
Kompetansepluss-programmet som administreres av 
Kompetanse Norge. I denne ordningen kan virksomheter 
og frivillige organisasjoner søke om midler for å tilby op-
plæring i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og 
digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk. Ordningen 
bidrar til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre 
krav og omstillinger i arbeidslivet.
 NAV kan på sin side gjennom NAVs eget opplæring-
stiltak gi arbeidssøkere tilbud om kurs i grunnleggende 
ferdigheter og norskopplæring når det styrker arbeidssøk-
erens mulighet til å komme i arbeid. Med grunnleggende 
ferdigheter menes ferdigheter i regning, lesing, skriving, 
samt muntlige og digitale ferdigheter.
 NAV kan videre, etter at et nytt regelverk kom på 
plass fra 1. juli i år, gi tilbud til ledige om tilrettelagte op-
plæringsløp på inntil tre år i forbindelse med yrkesfaglig 
utdanning på videregående nivå, eller gi tilbud om høyere 
utdanning for personer med nedsatt arbeidsevne.
 Det foreligger derfor ulike tilbud om tilrettelagt op-
plæring på grunnskole og videregående nivå, og tilbudet 
er i gradvis utvikling. Det gjelder kurs i regi av utdanning-
smyndighetene og kurs i regi av NAV. Kursene er tilret-
telagt for både arbeidssøkere og arbeidstakere. Jeg kan 
derfor ikke se at det foreligger noen formelle hindringer 
for å tilby bl.a. innvandrere kurs i grunnleggende fer-
digheter eller mer yrkesrettede bransjekurs.
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SPØRSMÅL NR. 431

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Ruth Grung
Besvart 6. desember 2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Spørsmål:

Viser til svar datert 2. okt i år om oppdeling av offentlige 
anskaffelser for å ikke begrense konkurranse og mark-
eder. Sykehusinnkjøp har tatt grep, men Universitet og 
høgskolerådet har ikke fulgt opp Stortinget og anskaf-
felsesegelverket "del opp eller begrunn-prinsippet". Min-
isteren ga et klart svar i oktober, men det når tydeligvis 
ikke ut til de som gjennomfører anskaffelsene.
 Hva gjør ministeren for at offentlige anskaffelser blir 
brukt i samsvar med Stortingets føringer?

Begrunnelse:

Offentlige anskaffelser er ett av de viktigste næring-
spolitiske verktøy for innovasjon. Det offentlige må ha 
kunnskap slik at de utvikler markeder og konkurranse for 
å sikre at fellesskapets penger blir brukt effektivt. Bestill-
erkompetanse i det offentlige må styrkes slik at næring-
slivet blir utfordret til å utvikle nye tjenester eller produk-
ter. Det er også viktig å bygge sterke norske fagmiljøer ikke 
minst på tjenester og produkter med lavere klimaavtrykk.

Svar:

Som redegjort for i svar på spørsmål nr. 2337 i brev av 2. 
oktober 2019, gjør regjeringen mye for å se nærmere på 
problemene med store kontrakter i offentlige anskaf-
felser og om anskaffelsesregelverkets "del opp eller be-
grunn-prinsipp" etterleves.

 Stortingsrepresentanten peker på to statlige oppdrag-
sgivere som har gjort ulike valg for sine hotellanskaffelser. 
Dette var også kjent i oktober, og rettslig sett er det også 
anledning til dette. Anskaffelsesregelverkets "del opp eller 
begrunn-prinsipp" stiller ikke et absolutt krav om at store 
anskaffelser skal deles opp i delkontrakter, men at det 
skal gis en begrunnelse dersom det ikke gjøres. Det vil si at 
det ikke er slik at enhver anskaffelse som ikke deles opp, 
er i strid med anskaffelsesregelverket eller Stortingets 
føringer.
 Så er spørsmålet om oppdragsgivernes vurderinger er 
gode nok, om de for eksempel er gode nok til å vurdere 
de markedsmessige konsekvensene på kort og lang sikt, 
om begrunnelsene er gode nok etc. Dette trenger vi mer 
kunnskap om, og derfor vil regjeringen utrede de markeds-
messige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og 
se på oppdragsgivernes etterlevelse av regelverkets «del 
opp eller begrunn-prinsipp». Hotellmarkedet er ett av de 
utvalgte markedene som skal utredes nærmere.
 Et eksternt utredningsoppdrag om dette ble lyst ut 
den 6. november 2019, med tilbudsfrist 2. desember. Den 
ferdige utredningen skal leveres til våren. Arbeidet med 
felles kjøreregler er også i gang. En utvalgt arbeidsgruppe 
med representanter fra både næringslivet og oppdragsgiv-
erne hadde oppstartsmøte den 28. november 2019. Også 
dette arbeidet skal ferdigstilles til våren.
 I tillegg vil jeg også invitere aktørene i hotellmarkedet 
til et eget møte på nyåret for å se nærmere på hva som kan 
og bør gjøres for å få til god konkurranse og gode hotellan-
skaffelser.

SPØRSMÅL NR. 432

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand
Besvart 6. desember 2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Spørsmål:

Rettsvesenet har flere barnevernssaker oppe. Den euro-
peiske menneskerettsdomstolen har dømt mot Norge i ni 
saker hittil. Dagbladet har på lederplass skrevet at "stor-
men mot Norge i EMD er ikke noe vi kan leve med over 

tid" og 19. november skrevet "EMD dømmer Norge på 
grunn av de svært restrektive samværsbetingelsene paret 
fikk med datteren etter at hun ble plassert i fosterhjem."
 Hvorfor blir ikke anbefalingene vedrørende samvær 
og hvordan dette reguleres fulgt opp av statsråden?
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Svar:

Jeg er opptatt av at barn som ikke kan bo hjemme hos sine 
foreldre, skal få holde kontakten gjennom å ha samvær 
med sin familie. Dette er en grunnleggende rettighet både 
barna og foreldrene har. Likevel må dette skje på en måte 
som også ivaretar barnets beste. Det vil si at barnet ikke 
må stå i fare, eller utsettes for ubehagelige opplevelser un-
der samvær. Barnet må også få ro til å knytte seg til sine 
nye omsorgspersoner. Det krever grundige vurderinger og 
kjennskap til det enkelte barns situasjon å vurdere hvor 
omfattende samværet skal være. Det er fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker som fatter vedtak om samvær 
i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Dersom det er 
til barnets beste kan barneverntjenesten legge til rette for 
mer samvær enn hva som er utmålt av nemnda.
 Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) 
vurderer nå flere klagesaker som gjelder norske myn-
digheters behandling av barnevernssaker. Flere av disse 
sakene gjelder utmåling av samvær og retten til familieliv. 
Til sammen er det 34 saker om barnevern som behandles 
av domstolen. Fem av sakene er avgjort. Norske myn-
digheter har så langt blitt dømt i to saker, frikjent i to sak-
er samt delvis frikjent og delvis dømt i den femte saken.
 Mitt departement jobber nå med å gå igjennom dom-
mene, og vil vurdere eventuelle behov for endringer i re-
gelverket.
 Reguleringen av rett til samvær er noe vi har jobbet 
med i lengre tid, uavhengig av EMD-sakene. Barnev-

ernslovutvalget foreslo i sin NOU 2016:16 en endring av 
samværsreglene. Departementet innhentet etter dette 
en rapport fra OsloMet hvor både juridiske og barnev-
ernfaglige sider ved samværsregelverket ble vurdert.
 Et forslag til ny barnevernslov ble sendt ut på høring 
i april 2019. Her foreslo jeg flere endringer i reglene om 
samvær, blant annet å tydeliggjøre i loven at det ved ved-
tak om samvær skal foretas en konkret vurdering av det 
enkelte barns behov.
 I høringsrunden fikk departementet mange innspill 
til forslaget til ny barnevernslov, og disse innspillene 
jobber vi nå grundig med. I det videre arbeidet med ny 
barnevernslov vil jeg også legge særlig vekt på grundige 
menneskerettslige vurderinger. Dommer fra EMD vil in-
ngå som en bakgrunn for dette arbeidet. Jeg vil legge en 
lovproposisjon om ny barnevernslov frem for Stortinget 
våren 2021. Våren 2020 vil jeg imidlertid legge frem for 
Stortinget enkelte avgrensende forslag til endringer i gjel-
dende barnevernlov. Dette omfatter blant annet det foran 
nevnte forslaget om at vedtak om samvær må baseres på 
en konkret vurdering.  Øvrige forslag til endringer i sam-
værsreglene vil vurderes i arbeidet med ny barnevernslov.
 For øvrig mener jeg det er viktig at det jobbes godt 
med tilbakeføring av barnet til biologiske foreldre. I fjor 
ble det presisert i barnevernloven at barneverntjenesten 
skal jobbe for at foreldrene skal få tilbake omsorgen for 
barnet, dersom dette er til barnets beste. Dette må man 
også ta hensyn til ved utmåling av samvær.

SPØRSMÅL NR. 433

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 11. desember 2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål:

Det internasjonale skiforbundet FIS gjorde nylig et svært 
gledelig vedtak om å forby bruk av fluorsmøring fra og 
med sesongen 2020/2021. For at vedtaket skal kunne 
trå effektivt i kraft er man avhengig av en forbedret kon-
trollmekanisme av skiene som brukes. NILU i Norge job-
ber med forbedringer av slike kontrollmekanismer men 
trenger økonomisk støtte for å kunne gjøre det skikkelig.
 Vil statsråden sørge for at NILU får økonomisk støtte 
til å forbedre kontrollen av om det er brukt fluor under 
skiene som brukes i skirenn?

Svar:

Norge har vært, og vil fortsette å være, aktiv pådriver både 
nasjonalt, i EU og globalt for å regulere og forby bruken 
av perfluorerte forbindelser. Jeg er svært glad for at Det 
internasjonale skiforbundet FIS har tatt et ansvar for å 
stanse bruken av skismøring som inneholder slike stoffer 
og innført et forbud mot bruk av fluorholdig skismøring 
fra og med sesongen 2020/2021. Jeg ønsker dialog med 
blant annet Skiforbundet og andre relevante aktører om 
hvordan vi kan forhindre bruk av fluor i skismøring og an-
dre produkter.
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SPØRSMÅL NR. 434

Innlevert 1. desember 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe
Besvart 9. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Kan statsråden gi en oversikt over hvordan alle tiltakene 
i Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 
er fulgt opp, status for måloppnåelse, og om handlingspla-
nen vil bli avsluttet i 2020?

Begrunnelse:

Etter forslag fra Senterpartiet ble det gjort vedtak i 
Stortinget om å be regjeringen utarbeide en handling-
splan mot antibiotikaresistens med mål om å redusere 
antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. Handling-
splanen som ble utarbeidet hadde flere konkrete tiltak 
og målsettinger. Disse handlet om både styrket nasjonal 
organisering, tiltak overfor den generelle befolkningen, 
tiltak rettet mot fastleger og legevaktleger, tiltak rettet 
mot spesialisthelsetjeneste, tiltak rettet mot kommunale 
helseinstitusjoner og tiltak rettet mot tannhelsetjenesten. 
Det bes om konkret tilbakemelding på alle tiltakene un-
der hvert hovedpunkt.

