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Forord
Årsrapport fra Stortingets administrasjon er en årlig redegjørelse til Stortingets 
presidentskap om administrasjonens virksomhet i året som gikk.

Administrasjonens viktigste oppgave er å legge forholdene best mulig til rette for at 
stortingsrepresentantene skal kunne utføre sine verv. I tillegg kommer en utstrakt 
formidlingsvirksomhet overfor publikum, offentlige instanser og omverdenen. 
Tilgjengeliggjøring av formelle dokumenter og informasjon om Stortingets 
virksomhet for øvrig har vært et satsingsområde også i 2005. 

Spesielt for 2005 har vært en utstrakt markering av hundreårsjubileet for 
unionsoppløsningen. Forberedelser og tilrettelegging i forbindelse med høstens 
stortingsvalg sto også helt sentralt i store deler av administrasjonens virksomhet. 

Det er naturlig også å nevne de omfattende ombyggingsarbeidene som, til glede for 
mange, ble ferdigstilt i 2005.

Administrasjonens totale virksomhet har en veldig spennvidde, og denne 
redegjørelsen kan kun gi en forenkelt oversikt over de mange oppgavene som daglig 
løses av organisasjonens dyktige og engasjerte medarbeidere.

Stortingets administrasjon, mars 2006

Hans Brattestå
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Valg 2005 – nytt 
storting og nye 
representanter 
Valget i 2005 førte til at mange nye 
stortingsrepresentanter skulle stifte 
sitt første bekjentskap med Stortinget 
som arbeidsplass. Dette er en situasjon 
som stiller avdelingene i Stortingets 
administrasjon overfor en rekke 
utfordringer. Samtidig skal avtroppende 
representanter få anledning til å forlate 
Stortinget på en verdig måte.

Stortingets administrasjon har vært 
opptatt av å fremstå enhetlig og at alle 
aktivitetene rundt mottakelse av nye 
representanter skulle presenteres som 
en samlet pakke. Det ble derfor etablert 
en arbeidsgruppe for å samordne de 
ulike aktivitetene. 

Servicetilbud i Post- og 
servicesenteret uke 39
Det ble etablert en utvidet mottaks-
tjeneste i Post- og servicesenteret i 1. 
etasje i stortingsbygningen, hvor de 
nye representantene kunne henvende 
seg når de kom til Stortinget. Her 
fi kk representantene informasjon, 
hjelp og råd om alle tjeneste- og 
støttefunksjoner. Det ble blant annet 
utdelt adgangskort, nøkler til kontor, 

leilighet og garderobe, mobiltelefon og 
veiledning om mobilt kontor.

Skreddersydd nyhetstjeneste
I forbindelse med valget presenterte 
Stortingsbiblioteket en skreddersydd 
nyhetstjeneste. Nyheter fra blant 
annet avisenes valgsider og partienes 
nettsteder ble hentet inn, sortert etter 
tema og presentert i Løveporten.

Samlet informasjons- og 
opplæringstilbud
Nytt ved valget i 2005 var at alle 
stortingsrepresentantene fi kk tilbud 
om en samlet opplæringspakke. 
Opplæringstilbudet bestod av fi re 
elementer. Alle nye representanter ble 
invitert til et eget orienteringsmøte 
om Stortinget og det administrative 
støtteapparatet. Stortingets direktør 
ønsket velkommen og orienterte 
om Stortinget og forholdet mellom 
storting og regjering. Deretter fulgte 
en orientering om det administrative 
støtteapparatet og de tjenester og 
funksjoner som ligger i de enkelte 
avdelingene. Orienteringsmøtet ble 
avsluttet med lunsj og omvisning i 
stortingsbygningen.

Nytt var også at samtlige stortings-
representanter og rådgivere i 

stortingsgruppene fi kk tilbud 
om halv- dagsseminarer om 
saksgang og budsjettbehandling, 
samt informasjonsinnhenting og 
gjennomgang av bruk av IKT-
systemer og liknende. Det ble i 
tillegg gjennomført et eget totimers 
informasjonsopplegg om drifts- og 
serviceapparatet i Stortinget.

Stortingets håndbok for 
representantene
Stortingets håndbok for represen-
tantene gjennomgikk endringer 
ved dette valget. Den tidligere store 
håndboken i A4-format ble erstattet 
med to mindre hefter i A5-format.

Det ene heftet, Regelboken, inneholder 
alle vedtak og regler om økonomiske 
og administrative rettigheter. Det 
andre heftet, Oversikt, inneholder 
informasjon om organisasjon og 
administrasjon, samt allehånde praktiske 
opplysninger om godtgjørelser og 
utgiftsdekning, opplæringstilbud, sosiale 
aktiviteter, Stortingets bygninger, 
adgangsreglement, møterom og 
liknende. Håndbøkene vil fortsatt bare 
bli utgitt på papir en gang hvert fjerde 
år, men informasjonen blir fortløpende 
oppdatert i Løveporten.

Fordeling av kontor
Prosessen med fordeling av kontor-
plasser til de nye partigruppene ble 
denne gangen ekstra krevende på 

Større fellessaker

Stortingets håndbøker for representantene 
kom ut i nytt og praktisk format (Foto: 
Yvonne Haugen).

