
Møte onsdag den 28. januar 2015 kl. 10

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

D a g s o r d e n (nr. 39):

1. Muntlig spørretime
2. Ordinær spørretime
3. Referat

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Tele-
mark fylke, Gry-Anette Rekanes Amundsen, har tatt sete.

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om at
den innvilgede permisjonen for representanten Elin
Rodum Agdestein forlenges til å gjelde til og med 30. ja-
nuar.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknaden behandles straks og innvilges.
2. Vararepresentanten, Erik Fløan, møter fortsatt i permi-

sjonstiden.

Presidenten: Representanten Torgeir Micaelsen vil
fremsette et representantforslag.

Torgeir Micaelsen (A) [10:02:13]: Jeg har æren av å
sette fram et representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter, Karianne
Tung og meg selv om utvidet HPV-vaksinering.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglements-
messig måte.

S a k n r . 1 [10:02:34]

Muntlig spørretime

Presidenten: Stortinget mottok mandag meddelelse
fra Statsministerens kontor om at statsrådene Jan Tore San-
ner, Elisabeth Aspaker og Torbjørn Røe Isaksen vil møte
til muntlig spørretime.

De annonserte statsrådene er til stede, og vi er klare til
å starte den muntlige spørretimen.

Første hovedspørsmål er fra Else-May Botten.

Else-May Botten (A) [10:03:06]: Mitt spørsmål går til
fiskeriministeren.

Regjeringen har igangsatt utsalget av Norge. En rekke
norske statseide selskap skal selges ut. Utenlandske sel-
skap, investorer og fond står fremst i køen for å kjøpe luk-
rative aksjer, regjeringen vurderer å privatisere skogen, og
konsesjonsloven i landbruket skal bort, noe som vil åpne
for utenlandske eiere også der.

I fiskeripolitikken samles stadig flere ressurser på sta-
dig færre hender. I regjeringsplattformen står det at fis-
kerne skal tildeles evigvarende kvoter. I løpet av det siste
året har departementet vedtatt flere forskrifter som gir mer
strukturering. Regjeringen har nå skapt betydelig usikker-

het rundt den lovgivningen som sikrer nasjonalt eierskap
til fiskeriressursene. Regjeringen gir inntrykk av at de har
et betydelig hastverk, og at de ikke har tid til å vurdere kon-
sekvensene, noe som har blitt en gjenganger for regjerin-
gen. Salg av fellesskapets eie før kunnskap og avklaringer
gir motstand, og på noen områder også retrett.

Fiskeriministeren har varslet en melding til Stortinget
som en oppfølging av Tveterås-utvalgets innstilling. Hvil-
ken politisk retning ser fiskeriministeren nå for seg at hun
vil legge for det videre arbeidet?

Statsråd Elisabeth Aspaker [10:04:35]: Fiskeri- og
havbruksnæringen er en av Norges aller viktigste næringer.
I en tid hvor vi ser at oljens betydning er på retur, er det
desto viktigere at vi har en fiskeri- og havbruksnæring som
er rustet for å takle den globale konkurransen som denne
næringen er en del av. Det betyr at vi må jobbe systematisk
for å forbedre de rammebetingelsene her hjemme som gjør
at næringen er i stand til å konkurrere ute.

Vi eksporterer 95 pst. av alt som tas opp av havet, enten
det er fra merder eller villfanget fisk. Derfor er det så vik-
tig for regjeringen å iverksette det vi mener er viktige tiltak
i den forbindelse. Og det må ikke overraske representanten
Botten at selv om vi nå har fått en NOU-rapport som går
inn på mange sentrale områder innenfor norsk fiskeri- og
havbruksnæring, kan vi ikke parkere politikken i kanskje et
og et halvt år til de endringene på en måte vil kunne mate-
rialisere seg, for stortingsmeldingen om NOU-en vil først
komme på slutten av dette året. Vi gikk til valg på en del
forbedringer av rammebetingelsene, det var en del av valg-
kampen, det var en del av programmet vårt, og vi er i gang
med det. Jeg mener likevel at når det gjelder den høringen
vi nå har ute, som skal gå helt ut april – dette er en stor
og viktig sak – så skal vi ta oss tid til den grundige debat-
ten, men vi kan ikke stille politikken for øvrig i bero, selv
om opposisjonen måtte være uenig i noen av de forslagene
som nå gjennomføres.

Else-May Botten (A) [10:06:22]: Regjeringen viste i
går at det er ingen skam å snu. Det så vi angående nedsal-
get i Kongsberg Gruppen og utsalget av Flytoget, der Kris-
telig Folkeparti og Venstre har satt på bremsen. Folk vil
ikke selge Norge, de vil ikke selge naturressurser. Men nå
er det ingen tvil om hva regjeringen vil rundt eierskap, den
vil selge, og spørsmålet vi kan stille oss, er hvor stort an-
svar Kristelig Folkeparti og Venstre må ta for å reparere de
ulike sakene.

Regjeringen har varslet å fjerne en rekke lover, bl.a. del-
takerloven. Det har næringsministeren skrevet i en presse-
melding på nyåret på vegne av næringsministeren og fis-
keriministeren. Fiskeriministeren har en rekke ganger sagt
at hun vil snu alle steiner i fiskeripolitikken, og har skapt
betydelig tvil om deltakerlovens framtid. Vil fiskeriminis-
teren fortsette å snu opp ned på grunnsteinene i norsk
fiskeripolitikk, eller er det kanskje på tide at hun selv snur?

Statsråd Elisabeth Aspaker [10:07:16]: Jeg er veldig
glad for å få det spørsmålet. Vi har sagt at vi skal forenkle,
fornye og forbedre, og hvis man leser den lista til min kol-
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lega i Nærings- og fiskeridepartementet, står deltakerloven
og fiskesalgsloven under kategorien lover som bør moder-
niseres. Det må heller ikke overraske, for hvis man går til
regjeringsplattformen, har vi sagt at dette er lover hvor det
faktisk er grunnlag for å gjøre forenklinger og tilpasninger.
Så det er intensjonen.

Så har jeg bare lyst til å si til «salg av»: Det var den for-
rige regjeringen som sørget for en salgsfullmakt på Cer-
maq. Prisen ble ikke god nok da Trond Giske ville selge,
men nå er altså selskapet solgt. Det var den forrige regje-
ringen som skilte ut EWOS og solgte fôrselskapet EWOS.
Så jeg synes at det er litt elefant i glasshus når man står
her og nærmest påstår at dette er en politikk som denne re-
gjeringen er alene om. Faktisk har Arbeiderpartiet initiert
flere av disse salgene som nå er gjennomført.

Presidenten: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål
– først Helga Pedersen.

Helga Pedersen (A) [10:08:38]: Jeg registrerer at hel-
ler ikke denne gangen vil fiskeriministeren svare på hva
hun vil med deltakerloven – hun sier bare at den skal end-
res på. Jeg registrerer også at hun tar lett på forankringen i
Stortinget. Begge deler synes jeg er alvorlig.

Deltakerloven inneholder både nasjonalitetskrav og ak-
tivitetskrav. Aktivitetskravet betyr at det som hovedregel
kun er aktive fiskere som kan eie fiskefartøy og få fiske-
kvote. Nå ser vi at Tveterås-utvalget har utfordret akti-
vitetskravet ved å foreslå industrikvoter. Fiskerne må bo
langs kysten. De kan ikke kjøpes opp av utlendingene, men
det kan industribedriftene. Dermed risikerer man at fiske-
kvoter i praksis faller på utenlandske hender. Det viser at
når man begynner å rokke ved grunnmuren i norsk fiskeri-
politikk, risikerer man at hele byggverket klapper sammen.
Har fiskeriministeren reflektert over at når hun vil gi mar-
kedskreftene mer styring over våre felles fiskeressurser,
kan det ha som konsekvens at vi risikerer å redusere nasjo-
nal råderett over de ressursene vi skal leve av når oljen tar
slutt?

Statsråd Elisabeth Aspaker [10:09:54]: Jeg takker
Helga Pedersen for det spørsmålet, for det gir meg fak-
tisk mulighet til å oppklare følgende: Dersom det viser seg
at de endringene i deltakerloven som NOU-utvalget fore-
slår, fører til at vi må oppgi nasjonalitetskravet, er det helt
uaktuelt å gjøre de endringene.

Jeg varslet i en tale på Sjømatdagene på Hell i forri-
ge uke at vi nå har satt i gang et arbeid for å gjennomgå
det juridiske rundt akkurat de forutsetningene som NOU-
utvalget har satt opp, og som også på en måte skal svare
på det som Arbeiderpartiet har fått utredet hos Stortin-
gets utredningsseksjon. Det er helt klart at norske fiske-
ressurser skal eies av nordmenn, noe som ligger i loven i
dag.

Jeg minner om: Det er adgang til at et visst eierskap på
industrisiden kan ligge hos utlendinger, og det er noen kob-
linger i dag mellom industri og flåte. Men det er helt uak-
tuell politikk for regjeringen at norske fiskeressurser ikke
skal være under norsk kontroll.

Presidenten: Knut Espeland – til oppfølgingsspørs-
mål.

Knut Espeland (KrF) [10:11:15]: Som vi har hørt, har
Tveterås-utvalget kommet med en rekke forslag til libera-
lisering av eksisterende lovverk for å styrke lønnsomheten
i næringen. Hardest gikk det ut over deltakerloven. Med
tanke på at loven har til hensikt å sikre at norske ressur-
ser kommer norske kystsamfunn til gode, registrerer jeg,
i likhet med representanten fra Arbeiderpartiet, at det er
en uro om hvorvidt fiskeripolitikken nå foreslås å fristilles
fra distriktspolitikken. Hvordan vil statsråden sørge for at
også den sosiale delen av bærekraftbegrepet, nemlig hen-
synet til distriktene og at ressursene skal komme norske
kystsamfunn til gode, blir ivaretatt?

Statsråd Elisabeth Aspaker [10:11:59]: NOU-utval-
gets utredning er sendt på så mye som fire måneders hø-
ring. Jeg ønsker en god og grundig debatt om alle de for-
slagene som Tveterås-utvalget har lagt fram. Men jeg har
lyst til å si at man over lang tid – og der er utvalget hundre
prosent enig – har hatt en lønnsomhetsutfordring i denne
industrien i Norge, så det å fortsette som i dag er antake-
lig den største trusselen mot å kunne bevare denne typen
arbeidsplasser. Jeg imøteser nå at også de som er uenig i
ting, legger på bordet alternative forslag. Så, når høringen
er avsluttet innen utgangen av april, starter vi arbeidet med
å utforme regjeringens forslag til det som skal være den
fremtidige fiskeripolitikken. Jeg har lyst til å understreke,
og jeg har sagt det før: Jeg ønsker meg et bredest mulig
flertall bak de endringene vi skal gjøre, for næringen er så
viktig på så mange plasser, og det gjøres store, tunge og
viktige investeringer. Da er det viktig at vi greier å samle
et størst mulig flertall i Stortinget bak den politikken som
skal gjelde på dette området.

Presidenten: Janne Sjelmo Nordås – til oppfølgings-
spørsmål.

Janne Sjelmo Nordås (Sp) [10:13:12]: Det er stor uro
på kysten, knyttet til både de forenklingene som statsrå-
den skisserer når det gjelder deltakerloven, på bakgrunn av
Tveterås-utvalgets rapport, og at fiskesalgsloven skal mo-
derniseres. Det er ikke klart hvordan den forenklingen skal
skje, så mitt spørsmål blir: Kan statsråden utdype hva slags
forenkling hun ser for seg, og vil statsråden ta den uroen
som er i kystsamfunnene, på alvor når hun legger fram sine
vurderinger for den nye fiskeripolitikken?

Statsråd Elisabeth Aspaker [10:13:51]: Jeg tar på
stort alvor den uroen som er, og jeg lytter intenst til den de-
batten som går der ute nå. Men jeg tror det er viktig igjen
å understreke at det å bare kjøre videre som i dag og stik-
ke hodet i sanden og late som om problemene ikke er der,
faktisk er den største trusselen mot det som skulle kunne
bli og være den store og viktige næringen langs kysten.

Jeg har ikke, som representanten hevder, skissert noen
forenkling. Det som nå er ute på høring, er utvalgets for-
slag, basert på et mandat som ble gitt av den forrige regje-
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ringen. Jeg har ikke sittet i utvalget, og jeg har ikke tatt stil-
ling til et eneste forslag, men jeg har sagt at vi nå skal gjøre
jobben for å berede grunnen for at vi skal kunne gjøre en
god og grundig jobb også etter at høringen er over. Men
nasjonalitetskravet må det ikke herske noen tvil om: Fis-
ken skal eies og kontrolleres av det norske samfunnet også
i fremtiden.

Jeg ser og hører uroen, men jeg ber også om at man lyt-
ter til hva jeg faktisk sier – ikke til hva andre påstår at jeg
mener i denne saken, for foreløpig mener jeg ingenting.

Presidenten: Torgeir Knag Fylkesnes – til oppføl-
gingsspørsmål.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [10:15:10]: Samtidig
som ministeren seier at dette berre er forslag frå eit utval,
har ein allereie starta eit arbeid i regjeringa der ein har
sett på dei juridiske rammene rundt nasjonal eigarskap av
dette. Så det er ikkje eit heilt uavhengig arbeid, for å seie
det sånn.

Langs heile kysten er det opprør mot dette arbeidet som
no går føre seg i regjeringa i samband med Tveterås-utva-
let. Tveterås har sjølv uttalt at dette vil kunne gå hardt
ut over kystsamfunna. Det har han sagt. Det er foreløpig
sjølvsagt umogleg å spørje om statsråden vil gå laus på
kystsamfunna, for ein vil truleg berre få unnvikande svar
på det. Men når vi snakkar om fisk og fiskeressursane, er
det éin ting som er det store spørsmålet: Skal fisken høyre
til fellesskapen, eller skal han kunne omsetjast fritt på den
opne marknaden? Det er her regjeringa er veldig uklar.

Mitt enkle spørsmål, som kanskje er det avgjerande
spørsmålet i denne samanhengen, er: Meiner ministeren at
fiskekvotar skal kunne vere evigvarande?

Statsråd Elisabeth Aspaker [10:16:13]: Fisken tilhø-
rer det norske fellesskapet. Det har over tid vært anledning
til å flytte kvoter og samle dem på færre båter. Det har vært
en del av effektivitets- og produktivitetsutviklingen i norsk
fiskerinæring. Det er en suksess at vi har en næring som
er såpass attraktiv at det fortsatt rekrutteres til næringen.
Uten at vi hadde hatt et flåteledd som var lønnsomt og at-
traktivt å drive i, hadde fiskeressursene vært verdiløse, for
vi hadde ikke fått tatt dem opp av havet.

Det må ikke herske noen tvil om at det norske eierska-
pet skal sikres. Vi kommer ikke til å legge fram et enes-
te lovforslag i Stortinget som utfordrer det – og nettopp
derfor gjør vi nå den juridiske jobben for å avklare hva
slags handlingsrom vi har. Så vil Stortinget, når vi legger
fram stortingsmeldingen rundt nyttår, få se hva regjeringen
faktisk kommer til å foreslå.

Presidenten: Vi går til neste hovedspørsmål.

Hans Olav Syversen (KrF) [10:17:25]: Mitt spørsmål
går til statsråd Sanner.

I går markerte vi både i Norge og mange andre steder,
ikke minst i Auschwitz, Den internasjonale holocaustda-
gen. Jeg tror det har gjort et stort inntrykk på mange – både
de taler som ble holdt, og de markeringer vi har vært vitne

til. I min barndom var det på skolen en bok som gjorde
et særlig inntrykk. Det var boken «Det angår også deg»
av Herman Sachnowitz, som var en av de åtte som kom
tilbake fra Auschwitz etter å ha blitt sendt fra Norge. I
Auschwitz i går uttalte en av talerne, Roman Kent, at han
skulle ønske det var et 11. bud, og at det skulle lyde slik:
Du skal ikke være en som ser på. Det passer også godt med
Sachnowitz’ budskap i sin tid.

Antisemittisme kom ikke med Holocaust og er ikke av-
sluttet med det. Det har en lang historie også i vårt eget
land. Det som er urovekkende, er at det lever så til de gra-
der i dag. HL-senterets undersøkelse viser at hele 12 pst.
av Norges befolkning har «utpregede fordommer» – det er
det uttrykket som brukes – mot jøder. Og én av fem sier
seg enig i følgende påstand: «Verdens jøder arbeider i det
skjulte for å fremme jødiske interesser.» Det er et veldig
høyt tall, og det er utpregede antisemittiske fordommer
som her kommer fram.

Mitt spørsmål er: Hvordan vil regjeringen følge opp det
som blir sagt, i handling?

Statsråd Jan Tore Sanner [10:19:32]: Jeg vil star-
te med å takke representanten Syversen for et veldig godt
spørsmål, men også et skremmende aktuelt spørsmål. Se-
nest i januar ble franske jøder hardt rammet under terror-
aksjonen i Paris da en jødisk forretning var ett av målene
for terroraksjonen. Det er riktig som representanten Sy-
versen sier, at antisemittiske holdninger også er en utford-
ring her hjemme. Jeg tror noe av det første vi må gjøre, er
å erkjenne at det er et problem, erkjenne at også i Norge
er antisemittiske holdninger en utfordring som må håndte-
res. Det andre som er viktig, er at vi er tydelige på at jø-
dene ikke skal stå alene, at vi er tydelige på at diskrimi-
nering, hatefulle ytringer, ikke er minoritetenes ansvar å
ta et oppgjør med – på samme måte som det ikke er jøde-
nes ansvar å ta et oppgjør med antisemittiske holdninger.
Det er vårt ansvar. Det er ditt ansvar. Det er mitt ansvar.
Det er storsamfunnets ansvar å ta et oppgjør med den type
holdninger.