Svar:

Takk til representanten Kjersti Toppe for hennes inter-
esse og engasjement for arbeidet mot antibiotikaresist-
ens. Dette er en viktig sak hvor vi må gjøre det vi kan, både 
nasjonalt og internasjonalt, for å bremse opp for den ut-
viklingen vi nå ser i alle verdens land hvor antibiotikare-
sistens blir et stadig større problem.
 Handlingsplanen mot antibiotikaresistens definerer 
fem mål for antibiotikabruken i Norge, i tillegg til et mål 
om redusert bruk av bredspektret antibiotika i sykehus. 
Disse målene skal nås ved hjelp av 20 konkrete tiltak. Hel-
sedirektoratet leder en styringsgruppe for handlingspla-
nen som blant annet har som oppgave å rapportere om 
status for antibiotikabruken i helsetjenesten i Norge og 
om status for implementering av handlingsplanens tiltak. 
Siste statusrapport ble publisert i november i år, og er tilg-
jengelig på Helsedirektoratets nettsider.
 Det overordnede målet for handlingsplanen er å re-
dusere den samlede antibiotikabruken i befolkningen 
med 30 prosent målt i definerte døgndoser per 1000 in-
nbyggere sammenlignet med 2012. 2018-rapporten fra 
Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos 
mikrober (NORM) viser at det samlede forbruket i 2018 
var redusert med 24 prosent sammenlignet med 2012. 
Forbruket av luftveisantibiotika er i samme periode re-
dusert med 31 prosent. Det ble i 2018 forskrevet 324 anti-

biotikaresepter per 1000 innbyggere, en reduksjon på 27 
prosent siden 2012. Den samlede bruken av fem definerte 
typer bredspektret antibiotika i norske sykehus er per 
første halvår 2019 redusert med 14,7 prosent, målt i de-
finerte døgndoser per 100 liggedøgn, sammenlignet med 
2012.
 Av beregningstekniske årsaker gir den prosentvise 
reduksjonen vi så langt har oppnådd i sykehusene et for 
dårlig bilde av den absolutte reduksjonen i antibiotik-
abruken, blant annet fordi antall liggedøgn er redusert i 
samme periode.
 Ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDC var 
Norge i 2017 blant de elleve landene i Europa som brukte 
minst antibiotika til mennesker, målt i definerte døgn-
doser per 1000 innbyggere.
 Organisatoriske tiltak (tiltak 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 6.2)
 Styringsgruppen for handlingsplanen har hatt rege-
lmessige møter siden opprettelsen i mars 2016. I tillegg til 
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemid-
delverk, Direktoratet for e-helse og de regionale helsefore-
takene, er Tannlegeforeningen og Legeforeningen med i 
styringsgruppen. Helsedirektoratet har fått 0,5 mill. kro-
ner årlig for å drifte sekretariatet for implementering av 
handlingsplanen.
 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har 
årlig fått tildelt 4 mill. kroner ekstra i bevilgning for op-
pfølging av tiltak i handlingsplanen. Alle de fire region-
ale kompetansesentrene for smittevern (RKS) ble styrket 
med ekstra midler (1-1,5 mill. NOK årlig hver) fra 2017, og 
alle fire regionale helseforetak har økt bemanningen med 
minst ett årsverk. Både Helse Nord RHF og Helse Midt-
Norge RHF har én spesifikk antibiotikakoordinator, mens 
i Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF er oppgavene kny-
ttet til handlingsplanen fordelt på flere fagpersoner.
 Fylkesmennene er gjennom det årlige tildelingsbre-
vet gitt i oppdrag å bistå i implementeringen av handling-
splanen.
 Informasjonskampanje mot befolkningen (tiltak 3.1)
 En informasjonskampanje for 5 mill. kroner ble gjen-
nomført i desember 2016 og januar 2017. Helsedirektora-
tet utformet kampanjen i samarbeid med Folkehelseinsti-
tuttet og Statens legemiddelverk. Utformingen var blant 
annet basert på kartlegginger i målgruppene ved hjelp av 
befolkningsundersøkelser og fokusgrupper.
 Det ble også gjort et betydelig PR-arbeid gjennom 
hele høsten 2016. Informasjonskampanjen oppnådde 
svært god dekning på internett, målt i antall visninger og 
delinger; kampanjen nådde ut til 51 prosent av Norges 
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befolkning på Facebook. Videoene til kampanjen satte ny 
spredningsrekord for Helsedirektoratets Facebook-side.
 Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet 
og Veterinærinstituttet gjennomfører koordinerte kom-
munikasjonstiltak i tilknytning til den årlige internasjon-
ale antibiotikauken i november.
 Vaksinasjon (tiltak 3.2 og 3.3)
 Folkehelseinstituttet arbeider kontinuerlig med å 
sikre god vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonspro-
grammet. Instituttet er i tildelingsbrevet for 2019 gitt i 
oppdrag å kartlegge holdninger til vaksinasjon i ulike 
målgrupper, og analysere risiko og sårbarhet for en svek-
ket oppslutning om vaksinasjonsanbefalinger i dag og i 
årene som kommer. Folkehelseinstituttet har på oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet spørsmålet 
om et vaksinasjonsprogram for voksne.
 Bedre tilpassede pakningsstørrelser og formuleringer 
for antibiotika (tiltak 3.4)
 Legemiddelverket har sammen med kliniske miljøer 
i Norge arbeidet for å skaffe flere barneformuleringer av 
antibiotika. Augmentin mikstur med amoksicillin/klavu-
lansyre fikk markedsføringstillatelse i 2017.
 Legemiddelverket har også arbeidet for 9- eller 10-pa-
kning med pivmecillinam 200 mg for kortvarig behan-
dling av urinveisinfeksjoner, men ingen av produsentene 
i markedet har vært interessert i å markedsføre et slikt 
produkt.
 Redusere gyldighetstid for resept for antibiotika (til-
tak 3.5)
 Fra 1. januar 2018 har gyldighetstiden på antibiotika-
resepter kunnet settes til ti dager, mot tidligere ett år. En-
dringen innebærer at leger, tannleger og veterinærer som 
ikke benytter e-resept kan gi ti dagers gyldighet for resept-
er på antibiotika. Det igjen betyr at vi får færre situasjoner 
der antibiotika brukes uten at det er et faktisk medisinsk 
behov. Den tekniske løsningen for ti dagers gyldighet på 
antibiotikaresepter i e-resept er imidlertid fortsatt under 
utvikling og er ikke implementert ennå.
 Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) for 
antibiotika (tiltak 4.1 og 6.3)
 Totalt har 1761 allmennleger i perioden 2015–2017 
mottatt KUPP-besøk om antibiotika. Dette tilsvarte i 2016 
38 prosent av landets fastleger, deriblant fastleger som 
også jobber i sykehjem.
 Gjennomgang av egen antibiotikaforskrivning på 
gruppenivå (tiltak 4.2)
 Intervensjonen Riktigere Antibiotikabruk i Kom-
munene (RAK) består av et 15 timers poenggivende klinisk 
emnekurs for fastleger. Fastlegene inviteres fylkesvis. Per 
oktober 2019 er kurset startet opp i Oslo, Akershus, Agder, 
Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Akershus, 
Buskerud, Oppland, Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark. 
De resterende fylkene vil bli dekket innen utgangen av 
2020. Rundt 40 prosent av fastlegene i de oppstartede fylk-

ene deltar. Per oktober 2019 er 1771 påmeldte og 1181 har 
gjennomført minst halve kurset.
 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har 
mottatt midler fra Forskningsrådet til en vitenskapelig 
utprøvning av metoden. Intervensjonen startet opp 1. 
februar 2017 med 30 intervensjonskommuner og 30 kon-
trollkommuner. Den vitenskapelige evalueringen pågår.
 Beslutningsstøtte (tiltak 4.3)
 Framdriften er forsinket, men løsningsbeskrivelse og 
kravdokument er utarbeidet og revidert. Løsningen im-
plementeres i Sentral forskrivningsmodul (SFM) som Di-
rektoratet for e-helse utvikler for bruk av EPJ-leverandører 
til primærhelsetjenesten. Løsningen er under utvikling og 
vil prøves ut i 2020-21. Full utbredelse er avhengig av at 
EPJ-leverandørene tar i bruk Sentral forskrivningsmodul 
(SFM) eller utvikler lik løsning i egen legemiddelmodul.
 Diagnosekoder (tiltak 4.4)
 Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet har 
utredet ulike løsningsalternativer for innføring av diag-
nosekoder på hvite resepter. Det er imidlertid krevende å 
integrere diagnosekodene i pågående utviklingsprosjek-
ter på en kostnadseffektiv måte.
 Antibiotikastyringsprogram (tiltak 5.1)
 Helseforetakene implementerte antibiotikastyring-
sprogrammer i alle norske sykehus i løpet av 2017 i tråd 
med timeplanen i handlingsplanen. Det er etablert tver-
rfaglige antibiotikateam ved alle helseforetakene. Alle 
sykehusene har i perioden høsten 2017 til våren 2019 hatt 
revisjon av sine antibiotikastyringsprogrammer. Revis-
jonsrapportene gir konkrete råd om forbedringspunkter, 
de viktigste er bedre styring gjennom lederlinjen, egne 
mål for avdelinger/klinikker, iverksetting av anerkjente 
tiltak slik som audit og obligatorisk revurdering samt mer 
involvering av sykepleiere i antibiotikastyringen.
 System for jevnlig oppdatering av retningslinjene (til-
tak 5.2)
 Helsedirektoratet reviderer nå den nasjonale faglige 
retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus fra 2013. 
Revideringen gjøres i tett samarbeid med Nasjonal kom-
petansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetje-
nesten (KAS) og helsetjenesten. Prosjektet startet i mai 
2019 og vil vare i to år.
 Bedre overvåking av antibiotikabruk i sykehjem (til-
tak 6.1)
 Styringsgruppen for oppfølging av handlingspla-
nen fikk ansvar for å vurdere hvordan bedre systemer for 
overvåkning av antibiotikabruken på sykehjem kunne 
iverksettes. Etatene i styringsgruppen arbeider med å leg-
ge bedre til rette for overvåking av antibiotikabruk i syke-
hjem, blant annet ved at alle sykehjem får en unik iden-
tifikator for lettere å kunne hente ut bedre statistikk om 
legemiddelbruk i sykehjem.
 Etterutdanningsgrupper for leger i kommunale hel-
seinstitusjoner (tiltak 6.4)
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 RASK-prosjektet er en intervensjon rettet mot kom-
munale sykehjem og KAD-avdelinger, basert på kollegab-
asert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. 
Intervensjonen startet opp med en pilot i Østfold fylke 
i 2016. 40 av 42 kommunale institusjoner i Østfold fylke 
deltok i piloten, som dannet grunnlag for videre utrulling 
av intervensjonen til resten av landets fylker innen utgan-
gen av 2020.
 Tannhelse (tiltak 7.1)
 Fagkomiteen for ansvarlig bruk av antibiotika i odon-
tologisk praksis ble etablert i 2016. I 2018 ble det utnevnt 
nye medlemmer og laget et revidert mandat. I samarbeid 
med Legeforeningen lanserte også Tannlegeforeningen 
faglige råd om riktig bruk av antibiotika knyttet til kam-
panjen «Kloke valg». To av anbefalingene i kampanjen 
omhandlet bruk av antibiotika.
 Som det framgår over er arbeidet mot antibiotika-
resistens under handlingsplanen styrket økonomisk. 

Dette kommer i tillegg til økt aktivitet på området innen 
helsesektoren som ikke så lett lar seg tallfeste. Infrastruk-
turen i overvåkningen av antibiotikabruk og antibiotika-
resistens er i hovedsak på plass, og vi har en rekke viktige 
kompetansemiljøer på antibiotikaresistens.
 Jeg kan forsikre representanten Toppe om at jeg tar 
arbeidet mot antibiotikaresistens på største alvor. Helse- 
og omsorgsdepartementets andre handlingsplan under 
antibiotikastrategien, Handlingsplan for et bedre smit-
tevern, ble publisert i oktober. Godt smittevern bidrar 
til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å be-
grense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer 
i helsetjenesten og samfunnet. Slik er godt smittevern 
også avgjørende for å håndtere utfordringen med anti-
biotikaresistens. Vi har også startet opp arbeidet med en 
tverrsektoriell nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 
for perioden etter 2020, for å sørge for at det viktige arbei-
det som gjøres i dag kan videreføres.

SPØRSMÅL NR. 435

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski
Besvart 9. desember 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Hvordan kan det ha seg at det er på bakgrunn av spørsmål 
fra NRK at Skatteetaten avdekker at 17 500 personer ikke 
har fått tilbakebetalt skattepenger de har krav på, og har 
statsråden vurdert at dette kunne vært en mulighet etter 
NAV-saken ble offentlig?

Begrunnelse:

I dag, 29. november, avslører NRK at 17 500 personer har 
betalt tilbake NAV-krav uten å få tilbake de skattepen-
gene de dermed har krav på. I følge NRK er det først når de 
begynte å stille spørsmål i starten av november at Skattee-
taten undersøkte dette.