Post- og servicesenteret ligger sentralt til i første etasje i stortingebygningen og fungerte som 
mottakstjeneste for de nye representantene etter valget i september (Foto: Yvonne Haugen).
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grunn av store endringer i mandat-
fordelingen. Prinsippene for fordeling 
av kontorarealer til stortingsgruppene 
blir fastlagt i samarbeid med lederne 
for de politiske gruppesekretariatene i 
Stortinget. Den endelige plasseringen 
av hver enkelt representant kunne 
imidlertid ikke gjennomføres før 
fordelingen på komiteer og fraksjoner 
var klar i slutten av oktober. 

Innfl yttingsarbeidet startet 4. oktober 
og var ferdig etter de siste rokeringene 
9. desember. Totalt ble det gjennomført 
500 fl yttinger i 2005 mot 350 fi re år 
tidligere. Noen har fl yttet én gang, 
andre opptil fi re ganger.

Bakgrunnen for at det har vært så 
mange fl yttinger er at representantene 
fi kk midlertidige kontorer inntil 
komiteene og fraksjonene var klare. 
Først da var det mulig å gjennomføre 
de siste fl yttingene. Før neste valg vil 
en vurdere om det fi nnes andre måter å 
ta i mot de nye representantene på (for 
eksempel midlertidige kontorlandskap) 
frem til komitésammensetningen er 
klar.

Tjenestebolig og innkvartering
I forbindelse med valget og det 
påfølgende regjeringsskiftet ble det 
gjennomført 106 boligfl yttinger. 
Flytteprosessene er svært ressurs-
krevende, og det ble derfor innleid 
en god del ekstrahjelp i form av 
renholdspersonell, vaktmesterassistenter 
og inspektører.

Ettersom ikke alle leiligheter var klare 
for innfl ytting ved Stortingets åpning, 
ble det reservert omkring 20 eksterne 
hotellrom for perioden 26. september 
til medio november for innkvartering 
av representanter som ikke hadde fått 
tildelt tjenestebolig per 1. oktober 
2005.

100-årsmarkering 
2005 var forbrødringens år. 
Markeringen av at det var 100 år 
siden unionsoppløsningen medførte 
utstrakt samvær mellom svensk og 
norsk offentlighet. Stortinget var 

representert ved mange høytidelige 
markeringer og det ble besluttet å 
lage et hefte til å dokumentere særlig 
stortingspresidentens deltakelse i 
arrangementene. Heftet 1905-2005 
– Stortingets markering av 100-årsjubileet 
for unionsoppløsningen ble laget med 
tanke på distribusjon til alle ansatte og 
øvrige involverte.

Jubileumsutstilling  
Stortingsarkivet markeringte 100-
årsjubileet for unionsoppløsningen 
med utstillingen Stortinget og unionen 
med Sverige 1814-1905. Utstillingen 
åpnet i Historisk sal i forlengelse 
av minnemøtet 7. juni 2005, og ble 
stående til 7. oktober. Utstillingen var 
bygget rundt originale dokumenter 
fra Stortingets arkiver, supplert med 
innlånte dokumenter, gjenstander og 
bilder fra arkiver og museer i Norge, 
Sverige og Danmark. Stortingets 
tronstol, produsert i Stockholm midt i 
unionsperioden, ble utstilt offentlig for 
første gang. 

Utstillingen var åpen for publikum 
ut september måned, med tre daglige 
omvisninger. Den siste måneden 
var det også omvisninger for 

forhåndspåmeldte grupper. 
Omkring 2500 personer fulgte 
omvisningene, og det ble distribuert 
over 2200 utstillingskataloger. For 
å nå frem til et større publikum 
enn dem som kunne få adgang til 
selve utstillingen, ble det laget en 
nettutstilling som vil bli å fi nne i fl ere 
år fremover på www.stortinget1905.no. 

Stortingsbiblioteket utarbeidet en 
1905-lenkesamling og oversikt over 
litteratur som fi nnes i Stortings-
biblioteket.

H.M. Kongen og H.M. Dronningen var blant gjestene som besøkte utstillingen i Historisk sal 
(Foto: Vidar M. Husby).

Til jubileumsutstillingen ble det laget en   
 fyldig katalog (Foto: Vidar M.Husby).



6 ÅRSRAPPORT   2005

Avduking av ny billedvev i 
vandrehallen 
Sissel Blystads tredelte billedvev 
Landskap ble avduket av Stortingets 
president Jørgen Kosmo i vandrehallen 
9. mai. Det 47 kvadratmeter store 
kunstverket er resultat av en stor 
utsmykningskonkurranse som ble 
utlyst i 2001. Bakgrunnen var at Karen 
Holtsmarks billedvev Solens gang var Solens gang var Solens gang
blitt så falmet og preget av tidens tann 
at kunstfaglig ekspertise hadde anbefalt 
en utskiftning.  

Avdukingen ble knyttet til Stortingets 
markering av hundreårsjubileet for 
unionsoppløsningen. Det er brukt 
norsk garn i veven, som er utført hos 
Handarbetets Vänner i Stockholm. 

Korene i Stortinget og Riksdagen 
– for anledningen kalt Unionskoret – 
fremførte et spesialrepertoar av tre norske 
og tre svenske sanger med opprinnelse fra 
1600-tallet og frem til i dag. 

Lørdag 28. mai sendte NRK2 en 
fjernsynsdokumentar om produksjonen 
og opphengingen av Landskap.

Kulturnatt
Stortinget var en av de store 
attraksjonene på Oslo kommunes 
program kulturnatten 3. juni. I løpet av 
kvelden ble det gjennomført vanlige 
omvisninger og kunstvandringer 
for totalt 560 personer fordelt på 
20 grupper. Lange køer gjorde det 
nødvendig å utvide den oppsatte 
timeplanen og bemanningen. 