Representanten Syversen og jeg hadde sammen med
Venstre også et godt møte med Ervin Kohn fra Det Mosa-
iske Trossamfunn for bare få uker siden, hvor vi nettopp
ga uttrykk for støtten til norske jøder, og hvor vi også dis-
kuterte tiltak. Jeg tror at noe av det viktigste er å bygge
opp kunnskap og bygge ned fordommer. Vi diskuterer nå
i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfunn hvordan vi
kan bidra til kunnskapsformidling, for kunnskap er vårt
fremste våpen i kampen mot fordommer og nedbrytende
holdninger.

Hans Olav Syversen (KrF) [10:21:34]: Jeg takker for
svaret, som jeg er veldig glad for.

Vi har fra Kristelig Folkepartis side i denne sal frem-
met forslag om en handlingsplan mot antisemittisme. Stor-
tinget har stort sett vært enig i at det har vært behov for
tiltak, men ikke sluttet seg til selve planen. Jeg skal la
det ligge i og for seg, fordi vi gjennom et budsjettsam-
arbeid har fått på plass noen av de tiltakene som er vik-
tige, ikke minst arbeidet mot skolen og å sikre at vi be-
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varer den jødiske arv i Norge, bl.a. gjennom de jødiske
museer.

I den HL-undersøkelsen som jeg viste til, som egentlig
fortjener langt større oppmerksomhet enn det den har fått,
fordi den rett og slett er skremmende i sine konklusjoner, er
det anbefalt noe som jeg har lyst til å utfordre regjeringen
på, bl.a. å styrke kunnskapen i skolen, få en ny undersøk-
else for å underbygge hvordan utviklingen faktisk er, og
registrere f.eks. hatkriminalitet motivert av antisemittisme.

Mitt spørsmål er da: Hvordan vil regjeringen følge opp
de anbefalingene som ligger i den rapporten, som vi alle
synes er alvorlig?

Statsråd Jan Tore Sanner [10:22:54]: Vi er opptatt
av å følge opp med konkrete tiltak, og jeg vil gi Kristelig
Folkeparti honnør for å ha tatt opp dette spørsmålet, ikke
bare i situasjoner hvor dette er et aktuelt tema og står høyt
på den politiske dagsordenen, Kristelig Folkeparti har hatt
et langvarig og sterkt engasjement. Derfor kom også noen
nødvendige tiltak på plass i budsjettavtalen for 2015.

Jeg er enig i at kunnskapsoppbygging i skolen er et vik-
tig tiltak, men det kan ikke stoppe der. Det er i tillegg viktig
med holdningsskapende tiltak – også rettet mot oss voks-
ne. Vi må være veldig oppmerksomme på at hatefulle yt-
ringer, diskriminering og mobbing kan nå våre minorite-
ter, kan nå alle mennesker, når som helst, hvor som helst,
dag som natt. Med den nye teknologien finnes det ikke noe
frirom. Da er det viktig at vi jobber med holdninger, og jeg
er enig med representanten Syversen i at vi også må følge
dette over tid for å se hvordan det utvikler seg.

Presidenten: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål
– først Anders Tyvand.

Anders Tyvand (KrF) [10:24:22]: Jeg vil gjerne stil-
le et oppfølgingsspørsmål til kunnskapsministeren: Anti-
semittismen lever fortsatt i samfunnet vårt, også i skolen.
Vi har hørt om elever som ikke våger å være åpne om sin
jødiske identitet, og vi vet at «jøde» er et vanlig skjellsord
i mange skolegårder. Samtidig er kanskje ikke kunnskapen
om Holocaust blant elevene god nok.

Statsråd Sanner sa i sitt svar at det er viktig å bygge
opp kunnskap og bygge ned fordommer. I statsbudsjettet
er det blitt satt av noen penger til tiltak mot antisemittis-
me i skolen, og noen av disse midler har bl.a. blitt brukt
til et 1-årig prosjekt, et samarbeid med Det Mosaiske Tros-
samfunn for å drive informasjonsarbeid og holdningsska-
pende arbeid i skolen. For at dette skal gi resultater, tror
jeg det er viktig at det blir kontinuitet i slike prosjek-
ter. Mitt spørsmål til statsråden er om regjeringen er inter-
essert i å videreføre støtten til dette arbeidet, og hva kunn-
skapsministeren ellers tenker kan gjøres for å bekjempe
antisemittisme i skolen.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:25:31]: Tusen
takk for spørsmålet. Jeg vil først si at antisemittismen i
skolen er – som representanten har helt rett i – godt do-
kumentert og bygger på de samme karakteristikkene som
antisemittismen har generelt. Det er en grunn til at vi snak-

ker om både «rasisme» og «antisemittisme»: Det handler
ikke om dagsaktuelle begivenheter, det handler ikke om
hva Israel som stat gjør; det handler om fordommer ba-
sert på århundrelange stereotypier, oppsummert i ideen om
«den evige jøde». Man ser det til og med i samfunnsdebat-
ten, hvor noen av våre såkalte fremste intellektuelle også
fremmer den type vrengebilder.

Så gjør vi mye i skolen, men vi kan gjøre mer. Det er
viktig at man får kunnskap om både Holocaust og antise-
mittismen – i historiefaget og i RLE-faget. Vi har i flere år
hatt et tiltak som heter Dembra, som er et program for å
bekjempe både rasisme og antisemittisme i skolen. Werge-
landsenteret jobber aktivt med oppfølging, og vi har som
sagt også ekstra midler til informasjonstiltak i år. Hvorvidt
de videreføres, må jeg dessverre komme tilbake til i den
ordinære budsjettprosessen.

Presidenten: Stein Erik Lauvås – til oppfølgingsspørs-
mål.

Stein Erik Lauvås (A) [10:26:50]: Mitt oppfølgings-
spørsmål går til Sanner. Jeg har bare lyst til å si at det er
et veldig viktig spørsmål som Kristelig Folkeparti her tar
opp.

Vi ser jo at det er kommunene som på en måte sitter
med noe av hovedutfordringen her, med tanke på hvordan
man nå går inn og bekjemper radikaliseringsmiljøene, for
å kalle det det, og jeg kunne tenke meg å spørre statsrå-
den om han nå har noen gode tanker om hvordan vi kan
hjelpe kommunene i den viktige kampen de må gjøre mot
radikalisering?

Statsråd Jan Tore Sanner [10:27:31]: Jeg er enig i at
her er det mange som har et ansvar. Det som er kommune-
nes fordel, er jo at kommunene er nær innbyggerne, kom-
munene har ansvaret for barnehager, skoler og frivillige
organisasjoner. Dette har vi også tydeliggjort i handlings-
planen mot radikalisering, som ble lagt frem 10. juni i fjor,
at det er viktig at kommunene lager plattformer for god
dialog med de ulike miljøene. Dette har også statsministe-
ren tatt opp og utfordret kommunene til å gjøre. Og vi ser
nå at det er mange kommuner som inviterer til nettopp den
type dialogmøter, slik at man får kunnskap om hverandre,
og at kommunene dermed får en plattform for å diskutere
dette videre. Jeg har kontakt med KS og diskuterer dette,
og vi diskuterer også hvordan de kan hjelpe kommunene i
det arbeidet som de holder på med.

Presidenten: Janne Sjelmo Nordås – til oppfølgings-
spørsmål.

Janne Sjelmo Nordås (Sp) [10:28:44]: Det er skrem-
mende at det 70 år etter Holocaust fortsatt finnes så harde
fronter og så mye hat mot en folkegruppe som vi ser. Som
statsråden pekte på, så vi hva som skjedde i Frankrike for
ikke så lenge siden. Og i dag kan vi lese om jødehat i
Sverige, i Malmø, der folk gjentatte ganger tegnet stjerne
på døren til en beboer. Det er ikke mulig for politiet å finne
ut hvem som har gjort det. Det er ganske utfordrende for
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oss som ønsker å bidra til at samfunnet skal være godt å
leve i for alle, å oppleve at sånt fortsatt skjer.

Så mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan vil statsrå-
den definere enkeltindividets ansvar i møte med antisemit-
tisme og andre former for diskriminering?

Statsråd Jan Tore Sanner [10:29:40]: Vi lever jo i et
åpent og liberalt samfunn hvor ytringsfriheten er en grunn-
leggende rettighet, og det er jeg glad for at det brede fler-
tallet i Norge slutter seg til. Samtidig er det også viktig i et
åpent og liberalt samfunn at vi står opp for de verdiene vi
tror på, og ikke minst er respekten for enkeltmennesket en
helt avgjørende verdi i vårt samfunn. Respekt for enkelt-
mennesket – uavhengig av tro, uavhengig av bakgrunn – er
helt avgjørende.

Så noe av det viktigste, mener jeg, er at vi ikke henfaller
til likegyldighet, men at vi også bruker vår ytringsfrihet til
å ta til motmæle. Det er åpenbart, i hvert fall for meg, at vi
som politiske ledere har et betydelig ansvar for å stå opp
for viktige verdier, og at vi også går foran i vår hverdag og
viser at respekt for enkeltmennesket er avgjørende for det
gode fellesskapet vi har i Norge.

Presidenten: Ola Elvestuen – til oppfølgingsspørsmål.

Ola Elvestuen (V) [10:31:00]: Antisemittismen har en
lang og stygg historie i Europa, og Holocaust må aldri
glemmes. Når det gjelder den gryende antisemittismen
som nå også vokser fram i Europa, er det viktig å bekjem-
pe den med handlingsplaner. Skolen er spesielt viktig. Men
med den trusselen som faktisk også er der, er det viktig at
jøder kjenner trygghet i utøvelsen av sin tro. Når det gjel-
der ordninger omkring f.eks. synagogen her i Oslo, har det
vært noen midlertidige sikkerhetstiltak gjennom mange år.
Det er utarbeidet mer permanente løsninger og planer. Da
blir mitt spørsmål: Vil statsråden bidra også i sin hand-
lingsplan til at vi kan få på plass mer permanente løsninger
som ser bedre ut, men som samtidig har den samme funk-
sjon som de midlertidige? Og kan han også bidra til andre
sider ved utøvelsen f.eks. ved Jødisk Museum, for å se om
man kan få en utvidelse av sine lokaler?

Statsråd Jan Tore Sanner [10:32:12]: Jeg er enig i det
som ligger til grunn for dette spørsmålet, nemlig at jøder
også skal kunne føle trygghet i hverdagen og når man be-
søker synagogen. Det er ikke naturlig å gå inn på den dia-
logen som er rundt sikkerhetstiltak, men jeg kan bekrefte
at det er en problemstilling som vi har dialog om, og som
vi er svært opptatt av.

Presidenten: Aud Herbjørg Kvalvik – til oppfølgings-
spørsmål.

Aud Herbjørg Kvalvik (SV) [10:32:50]: Rapporten
«Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens hold-
ninger til jøder og andre minoriteter» ble lagt fram våren
2012 og viser skremmende høye tall for antisemittisme.
Å bekjempe dette er et ansvar som aldri kan bli sektori-
sert – det må jobbes på mange felt. Den rød-grønne re-

gjeringa koordinerte dette arbeidet bl.a. gjennom hand-
lingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk
diskriminering, samtidig som den daværende kunnskaps-
minister, Kristin Halvorsen, satte i gang ulike tiltak for å
motvirke antisemittisme i skolen.

Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilke konkrete tiltak
gjennomfører regjeringa nå for å sikre at arbeidet mot anti-
semittisme ikke blir sektorisert, og at alle relevante depar-
tementer blir ansvarliggjort og bidrar i dette arbeidet?

Statsråd Jan Tore Sanner [10:33:42]: Noe av det aller
viktigste er at statsministeren har et sterkt engasjement i
denne saken, og at hun også har tatt initiativ til møter hvor
dette har vært et tema. Vi hadde bl.a. ett før jul, hvor hat-
prat sto på dagsordenen, og hvor ulike representanter for
våre minoriteter bl.a. var invitert. Jeg mener at den type
møter og arenaer er viktig. Det er avgjørende at vi også blir
kjent med de enkelte historiene og får høre hvordan rasis-
me og antisemittisme rammer både grupper og enkeltmen-
nesker. Så dette er et tema som står høyt på regjeringens
dagsorden, og de ulike departementene jobber også med
konkrete tiltak. Som jeg har redegjort for, følger vi nå opp
det som kom inn i budsjettet for 2015, i vår dialog med
Det Mosaiske Trossamfunn. Da er kunnskap et av de vikti-
ge virkemidlene – hvordan vi kan bygge opp kunnskap og
bygge ned fordommer bl.a. i skolen.

Presidenten: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) [10:35:06]: Jeg har et
spørsmål til kunnskapsministeren.

Det nærmer seg fristen for universitetene og høgskole-
ne til å melde tilbake til Kunnskapsdepartementet om – og
i tilfelle med hvem – de ønsker å fusjonere. Vi vet at det
er flere som venter spent på hva styret i NTNU gjør, bl.a.
i dag, og også styret i Sogn og Fjordane. Det er flere insti-
tusjoner som har konkludert med at de vil være best tjent
med å fortsette alene.

Etter at han først har invitert alle institusjoner til å vur-
dere hva de er best tjent med, og eventuelt finne seg en
partner å fusjonere med, kan vi i flere oppslag i media lese
at kunnskapsministeren varsler at han ikke er fremmed for
å bruke tvang, og slå sammen høgskoler som ikke er enig
med ham og regjeringa:

«(…) jeg er ikke uvillig til å gjøre vedtak om struk-
turendringer hvis det trengs.»
At statsråden senest i går reiste på hastebesøk til Høg-

skulen i Sogn og Fjordane, før de skulle ha styremøtet sitt i
dag, gir inntrykk av at også høgskolen der skulle prates på
plass.

Da sentraliseringsreformen ble lansert i fjor, kritiserte
vi statsråden for å starte arbeidet bak fram. Det er ganske
oppsiktsvekkende, synes vi, at regjeringa starter en stor-
stilt, gjennomgripende reform uten først å definere hva det
er en vil, og hva som er formålet.

Siden statsråden ikke har sagt noe om hva han mener
med kvalitet – annet enn at det iallfall er noe som er veldig
stort, har jeg skjønt – spør jeg derfor: Kan statsråden ga-
rantere at han vil respektere den enkelte institusjons egne
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vurderinger, eller vil regjeringa tvinge igjennom sammen-
slåinger?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:36:59]: Jeg
– statsråden – kan garantere at jeg tar min jobb som
statsråd på det største alvor.

Tvangstemaet kom opp i et direkte spørsmål fra en jour-
nalist. Jeg mener det vil være merkelig hvis både regjerin-
gen og, i og for seg, Stortinget – selv om dette i utgangs-
punktet er regjeringens beslutninger – skulle utelukke å
bruke den myndigheten som regjering og storting har, når
man setter i gang en prosess. Når det er sagt, er det selv-
følgelig ikke noe mål at man skal tvinge institusjoner sam-
men. Hvis vi hadde ønsket det, hadde vi satt oss ned for
halvannet år siden og tegnet et nytt kart – og så gjennom-
ført det etter en måned. Vi har isteden valgt å ha en stor,
åpen prosess. Vi har spurt alle institusjonene. En del av det
var også at jeg var på et møte i Sogn og Fjordane i går,
i Sogndal – ikke et lukket møte, men et åpent møte med
ca. 150 mennesker til stede – for å diskutere nettopp frem-
tiden for Høgskulen i Sogn og Fjordane, i et landskap som
endrer seg.

Det er ikke slik at denne diskusjonen er ny. I 2008 kom
Stjernø-utvalgets rapport, og både før og etter den har det
kommet gjentatte fagvurderinger og rapporter. Den forri-
ge regjeringen konstaterte også flere ganger at et av pro-
blemene våre hvis vi skal få høyere kvalitet, er at vi har for
små og for fragmenterte fagmiljøer. Det betyr at vi mange
steder får for dårlig forskning og for lite forskning. Og
det betyr at mange institusjoner ikke er i stand til, mener
vi, å kunne håndtere de store utfordringene vi står over-
for, med tanke på både å få nok folk inn i velferdsyrke-
ne våre – sykepleieryrket, læreryrket – og å håndtere store
samfunnsutfordringer, som det grønne skiftet.

Vi starter ikke med et kart. Vi starter med kvalitet som
ledestjerne, og vi har en åpen prosess. Den prosessen skal
også Stortinget delvis være med i, gjennom en stortings-
melding som kommer til våren. Der vil også kvalitetskri-
teriene komme frem.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) [10:39:03]: Jeg vil takke
statsråden for svaret. Da kan vi altså konstatere at det også
ved denne reformen vil være bruk av tvang: Vi åpner for en
åpen prosess, og hvis dere gjør som vi mener, er det riktig,
hvis ikke tvinger vi dere sammen.