Svar:

Innledningsvis vil jeg understreke at jeg ser alvorlig på 
denne saken og på konsekvensene den har fått for enkelt-
personer. Jeg er opptatt av at Skatteetaten gjør det de kan 
for å rydde opp på en effektiv og god måte, slik at alle får 
tilbakebetalt pengene de har krav på så snart som mulig. 
Skatteetaten jobber med å få oversikt over hva som har 

skjedd og med å rydde opp. Hver sak vil få en individuell 
behandling i Skatteetaten.
 På bakgrunn av saken om Navs feilpraktisering av 
EØS-regelverket for adgang til å motta sykepenger, ar-
beidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et 
annet EØS-land, iverksatte Skatteetaten raskt undersøkel-
ser og tiltak for å identifisere EØS-rettslige problemstill-
inger i egen etat. Videre iverksatte Skatteetaten tiltak for 
å sikre at etaten som innkrevingsmyndighet for Nav-sak-
er, håndterer uriktige vedtak om tilbakebetaling på en 
god måte. Finansdepartementet fikk 11. november 2019 
en orientering fra Skatteetaten om denne oppfølgingen. 
I følge Skatteetaten hadde etaten på det tidspunktet ikke 
oppdaget rutinesvikten med den skattemessige behan-
dlingen av tilbakebetalingssakene, og orienteringen inne-
holdt derfor ikke informasjon om dette.
 Skatteetaten har en tett oppfølging av sakene som er 
berørt av Navs feilpraktisering av EØS-regelverket. Nav 
har identifisert 2 400 saker. Skatteetaten har siden 31. 
oktober 2019, som innkrevingsmyndighet for Nav-saker, 
mottatt lister fra Nav over saker som er berørt av feilprak-
tiseringen av EØS-regelverket. På bakgrunn av listene har 
Skatteetaten midlertidig stanset innkrevingen i påvente 
av endringsvedtak fra NAV. I tillegg vurderer Skatteetat-
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en alle de skattemessige forholdene ved sakene etaten får 
oversendt fra Nav, og alle sakene blir fulgt opp individuelt. 
Skatteetaten mottar og behandler disse sakene fra Nav 
fortløpende. Skatteetaten skal blant annet sikre at mot-
takere som skal få en trygdeytelse etterbetalt, skal bli truk-
ket nok skatt ved utbetalingen slik at de ikke får restskatt 
ved skatteoppgjøret.
 I løpet av Skatteetatens arbeid med å lage rutiner for 
behandlingen av sakene fra Nav som er berørt av feilprak-
tiseringen av EØS-regelverket, mottok Skatteetaten flere 
mediehenvendelser. I forbindelse med å svare ut en av dis-
se, oppdaget etaten en svikt i sine rutiner knyttet til den 
skattemessige behandlingen av tilbakebetaling av ytelser 
fra Nav. Når en ytelsesmottaker har tilbakebetalt en ytelse 
til Nav, sender Nav en korrigert melding til Skatteetaten 
om at ytelsen er redusert. Skatteetaten skulle fra 1. no-
vember 2017 følge opp slike korrigerte meldinger fra Nav 
ved selv å ta initiativ til å endre skattefastsettingen for den 
skattepliktige som har mottatt ytelsen. De skattepliktige 
ville da få tilbakebetalt skatt dersom de hadde krav på det, 
uten at de skattepliktige behøvde å foreta seg noe. Feilen i 
Skatteetatens rutiner har medført at dette ikke har skjedd 
i alle saker.
 Skatteetaten er nå i gang med å korrigere saker for 
årene 2016, 2017 og 2018. Omfanget av saker for denne 
treårsperioden er opp til 17 500 saker. Flere av disse sak-
ene kan gjelde samme person for flere inntektsår, slik at 
antallet berørte personer kan være lavere. Feilen i Skat-
teetatens rutiner gjelder alle typer ytelser fra Nav. Flere av 

sakene som er berørt av Navs feilpraktisering av EØS-re-
gelverket, kan også være berørt av feilen i Skatteetatens 
håndtering av tilbakebetalingssaker, og dermed være 
inkludert i de nevnte 17 500 sakene. Skatteetaten jobber 
nå med å rydde opp i feilen. Hver sak vil få en individuell 
behandling i Skatteetaten.
 Jeg fikk kjennskap til feilen i Skatteetatens rutiner for 
håndtering av tilbakebetalingssaker fra Nav 22. november 
2019. Etter dette har jeg blitt løpende orientert om Skat-
teetatens arbeid med disse sakene.
 Et spørsmål som reiser seg i sakene om den skatte-
messige håndteringen av tilbakebetaling av ytelser fra 
Nav, er hvorfor den skattepliktige må tilbakebetale brutto 
ytelse til Nav, dvs. inkludert skatten som tidligere er betalt 
på ytelsen. Problemstillingen var også oppe i 2014, og re-
sulterte den gang i en regelendring som la til rette for at 
Nav kan kreve tilbake netto i stedet for brutto ytelse. Det 
har imidlertid vist seg krevende å gjennomføre slik netto 
tilbakebetaling i tilfeller der tilbakebetalingen skjer over 
lengre tid. Skatteetaten og Nav har nå funnet en løsning 
for netto tilbakebetaling, som vil innføres fra 1. januar 
2020. Dette vil forenkle behandlingen av disse sakene.
 Jeg skal sørge for en grundig gjennomgang av hvordan 
feilen i Skatteetatens rutiner kunne oppstå og hvorfor 
feilen ikke ble oppdaget tidligere. Skattedirektøren har 
allerede bedt Skatteetatens internrevisjon om å gjennom-
gå disse forholdene. Dette arbeidet er viktig for å unngå at 
slike feil skjer i fremtiden.

SPØRSMÅL NR. 436

Innlevert 1. desember 2019 av stortingsrepresentant Arne Nævra
Besvart 9. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

NRK har avslørt, nye, urovekkende forhold rundt bom-
pengeselskapet Ferde AS, og nå sist gjelder det adminis-
trerende direktørs disposisjoner, eierinteresser og tidsfor-
bruk.
 Hvor alvorlig ser statsråden på at tilliten til forvaltnin-
gen av folks innbetalte bompenger dermed står i fare, hva 
vil statsråden ta av grep i denne saken, og kan han i den 
forbindelse tenke seg å utrede en statlig innkrevingsord-
ning parallelt med utredningen av et veiprisingssystem 
som nå utredes?

Svar:

Eg ser alvorlig på dei oppslaga som har vore kring Ferde 
AS. Eg er oppteken av at bompengane for bilistane skal 
være minst mogleg. Det er avgjerande at bompengane ik-
kje vert brukt til annan aktivitet, slik oppslaga indikerer.
 Dei fem regionale bompengeselskapa er alle aksjesel-
skap, heileigde av fylkeskommunane. Eg legg til grunn at 
dei forvaltar eigarskapen på ein profesjonell måte. Sam-
stundes har eg sendt eigarane av Ferde ei oppmoding 
om å gå grundig inn i denne problemstillinga i lys av me-
dieoppslaga rundt selskapet.
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 Eg er vidare kjent med at styret i Ferde AS har fått 
utarbeidd ein rapport med ei uavhengig vurdering av for-
hold i Ferde AS. Denne rapporten har Ferde AS nyleg gjort 
offentleg. I tillegg har eigarane starta selskapskontroll av 
selskapet. Eg har merka meg funna i den tidlegare gjen-
nomgangen av Fjellinjen og no hos Ferde. I lys av funna 
i dei eksterne gjennomgangane, og den siste tida si me-
dieomtale av ulike forhold i selskapa, har eg oppmoda fyl-
keskommunane som eigarar om å gjennomføre slike ek-
sterne gjennomgangar med samlege bompengeselskap.

 Samferdselsdepartementet vil på si side følgje opp in-
tensjonen med bompengereforma for å få ei meir effektiv 
forvaltning av bompengane. Ansvaret med å følgje opp at 
dei regionale bompengeselskapa etterlever vilkåra i bom-
pengeavtalen har Samferdselsdepartementet delegert til 
Statens vegvesen. Eg vil be Statens vegvesen som tilsyns-
styresmakt om å følge med på resultatet av granskingane 
av bompengeselskapa.

SPØRSMÅL NR. 437

Innlevert 1. desember 2019 av stortingsrepresentant Kjersti Toppe

Besvart 16. desember 2019 av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Spørsmål:

Kan eldre- og folkehelseministeren redegjøre for hva reg-
jeringen har gjort for å kartlegge, forebygge og hindre vold 
og trusler i sykehjem?

Begrunnelse:

Norges institusjon for menneskerettigheter har fremmet 
flere rapporter som omhandler vold og overgrep mot el-
dre, og har stilt spørsmålet om staten gjør nok for å op-
pfylle sine forpliktelser i henhold til internasjonale kon-
vensjoner. Siste temarapport kom i 2019, og rapporten 
har pekt på at det mangler kartleggingsverktøy og rap-
porteringsrutiner, og at det er behov for økt kompetanse 
i tjenesteapparatet med hensyn til å oppdage og avverge 
vold og overgrep.

Svar:

Gjennom en rekke stortingsmeldinger og satsinger har vi 
lagt grunnlaget for å bygge opp og forbedre kvaliteten i 
omsorgstjenestene, som kvalitetsreformen Leve hele livet, 
Omsorgsplan 2020, Demensplan 2020 og Kompetanseløft 
2020.
 Utgangspunktet for kvalitetsreformen Leve hele livet 
er en erkjennelse av at tjenestetilbudet ikke alltid er godt 
nok, og at det ofte er de grunnleggende tingene som svik-
ter i tilbudet til eldre. Vi vet at mange med demens fortsatt 
er friske og eller raske i kroppen, og at det å være i aktivitet 
vil kunne virke positivt og forebygge uro og aggressivitet. 
I Leve hele livet har vi vist en rekke lokale eksempler til 

inspirasjon til andre kommuner, som viser hvordan man 
kan legge til rette for mer aktivitet.
 For å forebygge og avverge vold på sykehjem er det 
helt avgjørende med godt lederskap. Ledelsen i kommu-
nen og på det enkelte sykehjem har ansvar for å sørge for 
at beboerne på sykehjem ikke utsettes for vold. De må ha 
rutiner og systemer for å fange opp og hindre dette. Helse-
lovgivningen ble endret fra 1. januar 2018 for å tydeligg-
jøre at tjenestene har ansvar på systemnivå for å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstje-
nesten gjør det klart at ansvaret for at styringssystemet er 
forsvarlig og fungerer på alle nivå ligger på toppledelsen. 
Det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomhet-
en kontinuerlig planlegger, gjennomfører, evaluerer og 
korrigerer sin virksomhet. Som et ledd i planleggingen 
av virksomhetens aktiviteter skal man blant annet ha 
oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser. God 
ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og 
for å forbedre tjenester som ikke er gode nok.
 Det er igangsatt et pilotprosjekt for håndtering av 
vold og overgrep mot sårbare voksne. TryggEst-systemet 
prøves ut i tolv kommuner og bydeler i perioden 2018–
2020, og skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep 
mot voksne mennesker som i liten grad er i stand til å 
beskytte seg selv. Eldre er en viktig målgruppe i prosjektet.
 Forskning på overgrep i sykehjem er svært begrenset. 
Forskningsrådet har derfor tildelt 15 mill. kroner i peri-
oden 2017 - 2020 til en multimetodestudie om vold og 
overgrep av eldre pasienter i norske sykehjem. Målet med 
prosjektet er å redusere vold og overgrep i sykehjem. Pros-
jektet tar sikte på å utvikle ny kunnskap om omfanget og 
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typen av overgrep, og å identifisere mekanismer på indi-
vid-, organisasjons- og strukturnivå som fører til vold og 
overgrep i sykehjem.
 Kompetanseløft 2020 kan bidra til å styrke kom-
petansen i tjenestene knyttet til vold og overgrep blant 
personell både med og uten helse- og sosialutdanning. Vi-
dere har vi økt bevilgningen til nasjonale lederutdannin-
gen for primærhelsetjenesten, for å styrke ledelseskom-
petansen i tjenestene.  Det bevilges også egne midler til 
etisk kompetanseheving i kommunene, hvor formålet er 
å bistå kommunene lokalt og regionalt slik at ansatte og 
ledere får økt kompetanse på å identifisere, reflektere over 
og håndtere etiske utfordringer i sin praksis.
 Gjennom regjeringens innsats mot vold og overgrep 
er det satt igangsatt flere tiltak for å styrke kunnskapen og 
kompetansen om vold og overgrep, både i befolkningen 
og i tjenestene. Blant annet har Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utarbeidet 
en elektronisk veileder for helse- og omsorgstjenestenes 
arbeid med vold og overgrep. Veilederen inneholder 
en egen del om vold og overgrep mot voksne og eldre. I 
tillegg har NKVTS utarbeidet en egen nettressurs for kom-
munene til bruk i arbeidet med lokale handlingsplaner.
 Riksrevisjonen har påpekt at det mangler nødvendig 
kunnskap om kvalitet i eldreomsorgen blant annet på 
grunn av få gode kvalitetsindikatorer. Helsedirektora-
tet har i dag nasjonale kvalitetsindikatorer på mange 
områder som omfatter sykehjem. Jeg i dialog med Hel-
sedirektoratet for å bryte ned kvalitetsindikatorene på 
sykehjemsnivå for å gi kommunene bedre rammer for 
sitt kvalitetsforbedringsarbeid. Jeg ønsker også å utar-
beide flere nasjonale kvalitetsindikatorer. Det vil gi det 
enkelte sykehjem bedre oversikt over hva de bør jobbe 
med å forbedre. Det kan bidra til større åpenhet og mer 
kunnskap om situasjonen i eldreomsorgen.