Omvisere, resepsjonsbetjenter og 
sikkerhetsvakter samarbeidet så smidig 
at det var mulig å ha tre vanlige omvis-
ningsgrupper og én kunstgruppe inne 
samtidig.

Informasjons- og IKT-
strategi 2004-2008
I 2005 fortsatte arbeidet med nye
strategier for informasjon og 
IKT (informasjons- og kommu-

nikasjonsteknologi), besluttet av 
Stortingets presidentskap i 2004. 
Gjennomføringsplanen fra desember 
2004 beskriver følgende åtte handlings-
områder:

1.  Produsere, lagre, distribuere og 
gjenbruke lyd og bilde fra salen

2.  Videreutvikle stortinget.no 
3.  Tilrettelegge øvrig ekstern 

informasjonsvirksomhet overfor 
ulike målgrupper

4.  Løveporten
5.  Mobile løsninger
6.  Nye/reviderte systemer
7.  Daglig dokumentlager
8.  Mer strømlinjet 

dokumentproduksjon

I 2005 er det særlig satset på områdene 
1, lyd og bilde; 2, stortinget.no; 3, 
informasjon til ulike målgrupper og 
5, mobile løsninger. Som beskrevet 
senere i rapporten har administrasjonen 
etablert fl ere nye tjenester og 
produkter. Blant annet nevnes 
direkteoverføring av lyd og bilde fra 

alle møter i Stortinget, Odelstinget og 
de fl este åpne høringer på stortinget.no. 
Nettsidene har for øvrig fått et løft 
gjennom en hel rekke nye og for-
bedrede tjenester. Stortinget åpnet 
sitt nye lærings- og opplevelsessenter, 
MiniTinget og lanserte ungdomssidene 
tinget.no. IKT-systemene har fått sine 
dedikerte systemeiere rundt om i 
organisasjonen og mobilt kontor ble 
skiftet ut med en løsning der en nå 
bruker biometri (fi ngeravtrykk) for 
sikker pålogging til pc og tilgang til 
Stortingets systemer.

Stortingets 4-årsfest
Ved stortingsperiodens slutt arrangeres 
4-årsfest for de ansatte på Stortinget og 
i partigruppene. I mai 2005 ble denne 
avholdt på Wallmans Salonger med 
god mat, et forrykende show utført av 
kelnerne og dans for alle ut i de sene 
nattetimer. Det var i overkant av 300 
deltagere på dette meget vellykkete 
arrangementet.

Billedveven Landskap
Kunstneren beskrev selv verket som ”en landskapshistorie, med fragmenter av 
himmel, fjell, vann, hus, båt, åker og eng – mesteparten ting vi har behov for å 
omgi oss med i kortere eller lengre perioder, og som vi er så heldige å kunne oppleve 
her i Norge, om vi bor i by eller på landet, er fattige eller rike – et pusterom for 
sjelen! Kanskje er det spesielt viktig i en stresset stortingshverdag? (Foto: Lars H. 
Barstad).
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Endringer i spørreordningene
Det ble også vedtatt å gjøre endringer 
i Stortingets spørreordninger. Ordinær 
spørretime skal nå normalt bare 
holdes annenhver uke, mens muntlig 
spørretime, det vil si spørretimen der 
spørsmålene til statsrådene ikke er 
oversendt på forhånd, fortsatt holdes 
hver uke. Det ble ellers åpnet for at 
muntlig spørretime kan vare lenger 
enn én time dersom Presidenten 
fi nner grunn til det. Reglene om 
interpellasjoner, det vil si begrunnede, 
skriftlige spørsmål som danner grunn-
lag for en egen debatt, ble også justert 
slik at deltakerne får noe mer taletid. 

Unionsoppløsningen
Som ledd i 100-årsmarkeringen ble det 
lagt opp til utstrakt besøksutveksling 
mellom komiteene i Stortinget og 
deres søsterkomiteer i den svenske 
Riksdagen. I løpet av vårsesjonen var 
nesten alle komiteene på korte besøk 
til Riksdagen, på felles arrangementer 
knyttet til 100-årsmarkeringen eller de 
var vertskap for svenske komiteer som 
besøkte Stortinget. 

Ordningen med at det enkelte uker 
ikke planlegges møter i Stortinget, slik 
at komiteene mer planmessig kan foreta 
studiereiser eller holde åpne høringer, 
ble evaluert av Presidentskapet våren 
2005. Med gode erfaringer så langt 
ble det vedtatt at ordningen skulle 
videreføres.

Mehamn-ulykken
Stortingets granskningskommisjon for 
Mehamn-ulykken ble vedtatt opprettet 
i desember 2002, og avga sin innstilling 
i september 2005. Innstillingen ventes 
behandlet i Stortinget våren 2006, etter
forberedelse i kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen.

Høstsesjonen

Stortingsvalg og ny regjering
Stortingsvalget og det påfølgende 
regjeringsskiftet preget oppstarten 
av høstsesjonen. I forbindelse med 
Stortingets kontroll av at valget var
gyldig gjennomført, bisto administra-
sjonen den forberedende fullmakts-
komité og senere fullmaktskomiteen 
som ble valgt av det nye Stortinget. 

At et valg er gyldig gjennomført, vil 
si at det ikke har forekommet feil som 
kan ha hatt betydning for valgutfallet. 
Denne kontrollen ligger etter 
Grunnloven til Stortinget. 