Vi er bekymret for grunnlaget for denne reformen, og
at den vil svekke både universitetenes og høgskolenes sam-
funnsoppdrag. Det virker som om regjeringa er i ferd med
å snuble i sine egne ambisjoner inn mot at stortingsmel-
dinga skal framlegges. Det er ønske om at alle institusjo-
ner heretter skal jage etter internasjonale forskningsmidler
og utføre fremragende forskning i verdenstoppen. Det vir-
ker som om det er viktigere enn å sikre at hele landet får
kvalifiserte barnehagelærere, lærere, sykepleiere og inge-
niører og dermed sikre behovene til regionalt arbeids- og
næringsliv.

Jeg har lyst til å spørre: Tror statsråden at kvaliteten i
sykepleierutdanninga og tilgangen på sykepleiere i innlan-
det vil bli høyere dersom Høgskolen i Gjøvik blir slått sam-

men med NTNU i Trondheim, og vil kvaliteten i Sogndal
bli bedre dersom ledelsen flyttes til Bergen?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:40:07]: En forut-
setning for denne reformen – det har vi sagt hele veien – er
at vi skal beholde, sikre og styrke ikke bare et desentrali-
sert og sterkt regionalt utdanningstilbud, men også sam-
arbeid med næringsliv og arbeidsliv.

Mitt svar på spørsmålet er: Ja, det er god grunn til å
tro at en del av de svakeste fagmiljøene våre, f.eks. innen-
for sykepleierutdanning, kan bli sterkere ved at de slår seg
sammen i en større institusjon – desentraliserte studietil-
bud, selvfølgelig, men som slår seg sammen i en sterkere
institusjon. Utgangspunktet her er jo at analysen har vært
klar og bekreftet i mange år. Stjernø-utvalget har gjort det.
Det har kommet 27 forskjellige fagevalueringer av norsk
forskning de siste årene, og 13 av dem peker på små og
fragmenterte fagmiljøer som en hovedårsak til at vi sliter
med manglende kvalitet i en del av leddene våre. Det betyr
at vi må gjøre noe. Da kan vi ikke fortsette som forrige re-
gjering, som pratet, stilte diagnoser, men aldri fikk i gang
en prosess.

Presidenten: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål
– først Liv Signe Navarsete.

Liv Signe Navarsete (Sp) [10:41:27]: Eg håpar at
statsråden hadde ein hyggjeleg dag i Sogndal, der eg skjø-
nar det var både lukka og opne møte.

Fusjonane vert no pressa fram utan at ein politisk har
fått drøfta i denne salen verken mål eller meining med
slike strukturendringar. Senterpartiet meiner det er uheldig
at statsråden og regjeringa slik tvingar fram ei sentralise-
ring av universitet og høgskular. Me ynskjer oss ei politisk
drøfting av strukturen i høgare utdanning i Stortinget før
alt vert låst, og ikkje minst ein debatt om føremålet. Slik
ein tenkjer no, ser det ut til at ein skal presse alt inn i same
form, og då risikerer ein at det vert verken fugl eller fisk,
at verken universiteta får utvikle seg til å verte best i frami-
frå forsking og internasjonalisering, eller at høgskulane får
vareta sitt samfunnsoppdrag på den beste måten.

Mitt spørsmål er: Vil statsråden leggje til rette for at
Stortinget får drøfte denne saka før alle strukturendringane
er vedtekne?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:42:32]: Jeg må
bare korrigere spørsmålet på ett punkt: Det var ingen luk-
kede møter i går. I hvert fall hvis definisjonen på lukkede
møter er at det ikke er presse til stede med opptaksutstyr,
og at alt man sier blir tatt opp og potensielt sendt på ra-
dioen, så var det ingen lukkede møter. Det var et møte med
styret og ansatte og presse til stede på høgskolen, og så var
det et åpent folkemøte som vi i departementet selv hadde
tatt initiativ til, fordi vi ønsker å diskutere mulighetene som
ligger der for Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Dette er ikke en sentraliseringsreform. Vi diskuterer
altså ikke desentralisert utdanning. Det må vi ha, nettopp
fordi alle regioner, fylker og kommuner skal ha tilgang til
kompetent arbeidskraft. Det er heller ikke en reform for å
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få likere institusjoner – snarere tvert imot. Et av proble-
mene i Norge de siste ti årene har vært at institusjoner har
breddet seg i stedet for å spisse seg.

Stortinget vil få en stortingsmelding i løpet av våren
som vil diskutere rammene for og planene for den overord-
nede strukturen i høyere utdanning i Norge, og det er vel
allerede annonsert overfor Stortinget når den vil komme.

Presidenten: Marianne Aasen – til oppfølgingsspørs-
mål.

Marianne Aasen (A) [10:43:51]: Jeg setter pris på at
statsråden er tydelig på at Stortinget i hvert fall delvis skal
være med på arbeidet i denne saken, og jeg anbefaler stats-
råden å involvere Stortinget så mye som mulig – særlig
hvis dette blir en stor reform. Men det er ennå litt uklart.

Kvalitet er hovedårsaken til at det trengs å gjøres noe,
og det er et honnørord, men det er også et ord som hele
Stortinget i denne sammenhengen kan stille seg bak. Vi
trenger økt kvalitet når det gjelder både forskning og ut-
danning i Norge. Problemet er at vi ikke vet så mye om sær-
lig utdanningskvalitet, og kvaliteten på både forskning og
utdanning varierer stort mellom de enkelte institusjonene.

Spørsmålet mitt er veldig konkret: Har statsråden satt
en nedre grense for størrelsen på en institusjon når han skal
se på dette i sammenheng med kvalitet?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:44:49]: Svaret på
det er nei. Det skyldes det enkle faktumet at større ikke all-
tid er bedre. La meg ta et eksempel: Norges Handelshøy-
skole i Bergen er en ganske liten institusjon, men den er
samtidig spisset og sannsynligvis et av de beste økonomi-
miljøene vi har i Norge. Et tilsvarende eksempel er Nor-
ges idrettshøgskole, som er en liten institusjon, men frem-
ragende på mye. Høgskolen i Gjøvik er et av de miljøene
som – hvis man sammenligner hvor mye de får fra «EU-
krukka» i forskningsmidler, med hvor store de er – får
mest i hele landet, med tanke på institusjonens størrelse.
Så større er ikke alltid bedre.

Stortingsmeldingen vil legge de brede prinsippene og
rammene, men det vil nok ikke komme et detaljert kart.
Det er fordi det vil være forskjellige prosesser i forskjelli-
ge deler av landet, og det vil ta kort tid noen steder og lang
tid andre steder.

Vi har en rekke kriterier som indikerer kvalitet gans-
ke tydelig, men det får jeg redegjøre for i et senere spørs-
mål.

Presidenten: Anders Tyvand – til oppfølgingsspørs-
mål.

Anders Tyvand (KrF) [10:46:04]: Staten er eier av
universiteter og høyskoler, men også de private utdan-
ningsinstitusjonene er en viktig del av norsk utdannings-
sektor, og de drives i stor grad også på støtte fra staten.
De private høyskolene bidrar f.eks. vesentlig med utdan-
ning av sykepleiere, noe som vi vet at vi trenger mer av
framover. Noen av dem driver med forskning innenfor om-
sorgsyrkene, noe som vi vet at vi trenger mer av framover.

Og noen av de faglige utdanningsinstitusjonene er helt i
front innenfor sine fagfelt.

Hvilken plass mener statsråden at de private utdan-
ningsinstitusjonene skal ha i framtidens Utdannings-
Norge, og hvordan vil statsråden forholde seg til disse ak-
tørene i den strukturreformen som regjeringen nå ønsker å
gjennomføre?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:46:56]: En stor
plass – som de også har i dag. Helt konkret: Det er, som re-
presentanten nevnte, én ting med de offentlige høyskolene
og universitetene – noe annet er de private. De skal ha god
finansiering, og de skal selvfølgelig også kunne konkurre-
re og få forskningsmidler. Det er viktig, og det er veldig
mange veldig gode miljøer blant de private.

Helt konkret når det gjelder diskusjonen om struktur:
Det er interessant å se at det også er en del bevegelse blant
private høyskoler. Grunnen til det er vel at de deler den
diagnosen som både tidligere regjeringer hadde og denne
regjeringen har, nemlig at vi står overfor noen store utford-
ringer når det gjelder både forskning, studiekvalitet og det
å øke kvaliteten på de verdensledende miljøene våre, som
kan tilsi at det er lurt å samle ressursene. Jeg har sagt – og
sier det gjerne igjen – at det er naturlig at også de kan få
en del av de belønningsmidlene, altså SAKS-midlene, som
ligger i statsbudsjettet: 75 mill. kr i 2015.

Presidenten: Sveinung Rotevatn – til oppfølgings-
spørsmål.

Sveinung Rotevatn (V) [10:48:12]: Høgskulane og
universiteta våre har til dels overlappande roller, men dei
har også nokre særlege roller. Høgskulane si særlege rolle
er jo å levere gode profesjonsutdanningar og eit desentra-
lisert utdanningstilbod – ikkje minst den viktige lærarut-
danninga, som eg veit at statsråden er oppteken av at skal
bli enda betre. Og når det gjeld lærarutdanninga, ser vi jo,
og veit, at ein ofte finn betre resultat på mange av dei små
institusjonane. For eksempel er strykprosenten på grunn-
skulelærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane,
som er ein relativt liten institusjon, 4,4 pst., mens den er
desidert høgast på dei store institusjonane: HiOA, UiS og
Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Eg lurar på om statsråden ser at det at leiing og ad-
ministrasjon sit tett på eit fagmiljø ofte kan vere ein for-
del, eller om han meiner at det er av mindre betyding
kvar administrasjonen sit når det gjeld det desentraliserte
tilbodet.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:49:15]: La meg
bare slå det fast her også, som jeg gjorde i Sogn og Fjor-
dane i går: Det er ingen som diskuterer hvorvidt man skal
ha et høyere utdanningstilbud i Sogn og Fjordane. Det er
ingen som diskuterer hvorvidt man skal ha campus i både
Sogndal og Førde. Det er heller ingen som diskuterer om
man skal lærerutdanning, sykepleierutdanning etc. Det er
ikke diskusjonen.

Høgskulen i Sogn og Fjordane er veldig god på veldig
mye. En av de tingene de er aller best på, er å koble den
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høyere utdanningsinstitusjonen til særlig samfunnet, kom-
munene og fylkeskommunen. Og det er sannsynligvis en
av grunnene til at skoleresultatene i Sogn og Fjordane er
på et slikt nivå at andre fylker burde se lengselsfullt etter
dem – med noen få unntak. De er gode på bachelor, på
gjennomføring av bachelor.

Man skal være litt forsiktig med å bruke strykprosen-
ten som den klareste indikatoren på kvalitet. Høy stryk-
prosent betyr ikke nødvendigvis lav kvalitet. Det kan også
indikere det motsatte. En av de tingene jeg ville vært be-
kymret for hvis jeg var på Høgskulen i Sogn og Fjordane,
er f.eks. at studentene oppgir 24 timer i uken som totalt an-
tall tid brukt på studier. Det kan også – sammenholdt med
karakterstatistikken – være en indikasjon på tilstanden.

Presidenten: Vi går til neste hovedspørsmål.

Iselin Nybø (V) [10:50:46]: Mitt spørsmål går til
kunnskapsministeren.

I fjor på denne tiden ble NOKUTs studentundersøkelse
om kvalitet lansert, og det ventes en ny nå i disse dager. I
fjor viste tallene at studentene stort sett var fornøyd med
studiet, læringsutbyttet og arbeidslivsrelevansen. Derimot
var det noen områder som spesielt utmerket seg, og hvor
studentene ikke var så fornøyde. Kun halvparten av stu-
dentene uttrykte tilfredshet med undervisningen, mens til-
bakemeldinger og veiledning scoret enda svakere. Det er
ganske alvorlige tall. Flere har pekt på at disse tallene kan
tyde på at man ikke har nådd målsettingen i Kvalitetsrefor-
men.

Utdanning er sammen med forskning hovedoppgavene
til utdanningsinstitusjonene, og det er helt avgjørende for
samfunnet vårt at vi har god undervisning. Nå har nettopp
kirke-, utdannings- og forskningskomiteen avgitt sin inn-
stilling til langtidsplanen for forskning og høyere utdan-
ning. Mange har kritisert denne planen for å handle nesten
utelukkende om forskning og nesten ikke noe om høyere
utdanning. Noen har til og med tatt til orde for at Stortinget
burde få en egen melding om utdanning.

Forrige gang Studiebarometeret kom, hadde statsrå-
den bare styrt departementet i noen få måneder, men når
nye tall skal legges fram i neste uke, har statsråden styrt
departementet betydelig lenger.

Mitt spørsmål er: Hvilke forventninger har statsråden
til resultatene for undervisning, tilbakemelding og veiled-
ning denne gangen?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:52:40]: Takk for
spørsmålet. Akkurat det tør jeg ikke si noe om, men de
andre delene av spørsmålet vil jeg gjerne svare på.

Jeg er helt enig i at et av problemene med kvalitets-
reformen er at det i for stor grad ble en reform som beløn-
net produksjon av studiepoeng, ikke nødvendigvis kvali-
tet. Det var et av utgangspunktene for det ekspertutvalget
som vi satte ned, og som har gått gjennom finansierings-
systemet og levert en rapport for nettopp å vri noen av de
økonomiske incentivene – eller oppmuntringene – over til
i større grad også å belønne kvalitet. Et av forslagene jeg
synes er interessant, er f.eks. at man belønner hel grad og

ikke bare studiepoengproduksjon, det tror jeg kunne vært
en god idé. Jeg mener også det er viktig å satse videre på
Senter for fremragende utdanning, nettopp for ikke bare å
belønne forskning, men også belønne utdanning.

Så til langtidsplanen: Jeg har registrert kritikken. Det
er alltid sånn at en plan helt sikkert kunne vært bedre på
noen områder – såpass ydmyke tror jeg vi alle må være.
Men samtidig tror jeg det kanskje baserer seg på et per-
spektiv jeg ikke er helt enig i. Når vi f.eks. fremhever ver-
densledende miljøer, innebærer det både forskning og ut-
danning. De to henger – som alle vet – tett sammen både i
høyskoler og i universiteter. Når vi sier «hav», er det kob-
let både til utdanningskvalitet og til forskningssatsing. På
samme måte som at langtidsplanen ikke er en detaljert be-
skrivelse av alt som skal gjøres innenfor satsingsområde-
ne på forskning, er det heller ikke en detaljert beskrivelse
av alt som skal gjøres på utdanningsområdet innenfor ut-
danningskvalitet. Så jeg mener at langtidsplanen er et vel-
dig godt virkemiddel også for å bygge opp under utdan-
ningskvalitet, sammen med andre endringer som også er
nødvendige.

Iselin Nybø (V) [10:54:45]: Langtidsplanen for forsk-
ning og høyere utdanning har veldig mye bra, og spesielt
er det veldig mye bra om forskning. En av de tingene stats-
råden flere ganger har snakket varmt om, er disse verdens-
ledende forskningsmiljøene som alle ønsker at vi skal ha
flere av. Venstre har også vært med i et budsjettforlik der
vi har styrket disse.

Men det må også være et mål at vi skal styrke under-
visningen i institusjonene. En av de tingene som har vært
kritisert med langtidsplanen, og som jeg også er enig i, er
at det ikke står noe om hvordan man skal koble forsknin-
gen til undervisningen. Hvordan skal vi utnytte de gode
forskningsmiljøene vi har, inn i undervisningen?

Statsråden sier her at vi skal satse på Senter for frem-
ragende utdanning, og vi skal vurdere noen økonomiske
incentiver for å styrke undervisningen. Men hvordan ser
statsråden for seg at man skal kunne klare å koble forsk-
ning og undervisning bedre sammen? Er det andre ting
statsråden ser for seg at han kan gjøre for å styrke under-
visningen ved utdanningsinstitusjonene?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:55:48]: Det er
helt riktig at langtidsplanen for forskning inneholder vel-
dig mye bra. Den har også blitt veldig godt fulgt opp av
flertallspartiene på Stortinget med et historisk godt forsk-
ningsbudsjett, så det er bra.

Jeg mener at vi har fått en del ting på plass når det
gjelder undervisningskvalitet. Studiebarometeret er viktig
– det skal ikke denne regjeringen ta æren for, men det er
viktig. Det er også viktig at vi legger om finansieringssys-
temet nettopp sånn at det ikke bare belønner progresjon,
men at det også belønner kvalitet.

Så er det en siste ting jeg mener vi også må fasthol-
de. Det er viktig med en diskusjon også politisk om hvor-
dan undervisningskvaliteten skal gå opp, men vi må også
ansvarliggjøre institusjonene. Dette er våre fremste kunn-
skapsinstitusjoner, som har styrer, og som har som opp-
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drag å forske og ikke minst å gi utdannelse til fremtidi-
ge og kommende generasjoner. De må også ta et ansvar
for at studiekvaliteten økes, f.eks. gjennom tilstrekkelig
veiledningstid for studentene.

Presidenten: Det blir gitt anledning til oppfølgings-
spørsmål – først Ingjerd Thon Hagaseth.