 Det er viktig at vold og trusler meldes og registreres 
som avvik. Dette vil gi kommunene og den enkelte in-
stitusjonen en dokumentasjon på omfanget. Jeg er mer 
bekymret for sykehjem som ikke melder noen avvik på 
dette området, enn sykehjem som har for gode rutiner for 
dette. Jeg håper derfor at den offentlige debatten om disse 
temaene vil tydeliggjøre behovet for at hendelsene mel-
des og at dette blir en naturlig del av kvalitetsforbedring-
sarbeidet i sykehjem.
 Helsedirektoratet vil i tildelingsbrevet for 2020 få i 
oppdrag å kartlegge voldsepisoder i sykehjem. Fylkes-
mannen skal i tillegg i 2020 gi en vurdering av omfanget 
av vold i sykehjem i sitt fylke og hvordan avviksmeldinger 
om vold og overgrep mot beboere følges opp og jobbes 
med. Videre skal fylkesmannen gi eksempler på kom-
muner som jobber godt med problemstillingen i eget 
embete og hvordan disse kommunene jobber. Disse kan 
være til inspirasjon for andre kommuner.
 Jeg er opptatt av at sykehjem og omsorgsboliger som 
bygges med investeringstilskudd må sikres optimal trygg-
het og sikkerhet. Det er i dag et krav om at bygningene 
skal være tilrettelagt for tilkobling av teknologi. Det kan 
blant annet være tilgangskontroll som gjør at beboere 
ikke åpner feil dører og går inn på andre beboeres rom. 
Jeg vil be Husbanken vurdere om det bør settes krav til 
denne type løsninger. Her må vi naturligvis også utrede 
de personvernsmessige implikasjonene i samarbeid med 
Datatilsynet.
 Avslutningsvis vil jeg understreke at utfordringene 
knyttet til vold og overgrep mot eldre i sykehjem er et vik-
tig område for regjeringen. Vi kan ikke leve med at våre 
mest sårbare eldre utsettes for vold og overgrep. Det er et 
krevende landskap og vi møter derfor disse utfordringene 
med innsats på en rekke områder.

SPØRSMÅL NR. 438

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski
Besvart 9. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Hva gjør statsråden for å forsikre seg om at Økokrim har 
tilstrekkelige ressurser til å ettergå og etterforske misten-
kelige transaksjoner som er innmeldt fra finansforetak?

Begrunnelse:

DNB-skandalen har belyst hvordan norske finansforetak 
kan brukes til skatteunngåelse og korrupsjon. DNB er nå 
under etterforskning av Økokrim, men når dette kunne 
skje med landets største bank er det grunn til å frykte at 
det kan finnes flere saker der ute. I fjor mottok Økokrim 
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10 763 rapporter om mistenkelige transaksjoner, primært 
fra banker. Selv tok Økokrim inn bare 2 nye saker på hvit-
vasking, og ute i politidistriktene er henleggelsesraten for 
saker oversendt fra Økokrim høy. I sum tyder dette på at 
Økokrim ikke er i stand til å ettergå og etterforske innme-
ldte mistenkelige transaksjoner og ta opp kampen mot 
hvitvasking, skatteunngåelse og korrupsjon.

Svar:

Innledningsvis ønsker jeg å understreke at ØKOKRIM er 
et særorgan underlagt Politidirektoratet, og at det er di-
rektoratet som tildeler midler til særorganene. Justis- og 
beredskapsdepartementet styrer Politidirektoratet gjen-
nom å sette mål og stille krav på et overordnet nivå.

 De fleste saker som gjelder økonomisk kriminalitet 
behandles av politidistriktene. ØKOKRIM etterforsker og 
fører for retten de store, komplekse, mer alvorlige og/eller 
prinsipielle sakene. Ved behov yter ØKOKRIM bistand til 
politidistriktene i etterforskingen av saker om økonomisk 
kriminalitet. Jeg viser til at bemanningen i ØKOKRIM har 
økt med over 10 pst., fra 145 årsverk til 162 årsverk i peri-
oden 31. desember 2013 til og med 30. september 2019.
 Jeg viser også til at Justis- og beredskapsdepartement-
et, i samarbeid med andre aktuelle departementer og eta-
ter, arbeider med utforming av en ny strategi om bekjem-
pelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av 
spredning av masseødeleggelsesvåpen.

SPØRSMÅL NR. 439

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Mona Fagerås
Besvart 9. desember 2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål:

Vil statsråden opprette en ansvarlig enhet i Kunnskaps-
departementet med ansvar for å sikre et helhetlig 
kunnskapsgrunnlag om undervisningen på og i samisk?

Begrunnelse:

Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til 
opplæring i og på samisk (Dokument 3:5 (2019–2020)) 
konkluderer med at det er betydelige mangler i opplærin-
gen i og på samisk både når det gjelder læremidler, antall 
lærere og fjernundervisning.
 Kunnskapsdepartementet har ikke gjennomført 
noen evalueringer av samiskundervisningen siden 2015. 
Ettersom det er mangler i kunnskapsgrunnlaget, blir eval-
ueringer viktige for å gi kunnskap om kvaliteten på op-
plæringen, både for myndigheter og for brukere.
 Fylkesmannen er delegert ansvar for å føre tilsyn med 
skoleeieren og skolene basert på egne risikovurderinger. 
Undersøkelsen viser at fylkesmennene har gjennomført 
få tilsyn i perioden 2015–2017. Fjernundervisningen, 
som omfatter mange skoler og elever, og hvor mange ved-
varende problemer har vært kjent over lang tid, har ikke 
vært tema for tilsyn.
 Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og modern-
iseringsdepartementet og Utdanningsdirektoratet viser 
til at skoleeieren har ansvar for å sikre at opplæring i og 

på samisk ivaretar elevenes rett til et godt og likeverdig 
tilbud. Sametinget viser til at sentrale myndigheter har 
muligheter til å bedre rammevilkårene, kartlegge situas-
jonen og sette inn tiltak, noe som kan øke kvaliteten på 
opplæring i og på samisk. Etter Riksrevisjonens vurdering 
er innretningen av de statlige virkemidlene ikke tilstrek-
kelig effektive for å oppnå nødvendige forbedringer i det 
samiske skoletilbudet. Oppgavene er fordelt på mange 
aktører med små virkemidler. De statlige aktørene følg-
er ikke godt nok med på tilstanden på området og om 
virkemidlene fører til forbedringer.
 Riksrevisjonens undersøkelse viser videre at tilg-
jengelige og relevante virkemidler – som evalueringer 
og tilsyn – nesten ikke brukes. Samlet sett gir dette ut-
fordringer både med tanke på å kunne støtte skoleeierne 
i den videre utviklingen av tilbudet og å styrke forutset-
ningene for et godt og likeverdig opplæringstilbud. Riks-
revisjonen viser spesielt til at ingen av Kunnskapsdepar-
tementets underliggende enheter har ansvar for å sikre et 
helhetlig kunnskapsgrunnlag om tilstanden. Dette gjelder 
både om elevenes rettigheter blir oppfylt og om kvalitet-
en på undervisningen og læremidlene sikrer et godt og 
likeverdig opplæringstilbud i og på samisk.
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Svar:

Å sikre at samiske elever får god opplæring i og på sam-
isk er viktig både for den enkelte eleven og for å bevare de 
samiske språkene, som alle er truet. UNESCO har klassi-
fisert lulesamisk og sørsamisk som alvorlig truede språk, 
mens nordsamisk er klassifisert som truet. Etter Riksrevis-
jonens vurdering (Dokument 3:5 (2019-2020) er innret-
ningen av de statlige virkemidlene ikke tilstrekkelig effe-
ktive til å oppnå nødvendige forbedringer i det samiske 
skoletilbudet. Dette er en konklusjon jeg i all hovedsak er 
enig i.
 Et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag er en viktig 
forutsetning for at statlige, fylkeskommunale og kommu-
nale myndigheter skal utvikle et godt opplæringstilbud 
for elever som har rett til opplæring i og på samisk. Slik jeg 
forstår representanten ønsker hun at jeg skal opprette en 
enhet i Kunnskapsdepartementet som skal ha ansvar for 
å sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag om opplæring i og 
på samisk.
 Som kunnskaps- og integreringsminister har jeg 
det overordnete ansvaret for at vi har det nødvendige 
kunnskapsgrunnlaget. Dette betyr imidlertid ikke at den 
beste løsningen er å sentralisere dette arbeidet til depar-
tementet. Jeg ønsker i stedet å bruke det systemet og de 
aktørene som i dag har ansvaret for kunnskap om og in-
formasjon til opplæringssektoren. Jeg vil her kort nevne 
noen av disse aktørene.
 Utdanningsdirektoratet har blant annet ansvar for 
utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om barne-
hage, grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale 

prøver, kartleggingsprøver og brukerundersøkelser, som 
direktoratet har ansvaret for, gir viktige tilbakemelding-
er til barnehager, skoler, kommuner, fylkeskommuner og 
myndigheter.
 Videre er fylkesmannen klageinstans for kommu-
nale vedtak og tilsynsmyndighet. Fylkesmannen har en 
veilederrolle og skal holde sentrale myndigheter orientert 
om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant infor-
masjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige or-
ganer.
 Jeg vil også vise til at Kunnskapssenter for utdanning, 
som ble en del av Universitetet i Stavanger (UiS) 1. sep-
tember 2019, har som hovedoppgave å øke kvaliteten i 
hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdan-
ning. Senteret skal blant annet sammenstille og formidle 
nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområ-
det.
 Senter for samisk i opplæringa er et ressurssenter fra 
barnehagestadiet til høyere utdanning. Hovedområdene 
for senteret er lese- og skriveopplæring og muntlig språ-
kutvikling i samiske språk. Senteret arbeider også med 
forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til disse fagom-
rådene.
 Jeg mener det er viktig at vi også innenfor det sami-
ske fagområdet bruker de aktørene som i dag har ansvaret 
for og kompetansen til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for 
hele opplæringssektoren. I oppfølgingen av Riksrevisjon-
ens rapport forventer jeg at kunnskapsgrunnlaget om det 
samiske fagområdet, herunder opplæring i og på samisk, 
ivaretas og forbedres de nærmeste årene.

SPØRSMÅL NR. 440

Innlevert 2. desember 2019 av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken
Besvart 10. desember 2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Spørsmål:

Cicero har fremlagt en rapport som viser at det planlegges 
å produsere omtrent 50 % mer fossil energi innen 2030, 
enn det som vil være i tråd med målet om å ikke øke glob-
al oppvarming mer enn 2 grader. Den planlagte produks-
jonen omfatter også Norge.
 Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Norge tar sin del 
av ansvaret og får ned produksjonen av fossil energi slik at 
de verste konsekvensene av klimakrisen kan unngås?