På grunn av regjeringsskiftet ble den 
innledende delen av budsjettbehand-
lingen forsinket i forhold til et 
”normalt” år, men de frister som er 
fastsatt i Stortingets forretningsorden 
ble likevel overholdt. Behandlingen 
ble preget av at det var en såkalt 
fl ertallsregjering som sto bak det 
endelige budsjettforslaget. De årvisse 
forhandlingene med opposisjonen for 
å skaffe et fl ertall for budsjettet ble 
dermed overfl ødige.

Av saker, foruten budsjettet, som 
ble behandlet i høstsesjonen, nevnes 
obligatorisk tjenestepensjonsordning, 
endringer i den nye arbeidsmiljøloven, 
tiltak mot tvangsekteskap og bevilg-
ninger etter naturkatastrofen i Sør-Asia. 

Vårsesjonen
Noen av temaene Stortinget behandlet 
i vårsesjonen 2005 var kulturminner, 
kultur og næring, åndsverksloven, den 
store pensjonsreformen, tvisteloven, 
fl odbølgekatastrofen, romavlytting og 
bruk av tvangsmidler, erstatnings-
ordninger for grupper som urettmessig
har lidd overlast, rettergangslovgivning, 
marin næringsutvikling, fi nnmarks-
loven, ny arbeidsmiljølov, forskning, 
ny arbeids- og velferdsforvaltning, 
muligheter og utfordringer i nord og 
maktutredningen.

Regjeringsmedlemmer holdt redegjør-
elser for Stortinget blant annet om 
arbeidet etter fl odbølgekatastrofen i 
Sør-Asia og situasjonen innen psykisk 
helsevern.

Stortingets forretningsorden
Stortinget vedtok enkelte endringer 
i forretningsordenen om prosedyrene 
for saksforberedelsen i Stortinget. 
Presidentskapet og fagkomiteene 
overtok oppgavene som tidligere lå til 
arbeidsordningskomiteen, og denne 
komiteen ble avviklet. Presidentskapets 
og fagkomiteenes ansvar for å planlegge 
fremdriften av Stortingets arbeid ble 
klargjort og presisert. Endringene 
trådte i kraft i oktober 2005.

Samtidig vedtok Stortinget å øke 
antallet fagkomiteer fra 12 til 13. Flere 
komiteer fi kk endret arbeidsområde 
og navn. Blant annet ble den tidligere 
sosialkomiteens ansvarsfelt delt 
mellom en helse- og omsorgskomité 
og en ny arbeids- og sosialkomité. 
Kommunalkomiteen, som tidligere 
behandlet sakene knyttet til arbeidslivet, 
fi kk i stedet ansvar for saker om statlig 
administrasjon og heter nå kommunal- 
og forvaltningskomiteen. Familie, 
administrasjons- og kulturkomiteen ble 
endret til familie- og kulturkomiteen. 
Saker om utbygging av elektronisk 
kommunikasjon ble samlet i samferd-
selskomiteen, som endret navn til 
transport- og kommunikasjons-
komiteen. 

Rapport fra Stortingets gransknings-
kommisjon for Mehamn-ulykken ble 
overrakt av kommisjonenes leder, Gaute 
Gregusson (Foto: Lars H. Barstad).

Den parlamentariske saksbehandlingen
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Internasjonal virksomhet

Kjell Magne Bondevik holdt 
hovedtalen. 

Delegasjonene var også aktive i 
gjennomføringen av Nordisk Råds 
møter i Karlstad 21.-23. september. 
Her ble det markert at nøyaktig 
hundre år tidligere hadde Norges og 
Sveriges forhandlingsdelegasjoner blitt 
enige om oppløsningen av unionen. 
Ved markeringen deltok Stortingets 
president og Sveriges Riksdags 
talmann.

For øvrig var det offi sielt stortings-
presidentbesøk til Armenia og 
Sveits. Stortingspresidentbesøkene 
til Serbia-Montenegro og Bosnia-
Herzegovina ble av vertskapet gitt 
offi siell profi l. Under Bosnia-besøket 
deltok stortingspresident Kosmo 
under gjenåpningen av plenumssalen 
i unionsparlamentet som var renovert 
med norsk fi nansiell støtte. 

Videre var Kosmo i Japan under 
snøskulpturfestivalen i Sapporo, og 
dessuten på parlamentsbesøk i Tokyo. 

Han var også til stede under Edinburgh 
Military Tattoo, og i St. Petersburg 
deltok han under 60-årsjubileet for 
seieren i andre verdenskrig. Kosmo 
var med under verdenskonferansen 
for parlamentspresidenter i New York 
arrangert av IPU i forkant av FNs 
toppmøte i september. 

Inge Lønning var som visepresident 
med på det nordisk-baltiske parla-
mentspresidentmøtet i Ukraina. Han 
deltok også under 15-årsfeiringen av 
Armenias parlament. 17. mai deltok 
odelstingspresident Ågot Valle under 
den årvisse feiringen i Chicago. 

Kielerwoche er et annet årvisst 
internasjonalt arrangement, hvor 
stortingsrepresentant Lars Rise deltok. 
Under den årlige Tynwald-seremonien 
på Isle of Man var det denne gang 
Odelstingets visepresident Berit Brørby 
som representerte Stortinget.

