
Svar på spørsmål fra Stortinget (1) 
Du er saksbehandler i et departement og skal utarbeide et utkast til statsrådens 

svar på et spørsmål fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Komiteen har 

bedt statsråden om en detaljert beskrivelse om utviklingen de siste to årene av 

ventetid for behandling av kreftsykdommer. 

Du utformer et grunnlagsnotat som viser at ventetiden, i overensstemmelse 

med regjeringens målsetting, er redusert når det gjelder behandling for syv av 

ti kreftsykdommer, men at det er en økning i ventetiden på behandling av tre av 

kreftsykdommene. 

Du utarbeider talepunkter til statsråden som både omfatter den positive og 

den negative utviklingen. Statsråden spør om det er mulig å endre noe på 

talepunktene, slik at de kun tar for seg de kreftsykdommene der ventetiden på 

behandling er redusert og ikke omfatter ventetiden for de øvrige. Du retter opp 

talepunktene i samsvar med statsrådens ønsker. 

Hvilke dilemmaer kan denne saken reise? 

Svar på spørsmål fra Stortinget (2) 
Du er saksbehandler i et departement og skal utarbeide et utkast til svar på et 

spørsmål som statsråden har fått fra et medlem av opposisjonen på Stortinget. 

Spørsmålet har kommet opp fordi det har skjedd en regnefeil knyttet til et 

faktagrunnlag om asylsøkere. 

Spørsmålet lyder som følger: «Når mottok statsråden opplysning om at 

departementet har begått en regnefeil?» 

Du ser to mulige svaralternativer. Spørsmålet kan besvares med at «statsråden 

mottok den 2. april en kort muntlig orientering om at det var begått en regnefeil, 

men at det eksakte antallet først ble klarlagt 24. juni, og at statsråden orienterte 

Stortinget like i etterkant om regnefeilen.» Alternativt kan spørsmålet besvares med 

at «statsråden den 24. juni fikk en orientering om at det var begått en regnefeil på kr 

2,1 millioner, og at statsråden orienterte Stortinget om saken den 25. juni.» 



Du drøfter svarmulighetene med din leder. Dere vurderer begge muligheter. Det 

førstnevnte svaralternativ kan avstedkomme ytterligere spørsmål om hvorfor 

departementet brukte så lang tid på å identifisere regnefeilens omfang. For å unngå 

dette, velger dere å foreslå for statsråden at det andre svaralternativ benyttes. 

Hvilke dilemmaer kan denne saken reise? 