Ingjerd Thon Hagaseth (V) [10:57:11]: En forutset-
ning for å kunne studere og konsentrere seg om studiene,
er at man har tid og økonomisk handlingsrom til å stude-
re. I dag vet vi at det er mange studenter som må jobbe for
å ha råd til bolig, mat, undervisningsmateriell osv. Regje-
ringspartiene er blitt enige med Venstre og Kristelig Fol-
keparti om at studiestøttens lengde og omfang skal økes i
løpet av perioden. Riktignok har studentene fått 1 pst. øk-
ning over prisvekst i høstens budsjett, men det utgjør ikke
nok for heltidsstudenten. Hvordan ser statsråden for seg at
han vil oppfylle den avtalen som er inngått med Venstre og
Kristelig Folkeparti vedrørende økning i studiestøtte?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:57:51]: Jeg
mener at kontrasten når det gjelder utviklingen i studie-
støtten, er veldig tydelig etter valget i 2013. De foregående
årene var det slik at studentene riktignok fikk prisvek-
sten – nudlene ble dyrere, og så fikk de kompensert for
det. Men de sakket akterut i forhold til alle andre grupper
i det norske samfunnet år etter år etter år. Etter regjerings-
skiftet har studentene fått mer enn prisvekst, man har med
andre ord kommet nærmere den inntektsutviklingen som
har vært for andre grupper i samfunnet. Ved siden av fler-
tallspartienes store satsing på studentboliger, med 2 000
nye studentboliger som skal bygges i 2015, mener jeg det
er et veldig godt bidrag til bedre studentvelferd. Priorite-
ringen av dette i budsjettene som kommer, er noe som re-
gjeringen må gjøre, og som flertallspartiene i Stortinget
selvfølgelig også skal forhandle om.

Presidenten: Marianne Aasen – til oppfølgingsspørs-
mål.

Marianne Aasen (A) [10:58:58]: I går ble innstillin-
gen til Meld. St. 7 for 2014–2015, Langtidsplan for forsk-
ning og høyere utdanning, avgitt i Stortinget. Det var en
ganske tynn melding, og jeg kan bare konstatere at inn-
stillingen faktisk består av flere sider enn meldingen. Den
delen som er tynnest, er den som omhandler høyere ut-
danning. Den er på én og en halv side i en melding som
har «høyere utdanning» i sin hovedtittel. Det er ganske
spesielt.

Når det gjelder dette med kvalitet i høyere utdanning,
har representanten Iselin Nybø helt rett i at noen har tatt
til orde for en egen melding. Det var Høyre i forrige stor-
tingsperiode som foreslo i denne sal en egen melding om
kvalitet i høyere utdanning. Mitt spørsmål er: Kommer
statsråden til å fremme en slik melding?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [10:59:47]: Høyre
hadde sin mening om selve ideen om en langtidsplan også

i forrige periode. Vi har nå forbedret oss og lagt frem en
langtidsplan som er veldig god. Det synes jeg er veldig for-
nuftig. Jeg tror det var Julius Cæsar som sa: «Jeg har dårlig
tid, derfor skriver jeg et langt brev.» Det er ikke sånn at jo
tykkere dokumentet er, jo høyere er kvaliteten, selv om jeg
er helt sikker på at merknadene fra komiteen er både gode
og gjennomtenkte.

Når det gjelder en egen stortingsmelding om kvalitet,
vil kvalitet delvis bli fulgt opp i den stortingsmeldingen
om kvalitet og struktur som kommer nå i vår. En egen stor-
tingsmelding om kvalitet og undervisningskvalitet er ab-
solutt verdt å vurdere, men jeg vil ikke love Stortinget noe
nå. Da vil det bli annonsert på vanlig måte.

Liv Signe Navarsete (Sp) [11:00:54]: Forsking på stu-
diekvaliteten ved ulike institusjonar i Noreg gjev i dag
ikkje grunnlag for å seie at studiekvaliteten er avhengig av
korkje institusjonane sin storleik eller kvar i landet dei ligg.
Samstundes ser me at ein del mindre institusjonar, m.a.
Høgskulen i Sogn og Fjordane, som vart nemnd før i dag,
har mellom dei mest nøgde studentane i landet, og dei til-
byr studiar av høg kvalitet. Likevel prøver kunnskapsmi-
nisteren å presse Høgskulen i Sogn og Fjordane til å bli ein
satellittcampus for ein annan institusjon.

Kva meiner kunnskapsministeren vil verte betre med
studentvelferda og studiekvaliteten ved Høgskulen i Sogn
og Fjordane ved at ein ikkje lenger skal vere ein sjølvsten-
dig høgskule, og kvifor vert dette betre ved ei samanslå-
ing?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:01:47]: Det kom
en del interessante innlegg i går i Sogn og Fjordane fra
miljøet i Førde, som er et miljø som er fremragende in-
nenfor fedmeforskning, forskning på folkehelse, aktivi-
tetsforskning og den typen ting. Selv om det helt sikkert er
delte meninger der, var det flere som tok til orde for at det
ville være gunstig – de så flere muligheter i – å bli en del
av en større institusjon.

Gitt at undervisningen både på høyskoler og i universi-
teter skal være forskningsbasert, så er kontrollspørsmålet:
Blir man en bedre underviser eller foreleser og i stand til å
gi enda høyere studiekvalitet ved at man også blir en bedre
forsker? Henger de to tingene sammen? Mitt svar på det er:
Ja, sannsynligvis gjør de det.

Det er kjempeviktig, veldig bra og en viktig verdi å ta
vare på at Høyskolen i Sogn og Fjordane har veldig for-
nøyde studenter. Det er kjempebra! Det er en av de mange
gode tingene som Høyskolen i Sogn og Fjordane har fått
til, og som de ikke bare skal jobbe videre med, men må
jobbe videre med, og som vi skal ta vare på.

Presidenten: Anders Tyvand – til oppfølgingsspørs-
mål.

Anders Tyvand (KrF) [11:03:00]: Utdanningskvalitet
og undervisningskvalitet er begreper som det kan være litt
vanskelig kanskje å definere og finne noen gode kriterier
for. Men det jeg i hvert fall er helt sikker på, er at for at
undervisningen skal være best mulig, så må vi ha best mu-
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lige folk til å undervise, og vi må ha undervisningsperso-
nell som ønsker å undervise. Jeg er helt sikker på at rundt
på norske høyskoler og universiteter er det noen som vir-
kelig brenner for det å undervise andre, mens andre bren-
ner mer for det å forske. Jeg har selv vært borti begge typer
forelesere i min egen studietid.

Når det gjelder skolen og lærersatsingen, er regjerin-
gen veldig offensiv. Vi ser et lærerløft, lærerne skal løftes,
lærerne skal bli bedre.

Mitt spørsmål er: Hva vil regjeringen gjøre for å sikre
at vi får flere gode undervisere som brenner for det å
undervise, til utdanningsinstitusjonene våre?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:04:12]: Jeg må
nesten gjenta meg selv, for jeg mener finansieringssyste-
met faktisk er ganske avgjørende. Finansieringssystemet
er det viktigste verktøyet hvor vi som ansvarlige politikere
sender noen signaler til institusjonene om hva det er man
prioriterer. Frem til nå har finansieringssystemet i veldig
stor grad premiert studiepoengproduksjon og hatt liten be-
lønning, f.eks. hvis man avlegger en full grad eller andre
deler som kan være viktige for studiekvaliteten. Så jeg
mener det er viktig.

Jeg vil presisere at vi følger også nøye resultatene fra
studentundersøkelsen. Når vi i departementet har samtaler
med institusjonene, blir de tatt opp, og institusjonene blir
stilt til ansvar for f.eks. studenter som er misfornøyde med
oppfølgingen de får. Det er også en viktig måte å gjøre det
på.

Vi har noen indikasjoner på studiekvalitet. Når man
f.eks. ser at norske studenter i snitt bruker litt over 30 timer
i uken totalt på studiene, mens 2⁄3 får karakteren C eller
bedre, så er det en indikasjon på kvalitet og på hvilke krav
som stilles.

Presidenten: Torgeir Knag Fylkesnes – til oppføl-
gingsspørsmål.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [11:05:28]: Vi har
lenge hatt den utfordringa i norsk høgare utdanning og
forsking at ein har skilt mellom forskingsfri og undervi-
singsplikt. Det er ei problemstilling som har vore der i
lang, lang tid, og vi har heile tida prøvd å gjere noko med
sjølve kulturen i høgare utdanning og forsking når det gjeld
korleis dette føregår. Så har regjeringa levert frå seg ei vel-
dig tynn blekke, langtidsplanen for forsking og høgare ut-
danning, der utdanning nesten ikkje er nemnd, og fleire
høyringsinstansar har kritisert dette kraftig – nesten alle
har kritisert at utdanning omtrent er gløymd i dette. Drau-
men om ei skjønn foreining mellom forsking og utdanning
der studentane blir bringa i kontakt med forskingsfronten,
ser ut til å bli sementert i noko anna. I langtidsplanen blir
målet for forskinga omtalt som at vi skal bli verdsleiande
på forsking, mens på utdanning er ambisjonsnivået vi skal
ha, god undervising. Korleis skal kunnskapsministeren få
verdsleiande forsking med god undervising?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:06:35]: Det er et
mål at vi også skal ha «fremragende» kvalitet på under-

visningen. Jeg må bare gjenta igjen: På samme måte som
langtidsplanen ikke skisserer opp alle detaljer i forsknings-
politikken de neste ti årene, fordi dette er en dynamisk sek-
tor, skisserer den heller ikke opp alle detaljene i den høye-
re utdanningspolitikken de neste ti årene. Men når vi f.eks.
skriver om «verdensledende miljøer» – utdanning er gjen-
nomgående i planen – er ikke det bare forskning, det er
også utdanning. Når vi skriver at man må satse på f.eks.
«muliggjørende teknologier», dreier det seg både om ut-
danningskvalitet og om forskningskvalitet og mer forsk-
ning. Så stemmer det at det konkrete løftet – det som gjør
denne langtidsplanen spesiell, nemlig at det ikke bare er
ord, som tidligere regjeringers forskningsmeldinger, men
konkrete, forpliktende opptrappinger som sektoren har tatt
imot, noen fagforeninger har kalt det historisk løft – knyt-
ter seg til stipendiater, EU-midler, utstyr og primært til
forskning, men det har selvfølgelig også påvirkning på
utdanningskvaliteten.

Presidenten: Vi går da videre til neste hovedspørsmål.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [11:07:52]: Eg var ein
dag i ein barnehage der eg følgde den pedagogiske leiaren
i barnehagen. Eg omtrent sette meg på skuldra til den pe-
dagogiske leiaren og følgde med rundt omkring i barne-
hagen, berre for å få eit innblikk i korleis barnehagepeda-
gogikken er: Kva er det dei ser? Kva type læringsarena er
det? Kva betyr den leiken for det og det, osv.? Korleis fan-
gar dei opp problem? Det var utruleg nyttig. Eg fekk djup
respekt for barnehagepedagogikken som eit verktøy for å
fange opp utfordringar i barns liv, hjelpe til og få til ulike
samanhengar som kan bidra til barns utvikling.

Noko av det viktigaste vi gjer for å hjelpe barns ut-
vikling på deira premissar gjennom leik, gjennom læring,
gjennom omsorg, er å gje gode rammer for barnehagepe-
dagogikken, og dermed gode rammer for barnehagelæra-
rar. Vi må ha nok barnehagelærarar. Vi treng å gje dei godt
handlingsrom, sånn at dei kan vere gode barnehagelærarar,
sånn at dei får tid til å utøve sin profesjon og si spesialevne
til å sjå barn og deira moglegheiter og utfordringar i livet.

Oppi alt dette har regjeringa føreslått at barnehageeiga-
rar, altså kommunar eller private aktørar, skal ha rett til å
påleggje barnehagelærarar å bruke bestemte system, verk-
tøy og metodar. Kunnskapen til dei som har størst barne-
hagefagleg kompetanse, barnehagelærarane, dei som ser
barna kvar dag og kjenner dei best, dei som skal utforme
det pedagogiske opplegget, skal altså setjast til side, og så
skal kommunepolitikarane bestemme korleis dei skal gjere
dette. Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Korleis trur
statsråden dette vil føre til betre opplegg rundt barna, og
korleis kan dette føre til ein betre barnehage?

Presidenten: Spørsmålet går til kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:10:09]: Tusen
takk for spørsmålet. Det er en politisk og en juridisk side
ved dette. La meg begynne med den juridiske, lovmessige
siden.
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Vår vurdering er at dette er en lovhjemling av det som
er praksis, og da er det ryddig å få det inn i barnehage-
loven. Bare la meg ta et eksempel: Bergen kommune har
i dag sagt, som den eneste kommunen jeg kjenner til, at
alle barnehagene skal bruke et bestemt kartleggingsverk-
tøy. Vår vurdering er at Bergen kommune ikke bryter loven
når de gjør det. Så er det opp til kommunene innenfor det
lokale selvstyret man skal ha, hvordan man skjøtter dette.

Så vil jeg si at det er et godt prinsipp, som det er i
skolen, at man gjør dette i tett samråd med de faglig an-
svarlige, at man gjør det med god pedagogisk kompetanse
i bagasjen, og at man gjør det på en så god, smidig og klok
måte som overhodet mulig.

Det vi ønsker, er å sikre at barnehageeier har – og
tar – det overordnede ansvaret for virksomheten og innhol-
det i barnehagen. Men det er klart at det fjerner ikke beho-
vet for flere barnehagelærere – jeg er helt enig med repre-
sentanten i det – og ikke minst også gode styrere og gode
pedagogiske ledere.

Så noe om den politiske siden: Ved siden av at jeg
mener det er viktig å synliggjøre og tydeliggjøre barne-
hageeiers ansvar, mener jeg også det er viktig å ta vare på
f.eks. private barnehagekjeder. Jeg kan nevne Kanvas som
eksempel, som har ambisjon om 50 pst. barnehagelærer-
andel, og som også har en skisse til et pedagogisk opplegg
de ønsker at barnehagene skal bruke. Det mener jeg er en
mulighet man skal ha.

Jeg vil også si at det er et problem som vi må adressere,
at nesten 10 pst. – sannsynligvis i hvert fall – av barna som
går fra barnehagen til skolen, kan så dårlig norsk at de har
ikke noen sjanse til å få med seg undervisningen. Det må
man gjøre, og det forutsetter også gode barnehageeiere.

Når alt det er sagt, har vi fått inn flere innspill i hørings-
rundene, og det er naturlig nå at vi også ser på innspillene
som har kommet, og vurderer dem før et forslag kommer
til Stortinget.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [11:12:21]: Gode
barnehageeigarar er greitt, men det viktigaste for barn
er gode barnehagelærarar. Og det er her regjeringa er «på
luggeføre», for å bruke eit sportsomgrep.

Berre for å gå tilbake til situasjonen med den pedago-
giske leiaren som eg var saman med: Her legg dei peda-
gogiske leiarane, saman med barnehagelærarane, til rette
opplegget rundt barna i dei forskjellige barnehagane. Det
som er forslaget frå regjeringa, er at det er kommunestyret
og kommunebyråkratar som skal bestemme kva type me-
todar, kartleggingsverktøy osv. ein skal ta i bruk her. Ut-
danningsforbundet, som organiserer stort sett alle i barne-
hagesektoren som jobbar med dette, er djupt imot dette og
meiner at dette er å ta frå profesjonen autonomi og mogleg-
heit til verkeleg å hjelpe barn. Dette kan vere skadeleg for
barna – og i grell kontrast til ministeren si eiga utsegn:

«Forutsetningen for at alle de målene jeg skisserer
skal oppnås er at man har sterke barnehagelærere med
sterk fagkunnskap, tillit til eget fag, tillit til å ta egne be-
slutninger og være tydelige tilstedeværende pedagoger,
og pedagogiske ledere.»
Er ikkje forslaget frå statsråden å gå i motsett retning?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:13:32]: Jeg
mener det ikke er det. Jeg mener det er forskjell på at en
kommune eller et kommunestyre skal sitte og detaljregule-
re, og at man har det overordnede ansvaret for en pedago-
gisk virksomhet, som barnehagen også er. Det overordne-
de ansvaret har man også i skolen, f.eks., og det er et ansvar
jeg mener er viktig å hjemle i lov.

Jeg mener også at dette er viktig: Selv om det er mye
god læring i barnehagen i dag, er det for stor forskjell mel-
lom barnehagene, og det er for mange barn som desperat
trenger hjelp, men som ikke får det, rett og slett fordi vi
ikke oppdager dem.

Når det er sagt, vil jeg gjenta at det jo er en grunn til at
man sender ting på høring. Det er for å få belyst et spørs-
mål, få belyst innvendinger mot det, få belyst om forståel-
sen – bl.a. lovforståelsen – deles av alle i sektoren. Vi har
fått inn en rekke høringsforslag. Noen er positive – f.eks. er
KS positive, de store private barnehagene er positive. Noen
er negative – f.eks. Utdanningsforbundet, som er nevnt,
som organiserer veldig mange av barnehagelærerne. Disse
skal vi også lytte til, før vi leverer et endelig forslag til
Stortinget.

Presidenten: Det åpnes for oppfølgingsspørsmål
– først Aud Herbjørg Kvalvik.

Aud Herbjørg Kvalvik (SV) [11:14:55]: Kunnskaps-
ministeren har understreket betydningen av foreldremed-
virkning i barnehagen. Nå foreslår han å redusere foreldres
innflytelse ved å kutte ut kravet om foreldresamtykke ved
kartlegging av barnas ferdigheter. Datatilsynet sier dette i
sin høringsuttalelse:

«Personvern handler om integritet og selvbestem-
melse, og vi mener deler av Kunnskapsdepartementets
endringsforslag svekker barnas personvern og foresat-
tes rett til å ivareta barnas interesser.»