Utover besøk i forbindelse med 100-
årsmarkeringen mottok Stortinget
offi sielt besøk fra Italias parlaments-

Besøksvirksomheten
Gjennom parlamentarisk besøks-
utveksling ønsker Stortinget å 
styrke forholdet til særlig viktige og 
nærstående land. Det kan være land 
som tradisjonelt har nære forbindelser 
til Norge, være seg geografi sk, politisk, 
historisk eller økonomisk. Videre kan
det være land som er særlig viktige for
Stortinget og Norge i forhold til dags-
aktuelle, internasjonale utfordringer.  

Stortinget ønsker å støtte nye demo-
kratier ved å ta imot delegasjoner 
på studiebesøk. På den måten håper 
Stortinget å bidra til demokrati-
utvikling og å styrke parlamentenes 
rolle i nye demokratier. 

Stortingets besøksvirksomhet er variert.
Noen besøk er offi sielle og gjennom-
føres av stortingspresidenten og kolleger 
fra andre land. Presidentskapet forøvrig 
er også involvert, og andre ganger 
mottas besøk av parlamentarikerdelega
sjoner uten at parlamentspresidentene 
reiser med. Andre besøk har mer 
karakter av å være studiebesøk.

Internasjonale besøk
Stortingets besøksvirksomhet var i 2005 
preget av 100-årsmarkeringen. Alle de 
nordiske lands parlamentspresidenter til 
stede under 7. juniarrangementet i 
Stortinget, og i forlengelse av dette var 
Alltingspresidenten og presidiet på 
offi sielt besøk i Norge. Talmannen i 
den svenske Riksdagen var også i 
Norge på offi sielt besøk, etter et besøk 
på Svalbard. Stortingspresident Jørgen 
Kosmo var på offi sielt besøk i Sverige 
på høsten, i anledning svensk markering 
av unionsoppløsningen ved åpningen av 
Riksdagen. Nyvalgt stortingspresident 
Thorbjørn Jagland var i House of Lords 
i Storbritannia blant annet for å være 
til stede ved en jubileumskonsert i 
anledning markeringen. 

Nordisk Råd-delegasjonene fra 
Sveriges Riksdag og Stortinget 
møttes i Moss 13. og 14. august i 
anledning fredsuken og markeringen 
av Mossekonvensjonen fra 1814. 
Delegasjonene deltok i fredsmøtet i 
Konventionsgården, der statsminister 

Snøskulpturfestivalen i Sapporo i Nord-Japan er en årlig foreteelse. Under 2005-festivalen 
var Stortingsbygningen en av hovedskulpturene. De japanske selvforsvarssyrkene hadde 
hugd ut en kopi av stortingsbygningen, som var en tro kopi av den originale bygningen. 
Stortingspresident Jørgen Kosmo åpnet den norske paviljongen i tilknytning til festivalen. 
Han så fort hvor kontoret hans var - denne gang i snø og is (Foto: Margit F. Tveiten).
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president og av visepresidenten i 
Bundestag. Fra det franske senatet 
mottok Stortinget en delegasjon 
parlamentarikere, og senhøstes kom en 
større gruppe amerikanske senatorer til 
Norge.

Av andre studiebesøk til Stortinget, kan 
nevnes en delegasjon fra Mongolias 
parlament som studerte kvinners rolle i 
politikken. Dette inngikk i opp-
følgingen av en samarbeids-protokoll 
mellom Stortinget og Mongolias 
parlament. 

En delegasjon fra Vietnams parlament 
ønsket å studere lokaldemokrati, og 
Stortinget la opp program i nært 
samarbeid med Utenriksdepartementet 
og Kommunenes Sentralforbund. 

Parlamentarikere fra prosedyre-
komiteen i Skottlands parlament 
ønsket å få kjennskap til Stortingets 
rutiner for blant annet organisering 
av debatter. Fra Kenya kom det en 
bredt sammensatt gruppe parlaments-
ansatte som hadde møter med de 
fl este avdelingene i Stortingets 
administrasjon. 

Tidvis inngår stortingsrepresentanter i 
regjeringsdelegasjoner til inter-nasjonale 
konferanser. Hver høst reiser stortings-
representanter med som del av 
regjeringens delegasjon til FNs 
Generalforsamling. I 2005 inngikk 
stortingsrepresentanter også i regjerings-
delegasjoner under store konferanser 
om kvinner, om klima og under 
WTO-konferansen i Hong Kong.

Faste internasjonale 
delegasjoner

Nordisk råd
I 2005 hadde Island formannskapet i 
Nordisk Råd, og alltingsmedlem 
Rannveig Gudmundsdóttir var presi-
dent. Arbeidet var konsentrert om å 
øke interessen for Nordområdene og
effektiviseringsarbeidet i organisasjonen. 
Stortinget og Nordisk Råd arrangerte
 ”Den andre Barents parlamentariker-

konferanse” i juni i Bodø. Delegasjonen
anser det viktig å etablere en god 
struktur for et parlamentarisk 
samarbeid i nord, prioritere samarbeids-
områder og avklare forholdet mellom 
eksisterende samarbeidsstrukturer i 
Arktis, Barentsregionen og Østersjø-
regionen. Nordisk Råd bør være den 
drivende kraft i dette arbeidet. Et opp-
følgingsmøte skal holdes i Stortinget i 
januar 2006. Rådets sesjon ble holdt i 
oktober i Reykjavik. 