Svar:

Verden står overfor store og komplekse utfordringer. Alle 
land må bidra for at vi skal nå målene i Parisavtalen og en 
bærekraftig utvikling. En hovedutfordring er å dekke be-
hovet for energi samtidig som klimagassutslippene skal 
ned. Det bor i dag dobbelt så mange mennesker på kloden 
som i 1965. I 2050 anslås det at vi vil være nesten 10 mil-
liarder mennesker, to milliarder flere enn i dag. Flere 
mennesker, økonomisk vekst og forbedret levestandard 
henger nøye sammen med bruk av energi. Verdens en-
ergisystem er stort, komplekst og vokser år for år. Det vil 
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ta tid å endre dette. Som følge av befolkningsvekst og vel-
standsøkning er energibruken globalt nær tredoblet sid-
en 1965, og har økt med 70 prosent siden 1990. Økt bruk 
av energi har løftet flere hundre millioner mennesker ut 
av fattigdom og muliggjort velstandsøkning for mange.
 Den økende energibruken har samtidig bidratt til at 
klimagassutslippene har økt, og fortsatt øker. Kull, olje og 
gass dekker over 80 prosent av verdens energibehov. Økt 
kullbruk medførte alene nær 60 prosents økning i utslip-
pene fra energisektoren fra 2000 til 2016. Rapporten fra 
Cicero, FNs miljøprogram (UNEP), Stockholm Environ-
ment Institute m.fl., som representanten viser til, peker 
også på at gapet mellom Parisavtalens mål og planlagt 
produksjon er størst for kull.
 Oljeetterspørselen i verden har de senere årene årlig 
økt med omtrent like mye som norsk årlig råoljeproduks-
jon. Gassetterspørselen økte i 2018 med mer enn vi pro-
duserer i Norge i løpet av halvannet år. Det internasjon-
ale energibyråets (IEA) bærekraftscenario (SDS) i World 
Energy Outlook 2019 viser at det vil være behov for olje 
og gass i 2050, også i en utvikling i verden som er forenlig 
med FNs bærekraftsmål. Analysene til IEA omfatter også 
målene for Parisavtalen.
 Gjennom Parisavtalen har nær sagt alle verdens land 
forpliktet seg til å holde den globale gjennomsnittstem-
peraturen godt under 2 °C og tilstrebe å begrense tem-
peraturøkningen til 1,5 °C. Det overordnede motivet for 
avtalen er å styrke det globale samarbeidet på klimaom-
rådet og forsterke innsatsen mot klimaendringer.
 Norge tar klimaforpliktelsene på stort alvor. Klimaut-
fordringen kan bare løses gjennom et globalt samarbeid, 
og Norge må kutte egne utslipp. Regjeringens klimapoli-
tikk har som mål å kutte utslipp raskest mulig og bidra til 
å utvikle teknologiske løsninger som gjør det mulig for 
verden å nå felles utslippsmål.
 Norge har meldt inn et mål om å redusere klimagas-
sutslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammen-
lignet med utslippsnivået i 1990 som Norges bidrag til 
Parisavtalen. Målet er lovfestet i lov om klimamål (klim-
aloven). EU har meldt inn tilsvarende mål som sitt bidrag. 
Norge arbeider for at EUs samlede ambisjonsnivå øker til 
55 prosent, og vil melde inn et forsterket norsk klimamål 
i tråd med EUs ambisjoner. Målet skal meldes inn til FN i 
2020.
 Gjennom deltakelsen i EUs kvotesystem vil norske 
kvotepliktige virksomheter, herunder selskapene på sok-
kelen, i perioden 2021-2030 bidra til gjennomføring av 
utslippsreduksjoner på 43 prosent sammenliknet med 
2005. Med en avtale med EU om felles oppfyllelse av ut-
slippsmålet for 2030 vil Norges klimasamarbeid med EU 
utvides om omfatte alle norske utslipp i perioden 2021-
2030. Dette gir en forutsigbar og forpliktende ramme for 
norsk klimapolitikk de neste ti årene.
 Regjeringen er opptatt av å føre en ansvarlig og forut-
sigbar petroleumspolitikk i møte med klimautfordrin-

gene. Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er 
å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i 
et langsiktig perspektiv. Det er bred støtte i Stortinget for 
denne politikken. Regjeringen vil videreføre en stabil og 
langsiktig petroleumspolitikk blant annet gjennom forut-
sigbare rammevilkår.
 For å begrense klimagassutslippene fra petroleumsse-
ktoren har det i flere tiår vært brukt sterke virkemidler. 
Petroleumssektoren i Norge har betalt CO2-avgift siden 
1991 og vært en del av EUs kvotesystem siden 2008. Siden 
1996 har kraft fra land blitt vurdert i forbindelse med alle 
nye eller reviderte utbyggingsplaner. I tillegg til CO2-avgift 
og kvoteplikt, er norsk olje- og gassproduksjon underlagt 
andre strenge reguleringer som forbud mot fakling. Prisen 
som betales for utslipp på norsk sokkel gjennom avgift og 
kvotesystemet er betydelig høyere enn i andre petroleum-
sproduserende land. Den strenge virkemiddelbruken gjør 
at norske utslipp er vesentlig lavere per produsert enhet 
enn gjennomsnittet for oljeproduserende land.
 På sikt vil den globale etterspørselen etter olje og gass 
påvirkes av at de enkelte land gjennomfører klimatil-
tak som følge av at verden må nå klimamålene fra Paris-
avtalen. Dette vil få betydning for olje- og gassproduksjo-
nen, også på norsk sokkel. Samtidig er dette en utvikling 
som vil ta tid. Oljeproduksjon fra dagens felt avtar over 
tid. Det kreves derfor kontinuerlig nye utbygginger selv 
i en verden der etterspørselen faller. Norsk oljeproduks-
jon er om lag halvert siden 2001. Vår produksjon dekker 
i dag under 2 prosent av verdens oljebruk, en andel som 
forventes gradvis å reduseres.
 Om Norge skulle redusere sin produksjon av olje og 
gass er det ingen grunn til å tro at de globale utslippene 
blir lavere. Økt produksjon i andre land ville komme i ste-
det, gjerne fra steder med høyere utslipp enn norsk sokkel. 
Dersom vi reduserer norsk produksjon vil dette gi lavere 
inntekter til velferdssamfunnet og undergrave titusenvis 
av lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. I tillegg vil vi 
komme i fare for å svekke nødvendig kunnskap og kom-
petanse innenfor utbygging av havvind og andre nye en-
ergiløsninger.
 Europa skal fase ut store mengder kull- og kjernekraft 
det neste tiåret, som skal erstattes med uregulerbar forny-
bar energi. Gass vil være nødvendig for å balansere og 
trygge energiforsyningen. I tillegg brukes gass i industrien. 
Europas egenproduksjon av gass er på rask vei nedover. 
Selv om gassbruken skulle falle, vil Europa derfor ha be-
hov for å importere gass. Norsk gassproduksjon er nå på 
toppnivå og utgjør om lag 3 prosent av den globale pro-
duksjonen. Norske gassressurser er nær markedet, har 
lave utvinningskostnader og lave utslipp i produksjon og 
transport. På sikt kan naturgass også avkarboniseres ved 
å omdannes til hydrogen støttet av CO2-håndtering. Der 
gass erstatter kull eller bidrar til innfasing av uregulerbar 
fornybar energi gir dette en klimagevinst.
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SPØRSMÅL NR. 441

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Trond Giske
Besvart 6. desember 2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Spørsmål:

Hva gjør kulturministeren for å sikre at de ansatte ved 
lisenskontoret i Mo i Rana ikke står uten jobb fra 1.1.2020?

Begrunnelse:

Fra og med januar 2020 skal ikke NRK lenger finansieres 
ved NRK-lisens, men direkte over skatteseddelen. Dette 
er en endring som vil få store konsekvenser for de ansatte 
ved lisenskontoret og Statens innkrevingssentral i Mo i 
Rana, og for Rana kommune. Ved nedleggelsen av lisen-
skontoret i Mo i Rana forsvinner 106 arbeidsplasser. For 
å kompensere for dette har Regjeringen foreslått å utvide 
Nasjonalbibliotekets digitaliseringsanlegg som ville gi 
rom for opprettelsen av 70 nye arbeidsplasser i Mo i Rana. 
Regjeringen har tidligere fremhevet at det er viktig å ta 
godt vare på de ansatte i lisensavdelingen, og at man ville 
ha dialog med NRK om hvordan dette skulle sikres.
 I sak i Aftenposten 29.11.19 viser det seg at de ansatte 
ved NRKs lisenskontor er svært bekymret for fremtiden. 
Mange vil stå uten jobb fra januar. Ved opprettelsen av de 
70 nye arbeidsplassene, vil de NRK-ansatte ikke ha for-
trinnsrett. Det viser seg også at det er en helt annen kom-
petanse som kreves til disse jobbene. Samtlige ansatte ved 
NRKs lisenskontor har fått tilbud om karriereveiledning, 
men kun 4 har til nå fått ny jobb. Fra januar kan de øvrige 
66 personene stå uten jobb.
 Kulturminister Trine Skei Grande besøkte dem senest 
i november og fortalte da at de ikke hadde noe å frykte.
 Ved behandlingen av mediemeldingen uttrykte Ar-
beiderpartiet bekymring for akkurat denne situasjonen 
og foreslo at regjeringen måtte vurdere å legge flere op-
pgaver knyttet til innkreving eller dokumenthåndtering 
til Mo i Rana. Vi understrekte i tillegg behov for at det 
må settes av særskilte midler til omstilling og kompetan-
seutviklingstiltak for å sikre videre sysselsetting og unngå 
at noen faller ut av arbeidslivet som et resultat av den 
foreslåtte omleggingen.
 Omstillingen berører mange mennesker, og det må 
være et felles ansvar å hjelpe folk over i nye jobber. Vi 
vil derfor igjen understreke viktigheten av å ivareta de 
ansatte ved NRKs lisenskontor i Mo i Rana og mener de-
partementet må ta initiativ til at det etableres et godt sa-
marbeid mellom ulike instanser. Både NRK, kommunen, 
NAV, Nasjonalbiblioteket, fagforeningene og mulige ar-
beidsgivere og tilbydere av etter- og videreutdanning må 
trekkes aktivt med i dette arbeidet.

Svar:

Jeg vil først få påpeke at NRK har gitt de ansatte ved lisen-
savdelingen i Mo i Rana jobbgaranti til og med 31. mars 
2020, og at de ansatte ikke vil stå uten jobb fra 1. januar 
2020.
 Videre har jeg forståelse for og sympati med usikker-
heten de ansatte ved lisensavdelingen opplever.
 Det er viktig for regjeringen å sikre statlige arbeid-
splasser i Mo i Rana når lisensavdelingen legges ned. 
Etableringen av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbibli-
oteket i Mo i Rana er et betydelig bidrag til dette. Regjerin-
gen har imidlertid hele veien vært tydelig på at de nye 
stillingene ved Nasjonalbiblioteket ikke utgjør en virk-
somhetsoverdragelse, og at de NRK-ansatte følgelig ikke 
har fortrinnsrett til de nyopprettede stillingene. NRK har 
i samarbeid med Nasjonalbiblioteket tilrettelagt for kurs 
som skal gjøre de NRK-ansatte bedre kvalifisert for de nye 
stillingene.
 Nasjonalbiblioteket har i høst lyst ut rundt 40 still-
inger, og i løpet av vinteren vil til sammen 70 stillinger bli 
utlyst og besatt, med forbehold om Stortingets godkjen-
nelse av regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020.
 NRK er ansvarlig for å avvikle lisensavdelingen, men 
Kulturdepartementet har hatt og vil fortsatt ha dialog 
med NRK om hvordan NRK best mulig kan legge til rette 
for de ansatte ved lisensavdelingen.
 For øvrig var jeg ikke i Mo i Rana i november i år og 
har dermed heller ikke sagt at de NRK-ansatte ikke har 
noe å frykte. Det vi har sagt er at vi vil sørge for en prosess 
som bevarer arbeidsplasser i Mo i Rana.
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SPØRSMÅL NR. 442

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl
Besvart 5. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Stemmer det at statsråden snarlig vil legge frem en stort-
ingsmelding om kriminalomsorgen, og hva er i så fall hov-
edtema og planlagt dato for fremleggelse?