Videre:
«Etter vårt syn er ikke dette en presisering av gjel-

dende rett, men tvert i mot en radikal utvidelse og om-
definering av hva barnehagenes arbeid med dokumen-
tasjon og vurdering består av.»
Spørsmålet mitt blir derfor: Er statsråden villig til å

overkjøre Datatilsynets vurderinger for å legge til rette for
massekartlegging av barnehagene uten foreldrenes sam-
tykke?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:15:54]: Statsrå-
den overkjører ikke Datatilsynet. Det er en høringsmyn-
dighet, og de gjør i denne saken det som er jobben deres,
nemlig å påpeke personvernsiden av denne saken.

Utgangspunktet var at det var behov for en opprydding,
nettopp fordi det har vært dårlig forankret i lov. Dermed
har det også vært en veldig sprikende praksis rundt be-
handlingen av personvernopplysninger i barnehagen. Det
har bl.a. Datatilsynet påpekt flere ganger. Det departemen-
tet har foreslått, er å hjemle dette tydelig i lov. Så har vur-
deringen fra departementet vært at den dokumentasjonen
som dreier seg om barnehagens kjernevirksomhet, er det
ikke nødvendig å be foreldrene eksplisitt om å godkjenne.
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Jeg må da minne om hva det er: Det er f.eks. å følge barnets
språkutvikling, følge med på om barnet fungerer sammen
med andre barn, og både kunne dele det med andre ansat-
te, i et faglig fellesskap, og kunne sette inn tiltak for å følge
det opp.

Men også her tar vi selvfølgelig høringsrunden alvor-
lig, og vi kommer til å se godt på innspillene før vi sender
et forslag til Stortinget.

Presidenten: Rigmor Aasrud – til oppfølgingsspørs-
mål.

Rigmor Aasrud (A) [11:17:11]: Jeg vil følge opp det
siste, og for så vidt kunne mitt spørsmål også vært stilt til
kommunalministeren.

Det er ingen tvil om at her kommer det til å bli lag-
ret veldig mye personsensitive data med det kartleggings-
systemet som er foreslått i den nye loven. I høringsnota-
tet vier statsråden personvernet og regelverket ganske mye
oppmerksomhet. Dette er sensitive opplysninger som er
krevende hvis de kommer på avveier.

Da er mitt spørsmål: Én ting er å klargjøre regelver-
ket, men hva vil statsråden gjøre for å sørge for at kom-
munesektoren følger opp lovverket og sørger for å sikre at
disse opplysningene ikke kommer på avveier? Det er et re-
levant spørsmål i dag, synes jeg, i og med at det er verdens
personverndag også.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:18:00]: Tusen
takk for spørsmålet. Jeg synes det er veldig gode og veldig
relevante spørsmål også. Det er helt åpenbart at her vil det
også kunne være veldig sensitiv informasjon. En ting er om
type språkutvikling, men også om f.eks. et barns egenska-
per, om du er sjenert, har problemer med å være sammen
med andre barn og den type ting.

Jeg mener at disse to tingene henger litt sammen. En
av nøklene her er at man hjemler ansvaret klart også hos
barnehageeier, og når barnehageeier har det overordnede
ansvaret, ikke det detaljregulerende ansvaret, for den pe-
dagogiske virksomheten i en barnehage, er det også kom-
munen som barnehageeier som har ansvaret for person-
opplysningene. Man kan se for seg at hvis man hjemlet
det motsatte, nemlig at det bare var hver enkelt barnehage
som hadde ansvaret, så måtte også hver enkelt barnehage
selv sørge for å håndtere personopplysningene innenfor
loven. Det tror jeg ville vært en situasjon hvor det ble van-
skeligere å ivareta viktige personvernhensyn enn hvis man
hjemler det klart hos barnehageeier.

Presidenten: Geir Jørgen Bekkevold – til oppfølgings-
spørsmål.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) [11:19:14]: Nå har jo
regjeringen sendt sine forslag ut på høring, og Kristelig
Folkeparti vil ta stilling til forslagene når de fremmes i
Stortinget. Da ser kanskje forslagene annerledes ut enn det
som er sendt på høring. Kristelig Folkeparti kommer til å
ta høringssvarene på alvor, og slik jeg kjenner statsråden,
kommer sikkert han også til å lytte til kloke råd fra hørings-

instansene. I høringsnotatet står det at regjeringen vil ty-
deliggjøre hjemmelen for barnehagenes arbeid med doku-
mentasjon og vurdering. Så legges det i utgangspunktet til
grunn at endringene ikke skal føre til økt arbeidsbyrde for
den enkelte barnehage.

Det er litt vanskelig å få tak i hva endringene for barne-
hagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering av barn
faktisk innebærer, så jeg bare lurer på om statsråden kunne
utdype litt mer hva som ligger i dette.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:20:12]: Kjernen
i dette er det samme som jeg kom tilbake til ved et par av
spørsmålene, nemlig at vår vurdering er at dette er hjem-
ling av det som allerede er ikke bare praksis, men allere-
de er rettstilstanden – for å bruke det uttrykket – i norske
barnehager. Det er hjemlet i forskrifter, og det er hjemlet i
rammeplanen for barnehagevirksomheter. Observasjon og
dokumentasjon er det litt viktig å skille. Det kan være alt
fra den daglige observasjonen som kyndige, gode barne-
hagelærere gjør av barna, til den type kartlegging man set-
ter inn for de barna som man mistenker trenger ekstra
oppfølging, og resultatene av det. Og så er det forskjellig
praksis fra barnehage til barnehage. Men barnehagene har
jo i utgangspunktet et ganske bredt ansvar for barna, og her
er dokumentasjonsplikten etter vår vurdering å innbefat-
te både språklig utvikling og andre typer observasjoner av
f.eks. hvordan barna fungerer sosialt.

Presidenten: Kjersti Toppe – til oppfølgingsspørsmål.

Kjersti Toppe (Sp) [11:21:31]: Kartlegging av små-
barn i barnehage er eit krevjande tema, synest eg. Spørs-
målet er om det er dette som må til for å fanga opp dei
barna som treng hjelp, eller om dette vert eit system som
hindrar barn i å vera barn, med forskjellig takt i si heilt
normale utvikling, og at det vert å sjukeleggjera barn. Eg
seier at det kan verta eit krav om at alle barn skal vera som
gjennomsnittet, og ingen får lov å skapa det.

Så høyrer eg òg at statsråden har sendt ut eit forslag
der kartlegging av barnehagebarn heller ikkje skal måtta
ha samtykke frå foreldra. No er jo barn vande til å verta
målte – heilt frå ein er nyfødd er ein ein prikk i eit skjema.
Men det vert iallfall ei heilt anna sak når ein kjem i barne-
hagealder og det vert endå meir kartlegging utan at det er
eit foreldre–barnehage-samarbeid.

Så spørsmålet er: Kvifor har statsråden i det heile frem-
ja eit forslag der ikkje foreldra skal kunna seia sitt om ei
slik kartlegging?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:22:40]: Jeg er
enig i at dette er en vanskelig diskusjon, og det er en del di-
lemmaer her. Men jeg vil bare slå fast at i de fleste barne-
hager bruker man i dag kartleggingsverktøy, og det er
ingen motstand mot det, at man av og til også trenger hjelp
av litt mer systematiserte kartleggingsverktøy.

For å ta et scenario: La oss si at en barnehage etter lang
observasjon har sett at en av 5-åringene i barnehagen rett
og slett ikke lærer seg norsk godt nok, og at en ønsker å
finne ut mer om det, og så går de til foreldrene og spør: Vi
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mener at dette er det eneste faglige forsvarlige hvis din gutt
skal være rustet for skolen. Så sier foreldrene nei.

Den muligheten kan man argumentere for at man skal
ha i barnehagen, fordi det er et frivillig tilbud, men man har
jo åpenbart ikke den muligheten i skolen. Man kan f.eks.
ikke si nei til å delta i en kartleggingsprøve fordi man ikke
ønsker det, i 1. trinn. Hvorfor? Fordi vi er opptatt av å finne
de barna som trenger hjelp, og å følge dem opp.

Presidenten: Iselin Nybø – til oppfølgingsspørsmål.

Iselin Nybø (V) [11:23:58]: Den debatten om metode
som skal komme når saken legges fram for Stortinget, er
en viktig debatt, og det samme er debatten om personvern,
og jeg mener alltid det er grunn til å være skeptisk når per-
sonvernet settes på prøve. Men bakgrunnen for dette er jo
at man ønsker god kvalitet i barnehagene våre, og det som
kanskje er det aller viktigste for å få god kvalitet i barne-
hagene, er jo nettopp å ha barnehagelærere der ute til å
være med ungene, til å følge opp ungene, til å lære ungene
ting. Det er vel kanskje også det som er den største utford-
ringene for kommunene: Mange kommuner har mange på
disp i dag, de sliter med å få utdannede folk inn i barne-
hagene. Vi vet at språk er kjempeviktig å lære i tidlig alder.
Mange må ta inn utenlandsk arbeidskraft fordi man ikke
får nok folk inn i barnehagene sine.

Så mitt spørsmål til statsråden er: Hva vil statsråden
gjøre for at vi skal få flere barnehageutdannede inn i
barnehagene?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:25:00]: Det var
en av de aller viktigste satsingene i det budsjettet som re-
gjeringen la frem. Jeg har ofte sagt at vi har nesten doblet
tiltakene for å fremme kvaliteten i barnehagen, men hvis
man går inn på hva de midlene er, så er det nettopp knyttet
til dette. Det er knyttet til å la flere som har fagbrev, få ta
barnehagelærerutdanning, aller helst basert på at de er på
arbeidsplassen fortsatt, at flere med barnehagelærerutdan-
ning kan få hevet kompetansen sin, kvaliteten sin, gjennom
videreutdanning – styrerutdanning for pedagogiske ledere,
pedagogisk virksomhet – at flere av de ufaglærte skal få
en sjanse til å ta fagbrev. Alt dette ligger inne i den kvali-
tetspotten som flertallspartiene på Stortinget nå har gitt i
budsjettet i 2015.

Så er jeg veldig opptatt av språksituasjonen og språkut-
viklingen i barnehagen. Det står i regjeringserklæringen at
man ønsker å ha en type kompetansekrav, et språkkrav til
de ansatte i barnehagen, og det er vi nå i gang med å un-
dersøke, for dette reiser også noen juridiske problemstillin-
ger. Men jeg mener ambisjonen må være at alle som job-
ber i barnehagen, skal snakke godt norsk, og at det også er
til det beste for barna.

Presidenten: Vi går videre til neste hovedspørsmål.

Rigmor Aasrud (A) [11:26:21]: Mitt spørsmål går
også til kunnskapsministeren.

Statsråden har varslet at han har satt i gang et arbeid
med å revidere forskriften som skal sikre at de private

og de kommunale barnehagene likebehandles når det gjel-
der økonomi. Det er et arbeid som Arbeiderpartiet støtter,
fordi vi ofte hører om saker som oppfattes som urettfer-
dige. Private barnehager har lavere bemanning, billige-
re pensjonsordninger og færre barn med særskilte behov
enn de kommunale, men likevel fikk de økt tilskuddene i
2014.

Nesodden kommune har avkortet tilskuddet til noen
private barnehager, fordi de holdt stengt flere uker enn de
kommunale. Kommunen mente derfor at det ville være feil
om de skulle få det samme tilskuddet som de kommuna-
le når de private hadde vesentlig kortere åpningstid. Saken
er nå avgjort, og kommunene kan ikke avkorte tilskud-
det selv om åpningstiden er kortere enn i de kommunale
barnehagene. Resultatet for disse barnehagene er ikke bare
at de får det samme tilskuddet som de kommunale, selv
om åpningstiden er kortere, de får i tillegg økt kompensa-
sjon fordi man endret satsen fra 96 pst. til 98 pst. i for-
rige statsbudsjett. De private barnehagene får altså dekket
ikke-eksisterende kostnader.

Mener statsråden at dette er en fornuftig måte å bruke
offentlige midler på?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:27:52]: Jeg vil
først advare litt mot den kategoriske omtalen av de priva-
te barnehagene som representanten har, hvor hun nærmest
beskriver de private barnehagene som generelt dårligere på
både bemanning og annet enn de offentlige barnehagene.
Veldig mange av de private barnehagene har høyere be-
manning enn de offentlige. De har generelt høy foreldre-
tilfredshet, og det er store forskjeller når det gjelder hva
slags pensjonsordninger de har for sine ansatte. Så det er
viktig ikke å omtale hele den private barnehagesektoren
som om alle er like og har f.eks. det samme pensjonssyste-
met.

Jeg og regjeringen mener fortsatt at likebehandling
mellom offentlige og private barnehager er målet. Vi tok et
steg i den retningen i fjor, men vi har ikke tatt det neste ste-
get i år, og det er fordi det er naturlig å se likebehandling
i sammenheng med det problemkomplekset som represen-
tanten Aasrud tar opp. Derfor har vi sagt at vi trenger
en gjennomgang av hele finansieringssystemet for barne-
hagene. Det er et arbeid som nå er i gang. Da må man vur-
dere likebehandling, man må se på eventuelle kostnader
knyttet til forskjellig kostnadsnivå, og man må også se på
at private barnehager f.eks. ikke får kapitaltilskudd og på
den måten henger etter. Jeg tror det er fornuftig.

Representanten Aasrud har flere ganger nærmest kriti-
sert meg for at vi har ønsket å likebehandle private og of-
fentlige barnehager. Da må jeg også i dag minne om at
det var en formulering og et mål som den forrige regjerin-
gen hadde, og som nærmest et tverrpolitisk miljø sto bak.
Jeg er enig i at det nå kan være på tide med en helhetlig
gjennomgang, men målet er selvfølgelig at vi skal ha mest
mulig lik behandling og god kvalitet på de private og de
offentlige barnehagene.

Presidenten: Av tidsmessige årsaker blir det ingen
oppfølgingsspørsmål etter dette spørsmålet.
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Rigmor Aasrud (A) [11:30:02]: Statsråden er kjent
med at det f.eks. fra Telemarksforsking foreligger en rap-
port som sier at det er 15 pst. mindre kostnader i de private
barnehagene, og vi ser her at man ikke kan stille krav om at
man har lik åpningstid engang. Da er det grunn til å gjen-
ta spørsmålet: Hvorfor begynte man med å øke bevilgnin-
gen før man hadde fått gått igjennom disse tingene? Det er
riktig som statsråden sier, at vi også er enig i at man skal
ha likebehandling, men da må man jo finne parameteren
som gjør at man behandler likt, ikke sammenligne epler
og pærer. Det er jo det statsråden på mange måter gjør her,
når det er dokumentert at det er så store forskjeller i kost-
nadsnivå som det bl.a. rapporten fra Telemarksforsking
viser.

Da blir spørsmålet: Er det ikke å bruke offentlige mid-
ler på feil måte når man først bruker 160 mill. kr på å øke
tilskuddet og ikke sikrer seg at man har samme kostnads-
nivå?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [11:31:07]: Jeg
mener at nettopp hvis man er opptatt av at man skal kunne
ha enda bedre bemanning i de private barnehagene som
ikke har høy nok bemanning i dag, er det viktig å ta enda
et steg mot likebehandling.

Så mener jeg at det er bra at representanten tar opp en
stor diskusjon om barnehagefinansieringen. Jeg har sagt
flere ganger at jeg er enig i at det er et problemkompleks
som vi er nødt til å gå inn i. Det jeg synes er merkelig, er
at representanten gjentatte ganger forsøker å være høy og
mørk i diskusjonen, som om det plutselig etter at Arbei-
derpartiet gikk ut av regjering, er greit bare å slå en strek
over hva man gjorde de foregående åtte årene. Da er det
verdt å minne om at dette var en politisk ambisjon som
den rød-grønne regjeringen hadde, og man bevilget midler
til likebehandling med det samme systemet som er i dag.
Det gjorde vi også i 2014. Men nå har vi sagt at vi vil gå
gjennom hele systemet og se alt i sammenheng, både der
vi vet at de private barnehagene får mindre, og der noen,
bl.a. Telemarksforsking, har ment at de får mer.

Presidenten: Den muntlige spørretimen er dermed
omme.

S a k n r . 2 [11:32:11]

Ordinær spørretime

Presidenten: Til representantenes orientering vil presi-
denten meddele at det i dag ikke foreligger noen endringer
i den oppsatte spørsmålslisten.

S p ø r s m å l 1

Audun Lysbakken (SV) [11:32:13]: Jeg vil gjerne
stille følgende spørsmål til finansministeren:

«På spørsmål fra TV 2 16. januar om statsråden «er vil-
lig til å sette menneskerettighetene til side» for å få mulla

Krekar i forvaring, svarer statsråden «ja». Det er et opp-
siktsvekkende svar. Respekt for menneskerettighetene er
jo det fundamentale skillet mellom det norske myndig-
heter skal stå for, og den fundamentalismen som Krekar
representerer.

Vil statsråden endre sitt svar og med det bekrefte at re-
gjeringen ikke er villig til å sette menneskerettighetene til
side?»

K e n n e t h S v e n d s e n hadde her overtatt presi-
dentplassen.