Regjeringssamarbeidet i Nordisk 
Ministerråd ble ledet av Danmark. 
Delegasjonen har holdt et møte med 
de frivillige organisasjonene og var 
medarrangør av seminaret 
”Nabospråkforståelse” i mars 2005. 
Delegasjonsmedlem Britt Hildeng 
ledet en arbeidsgruppe som i januar 
2005 gjennomførte seminaret ”Mot en 
nordisk biopolitikk?”.

Dialogen mellom de nordiske 
parlamentspresidentene og Nordisk 
Råds presidium om økt effektivitet i 
Nordisk Råd har vært klargjørende 
for begge sider. Delegasjonen anså at 
sluttrapporten om dette arbeidet fra 
stortingspresident Jørgen Kosmo (som 
var parlamentspresidentenes talsmann) 
utgjør en god basis for det videre 

parlamentariske samarbeidet og med 
forankring av Nordisk Råds arbeid i de 
nasjonale parlamentene.Nordisk Råd 
har en samarbeidsavtale med Baltisk 
parlamentarisk forsamling. Det femte 
fellesmøtet mellom de to organisa-
sjonene ble holdt i Estland i april og 
ble åpnet av landets president, Arnold 
Rüütel. Temaene var ”Prioriteringer 
i det baltisk-nordiske samarbeidet i 
forhold til de globale utfordringer” og 
”Styrking av demokrati og det sivile 
samfunn i land som grenser opp til de 
baltiske og nordiske land”. Konferansen 
resulterte i et felles arbeidsprogram.

Nordisk Råd har nære kontakter med 
det russiske parlamentet og de 
regionale parlamentene i nordvestre 
Russland. Delegasjonens medlemmer 
deltar på en rekke møter og seminarer i 
disse områdene. Delegasjonen har tette 
kontakter med Samisk parlamentarisk 
råd, og delegasjonsmedlem Bendiks 
Harald Arnesen har fortsatt sitt arbeid
for å rette oppmerksomhet mot livs-
situasjonen for urfolkene i Barents-
regionen. Delegasjonen har egen 
informasjons- og kontaktvirksomhet og 
deltar i styrene i Nordisk informasjons-
kontor i Arendal og Alta (Stortingets 
Dokument nr. 23 (2004-2005) og 
www.norden.org).

Første Sameparlamentarikerkonferanse 24. februar med representanter fra sametingene i Finland, 
Norge og Sverige, og med deltakelse av representanter for samene i Russland (Foto: Bjørn Willy 
Robstad).
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NATOs parlamentariker-
forsamling
Fra et norsk ståsted var økt konsen-
trasjon om nordområdene viktig. 
Spørsmål om nordområdene berører 
mange av forsamlingens og komiteenes 
arbeidsfelt. Her var atomopprydding 
i Russland og klimaendringer i Arktis 
sentrale temaer. Jan Tore Sanner var 
norske delegasjonsleder og bidro med 
en artikkel om nordområdespørsmål i 
en jubileumsbok for NATOs parlament
arikerforsamling.  

NATO-operasjonene i Irak og 
Afghanistan var viktige temaer i 2005. 
Herunder de nasjonale selvpålagte 
begrensninger som gjerne kommer 
tydeligst frem i krisesituasjoner. 

Det er behov for større åpenhet og 
samstemmighet. Det transatlantiske 
forholdet og EUs sikkerhetspolitiske 
ambisjoner var andre viktige debatt-
emner. Situasjonen i Kosovo og 
kommende forhandlinger om fremtidig 
status ble behandlet i fl ere komiteer. 
Hviterussiske opposisjonelle deltok og 
advarte mot full isolasjon. Blant andre 
temaer var situasjonen i Abkhasia i 
Georgia og russisk tilbaketrekning 
derfra. 

Generelt kan det bemerkes at ameri-
kanerne deltok sterkere i 2005 enn 
tidligere. I etterkant av høstsesjonen 
i København kom en større gruppe 
amerikanske senatorer på norgesbesøk. 
Nåværende president, franske 
Lellouche, ønsker at forsamlingens skal 
konsentrere seg om færre saker. Det er 
nedsatt en arbeidsgruppe for reform av 
forsamlingen. 

Europarådets 
parlamentariker-forsamling
I 2005 stod dødshjelp sentralt. Men-
neskerettighetenes plass i kampen mot 
terrorisme var et annet viktig emne. 
En konvensjon mot menneskehandel 
ble grundig drøftet, særlig om tyngden 
skal legges på migrasjonsbegrensninger 
eller ofrenes behov.  Andre migrasjons-
politiske spørsmål stod også sentralt.  
Spørsmålet om genmodifi serte orga-

nismer (GMO) var meget kontroversielt. 
Demokratiutviklingen i Ukraina var 
viktig i forsamlingens arbeid. Blant 
debattene om enkeltland sto også 
situasjonen i Kosovo, Armenia, 
Aserbajdsjan, Russland og Tsjetsjenia 
sentralt. 

I arbeidet med overvåkningen av 
Moldova hadde stortingsrepresentant 
Andre Kvakkestad et særlig ansvar. 
Fransk og nederlandsk avvisning av 
EUs konstitusjonstraktat i de respektive 
folkeavstemninger ble debattert. Mer 
generelt var forholdet mellom EU og 
Europarådet et tema. 

Parlamentarikerforsamlingen valgte 
nederlandske René van der Linden til 
ny president. Ny menneskerettighets-

kommissær for Europarådet ble svenske 
Thomas Hammarberg.