Svar:

Det følger av regjeringsplattformen at regjeringen vil 
fremme en stortingsmelding om kriminalomsorgen. Ar-
beidet med et dokumentet er i gang, men det er for tidlig 
å angi hva som blir hovedtema og dato for fremleggelse. 
Fremleggelsen ligger fortsatt et stykke frem i tid.

SPØRSMÅL NR. 443

Innlevert 1. desember 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 12. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Mener helseministeren at det blir et godt nok helsetilbud 
til befolkningen i Øst-Finnmark dersom Kirkenes sykehus 
blir presset til å implementere Nivå 1 for sin intensivavde-
ling?

Begrunnelse:

Finnmarkssykehuset driver to somatiske sykehus. Ham-
merfest sykehus betjener den vestlige delen og Kirkenes 
sykehus den østlige delen av fylket. De store avstandene 
gjør at begge sykehusene er nødt til å fungere som selvs-
tendige enheter med et komplett behandlingstilbud for å 
kunne garantere sin del av befolkningen en trygg og forut-
sigbar akuttmedisinsk tjeneste. Det er 500 km fra Kirkenes 
til Hammerfest og 900 km fra Kirkenes til region-/univer-
sitetssykehus i Tromsø.
 I 2008 ble det i Helse Nord bestemt at kun ett syke-
hus i hvert helseforetak skulle ha en intensivavdeling med 
de ressurser som trengs for å ta seg av de dårligste pasien-
tene, nivå 2. I Finnmark ble det Hammerfest som fikk den 
funksjonen. Kirkenes ble satt i nivå 1, som betyr at alle res-
piratorpasienter og andre krevende pasienter skal sendes 
videre til andre sykehus. Hvis man driver etter nivå 1, kan 
man ikke opprettholde kompetanse i intensivmedisin. 
Dette innså den lokale ledelsen ved sykehuset i Kirkenes 
og intensiv avdelingen har derfor i praksis vært drevet 
som om den var på nivå 2. Avdelingen har vært kraftig 
underbemannet (for få stillingshjemler for sykepleiere) i 

forhold til denne driften, men man har klart å ta seg av 
pasientene på en god måte ved hjelp av utstrakt bruk av 
overtid og innleie av ekstra personale.
 I forbindelse med planlagt bygging av nytt sykehus i 
Hammerfest, har Finnmarkssykehuset fått krav om å spare 
100 millioner kroner. Det skal være overskudd i drifts-
regnskapet for at man skal få finansiering til nybygg. Dette 
har ført til at direktøren i Finnmarkssykehuset varsler 
harde nedskjæringer både i psykiatrien og i de somatiske 
sykehusene. Et av tiltakene er at intensivavdelingen ved 
Kirkenes sykehus skal legges ned (at Nivå 1 skal imple-
menteres). Dette vil ifølge de fagansvarlige gå ut over en 
rekke funksjoner ved sykehuset, eksempelvis fødeomsor-
gen og traumemottak, og vil medføre en alvorlig svekkelse 
av hele akuttberedskapen i Øst-Finnmark.

Svar:

Det var under Stoltenberg 2-regjeringen Helse Nord i 2008 
vedtok nivådeling av intensivvirksomheten i regionen.
 Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet in-
formasjon om dette fra Helse Nord RHF. Helse Nord RHF 
opplyser at de i styresak 90/2008 vedtok innføring av 
nivådeling av intensivvirksomheten i regionen. For Finn-
markssykehuset innebar vedtaket at Hammerfest sykehus 
skulle ha intensivvirksomhet på nivå 2, mens Kirkenes 
sykehus skulle ha intensivvirksomhet på nivå 1. Vedtaket 
var basert på anbefalinger fra rapporten «Handlingsplan 
for intensivmedisin, Kapasitet og struktur i Helse Nord» 



144 Dokument 15:3 –2019–2020

(2008). Rapporten var utarbeidet av en faggruppe ned-
satt av Helse Nord RHF som fremmet forslag til fremtidig 
organisering og samhandling basert på gjennomgang av 
tilbudene på den tiden. Rapporten inneholdt en anbefal-
ing om nivådeling og differensiering av behandling av de 
alvorligst syke pasientene. Intensivavdelingene i regionen 
ble foreslått delt opp i tre nivå, og jeg viser til rapporten 
for en konkret beskrivelse av nivåinndelingen og hva den 
innebærer mht. kapasitet og kompetanse.
 I saksframlegget til styresak 90/2008 om innføring av 
nivådeling av intensivvirksomheten i regionen, fremgår 
det at:

 «Det vil i en landsdel med store avstander skje situasjoner 
hvor en pasient blir liggende lengre tid på en nivå 1 enhet enn 
veiledende faglige retningslinjer skulle tilsi. Dette kan skyldes 
vær/flyforhold og situasjonen rundt pasienten eller ved mot-
takende enhet. Det viktigste er likevel at man er enige mellom 
”avgivende” og mottakende enhet om hva som er best for 
pasienten. Det vil således ikke være statiske grenser mellom 
nivåene, og det angis ikke hvor kort eller lenge en nivå 1-en-
het kan beholde en pasient på respirator, noe som også støttes 
gjennom høringsuttalelsene vi har fått. Prinsippet må være at 
en i samråd med neste nivå avgjør hva som er faglig forsvarlig ut 
fra de tilgjengelige ressurser og den lokale kompetanse.»

 Ifølge Helse Nord er det ikke slik at Kirkenes sykehus 
har drevet sin intensivavdeling etter nivå 2 siden 2008. 
Det er heller ikke slik at det er planer om å ta ned aktiv-
itet slik at sykehuset skal driftes stringent etter nivå 1. På 
grunn av avstand og klimatiske forhold har Kirkenes syke-
hus tilrettelagt for å kunne utføre respiratorbehandling 
flere døgn i påvente av transport eller at respiratorbehan-
dling avsluttes fordi pasienten ikke har behov for respira-
torstøttende behandling.
 Helse Nord RHF opplyser at det i Helse Nords direk-
tørmøte i desember 2019, sak 139/2019, ble fattet følgen-
de vedtak: «Adm. direktører i RHF-et og HF-ene ber om at 
nivåinndelingen på intensivavdelingene i foretaksgrup-
pen gjennomgås vinter/vår 2020. Det er behov for å tyde-
liggjøre de enkelte nivåene og hvilket ansvar som ligger i 
de ulike nivåene.» Helse Nord RHF opplyser at de vil vur-
dere intensivområdet nærmere i 2020.
 Befolkningen i Øst-Finnmark skal ha et godt helset-
ilbud. Jeg mener det er positivt at nivåinndelingen på 
intensivavdelingene gjennomgås på ny for å tydeliggjøre 
nivåene og ansvaret som ligger i de ulike nivåene, og jeg 
legger til grunn at det sikres god involvering i arbeidet.

SPØRSMÅL NR. 444

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Petter Eide
Besvart 9. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

Kriminalomsorgen er lovpålagt til å tilby innsatte gjenop-
prettende prosess, for eksempel gjennom konfliktrådet.
 Hvordan forsikrer Kriminalomsorgsdirektoratet seg 
om at det gis det lovpålagte tilbud om gjenopprettende 
prosess til alle innsatte, hvor mange har fått tilbudet i år, 
og hvor mange prosesser er startet?

Begrunnelse:

Straffegjennomføringsloven § 2 Formål, andre ledd lyder:

 "Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under 
straffegjennomføringen"

 Kriminalomsorgen er altså lovpålagt til å tilby gjenop-
prettende- eller forsoningsprosess til straffedømte gjen-
nom konfliktrådet. Likevel får vi rapporter om at dette 
ikke har blitt tilbudt enkelte selv om Kriminalomsorgen 
er lovpålagt til å gjøre dette. Kravet om tilbud av gjenop-

prettende prosess ble innført i 2014, og er dessverre ikke 
særlig kjent blant innsatte.

Svar:

Det er konfliktrådene som har ansvar for å gjennomføre 
tilbudet om gjenopprettende prosess i kriminalomsor-
gen. Kriminalomsorgen skal imidlertid sørge for infor-
masjon om, og tilrettelegging av, tilbudet. Det er inngått 
flere avtaler mellom kriminalomsorgens enheter og 
lokale konfliktrådskontor, og jeg har fått opplyst at det er 
et godt samarbeid mellom kriminalomsorgen og konflik-
trådene.
 Det er innenfor dagens IKT-systemer ikke mulig å ta 
ut nøyaktig statistikk over hvor mange innsatte som får 
tilbud om gjenopprettende prosesser. De opplysningene 
som framkommer i dagens system må derfor leses som 
et minimumstall. Statistikken for konfliktrådene i peri-
oden 1. januar 2019 til 2. desember 2019 viser minst 131 
henvendelser fra innsatte via kriminalomsorgen. Av disse 
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henvendelsene er det pr. 2. desember 2019 gjennomført 
12 møter mellom fornærmet og innsatt, mens det i 19 sak-
er jobbes med å innhente samtykke.
 Det understrekes at konfliktrådene alltid foretar en 
egnethetsvurdering i slike saker. I en gjenopprettende 
prosess skal behovene både til gjerningsperson og fornær-
mede ivaretas. I noen saker vurderer konfliktrådet at sak-

en ikke er egnet. I 56 av de 131 sakene har fornærmede 
uttrykt at man ikke ønsker å møte den innsatte, og i andre 
saker har det ikke vært mulig å komme i kontakt med de 
fornærmede.
 Konfliktrådet og kriminalomsorgen samarbeider om 
å utvikle dette tilbudet, slik at flere som kan ha nytte av 
det får tilbudet.

SPØRSMÅL NR. 445

Innlevert 29. november 2019 av stortingsrepresentant Karin Andersen
Besvart 5. desember 2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Spørsmål:

UDI har innrømmet at de har tolket Barnekonvensjonen 
feil i saker om utvisning. Det er grunn til å anta at flyktnin-
ger er uriktig dømt som følge av feil fortolkning av asylret-
ten og innreise på falske dokumenter og i flere saker har 
UNE tapt på grunn av feil lovtolkning.
 I lys av Nav-skandalen og de nevnte saken, vil stats-
råden foreta en full gjennomgang av forvaltningspraksis i 
UDI og UNE for å avdekke mulige feil?

Svar:

Utvisningssaker som berører barn er ofte svært krevende. 
Selv om barnekonvensjonen fastslår at barnets beste skal 
være et grunnleggende hensyn, vil det ikke alltid kunne få 
avgjørende betydning i den enkelte sak. Barnekonvensjo-
nen gir faktisk ikke noe klart direktiv for om en utlending 
kan utvises eller ikke. Det sentrale er å sikre en barnesen-
sitiv vurdering, herunder forsvarlige og samvittighetsfulle 
avveiinger mot andre motstridende interesser, som for 
eksempel innvandringsregulerende og allmennpreven-
tive hensyn.
 I kjølvannet av NAV-saken tok departementet kon-
takt med Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendings-
nemnda (UNE) så snart vi ble kjent med at praktiseringen 
av EUs trygdeforordning også kan ha hatt innvirkning 
på vurderingen av utlendingsrettslige problemstillinger. 
Oppsummeringsvis opplyser både UDI og UNE at de så 
langt ikke har identifisert saker der en utlending er ut-
vist som følge av praktiseringen av EUs trygdeforordning. 
Dette er også formidlet i mitt brev av 28. november 2019 
til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Både UDI og UNE 
er bedt om å holde departementet løpende oppdatert om 
håndteringen av porteføljen.