Statsråd Siv Jensen [11:33:17]: Som finansminister
kan jeg slå fast at regjeringen legger Grunnloven og norsk
lov, herunder menneskerettsloven, til grunn for sitt arbeid.

Audun Lysbakken (SV) [11:33:34]: Det er et tyde-
lig svar på vegne av regjeringen. Jeg må likevel få lov til
å stille et tilleggsspørsmål, siden finansministeren har gitt
det omtalte intervjuet, og det er bare for å forsikre meg
om at også finansministeren slutter opp om regjeringens
politikk, og at det er det som gjelder, og ikke det som
finansministeren sa på TV 2 på dette punktet.

Statsråd Siv Jensen [11:34:05]: Jeg stiller i Stortin-
gets spørretime – eller i Stortinget generelt – som finans-
minister og svarer her på de spørsmål som jeg er ansvarlig
for overfor Stortinget i rollen som statsråd. På bakgrunn
av det kan jeg nok en gang slå fast at regjeringen legger
Grunnloven og norsk lov, herunder menneskerettsloven, til
grunn for sitt arbeid.

Men så er sikkert representanten ikke helt ukjent med at
rollen som partileder i et regjeringsparti medfører at man
deltar i ulike debatter og svarer på spørsmål som angår ens
eget parti, og partilederen i Fremskrittspartiet mener det
Fremskrittspartiet alltid har ment: Vår politikk og våre løs-
ninger ligger fast. Med bakgrunn i det denne saken gjelder,
har jeg lyst til å slå fast de to forholdene vi alltid har vært
opptatt av. Det ene er at utsendelsesvedtaket skal effek-
tueres så fort forholdene ligger til rette for det. Det andre
er at inntil utsendelse kan effektueres, må vi ha på plass
løsninger som trygger samfunnets interesser.

Audun Lysbakken (SV) [11:35:16]: Jeg er fullt inn-
forstått med at en partileder kan ha andre oppfatninger enn
det regjeringen til enhver tid har. Men dette er ikke et hvil-
ket som helst spørsmål. Derfor er det av svært stor betyd-
ning at vi ikke har en regjering som sier to forskjellige ting
om sitt syn på noe så grunnleggende for det norske demo-
kratiet som menneskerettighetene. Derfor er det spesielt
om Siv Jensen forbeholder seg retten til å si én ting i stor-
tingssalen og noe annet utenfor. Det vil være en stor fordel
for regjeringen om regjeringens budskap er ett – i denne
salen, på TV 2 og andre steder. Jeg vil spørre om det nå
er sånn at regjeringen kommer til å snakke med én stem-
me i denne saken, også i media, og at den ene stemmen vil
si det motsatte av det Siv Jensen sa på TV 2, nemlig at det
selvfølgelig ikke er aktuelt å sette menneskerettighetene til
side i denne eller noen annen sak.
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Statsråd Siv Jensen [11:36:12]: Regjeringen har én
politikk og jeg vil gjenta det jeg har sagt flere ganger i dag,
nemlig at vi legger til grunn Grunnloven og norsk lov for
vårt arbeid.

Så har jeg lyst til å understreke for representanten Lys-
bakken hva som står i Fremskrittspartiets partiprogram.
Jeg skal sitere fra det, for vi har programfestet at par-
tiet er for grunnleggende menneskerettigheter, og at vi vil
arbeide «for universell aksept av menneskerettighetene».
Vi ønsker også at FN skal fokusere på og «hindre ved-
varende grove brudd på grunnleggende menneskerettig-
heter».

Men Fremskrittspartiet er også for å løse de nye sikker-
hetsutfordringene som Norge og Europa står overfor. Jeg
håper i det minste at også representanten Lysbakken er for
å finne løsninger av hensyn til borgernes sikkerhet.

S p ø r s m å l 2

Liv Signe Navarsete (Sp) [11:37:20]: «I Nasjonal
transportplan er det føresett at utbygging av E16 over File-
fjell skjer samanhengande. For å halde framdrifta i pro-
sjektet er det i handlingsprogrammet lagt inn 50 mill. kr
til oppstart av strekninga E16 Øye–Eidsbru i 2015. I re-
gjeringa sitt budsjett er det derimot kutta 55 mill. kr til
E16 Filefjell, noko som ifølgje Statens vegvesen gjer at
ein ikkje har midlar til å starte prosjektet og dermed halde
framdrifta.

Kva er dei faglege årsakene til kuttframlegget, og kan
statsråden garantere at dette ikkje vil føre til forseinkingar
i utbygginga?»

Statsråd Ketil Solvik-Olsen [11:37:56]: I statsbud-
sjettet for i år fremmet regjeringen forslag om å starte på
arbeidet med denne parsellen i år. Det er regjeringens po-
litikk å ha en offensiv utbygging av veisystemet utover det
som Nasjonal transportplan har lagt opp til. Vi foreslo der-
for å sette av 55 mill. kr til det formålet i år. Dette prosjek-
tet er siste etappe av utbygging av E16 over Filefjell.

Så er det sånn at vi har ikke flertall i Stortinget. Vi måtte
derfor gå gjennom budsjettforhandlinger, og i de budsjett-
forhandlingene var det andre parti som ønsket å oppriorite-
re jernbane og nedprioritere vei. Da var det dette prosjektet
som mistet bevilgningen, så det ble altså kuttet 55 mill. kr
på post 36 for E16 over Filefjell. Dette fører med seg at
det ikke er midler til å starte opp prosjektet nå i høst, som
planlagt, men det vil være rasjonell anleggsdrift for E16-
prosjektet over Filefjell. Det skjer sammenhengende ut-
bygging. Det er ikke sånn at vi nå vil ta en pause i de pro-
sjektene som er, og så begynne å rigge ned organisasjonen
og fortsette senere. Det vil være en sammenhengende ut-
bygging, men akkurat den parsellen kommer vi ikke i gang
med som planlagt. Da er det min jobb som samferdselsmi-
nister å sørge for at vi opprettholder tempoet i de prosjekte-
ne som er i gang – der er det ikke gjort noen endringer – og
at vi sørger for at når pengene kommer til prosjektet som
nå mister dem, bygger det så raskt som mulig, sånn at vi
unngår forsinkelser i størst mulig grad.

E16 over Filefjell er en viktig strekning. Vi har sagt vi
skal gjennomføre den, men vi fikk altså ikke flertall for å
bevilge de pengene nå i år. Jeg vil jobbe for at de kommer
på plass så fort som mulig senere.

Liv Signe Navarsete (Sp) [11:39:49]: Eg er kjend med
at forslaget om å ta ut midlane kom frå partiet Venstre, men
statsråden har vel òg moglegheit, om statsråden ville, til å
kome med andre forslag. Men eg skal ikkje gå inn i dei
forhandlingane.

I avisa Valdres 27. januar kan ein lese at det er stopp for
E16 Øye–Eidsbru:

«Vegvesenet stoppar grunnervervet etter at 55 mil-
lionar vart trekt tilbake.»
Avisa har prøvd å få svar i Samferdselsdepartementet

på om stoppen i grunnervervet er mellombels eller om de-
partementet har tenkt å skrinleggje utbygginga, men ingen
har kunna gi noko svar før avisa gjekk i trykken. Kan stats-
råden gi eit svar på kva som er årsaka til at grunnervervet
er stansa, og på om ein vil ta opp att dette arbeidet?

Statsråd Ketil Solvik-Olsen [11:40:43]: Jeg har
egentlig allerede svart på det. Jeg sier at dette prosjektet
skal bygges ut. Det skal bygges ut helhetlig. Det betyr at
selv om en nå får en forsinket oppstart på den siste parsel-
len, vil ikke det bety at en bygger ned organisasjonen for en
periode. Her ville en altså hatt flere prosjekt gående sam-
tidig. Nå blir det nok mer lineært likevel. Men det kuttet
betyr altså ikke at prosjektet er skrinlagt. Vi står ved vårt
løfte om å overoppfylle Nasjonal transportplan på både
vei, jernbane og alle områdene. Vi er i gang med å levere
på det. Vi ligger foran skjemaet når det gjelder oppfølging
av Nasjonal transportplan.

Når en i Stortinget vedtar å bevilge litt mindre penger
enn planlagt fra regjeringen, så må en kutte et sted. Hadde
det ikke blitt dette veiprosjektet, hadde det blitt et annet
veiprosjekt. Totalvurderingen var at det prosjektet som blir
minst rammet av et kutt, er nettopp dette. Det å kjøpe eien-
dom, som jo grunnervervsbevilgning er til, kan en fortsatt
gjøre relativt kjapt når pengene kommer på bordet.

Liv Signe Navarsete (Sp) [11:41:43]: Det er jo ei pus-
sig vinkling frå statsråden når han seier at dei vert tvinga til
å kutte 55 mill. kr. Alternativet er sjølvsagt å finne friske
midlar. Det har både eg og andre tidlegare statsrådar vore
med og gjort i mange ulike samanhengar når ein har fått
ønske på bordet om å styrkje eit område. Eg er heilt einig i
at jernbana må styrkjast, men det skal ikkje gå på kostnad
av veg. Det overraskar meg at Framstegspartiet av alle sit
og kuttar så grovt i eit vegprosjekt – det partiet som fram-
for alle har kritisert oss tidlegare for å vere for smålåtne.
Dette er smålåte, og det som vert sagt av statsråden i dag, er
oppsiktsvekkjande defensivt med tanke på hans eiga rolle
og regjeringa si rolle som pådrivar for vegutbygging i dette
landet.

Så mitt spørsmål er igjen: Vil statsråden sikre at det
kjem eit anbod ut, og at det ikkje vert forseinkingar i for-
hold til det som ligg i Nasjonal transportplan for E16 over
Filefjell?
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Statsråd Ketil Solvik-Olsen [11:42:43]: Jeg har alle-
rede sagt at jeg garanterer at veiprosjektet vil bli gjennom-
ført. Dette er altså ikke en skrinlegging, men det er en mid-
lertidig forsinket oppstart fordi Stortinget har vedtatt en
annen budsjettramme enn det vi la opp til.

Så vil jeg også minne om, når det framstår som at her
kutter en grovt i veisatsingen, at veibudsjettet nå er vel-
dig mye større enn det representanten Navarsete noen gang
hadde da hun var statsråd i samme departement. Det er
altså nå en overoppfylling av Nasjonal transportplan, der
forrige regjering på samme tidspunkt i sin periode lå an
til å underoppfylle Nasjonal transportplan. Derfor har jeg
ingen dårlig samvittighet når det gjelder det som skjer nå,
når det altså er en veisatsing som betyr at for første gang
på mange tiår begynner vi nå å hente inn på vedlikeholds-
etterslepet, som økte år for år under forrige regjering. På
jernbane økte forfallet fra 9,5 mrd. kr til over 18 mrd. kr i
de åtte årene de rød-grønne styrte. For første gang på lang
tid begynner vi nå å redusere forfallet.

Akkurat til dette prosjektet skulle jeg gjerne ønske jeg
fikk de pengene jeg hadde foreslått. Flertallet ville ikke,
men totalt sett har flertallet gitt et veldig godt budsjett for
samferdsel.

S p ø r s m å l 3

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [11:43:59]: NRK har
et unikt samfunnsoppdrag som allmennkringkaster, med
sin sterke tilstedeværelse i hele landet, med sin funksjon i
krise, og med det beredskapsansvaret NRK har.

Spørsmålet mitt er:
«Siden NRK ikke fikk innvilga nødvendig lisensøk-

ning for å holde tritt med kostnadene på arbeidsstokken,
må de nå kutte. I ett av forslagene risikerer NRK Hed-
mark og Oppland og NRK Trøndelag til sammen å måtte
bære 90 pst. av de samla kutta. Senterpartiet mener dis-
triktskontorene er viktige for å oppfylle NRKs rolle som
allmennkringkaster og kulturbærer.

Hva vil statsråden, i egenskap av NRKs generalforsam-
ling, gjøre for å sikre at kuttene ikke vil rasere lokaljourna-
listikken og NRKs tilstedeværelse i de berørte fylkene?»

Statsråd Thorhild Widvey [11:45:00]: Som represen-
tanten Slagsvold Vedum vet, besluttet et flertall i Stortin-
get at kringkastingsavgiften for 2015 skulle øke med 25 kr.
Bakgrunnen for vedtaket er at NRK siden 2006 har fått
betydelig økte lisensinntekter. NRK-lisensen har økt langt
mer enn den generelle prisstigningen, og i tillegg har an-
tallet avgiftsbetalere i samme periode økt med om lag
200 000. NRKs utgifter er i hovedsak uavhengig av antallet
lisensbetalere, og befolkningsøkningen har dermed over år
gitt NRK vesentlig bedre økonomiske rammevilkår. Stor-
tingets vedtak for lisens for 2015 innebærer imidlertid at
NRK må gjennomføre visse innsparinger. Personalkostna-
dene står for over halvparten av NRKs kostnader, og det er
følgelig ikke unaturlig at innsparinger får konsekvenser for
bemanningen i NRK.

Som kulturminister har jeg ansvar for å fastsette de

overordnede rammene for NRKs virksomhet og også sørge
for at NRK oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Men så er det
slik at det er styret og ledelsens ansvar å forvalte selska-
pets verdier og prioritere ressursbruk innenfor de økono-
miske rammene som blir fastsatt i Stortingets årlige vedtak
om kringkastingsavgift. NRKs vedtekter krever at styret
forelegger alle saker som antas å være av vesentlig, prin-
sipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning for gene-
ralforsamlingen. Jeg har heller ikke mottatt noe varsel fra
styret om at det ønsker å legge fram sak for generalforsam-
lingen om hvordan selskapet vil gjennomføre kostnadsre-
duksjonene. Jeg har for øvrig tillit til at NRK-styret og også
ledelsen er i stand til å gjøre de disposisjoner som er riktige
og nødvendige innenfor rammene av vedtektene, og at man
ikke legger opp til å rasere verken lokaljournalistikken
eller NRKs tilstedeværelse i de nevnte fylkene.

Jeg vil ellers nevne at kravene til effektivisering og
innsparing ikke alene gjelder distriktskontorene, men hele
NRK. NRK-styret har vedtatt et budsjett for 2015 som leg-
ger til grunn at reduksjonen av bemanningen som NRK på-
begynte i 2014, vil fortsette i 2015 for å sikre et resultat
i balanse. Målet for selskapet som helhet er at bemannin-
gen i løpet av 2015 skal være redusert fra 3 638 til 3 500
faste årsverk. Jeg har fått opplyst at forslaget om beman-
ning på distriktskontorene baserer seg på en intern ana-
lyse NRK har gjennomført, og som definerer nødvendig
standard bemanning på distriktskontorene.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [11:47:50]: I starten av
2000-tallet var det en prosess rundt at en skulle slå sam-
men distriktskontorer i NRK. Det var fire fylker som fulg-
te ledelsens oppfordring om å slå seg sammen for å frigjø-
re journalistiske ressurser. Det var Hedmark og Oppland
og Trøndelagsfylkene. Men så ble det så stor motstand i de
andre fylkene at prosessen ble stoppet.

Det som nå skjer, er at de to regionene som valgte å
følge ledelsens oppfordring om å slå seg sammen og fri-
gjøre journalistiske ressurser, er de to regionene som blir
straffet og får de største kuttene. Er det en klok måte å styre
omstillingen i NRK på at de som faktisk prøver å frigjøre
ressurser, i neste omgang blir straffet, da nesten hele kut-
tet som skal tas innenfor distriktsdivisjonen, skjer i de fire
fylkene som har fulgt NRKs egne råd?

Statsråd Thorhild Widvey [11:48:43]: For det første
vil jeg understreke at det er mitt ansvar å sørge for at NRK
følger de vedtektene – og ikke minst plakaten – som Stor-
tinget har vedtatt. Jeg har tillit til at styret og administra-
sjonen faktisk følger opp de økonomiske rammene som de
er blitt tildelt, og tilpasser aktiviteten sin til det.

Etter det jeg kjenner til, er det ikke besluttet hvor mange
stillinger som skal tas på det enkelte distriktskontor. Et
oppslag på journalisten.no viser at åtte ulike alternativer er
til vurdering, men det er ikke slik at det er tatt noen beslut-
ning om dette ennå. Disse forslagene, som er til vurdering
i NRK, baserer seg på et internt arbeid som startet allerede
sommeren 2014 med sikte på å standardisere bemanningen
på det enkelte distriktskontor.

Det er veldig viktig å understreke ansvarsdelingen mel-
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lom det statsråden har ansvaret for, og det som styret og
ledelsen i NRK har ansvaret for.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [11:49:52]: Jeg merker
meg at statsråden sier at det ikke er fattet noen beslutning,
og da er det jo fortsatt håp. Her er ikke ønsket mitt å score
politiske poenger. Poenget er at jeg ønsker å ha et sterkest
mulig NRK i hele landet, både i Trøndelagsfylkene og i
Hedmark og Oppland, som det er i mange andre fylker.

Da gjentar jeg spørsmålet, for det som oppleves veldig
urettferdig nå, er at det er nettopp de fylkene – og vi er
kanskje litt for snille i Hedmark og Oppland og i Trønde-
lagsfylkene – som når ledelsen sa det, hørte på det og slo
seg sammen og frigjorde ressurser, som nå blir straffet. Ser
ikke statsråden at tilstedeværelsen av distriktsdivisjonen i
landet er noe av hovedjuvelen til NRK, og at man også må
spille på lag med de fylkene som har ønsket å frigjøre re-
daksjonelle ressurser, og ikke straffe dem når man kommer
i trangere økonomiske tider?