OSSEs parlamentariker-
forsamling
Høydepunktet for Stortingets del-
takelse i OSSEs parlamentariker-
samarbeid var konferansen om 
nordområdespørsmål som Stortinget 
var vertskap for. Konferansen fi kk bred 
deltakelse av nasjonale og inter-
nasjonale politikere, forskere og 
NGOer (non-governmental 
organizations). Den tok opp ulike 
emner knyttet til nordområdene, som 
klimaendringer og andre miljø-
spørsmål, petroleumsutvinning og 
atomopprydding.  

I dagene før IPU-sesjonen i april 2005 hadde den norske delegasjonen et program med 
temaer knyttet til IPU-resolusjoner, men med norsk vinkling. Det startet med prosjektbesøk 
i Manila-slummen i regi av den norske ambassaden og den norske misjonsalliansen. Noen 
livnærer seg av å bo på søppelplasser, mens andre bygger opp skur og markeder bokstavelig 
talt på toglinjen. Til tross for overveldende fattigdom var det stor gjestfrihet og mange smil å 
se. Representanten Trine Skei Grande har et fadderbarn i den ene søppelslummen og fi kk 
anledning til å treffe henne (Foto: Margit F. Tveiten).
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Moderorganisasjonen OSSE står under 
press som følge av sterk uenighet 
mellom USA og Russland om hva 
organisasjonen skal konsentrere seg om. 
Demokrati- og menneskerettighets-
spørsmål står mot handel og økonomi 
som satsingsområder. En vismanns-
rapport ble utarbeidet under ledelse 
av tidligere utenriksminister Knut 
Vollebæk. Dette refl ekteres også i 
parlamentarikerforsamlingen. 
Stortingets OSSE-delegasjon fi kk 
fremmet og vedtatt en resolusjon om 
OSSE-reform og gjennomføring av 
panelrapporten. 

Valgobservasjon sto som vanlig helt 
sentralt blant forsamlingens aktiviteter. 
Flere stortingsrepresen-tanter deltok 
under valgobservasjoner, eksempelvis 
i USA.

VEUs parlamentariker-
forsamling
For den norske delegasjonen var 
debatten rundt europeisk samarbeid 
om forsvarsmateriell viktigst i 2005.
Andre sentrale temaer var forkastelsen 
av EUs grunnlovstraktat og dets 
betydning for EUs forsvars- og 
sikkerhetspolitiske samarbeid. EUs 
Althea-operasjon i Bosnia-Herzegovina 
og kampen mot terrorisme var også 
fremtredende debattområder. 

Parlamentarikerdelegasjonen 
til EFTA og EØS
Det har vært seks møter i EFTA/EØS-
parlamentarikerkomiteene (seks norske 
medlemmer med varamedlemmer) i 
2005. I tilknytning til disse har det vært 
to fellesmøter med Europa-parlamentets 
delegasjon til EØS og to møter med 
EFTA-ministrene. Tema for møtene har 
i hovedsak vært knyttet til EØS-avtalen, 
utvidelsen av EU og virkningene for 
EØS-avtalen og EFTAs forbindelser 
med såkalte tredjeland, det vil si land 
som EFTA har frihandelsavtaler eller 
-erklæringer med. Resolusjonstemaene 
var blant annet EØS-årsrapporten, 
revisjon av statsstøttereglene, ny 
miljølovgivning og EØS.

Delegasjonen for forbindelser 
med Europaparlamentet
Det avholdes ett møte i året i den 
bilaterale komiteen for kontakter med 
Europaparlamentet, i vekselvis Norge 
og et EU-land. I 2005 fant møtet sted 
i Brussel 23.-24. mai. Den norske dele-
gasjonen består av 12 medlemmer fra 
utenrikskomiteen. Hovedtemaene for 
møtet var: EUs nordlige dimensjon, 
forbindelser mellom Norge og Russland 
og EU og Russland, fremtiden til EUs 
forfatningstraktat, fremtidig utvidelse av 
EU og EØS og fi skeri- og energi-
politikk i Norge og EU.

Den interparlamentariske 
union (IPU)
I 2005 var IPUs ambisjoner om å 
knytte seg tettere til FN et viktig tema. 
IPU ønsker å utgjøre et parlamentarisk 
forum som kan gi FN større demo-
kratisk legitimitet. 

Under hver Generalforsamling i FN 
arrangeres det parlamentariske høringer 

i New York i regi av IPU. Høsten 2005 
deltok representanten og nåværende 
IPU-leder Finn Martin Vallersnes i 
et panel om fredsbygging under 
høringene. 

Under IPUs sesjoner var temaet 
fi nansiering av utvikling og spørsmål 
om for eksempel internasjonal be-
skatning kontroversielt. Det var også 
sterk debatt vedrørende temaet 
”migrasjon og utvikling”. IPU er den 
eneste parlamentariske forsamling med 
globalt medlemskap, med de splittelser 
man ofte fi nner i globale fora, for 
eksempel mellom nord og sør. 

IPU valgte italienske Casini som ny 
president. Han er president i Deputer-
kammeret i Italia. Representant Finn 
Martin Vallersnes var i 2005 leder av 
IPUs Midtøstenkomité. 

IPU-delegasjonen besøkte også opp-
læringsinstitusjoner med norsk støtte 
for fi lippinske sjøfolk som senere tar 
arbeid på norske skip. Det er om lag 
20 000 fi lippinske sjøfolk som jobber i 
norskkontrollerte fartøyer. 