 Det foreligger for øvrig allerede generelle og gode rap-
porteringsrutiner mellom UDI og UNE og departementet 
innenfor dette feltet. Jeg har tillit til at forvaltningen rap-
porterer til departementet dersom det er vesentlige en-
dringer i rettsanvendelsen, eller endringer i forvaltning-
spraksis som er av en slik art at det er naturlig å informere 
departementet om dette.
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SPØRSMÅL NR. 446

Innlevert 1. desember 2019 av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes
Besvart 6. desember 2019 av helseminister Bent Høie

Spørsmål:

Hvor mange transporter som var planlagt med ambu-
lansefly er blitt overført til ambulansehelikopter eller am-
bulansebil som følge av den svekkede tilgjengeligheten 
etter operatørskiftet i luftambulansetjenesten 1. juli 2019, 
og hvor mange avviksmeldinger fra helsearbeidere som 
jobber i henholdsvis primærhelsetjenesten, luftambu-
lansetjenesten og spesialisthelsetjenesten ligger per dags 
dato i systemet, knyttet til den svekkede tilgjengeligheten 
og beredskapen i tjenesten etter operatørskiftet?

Svar:

Luftambulansetjenestens fly og helikoptre er sammen 
med bil- og båtambulansene en del av det offentlige aku-
ttmedisinske tilbudet utenfor sykehus. Når et oppdrag 
kommer inn til AMK- sentralene gjøres det alltid en 
vurdering av hvilken ressurs som er mest egnet å bruke. 
Det hender ganske ofte at et oppdrag flyttes fra en fartøy-
type til en annen fordi det oppstår endrede forutsetninger 
for riktig bruk av ressursene. Dette kan skje mellom fly og 
helikopter, fra luftambulanse til bil eller båt, men også an-
dre veien.
 Luftambulansetjenesten er definert som en tilleggs-
ressurs til bil- og båtambulansetjenesten. Det akuttmedi-
sinske tilbudet i et område kan ikke basere seg på luftam-
bulansene alene. Det kommer av at tjenesten tidvis, og 
enkelte ganger flere dager i strekk, ikke er tilgjengelig for-
di det ikke er værforhold til å fly. Derfor er det akuttmedi-
sinske tilbudet organisert slik at syke og skadde pasienter 
skal kunne gis alternativ transport eller ivaretas og behan-
dles lokalt inn til flygning eller annen transport kan gjen-
nomføres.
 Alle ambulanseflyoppdrag for Nord-Norge blir reg-
istrert hos AMK ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN Tromsø). I perioden 1. juli til og med 1. desember 
er det i alt registrert 2332 ambulanseflyoppdrag her. Av 
disse er 66 oppdrag overført til helikopter. Det utgjør 2,8 
prosent av oppdragene. For den samme perioden er noe 
over 40 oppdrag overført fra ambulansefly til bil. Det vil si 
under 2 prosent av oppdragene.
 Tallene fra UNN gjelder samtlige oppdrag som er 
overført fra ambulansefly til annen ressurs. Overføringer 
er som nevnt en naturlig del av flåtestyringen. Det er noe 
som skjer daglig da forutsetningene for oppdragsgjen-
nomføringen ofte endrer seg med værforhold, forsinkel-
ser, endringer i pasientens tilstand, andre oppdrag og 
andre utenforliggende forhold. Hensynet til pasienten 

og totalberedskapen for området/regionen er de førende 
grunnene for valg av ambulanseressurs. Overføring kan 
også velges selv om alle ambulansefly er i beredskap. Det 
kan være at alle ambulansebiler ved en flyplass er opptatt 
med helt nødvendige oppdrag slik at pasienter ikke kan 
hentes eller leveres med fly. Eller at helikopter velges når 
oppdragsmengden for fly er stor og man ønsker å skjerme 
ett eller flere fly i stående beredskap for eventuelle lengre 
akutte oppdrag. Det er alltid en større skjønnsvurder-
ing som ligger bak valg av ressurs. Det er derfor vanske-
lig å tallfeste med sikkerhet hvor mange oppdrag som er 
overført til andre ressurser på grunn av mangelfull bered-
skap etter operatørbytte alene.
 I de tilfellene oppdrag overføres til helikopter får 
pasienten en dør til dør transport. Som regel unngås da 
krevende omlastinger som er en del av alle flytransport-
er. I helikoptrene tilbys også tjenestens mest avanserte 
behandling fordi helikoptrene alltid har egen luftambu-
lanselege ombord. Ambulanseflyene bemannes med lege 
ved behov. I Nord-Norge er det ambulanseflyleger i vakt 
ved sykehusene i Kirkenes, Tromsø og Bodø.
 Avviksmeldinger i helsevesenet brukes for å 
avdekke feil. Behandlingen av avvik skal sikre læring og 
forbedringer som skal gi bedre pasientbehandling. Det er 
derfor ønskelig at det meldes om mulige avvik i alle deler 
av en tjeneste. Luftambulansetjenesten er en del av spe-
sialisthelsetjenesten. Fra helseforetakene i Helse Nord er 
det siden 1. juli rapportert ti avviksmeldinger i forbindelse 
med ambulanseflyoppdrag og fem samhandlingsav-
vik fra primærhelsetjenesten. Dette er meldinger som 
primærhelsetjenesten har sendt sykehus/helseforetak og 
inngår ikke i spesialisthelsetjenestens eget avvikssystem 
DocMap.
 For luftambulanseoppdrag er det ofte mange ulike år-
saker og forklaringer bak en avviksmelding. Det kan være 
tekniske forhold, sykdom, værforhold, stengte flyplass-
er, manglende bemanning, mangelfull kommunikasjon 
mellom bestiller, mottaker og utfører av oppdrag, samt 
feilvurderinger i koordineringsledd og andre utenforlig-
gende uheldige omstendigheter. Erfaringsmessig viser 
normal avviksbehandling at det ofte er en kombinasjon 
av flere årsaksforhold. Dette gjør det som regel vanskelig å 
peke ut en enkeltfaktor som årsak til avviket. Grundig av-
viksbehandling tar tid. Den blir gjort ved det enkelte syke-
hus, mellom sykehus og opp mot primærhelsetjenesten. 
Det er derfor for tidlig å si om avvikene som nå foreligger 
kan koples direkte til svekket beredskap etter operatør-
bytte eller ikke.
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 Avslutningsvis vil jeg for ordens skyld nevne at 
Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF overfor 
departementet har tatt forbehold om at de på grunn av 
kort svarfrist ikke har kunnet kvalitetssikre tallene for 
antall oppdrag og antall overføringer i den grad de skulle 

ønsket. Det kan også ligge avviksmeldinger i primærhel-
setjenesten som de ikke har tilgang til. Og det kan finnes 
avvik som ennå ikke er lagt inn i spesialisthelsetjenestens 
eget system.

SPØRSMÅL NR. 447

Innlevert 1. desember 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 6. desember 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Er Skattedirektoratets prinsipputtalelse fra oktober 2019 
om nye vilkår for å være omfattet av refusjonsordningen 
for grunnavgift på mineralolje politisk forankret, støtter 
statsråden skattedirektoratets innstramning av vilkårene 
for å kunne være omfattet av ordningen, og vil statsråden 
ta initiativ til endring av refusjonsordningen for å hindre 
økte avgifter for brønnbåtnæringen og mindre effektiv 
bekjempelse av lakselus?

Begrunnelse:

Gjennom en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet fra 1. 
oktober 2019 er vilkårene for å være omfattet av refusjon-
sordningen for grunnavgift på mineralolje endret. Frem 
til 1. oktober har all brønnbåtvirksomhet vært omfattet 
av ordningen. I følge selskapet Norsk Fisketransport AS 
innebærer den nye fortolkningen at operasjoner som av-
lusing, telling og sortering diskvalifiserer for refusjon på 
all bunkersolje fartøyet har når operasjonen skjer, og vis-
er videre til at Skattedirektoratet i sin uttalelse skriver at 
«Dette gjelder også om oppdraget om avlusing kommer i 
forbindelse med oppdrag om også å frakte fisk til/fra op-
pdrettsanlegget.»
 Selskapet viser til at deres fartøyer typisk bunkrer 120 
m3 hver 14. dag. Dersom dette fartøyet gjør to avlusinger i 
løpet av disse 14 dagene og bruker 8-10 prosent av bunk-
ret mengde på operasjonen, så mister selskapet refusjon 
på hele volumet. Dette trass i at de resterende 90 prosen-
tene av forbruket kvalifiserer til refusjon.
 Norsk Fisketransport AS fremhever at

 «Vi finner det riktig å minne om at brønnbåter er utstyrt 
med avlusingsutstyr som en konsekvens av myndighetenes 
krav til oppdrettsnæringen: Lusegrense på 0,5, forbud mot 
medikamentelle badbehandlinger og mekaniske avlusingsin-
novasjoner som allerede har ført til betydelig økte produksjon-
skostnader. Trafikklysordningen regulerer vekst på bakgrunn 
av effektiv lusebekjempelse.»

 NFT viser til at Kystrederiene har beregnet 400 mill. 
kroner i direkte merkostnader av endringene. Dersom av-
lusing, sortering og telling skal gjøres av annet utstyr enn 
brønnbåt, vil dette medføre nye investeringer, økte pro-
duksjonskostnader og økt miljøbelastning. NTF viser vi-
dere til at refusjonsordningen har vært et viktig økonom-
isk bidrag til flåtefornyelse, rekruttering av norske sjøfolk 
og at brønnbåtnæringen seiler under NOR-flagg.

Svar:

Etter Stortingets avgiftsvedtak skal det betales grunnavgift 
på mineralolje. Mineralolje til gods- og passasjertransport 
i innenriks sjøfart er fritatt for avgift. Nærmere regler om 
fritaket er fastsatt i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 
om særavgifter (særavgiftsforskriften) kapittel 4-3.
 Det er et vilkår for fritak at mineraloljen er til bruk i 
gods- eller passasjertransport i næringsøyemed og at far-
tøyet utelukkende brukes til gods- eller passasjertrans-
port i denne virksomheten. Disse vilkårene følger av for-
skriften. Skattedirektoratets prinsipputtalelse 1. oktober 
2019 innebærer dermed ikke nye og strengere vilkår for 
fritak.
 Som påpekt er bransjen og fartøyene i stadig utvikling. 
Departementet har derfor tidlig i høst bedt Skattedirek-
toratet om å vurdere endringer i regelverket. Direktora-
tets vurderinger og forslag vil bli fulgt opp på vanlig måte.
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SPØRSMÅL NR. 448

Innlevert 1. desember 2019 av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik
Besvart 16. desember 2019 av finansminister Siv Jensen

Spørsmål:

Er Skattedirektoratets prinsipputtalelse fra april 2019 om 
nye vilkår for beregning av utseilt distanse for godsfartøy 
omfattet av rederiskatteordningen politisk forankret, 
støtter statsråden skattedirektoratets innstramning av 
vilkårene for å kunne være omfattet av ordningen, og vil 
statsråden ta initiativ til endring av rederiskatteordnin-
gen for å hindre økt skattlegging av norske rederier og 
norske sjøfolk?

Begrunnelse:

For å kvalifisere for rederiskatteordningen må rederier eie 
"skip i fart" ihht. EØS-regelverket. Norske godsfartøy må 
tilfredsstille kravet om 30 nautiske mil utseilt distanse i 
mer enn to tredjedeler av fartøyets operasjonsdager gjen-
nom året. Dersom et av rederiets fartøyer ikke oppfyller 
kravene til utseilt distanse er hele rederiet i brudd med 
rederiskatteordningen. Rederier godkjennes for ordnin-
gen for 10 år om gangen, og dersom rederiet ikke lenger 
kvalifiserer for ordningen, vil det ikke kunne søke ny god-
kjenning for gjenværende del av 10-årsperioden.
 10. april kom Skattedirektoratet med en prinsipput-
talelse om ny praksis for beregning av utseilt distanse, de-
finert til

 "avstanden langs den direkte skipsleia fra turens utgang-
spunkt og til det anløpsstedet som ligger lengst bort. Turen til-
bake skal ikke medregnes. Omveier som følge av at det er flere 
anløpssteder underveis skal heller ikke medregnes."