Statsråd Thorhild Widvey [11:50:44]: Jeg synes det
er viktig å understreke at i NRK-plakatens punkt 3 står det
nettopp at «NRK skal reflektere det geografiske mangfol-
det i Norge og ha et godt lokalt tilbud og lokal tilstedevæ-
relse». Jeg er veldig enig i det som representanten her un-
derstreker, at det er viktig å opprettholde et sterkt og godt
NRK i alle deler av landet. Det har en funksjon med bl.a.
beredskap, og en del tilleggsfunksjoner som vi betaler for
gjennom de lisensøkninger som kommer, for at NRK skal
kunne gi et godt tilbud.

Så understreker jeg igjen at det er styret og ledelsen
i selskapet som har ansvaret for å fordele de ressursene
som de til enhver tid har tilgjengelig, og jeg forutsetter at
de også følger opp det som ligger i vedtektene, men ikke
minst også det som NRK-plakaten understreker.

S p ø r s m å l 4

Helga Pedersen (A) [11:51:54]: «Dagsrevyen presen-
terte 19. januar 2015 en sak om at norske kommuner
mangler penger til klimatiltak. Statssekretær Lars Andreas
Lunde uttaler at det viktigste norske kommuner kan gjøre
for å forberede seg på klimakrisen er å slå seg sammen.

Er statsråden enig i at det er viktigere med kommune-
sammenslåing noen år frem i tid enn å gjennomføre til-
tak raskt for å kutte klimautslipp og tilpasse det norske
samfunnet til klimaendringene?»

Statsråd Tine Sundtoft [11:52:25]: Saken i Dagsre-
vyen dreide seg om tilpassinger samfunnet må gjøre til et
endret klima – ikke utslippsreduksjoner. Det er viktig at
kommunene også sørger for å redusere klimagassutslippe-
ne, og de har mange virkemidler for dette, som bl.a. de stat-
lige planretningslinjene om klima og energi sier noe om.
Men saken på NRK var om klimatilpassing – ikke utslipps-
reduksjoner. Statssekretæren ga et lengre intervju og nevn-
te en rekke viktige virkemidler og tiltak, men kun én set-
ning ble gjengitt i sendingen. Konteksten og alle de andre

viktige tiltakene som ble nevnt, ble redigert vekk. NRK har
til og med innrømmet overfor Klima- og miljødepartemen-
tet at tittel og ingress var misvisende, og endret saken for
å gjøre den mer nyansert. Representanten Pedersens spørs-
mål er derfor stilt på et sviktende grunnlag, og det tror jeg
framgår ganske klart.

Men som representanten Pedersen sikkert er klar over,
er klimatilpassing et ganske nytt fagfelt. Vi vet at mange
kommuner har behov for ytterligere kompetanse på dette.
Derfor er nettopp bistand til kommunene for å gjøre dem i
stand til å jobbe godt med klimatilpassing veldig viktig for
regjeringen. Ulike statlige myndigheter veileder gjennom
sine kanaler, og vi er i ferd med å få utarbeidet mer detal-
jerte klimadata, slik at kommunene skal ha bedre kunnskap
om hvordan klimaendringene vil slå ut hos dem.

Vi har flere nettsteder som gir informasjon og vei-
ledning om hvordan kommunene kan og bør jobbe med
klimatilpassing. Vi er også i ferd med å opprette nett-
verk for arbeid med klimatilpassing i kommuner og har
opprettet en egen statlig støtteordning for klimatiltak og
klimatilpassing.

Bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirekto-
rats arbeid med sikring mot flom og skred har økt betrak-
telig de siste årene.

Kommunesammenslåing er en annen debatt, men det er
åpenbart at det gir mulighet for å styrke fagmiljøer. Dette
kan i sin tur bidra til å styrke klimatilpassingsarbeidet, men
vi venter likevel ikke på dette. Eksemplene viser at regje-
ringen gjør mye for å sikre at samfunnet blir best mulig
tilpasset et endret klima.

Helga Pedersen (A) [11:54:42]: Jeg takker for svaret,
og jeg er glad for at statsråden slår fast at det er behov
for flere tiltak enn kommunesammenslåing for å tilpasse
Norge til de klimaendringene som ikke bare kommer, men
som allerede er over oss.

Vi har sett at flom og brann har påført kommune-
ne masse ekstraarbeid og store regninger. Vi vet at flom,
brann og klimaendringer rammer vilkårlig. Vi har sett at
Lærdal fikk under halvparten av den hjelpen de ba om, og
ordføreren der sier at han føler seg sviktet av statsministe-
ren.

Før jul fremmet Arbeiderpartiet og resten av opposi-
sjonen i Stortinget en rekke tiltak for at staten skulle bistå
kommunene bedre i tiden som kommer, i form av både
økte bevilgninger og f.eks. en opptrappingsplan i regi av
NVE for å kunne bistå kommunene bedre. Dette ble ned-
stemt.

Vil klimaministeren se på disse forslagene på nytt?

Statsråd Tine Sundtoft [11:55:49]: Som jeg sa i mitt
første svar, har bevilgningene til NVE til flom- og skred-
sikring økt betraktelig de siste årene. Det er viktig at vi har
et nært samarbeid med kommunene, slik at de jobber med
klimatilpassing. I tillegg er det viktig at også kommunene
jobber kontinuerlig med å redusere klimautslippene. Så vi
jobber godt sammen med kommunene på dette feltet, for
dette er viktig, for utfordringen med klimatilpassing blir
ikke mindre i årene som kommer.
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Helga Pedersen (A) [11:56:27]: Jeg er helt enig med
klimaministeren i at dette er en utfordring som kommer til
å bli større. Det er også helt riktig at bevilgningene har økt
de siste årene, men det har også utfordringene gjort. Både
kommuner og fylkeskommuner er i en situasjon hvor de
må betale større og større regninger for å reparere klima-
skader, samtidig som de er nødt til å ruste opp infrastruk-
tur, kapasitet og kunnskap på andre måter for å tilpasse
seg framtiden. Dette koster penger, og derfor har opposi-
sjonen i Stortinget foreslått en opptrappingsplan for NVE,
for å bistå kommunene bedre. Vi har foreslått å gjennom-
gå regelverket for kompensasjon til kommuner som vilkår-
lig rammes av naturskader, og vi har foreslått å forsere fa-
resonekartlegging i de 120 mest utsatte kommunene. Alt
dette ble nedstemt av stortingsflertallet, og derfor gjentar
jeg spørsmålet:

Vil klimaministeren se på disse forslagene på nytt,
sånn at vi kan ruste kommunene bedre for et samfunn der
klimaendringene berører oss?

Statsråd Tine Sundtoft [11:57:33]: Vi gjør en rekke
tiltak for å heve kompetansen i kommunene. Vi har statli-
ge myndigheter som veileder innenfor sine ansvarsområ-
der. Det er flere veiledere og nettsteder som også forteller
om klimaendringenes lokale effekter og mulige klimatil-
passingstiltak. Vi oppdaterer også informasjonen om fram-
tidens klima i Norge basert på de nyeste tallene fra FNs
klimapanel. Vi oppretter et kommunenettverk for klima-
tilpassing. Vi har opprettet en ny tilskuddsordning på
2 mill. kr for klimatilpassingstiltak. I april i fjor oppret-
tet jeg et ekspertutvalg som skal gå igjennom regelver-
ket for overvann og foreslå eventuelle endringer som kan
tydeliggjøre ansvar og roller for kommunene. Så vi gjør
mye sammen med kommunene, og jeg er helt enig med re-
presentanten Pedersen i at vi må gjøre mye på dette om-
rådet, for denne utfordringen blir ikke mindre i årene som
kommer.

S p ø r s m å l 5

Rasmus Hansson (MDG) [11:58:42]: Spørsmålet mitt
går til klima- og miljøministeren og lyder slik:

«Ifølge klimaavtalen fra Lima skal Norge sende inn vårt
klimamål for 2030 til FN innen 31. mars. I statsbudsjettet
forventes det at utslippene i 2030 vil være om lag på da-
gens nivå, men regjeringen har varslet en stortingsmelding
om klimapolitikken i februar.

Hvorfor legger regjeringen opp til en hastebehandling
av en av de viktigste sakene i denne stortingsperioden,
og kan statsråden gjøre rede for hvilke tema Stortinget
forventes å ta stilling til i forbindelse med meldingen?»

Statsråd Tine Sundtoft [11:59:16]: Norge skal, som
representanten tar opp, melde inn vår indikative utslipps-
forpliktelse til FNs klimakonvensjon i løpet av første kvar-
tal 2015. Dette er forløperen til det som senere kan bli en
forpliktelse i en klimaavtale for alle land. Selve avtalen
framforhandles i Paris.

Erfaringsmessig kan det ta lengre tid før den er klar
for ratifikasjon. Normalt vil Stortinget bli involvert i en
ny norsk forpliktelse først i etterkant ved en ratifikasjon.
Vi ser imidlertid at dette er en sak av stor politisk betyd-
ning, og vi signaliserte derfor i revidert nasjonalbudsjett
at Stortinget vil bli orientert på egnet måte. Ved å legge
fram en stortingsmelding sørger vi for en god og grundig
orientering, og vi ønsker å forankre dette i Stortinget.

Jeg vil også minne om hva oppgaven er: å sende inn en
indikativ forpliktelse til klimaforhandlingene i Paris i de-
sember, med tilstrekkelig informasjon til å gi klarhet i hva
bidraget innebærer.

Først på klimakonferansen i Lima i desember i fjor ble
det vedtatt endelig hva vi er forventet å legge fram. Vi har
tidligere sagt at vi skal legge fram en stortingsmelding om
dette i midten av februar. Det jobber vi fortsatt for. Etter
dette er det Stortinget selv som må ta beslutningen om hva
som er forsvarlig behandlingstid for denne meldingen.

Det blir ikke riktig av meg nå å gå i detalj om innhol-
det i en melding som ikke er lagt fram, men jeg vil også
minne om at Stortinget fikk fyldig informasjon om denne
saken i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Det vi sa der,
var bl.a. at regjeringen vil legge kunnskapsgrunnlaget fra
FNs klimapanel til grunn ved utformingen av en ny ut-
slippsforpliktelse. Norges innspill skal også være kvantifi-
serbart, forutsigbart og utformet slik at det kan etterprøves
internasjonalt.

Vi er også opptatt av at forpliktelsen utformes slik at
den gir riktige incentiver for alle sektorer, både på kortere
og lengre sikt, og slik skaper forutsigbarhet for investorer
og beslutningstakere.

Utover dette vil jeg vise til framleggelsen av meldingen
i februar. Meldingen vil gi nødvendig informasjon til Stor-
tinget for å legge til rette for en god beslutning om Norges
klimaforpliktelse.

Rasmus Hansson (MDG) [12:01:46]: Jeg har i løpet
av det siste halvannet året nærmest utallige ganger spurt
statsråden om hun kan kvantifisere hvor mye utslipp som
skal kuttes i Norge med regjeringens politikk. Hun har
aldri svart på det, og hun svarer fortsatt ikke på det. Det
vi derimot vet, er at utslippene per innbygger i Norge er
blant de aller høyeste i Europa. Bare Russland og Est-
land har høyere utslipp per innbygger i Europa. Sverige
har halvparten så høye utslipp per innbygger som Norge.
Likevel har statsråden forrige tirsdag sagt at Norge skal
ha ambisiøse klimamål, men det betyr ikke nødvendigvis
at vi skal kutte like mye som EU. Så hvordan kan stats-
råden nå forsvare, gitt det høye utslippsnivået Norge har,
at hun allerede har signalisert at vi skal kutte mindre enn
EU?

Statsråd Tine Sundtoft [12:02:40]: Jeg har sagt nå at
vi kommer til Stortinget med en melding som kommer til
å være klar på våre utslippsforpliktelser fram til 2030. Nå
kom Statistisk sentralbyrå nettopp med nye, oppdaterte ut-
slippstall. Vi ser at utslippene har gått ned hvert år siden
2010. Det går altså rett vei, men vi ser også at gapet for å
oppnå 2020-målet er redusert fra 8 millioner tonn til 6,5
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millioner tonn. Men det som er helt klart, og som også
kom fram tydelig i Lima, er at alle landene må øke sine
ambisjoner fram til 2030.

Rasmus Hansson (MDG) [12:03:24]: Det som er
sannheten om norske klimagassutslipp, er at de praktisk
talt ikke går ned, og at det i regjeringens eget nasjonalbud-
sjett er framskrivninger som tilsier at klimagassutslippene
i hvert fall ikke vil gå ned fram til 2020. Koblet til at re-
gjeringen gjentatte ganger ikke vil forplikte seg til kon-
krete utslippskutt, er det ikke noe rart at utslippene våre
ikke går ned. Spørsmålet blir da: Kan klimaministeren i det
minste bekrefte at det i den meldingen hun vil legge fram,
vil komme et klart og tydelig og kvantifisert mål i tonn for
hvor store norske klimagassutslipp fra norsk territorium
skal være i 2020?

Statsråd Tine Sundtoft [12:04:08]: Meldingen kom-
mer i midten av februar, så helt konkret hva vi legger opp
til, kommer da. Det som er helt klart, som jeg har sagt
også gjentatte ganger her, er at Norge skal omstille seg til
et lavutslippssamfunn. Regjeringen har sagt at vi skal for-
sterke klimaforliket, og gjennom samarbeidet med Kriste-
lig Folkeparti og Venstre har vi også gjennom statsbudsjet-
tet for 2015 lagt opp til konkrete virkemidler for å forsterke
klimaforliket. Vi har rekordsatsing på jernbane, vi har bio-
gass, og vi har enøkfradrag, for å nevne noe. Dette ar-
beidet vil fortsette, men vi må komme tilbake til det når
meldingen snart blir lagt fram.

S p ø r s m å l 6

Kjersti Toppe (Sp) [12:05:08]: «I årets sjukehustale
skisserte statsråden tre modellar for sjukehus. Modell 1 er
å oppretthalda akuttkirurgi ved dei minste sjukehusa nokre
år til. Statsråden omtalte denne modellen som ei seig-
pining gjennom mange vanskelege prosessar der kvaliteten
vil lida undervegs. Statsråden har i etterkant garantert for
at akuttfunksjonar ved Tynset, Kirkenes og Hammerfest
skal oppretthaldast etter modell 1.

Kva vil statsråden gjera for å unngå seigpining og sikra
god kvalitet ved det akuttkirurgiske tilbodet?»

Statsråd Bent Høie [12:05:49]: I sykehustalen i ja-
nuar presenterte jeg tre mulige utviklingsveier for norsk
sykehusstruktur:
1. Vi kan fortsette med dagens struktur og opprettholde

akuttkirurgi også ved de minste sykehusene noen år
til.

2. Vi kan følge den tradisjonelle medisinske tenknin-
gen som sier at akuttfunksjonene i indremedisin all-
tid skal være sammen med akuttfunksjoner i ki-
rurgi. Når kirurgien sentraliseres som følge av den
medisinske utviklingen, vil det bety vesentlig færre
akuttmottak og dermed vesentlig færre sykehus.

3. Vi opprettholder vår desentraliserte sykehusstruktur,
men tilpasser akuttfunksjonene basert på befolk-
ningsgrunnlaget. Det vil bety at vi kan opprettholde

medisinsk akuttberedskap ved flere sykehus nærme-
re der pasientene bor.
Regjeringen ønsker å finne en modell som gjør det

mulig å opprettholde en desentralisert sykehusstruktur, og
at alle sykehusene gir et forutsigbart og trygt tilbud til
pasientene.

I Norge må vi – uansett modell – ta geografiske hensyn,
som f.eks. i Finnmark. Men vi må snakke om hva som vil
være god arbeidsdeling mellom sykehusene. I dag er det
forskjeller i kvalitet og stabilitet på tilbudene ved mange
sykehus.

Utfordringene er nært knyttet til at mange norske syke-
hus er svært små, og betjener en liten befolkning. Med det
følger at mange sykdommer og tilstander opptrer sjelden,
og at det er vanskelig å opprettholde nødvendig trening hos
fagfolkene, særlig innen kirurgi. Både kunnskap og trening
forutsetter et pasientvolum som er større enn det mange
sykehus har i dag.

Fagmiljøene gir råd om at mer av kirurgien bør samles
på færre sykehus. Jeg jobber nå med å finne en modell som
gjør dette mulig, samtidig som vi kan beholde små sykehus
som en grunnmur i sykehustilbudet til befolkningen.

Regjeringen ønsker at modellen ikke svekker akutt-
kirurgien, men styrker den. Det viktigste er at pasienten
møter en kirurg som er trent i å utføre inngrepet pasienten
skal igjennom.

Vi må klare å gjøre dette uten å legge ned mange av de
små sykehusene. Dette kan gjøres ved å tilpasse akuttfunk-
sjonene til den befolkningen et sykehus skal betjene.

I Nasjonal helse- og sykehusplan vil vi utrede alle de tre
modellene for framtidig utvikling av sykehusene. Fram til
saken legges fram for Stortinget til høsten, ønsker jeg en
åpen og god diskusjon om dette, både faglig og politisk.