 Aktører i næringa, blant annet Norsk Fisketransport 
AS viser til at det som oftest er på retur at fartøyene har 
last ombord og at tur til anlegget er påkrevet for å hente 
lasten og derigjennom en naturlig del av oppdraget.
 Så langt undertegnede kjenner til har det ikke skjedd 
endring i lov eller forskrift forut for Skattedirektoratets 
nytolkning. I følge selskapet Norsk Fisketransport AS 
har tidligere forvaltningspraksis stått uendret i 18 år. I 
forbindelse med ettersyn hos selskapet i 2012 klargjorde 
Skatteetaten skriftlig at "distansen må måles fra det sted 
hvor skipet begynner på oppdraget, og frem til og med 
siste anløpssted. Dersom samme reise inneholder lasting 
ved flere fiskeoppdrettsanlegg, vil avstanden mellom dis-
se også medgå ved beregningen av distansen.
 Norsk Fisketransport har estimert at deres forventa 
overskudd vil reduseres fra 60 mill. kroner til 22 mill. 
kroner dersom de ikke lengre omfattes av rederiskatte-
ordningen. I tillegg vil ansatte i rederiet miste sjømanns-
fradrag til en verdi av 80 000 kroner hver - tilsvarende økt 

skatt på 18 000 kroner årlig. I stort vil endringen kunne 
medføre færre norske sjøfolk, utflagging av arbeidsplass-
er, verdiskaping og skatteinntekter fra rederier, og redus-
ert flåtefornyelse og tap av norske arbeidsplasser i verftsi-
ndustrien.

Svar:

Skattedirektoratets uttalelse av 10. april 2019 innebærer 
en fortolkning av gjeldende rett, basert på foreliggende 
rettskilder.
 Rederiskatteordningen ble innført i 1996 for å bedre 
rammevilkårene for norskeid konkurranseutsatt sjøfarts-
virksomhet. Ordningen gjelder ikke bare for internasjon-
al skipsfart, men også for kystfart som er utsatt for tils-
varende konkurranse.
 Tillatte transportfartøyer innenfor ordningen er i Fi-
nansdepartementets forskrift til skatteloven benevnt som 
«skip i fart». Fartøyer som driver virksomhet over et be-
grenset fartsområde regnes ikke som «skip i fart» dersom 
utseilt distanse er under 30 nautiske mil i en tredjedel 
eller mer av året.
 Begrepet «skip i fart» i rederiskatteordningen skal 
forstås på samme måte som tilsvarende begrep i bestem-
melser om særskilt inntektsfradrag for sjøfolk i Finans-
departementets forskrift til skatteloven. Dette følger av 
forarbeidene til rederiskatteordningen, der det fremgår at 
selv om begrunnelsen for de to regelsettene ikke er den 
samme, skal avgrensningen foretas etter de samme krit-
eriene. En mest mulig ensartet forståelse av begrepet gir 
også best sammenheng i regelverket.
 Når det gjelder særskilt inntektsfradrag for sjøfolk, er 
skattelovforskriftens bestemmelser om skip i fart i praksis 
tolket slik at den utseilte distansen som må overstige 30 
nautiske mil, er avstanden langs den direkte skipsleia fra 
turens utgangspunkt til det anløpsstedet som ligger lengst 
bort. Denne forståelsen fremkommer i en uttalelse fra 
Finansdepartementet av 2. desember 1998. Praksisen in-
nebærer at anløp underveis og tilbaketur ikke skal regnes 
med i utseilt distanse. For rederiskatteordningen er den 
samme forståelsen tatt inn i Skattedirektoratets Skatte-
ABC, fra og med 2017/2018-utgaven, og i Skattedirektora-
tets uttalelse av 10. april 2019. Finansdepartementet har 
ikke innvendinger til de rettslige vurderingene som er 
gjort av Skattedirektoratet.
 Finansdepartementet er kjent med at det i noen få 
tilfeller er antatt i korrespondanse fra Skatteetaten til en-
kelte skattepliktige at anløp underveis og/eller tilbaketur-
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er skal regnes med til utseilt distanse. Slike spredte uttalel-
ser innebærer ikke en endring av forvaltningspraksis eller 
gjeldende rett.
 Finansdepartementet vurderer løpende behovet for 
endringer i rederiskatteordningen, under hensyn blant 
annet til formålet med ordningen, konkurranseforhold-
ene for sjøfart og forholdet til EØS-avtalen.
 En endring av rederiskatteordningen på punktet som 
er omtalt ovenfor ville innebære en utvidelse av ordnin-
gen. Endringen måtte derfor notifiseres til og godkjennes 

av ESA før den kunne settes i verk.  Dagens ordning ble 
godkjent ved vedtak av ESA i desember 2017, og godkjen-
ningen gjelder til og med 2027. Godkjenningen gjelder 
ordningen som en helhet. ESA har i notifikasjonsproses-
sen i forkant av vedtaket fra 2017 vurdert de ulike elemen-
tene i den norske ordningen, faktiske forhold ved den 
norske næringen og andre forhold.
 Finansdepartementet er i dialog med brønnbåt-
næringen om spørsmålene som er omtalt ovenfor.

SPØRSMÅL NR. 449

Innlevert 2. desember 2019 av stortingsrepresentant Siv Mossleth
Besvart 9. desember 2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Spørsmål:

I svar til meg 05.04.2019 skriver statsråden at det pågår et 
prosjekt, Kortreist stein, der statsråden forventer å få fram 
resultater som raskt kan øke bruken av lokale masser.
 Er prosjektet ferdig, og hvilke tiltak vil statsråden sette 
i verk for forenkling og økt bruk av lokale masser, pluss 
lettere tilgang på massemottak lokalt?

Begrunnelse:

Det er utfordringer med å skaffe til veie lokale masser, 
noe som har ført til at masser må hentes fra andre sted-
er i landet. Det igjen medfører en økning i bruken av skip 
og lastebiltrafikk, noe som er uheldig sett i lys av trafik-
ksikkerheten og i forhold til klimapolitikken. 14 % av 
medlemsbedriftene til Maskinentreprenørenes forbund 
(MEF) har svart at de har problemer med å skaffe til veie 
lokale masser. I tillegg melder 22 % av bedriftene at de 
ikke har tilgang til godkjente massemottak. Ifølge disse 
tallene er utfordringene spesielt store i Midt- og Nord-
Norge. I et miljøperspektiv er det ikke smart å kjøre langt 
for å deponere rene masser.

Svar:

Eg vil vise til at prosjektet Kortreist stein no er avslutta, og 
sluttrapport for prosjektet er å finne på kortreiststein.no. 
Alle rapportar frå prosjektet blir lagt ut på denne nettsida 
i løpet av desember.
 Kortreist stein har utarbeidd rettleiingar og tilrådin-
gar knytt til planprosessar, ressursforvalting, kontrakts-
forhold, materialutnytting og miljø som kan gje bransjen 

ny kunnskap og motivasjon for auka bruk av lokale stein-
massar.
 Prosjektet tilrår at planorgana brukar plan- og bygn-
ingslova meir aktivt ved å setje krav til utnytting av over-
skotsstein. Kvaliteten på overskotsstein må vurderast 
tidleg, og det må leggjast til rette for sortering, mellomla-
gring og bruk av byggeråstoff og overskotsmassar.
 I store samferdselsprosjekt bør ein bruke kontraktar 
som sikrar at byggherre, entreprenør og rådgjevar har 
som felles mål å bruke mest mogleg lokal stein.
 Gjennom prosjektet er det utarbeidd eit verktøy for 
livssyklusanalyse. Verktøyet kan brukast til å vurdere kli-
ma- og miljøpåkjenningar knytt til utnytting av høgverdi-
ge steinmassar i samferdselsprosjekt.
 Eg ventar at funna frå prosjektet blir tekne i bruk ved 
planlegging av nye prosjekt, slik at ressursar frå tunnelar 
og bergskjeringar i størst mogleg grad blir nytta som byg-
geråstoff. På denne måten blir pågangen på lokale mas-
semottak redusert, og samferdselsprosjekta vil legge min-
dre beslag på avgrensa eksterne byggeråstoffressursar.
 Utfordringane knytt til tilgangen på lokale mottak er i 
stor grad styrt av dei lokale planorgana. Kommunane bør 
ta i bruk rettleiingar og tilrådingar som er utarbeidde i Ko-
rtreist stein og legge til rette for mellomlagring av massar 
lokalt.
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SPØRSMÅL NR. 450

Innlevert 2. desember 2019 av stortingsrepresentant Theodor Barndon Helland

Besvart 9. desember 2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Spørsmål:

Vil Regjeringen etablere et nasjonalt etappemål for hvor 
stor andel av fosfor i organisk avfall som skal resirkuleres 
tilbake til landbruket som plantetilgjengelig fosfor?

Begrunnelse:

Fosfor er et avgjørende grunnstoff for menneskelig liv. 
Fosforet får vi fra maten vi spiser.
 For hver avling som høstes, hentes fosfor ut av jords-
monnet. For å opprettholde nivået av fosfor i jordsmon-
net må man påføre gjødsel - enten på den organiske, eller 
på den mineralske måten. Matproduksjonen og menne-
skelig liv er avhengig av dette fosforet.
 Det er et gigantisk tap av fosfor i dag ut i verden-
shavene, hovedsakelig ved avrenning fra jordbruket. 
Det suverent største tapet i norsk målestokk er gjennom 
oppdrettsnæringen, der vi lar fiskens organiske avfall 
forsvinne i havet uten at det samles opp for videre mat-
produksjon.
 Andre land, som Sverige, har hatt nasjonale mål for 
hvor stor andel av det organiske avfallet som skal til-
bakeføres til jordbruket.

Svar:

Representanten Helland begrunner spørsmålet med at 
fosfor er et avgjørende grunnstoff for både matproduks-
jon og menneskelig liv.
 Jeg er enig med representanten Helland om at vi må 
ha en god ressursforvaltning i Norge, og at vi må tilstrebe 
en effektiv og bærekraftig utnyttelse av fosfor som res-
surs. I Granavolden-plattformen stadfester regjeringen 
at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en 
grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, 
og videre at det skal utarbeides en nasjonal strategi om 
sirkulærøkonomi.
 Regjeringen har iverksatt en interdepartemental 
prosess for å utarbeide en strategi for sirkulær økonomi. 
Sirkulær økonomi innebærer mer effektiv og bærekraftig 
utnyttelse av alle ressurser i økonomien. Utviklingen in-
ternasjonalt og en nasjonal utredning legges til grunn for 
arbeidet.  Utredningen skal bl.a.:
 - vurdere hvilke næringer/bransjer/samarbeid som 
har størst potensial i Norge, gitt vår næringsstruktur, res-
sursgrunnlag og vår menneskelige og finansielle kapital
 - identifisere barrierer for en overgang til en sirkulær 
økonomi i de aktuelle næringer/bransjer

 - foreslå kostnadseffektive og styringseffektive tiltak 
for å bygge ned disse barrierene
 Som en del av prosessen vil det legges til rette for inn-
spill fra næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn.
 Det er mange gode grunner til å resirkulere fosfor. 
Bedre resirkulering vil gjøre Norge mindre avhengig av 
fosforimport. For å få dette til, kreves det at husdyrgjødsel, 
kloakkslam og matavfall håndteres på måter som gjør at 
vi kan gjenbruke fosforet i størst mulig grad. For landb-
ruket innebærer det først og fremst å utnytte husdyrgjød-
sel på en god måte. I forbindelse med den pågående gjen-
nomgangen av regelverket for organisk gjødsel, gjøres det 
vurderinger av muligheter og risiko knyttet til bruk av 
produkter som tilføres jorda. En målsetning er å stimulere 
til resirkulering av næringsstoffer og reduserte utslipp til 
luft og vann. Resirkulering av næringsstoffer forutsetter 
imidlertid at gjødselproduktene ikke utgjør noen risiko 
for mattrygghet, dyre- og plantehelse og miljø.
 Et nasjonalt etappemål for hvor stor andel av fosforet i 
organisk avfall som skal resirkuleres tilbake til landbruket 
som plantetilgjengelig fosfor, er ikke vurdert i denne om-
gang. Regjeringen er imidlertid svært opptatt av at vi skal 
ha en god og bærekraftig ressursforvaltning, noe som også 
stadfestes gjennom at vi nå skal utarbeide en nasjonal 
strategi om sirkulær økonomi.
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