Kjersti Toppe (Sp) [12:08:28]: Eg opplever at stats-
råden ikkje svarer på spørsmålet mitt. Eg spurde ikkje om
dei tre sjukehusmodellane, eg spurde om sjukehusa i Tyn-
set, Kirkenes og Hammerfest – som statsråd og statssek-
retær i media har brukt ord som «garanti» og «lovnad»
om – skal få behalda sin akuttkirurgiske beredskap. Samti-
dig tala statsråden i talen om at slike sjukehus ville koma ut
for vanskelege prosessar der kvaliteten vil lida undervegs.

Då lurer eg på kva statsråden vil gjera for å unngå at
desse sjukehusa vil oppleva det som statsråden sjølv åtvara
mot i sjukehustalen, altså unngå vanskelege prosessar, slik
at det vert føreseieleg og ein unngår stadige forslag om å
mista akuttkirurgisk beredskap.

Statsråd Bent Høie [12:09:31]: Jeg er ikke kjent med
at det foreligger noen konkrete planer om å gjøre endrin-
ger på akutt-tilbudet på de tre nevnte sykehusene. Vi følger
med på utviklingen i de ulike helseforetakene. Det som nå
er viktig, er å få en god diskusjon om hva som må være på
plass rundt denne type tilbud for å ta vare på kvaliteten og
sikkerheten for pasienten, og også for å gjøre det til attrak-
tive arbeidsplasser for flinke fagfolk. Derfor har jeg nå be-
stemt å nedsette en gruppe av fagfolk innen anestesi, kirur-
gi, ortopedi og indremedisin som skal gi departementet råd
om faglige konsekvenser av de tre sykehusmodellene som
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man snakket om. De skal også gi råd om hva som kreves
av støttefunksjoner for å gjøre en modell med akutt indre-
medisin, planlagt kirurgi, ortopedi og anestesi bærekraftig
og faglig attraktiv for mindre sykehus, og hva som må til
nettopp for å opprettholde et godt faglig tilbud der det også
er et lavere pasientgrunnlag.

Kjersti Toppe (Sp) [12:10:43]: Det føreligg i ein rap-
port som skulle sendast på høyring, eit forslag om å fjerna
akutt kirurgi på Tynset. Men spørsmålet mitt er prinsipielt:
Når statsråd og statssekretær går ut i media og garanterer
og gir lovnader, må Helse-Noreg vita om dette er politiske
signal som er bindande fram i tid. Vil statsråden gjera det
på den ordentlege måten, altså gjennom føretaksmøte, eller
synest statsråden det er greitt å gi intervju i forskjellige lo-
kalaviser – og frå Stortingets talarstol ikkje vilja bekrefta
dei same opplysningane?

Statsråd Bent Høie [12:11:28]: Jeg kan godt forstå
at representanten Toppe ut fra interessen til Senterpartiet
hadde hatt et ønske om at det fortsatt var en usikkerhet
knyttet til tilbudene ved disse sykehusene, men det er det
ikke. Det har jeg gitt veldig klart uttrykk for. Som jeg har
sagt, er vi nødt til å ta geografiske hensyn. Sykehusene i
Finnmark er eksempler på det. Selv om man har et pasient-
grunnlag som er under det som er de faglige anbefalingene
for å kunne opprettholde en bredde av et akuttkirurgisk til-
bud, må vi gjøre det av geografiske hensyn. Det å avklare
den usikkerheten er viktig for befolkningen. Jeg forstår at
Senterpartiet blir frustrert over det, for det er ikke et senter-
partibyggende utsagn. Men det er viktig å avklare den type
usikkerhet, og det er nå avklart. Det foreligger heller ikke
noen konkrete planer om å gjøre endringer i disse tilbude-
ne. Hvis det hadde dukket opp der, hadde vi selvfølgelig
måttet følge det opp på riktig måte.

S p ø r s m å l 7

Jan Bøhler (A) [12:12:48]: Jeg vil gjerne få stille
følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren:

«I samarbeidsavtalen heter det at regjeringen vil innføre
en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg. I kommune-
ne er det flere måter å avgjøre tildeling av sykehjemsplass
på. I Oslo er det egne bestillerkontorer som fatter vedtaket
og kan overprøve legenes vurderinger av når det må tilde-
les plass. Dette kan sette pasientene og deres nærmeste i
uholdbare situasjoner.

Mener statsråden det bør ligge til grunn at vurderinge-
ne til legene som har ansvar for pasienten, må følges ved
tildeling av sykehjemsplass?»

Statsråd Bent Høie [12:13:29]: Helse- og omsorgs-
tjenesteloven pålegger kommunen å sørge for at personer
som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse-
og omsorgstjenester. Det betyr at det er kommunen som
skal sørge for at den enkelte mottar riktig behandling til
riktig tid og i tilstrekkelig omfang.

Det er kommunen som tjenesteyter som i prinsippet av-
gjør hvor tjenesten skal ytes – altså om tjenesten skal gis

i sykehjem, i en tilpasset omsorgsbolig med heldøgns be-
manning eller i pasientens eget hjem. Valget vil i stor grad
bli påvirket av hvordan den enkelte kommune har valgt å
organisere og innrette sine tjenester.

Kommuner som har lagt forholdene til rette for at pasi-
entene skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og hvor
hjemmetjenesten har kort responstid og god faglig kvalitet,
vil kunne ha en høyere terskel for sykehjemsinnleggelse
enn andre kommuner.

Legens vurdering av pasientens tjenestebehov vil all-
tid veie tungt for kommunen. Men når det gjelder valg av
tjenestetilbud, vil nok bestillerkontoret eller tildelingskon-
toret i kommunen – dette uavhengig av om det er Oslo
kommune eller andre kommuner og hvordan man har orga-
nisert tildelingen – være nærmere enn legen til å ta den en-
delige avgjørelsen. Dette fordi kommunen har bedre over-
sikt enn den enkelte lege over kommunens samlede tilbud,
og fordi Stortinget som lovgiver har valgt å gjøre kommu-
nen til pliktsubjekt. Følgelig er det kommunen som står
rettslig ansvarlig for tilbudet som gis.

Jeg synes det er viktigere å legge vekt på hva den en-
kelte pasient selv ønsker, enn at legen skal ha siste ordet.
Når pasientens tjenestebehov er kartlagt, bør pasienten, så
langt som mulig, selv få velge tilbud eller tjenestearena.
Det er pasientens helse- og omsorgstjeneste, og det er det
vi arbeider for.

Regjeringen arbeider for å lovfeste rett til heldøgns
pleie og omsorg, med sikte på innføring i perioden. Dette
er i samsvar med samarbeidsavtalen med Kristelig Folke-
parti og Venstre. Hvordan innretningen på lovfestingen
blir, vil jeg komme tilbake til på egnet måte.

Jan Bøhler (A) [12:15:37]: Tusen takk for svaret.
Jeg er selvsagt enig i at man skal legge vekt på pasien-

tens ønsker og behov. I de tilfellene jeg kjenner til, er det
sammenfall mellom legenes anbefaling og ønsker og pa-
sientens ønsker, så de motsetningene jeg kjenner til, har
vært mellom de vurderingene som gjøres i bydelene eller
ved bestillerkontorene, og de vurderingene som legen har
gjort. Jeg er nok ikke helt enig i at bestillerkontorene, som
det heter her i byen, har bedre oversikt over hvordan tinge-
ne fungerer for pasienten. Leger, bl.a. fastleger, har veldig
nær kjennskap til hvordan det tilbudet organiseres.

Så mitt spørsmål er egentlig om man når det gjelder
dette med lovfestet rett, som man skal utrede, ikke har
en annen ambisjon enn fortsatt bare å si at det er opp til
kommunene, og at kommunene vil organisere dette ulikt.
Ligger det ikke en annen ambisjon i det som nå står i
samarbeidserklæringen?

Statsråd Bent Høie [12:16:44]: Ambisjonen med å
lovfeste retten er nettopp å sikre rettssikkerheten til den
enkelte innbygger og sørge for at man får det som er det
faglig riktige tilbudet. Det som representanten Bøhler tar
opp, er en tenkning som ikke Stortinget har sluttet seg til,
nemlig at det er den enkelte fastlege som skal bestemme
dette. Ifølge loven er dette kommunens ansvar, og kom-
munen vil da selv selvfølgelig organisere hvem de gir den
beslutningsmyndigheten til. I de fleste kommunene er det
den kommunale helse- og omsorgsforvaltningen som av-
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gjør dette, men fastlegenes synspunkter tillegges selvføl-
gelig stor betydning når det gjelder vurdering av hva som
er pasientens, innbyggerens, behov. Så er det kommunen
som ut fra en totalvurdering gir tilbudet.

Jan Bøhler (A) [12:17:48]: Takk igjen for svaret.
Jeg er ute etter å forstå hva som er ambisjonen til stats-

råden og regjeringen når man skal utrede en lovfestet rett
med sikte på innføringsperioden. Det statsråden sier om at
man skal ha rett til nødvendig helsehjelp i kommunene, og
at kommunene skal yte det, står jo i nåværende lovverk.
Det står at kommunene skal tilby nødvendige helse- og
omsorgstjenester osv., som statsråden sikkert er kjent med.
Jeg trodde at det var en annen tilnærming, hvor man mer
grunnleggende ville passe på at pasientens interesser og
helsebehov blir ivaretatt uavhengig av om det ligger vurde-
ringer i kommunene når det gjelder økonomi, budsjett, res-
surser som krysses med skjønn, og hvor man kan komme
inn med begrunnelser om at man kan prøve flere tiltak – i
hjemmet osv. – men hvor det egentlig også ligger budsjett-
messige grunner bak. Jeg trodde man ville ta sikte på en
mer grunnleggende sikring av pasientens behov, og da må
legenes anbefaling tyngre inn, etter min mening.

Statsråd Bent Høie [12:18:58]: Den beskrivelsen som
representanten gir av intensjonen bak forslaget, og det som
denne regjeringen har tenkt å gjøre, er helt riktig. Det er for
å styrke den enkelte innbyggers rettigheter og rettssikker-
het med tanke på å få heldøgns pleie og omsorg. Men jeg er
ikke enig med representanten Bøhler i at det eneste svaret
på det er å overlate beslutningsmyndigheten til fastlegen,
for dette må man se i en noe større sammenheng. På hvil-
ken måte dette skal gjøres, kommer jeg til å komme tilbake
til Stortinget med på en eller annen måte. Jeg har ikke tenkt
å tenke høyt her fra talerstolen i en spørretime – det skal vi
komme tilbake til. Intensjonen vår er å innføre en lovfestet
rett til heldøgns pleie og omsorg som styrker innbyggernes
og pasientenes rettssikkerhet i møte med kommunen, sånn
at de i større grad sikres et godt faglig tilbud. Måten det
kommer til å gjøres på, innretningen på det, kommer jeg til
å komme tilbake til Stortinget med på egnet måte.

S p ø r s m å l 8

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Liv
Signe Navarsete til forsvarsministeren, vil bli besvart av
fungerende forsvarsminister, Torbjørn Røe Isaksen.

Liv Signe Navarsete (Sp) [12:20:17]: «ABC-nyheiter
skreiv laurdag 17. januar at den russiske ambassaden i fjor
bad om hjelp til å få heva fire omkomne krigsheltar frå
eit flyvrak i havet utanfor Berlevåg. Norske myndigheiter
har no avslått oppmodinga. Samstundes har regjeringa sagt
nei til førespurnaden om å gjennomføre ein felles russisk-
norsk minneseremoni om Nordflåtens marinesoldatar som
omkom under 2. verdskrig.

På kva for nivå er førespurnadene vurderte, og kvifor er
Russland sine førespurnader avviste?»

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [12:20:53]: Jeg for-
står veldig godt at denne saken vekker engasjement hos
mange, spesielt i Finnmark. Det er et felles ønske om å en-
gasjere Russland, men akkurat nå er vi ikke i en normal-
situasjon når det gjelder forholdet til Russland.

I oktober 2014 mottok Forsvarsstaben to anmodninger
fra den russiske ambassaden. Det ble bedt om norsk bi-
stand til å organisere leteaksjoner for å søke etter et flyvrak
utenfor Berlevåg samt reise et minnesmerke og gjennom-
føre en norsk-russisk seremoni for å hedre falne marinesol-
dater fra Nordflåten.

Anmodningene ble sendt til Forsvarsstaben. Det ble
lagt til grunn at et positivt svar ville innebære et mili-
tært samarbeid mellom Russland og Norge. Regjeringen
besluttet før jul å suspendere det bilaterale, militære sam-
arbeidet med Russland ut 2015. Det ble derfor ikke an-
sett som aktuelt å innlede nye militære samarbeidspro-
sjekter. Beslutningen ble fattet i Forsvarsdepartementet
og ble meddelt den russiske ambassaden i brevs form av
Forsvarsstaben i desember.

I debatten om saken så langt har det vært stort fokus på
å heve flyet. Jeg vil understreke at før dette kan bli en rea-
litet, må det gjennomføres omfattende søk for å se om det
er mulig å lokalisere vraket. Etter så lang tid vil dette tro-
lig være vanskelig. Jeg vil gjøre oppmerksom på at den ytre
delen av Tanafjorden ble grundig undersøkt etter Mehamn-
ulykken i 1982. Dersom flyet fortsatt hadde vært intakt,
ville det med stor sannsynlighet ha blitt funnet.

Vi vil imidlertid ikke utelukke at det vil kunne være
aktuelt for norske myndigheter å gjøre nye søk i dette
området i fremtiden.

Når det gjelder spørsmålet om et minnesmerke og en
norsk-russisk minneseremoni for å hedre marinesoldate-
ne som falt under krigen, markerte vi i oktober 2014,
sammen med Russland, 70-årsjubileet for frigjøringen av
Finnmark. Kongen, statsministeren og utenriksministeren,
samt den russiske utenriksministeren, var til stede. Dette
var en viktig anledning for å hedre de russiske krigsvetera-
nene og viste at vi ikke har glemt det store offeret som ble
gjort på russisk side under krigen.

Igjen: Jeg forstår at disse sakene vekker engasjement.
Det er likevel vår vurdering at det ikke er tiden for å
imøtekomme disse anmodningene nå.

Liv Signe Navarsete (Sp) [12:23:19]: Eg takkar for
svaret.

Pressevakta i Forsvarsdepartementet, Marita Isaksen
Wangberg, har vist til uroa i Ukraina og Russland si folke-
rettsstridige annektering av Krim som årsak til avslaga. I
den russiske ambassaden har ein derimot oppfatta at det
er økonomiske betraktningar som ligg bak det negative
svaret. Korleis har den russiske presseattacheen fått dette
inntrykket?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [12:23:56]: Det blir
litt vanskelig for meg å spekulere i hvordan den russiske
presseattacheen har fått et bestemt inntrykk. Jeg kan egent-
lig bare vise til mitt svar, nemlig at det ble bedt om norsk
bistand til å organisere leteaksjoner for å søke etter et fly-
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vrak, og at det ble sendt til Forsvarsstaben, og at det ble
lagt til grunn i vurderingen at et positivt svar ville innebæ-
re et militært samarbeid mellom Russland og Norge. Gitt
den situasjonen som er nå, som en følge av situasjonen i
Ukraina, så var det ikke i tråd med regjeringens beslutning
om å suspendere det bilaterale militære samarbeidet med
Russland ut 2015. Så det er regjeringens begrunnelse.

Liv Signe Navarsete (Sp) [12:24:48]: Eg takkar igjen
for svaret, og eg registrerer at eg kanskje ikkje har fått eit
utfyllande svar på delar av mitt hovudspørsmål om på kva
nivå førespurnadene er vurderte.

Men eg vil gå vidare og spørje om dette betyr eit mi-
litært prosjekt. Regjeringa har jo gjentekne gongar sagt at
folk-til-folk-samarbeidet og samarbeidet på ulike område i
nord er viktig å vidareføre – trass i den spesielle situasjo-
nen som har oppstått mellom Russland og Noreg og andre
land.

Så kan ein stille spørsmål som folk i Finnmark gjer,
bl.a. Kurt Wikan og Hans Hatle, som har arrangert ei pro-
testmarkering ved russarmonumentet, og som seier at det
er langt frå Oslo til Kirkenes.

Då må ein stille spørsmål: Kan ikkje dette òg sjåast
som eit folk-til-folk-samarbeid – som ein del av det? Og
er dette avslaget i tråd med målsetjinga om å vidareføre
denne typen samarbeid med Russland, i den situasjonen
me er oppe i?

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [12:25:55]: All den
tid anmodningene ble sendt til Forsvarsstaben, er det natur-
lig å behandle anmodningene i tråd med det.

Så vil jeg igjen bare understreke at vi ikke har uteluk-
ket at det kan være aktuelt for norske myndigheter å gjøre
nye søk i det aktuelle området i fremtiden. Jeg har også stor
forståelse for det lokale engasjementet som har kommet til
uttrykk i saken. Det skyldes nettopp den felles historien vi
har med Russland, ikke minst opplevelsene under krigen
og den viktige rollen som russiske soldater spilte, særlig i
Finnmark – og frigjøringen av Finnmark – under krigen.

Spørsmålet om bruk av sivile og eventuelt private ak-
tører for å gjennomføre et søk har ikke vært ansett som
relevant, fordi anmodningen ble rettet direkte til Forsvaret.

Presidenten: Dermed er sak nr. 2 ferdigbehandlet.

S a k n r . 3 [12:26:51]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.
Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. For-

langer noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 12.27.
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