Representanten Finn Martin Vallersnes ble vist skipsbroen på et modellfartøy brukt til 
opplæring av fi lippinske sjøfolk (Foto: Margit F. Tveiten).
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økonomisk aktivitet i Arktis.  Ved 
komiteens møte i Washington D.C. i 
mars ble det i samarbeid med Canadas 
ambassade holdt et seminar om ”USAs 
politikk vedrørende klimaendringer 
i Arktis og oppfølging av ACIA-
rapporten”. Under komiteens møte i 
St. Petersburg i juni fi kk den en opp-
datering om det russiske formannskaps-
programmet for Arktisk Råd. Stortings-
representant Hill-Marta Solberg leder 
komiteen.

Parlamentarisk 
Østersjøsamarbeid
Til å forberede og følge opp de årlige 
parlamentariske Østersjøkonferansene 
er det etablert en fast parlamentariker-
komité. De nordiske parlamentene er 
representert ved to representanter fra 
Nordisk Råd. Den 14. konferansen 
ble holdt 29.-30. august i Vilnius. 
Hovedtema var ”Shared concerns 
and responsibilitites for stability and 
democracy”. Konferansen vedtok at 
den faste komiteen skal møtes i utvidet 
format én gang i året, det vil si at alle 
land som er med i regjeringenes sam-
arbeid i Østersjørådet skal kunne delta. 

Vestnordisk samarbeid
Island, Færøyene og Grønland har 
siden 1985 hatt et parlamentarisk 
samarbeid i Vestnordisk Råd. Stortinget 
etablerte kontakt med Vestnordisk Råd 
i 2003 og har vært representert på 
rådets temakonferanse og årsmøte.

Internasjonale konferanser
Stortinget var representert i St. 
Petersburgs økonomisk forum i juni. I 
tilknytning til forumet ble det arrangert 
et seminar som var viet arktiske 
problemstillinger. Seminaret ble ledet 
av den russiske utenriksministeren. 
Hill-Marta Solberg holdt et innlegg 
på vegne av Arktisk parlamentarisk 
komité.

Norge er tilrettelegger i fredsprosessen 
mellom den fi lippinske regjeringen 
og kommunistbevegelsen. Den norske 
IPU-delegasjonen hadde et lunsjmøte 
med kolleger i det fi lippinske 
parlamentet og lokale NGOer som er 
engasjert i prosessen.

Annen internasjonal 
virksomhet
Nordisk Råd-delegasjonen koordinerer 
det parlamentariske samarbeidet om 
Arktis, Barentsområdet, Østersjø-
området og Vestnorden. 

Arktisk parlamentarisk 
samarbeid
Den arktiske parlamentariske 
samarbeidskomité (www.arcticparl.org) er 
et motstykke til regjeringssamarbeidet i 
Arktisk Råd. Stortinget har ett medlem 
og én suppleant i komiteen. Her sitter 
representanter for de nordiske landene, 
Europaparlamentet, Russland, USA, 
Canada og urbefolkningsgrupper. 
Viktige temaer er klimaendringer, 
levevilkår, bruk av IKT og bærekraftig 

Representanten Karin Andersen, daværende IPU-leder, diskuterer med en fi lippinsk parlamentskollega (Foto: Margit F. Tveiten).
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Den nye brosjyren Lettlest om folkestyret i 
Norge gjennomgår de viktigste elementene i 
det norske folkestyret på en lettfattelig måte 
(Foto: Yvonne Haugen).

Deltakere under den 21. Internasjonale konferanse for bibliotek og utredningstjenester i parlamenter samlet i vandrehallen (Foto: Geir Holme).

Annen utadrettet virksomhet

Informasjonshjørnet og 
informasjonsmateriell
20. september kunne Stortingets 
informasjonshjørne gjenåpnes etter 
en lang ombyggingsperiode. Arealet 
er utvidet, og lokalet virker nå åpent 
og tiltalende. Tallet på besøkende har 
økt betraktelig (Se Tall som taler for 
detaljer).

Alle temaarkene ble oppdatert etter 
vårens endringer i forretningsordenen 

og høstens valg. Til hovedbrosjyren 
Stortinget – Norges nasjonalforsamling ble 
det laget et oppdateringsark for å få 
med de viktigste endringene i 
Stortingets forretningsorden (blant 
annet den nye komitéstrukturen).

En ny brosjyre, Lettlest om folkestyret i 
Norge, ble laget for å nå nye målgrupper 
med begrenset kunnskap om norsk 
språk og samfunn.

Åpningen av MiniTinget
20. september 2005 ble MiniTinget, 
Stortingets lærings- og opplevelses-
senter, høytidelig åpnet av stortings-
president Jørgen Kosmo. Dagen før 
åpningen var det pressevisning der 
medierepresentanter kunne følge en 
skoleklasse gjennom spillet.

Senteret har fått svært god mottakelse 
av brukerne, som er elever og lærere 
fra videregående skoler. Hensikten med 
MiniTinget er å gi ungdom kunnskap 
om vårt demokratiske styresett og vise 
at engasjement nytter. 

I testperioden fra 27. mai fi kk noen 
klasser fra videregående skoler, ansatte 
og representanter sjansen til å prøve 

spillet. Etter at det nye Stortinget 
var trådt sammen, var det også mulig 
for disse representantene å bli med, 
og mange har fått en komprimert 
demonstrasjon av MiniTinget. 

En lærer kommenterte opplevelsen i 
MiniTinget slik: - Eg gjev MiniTinget 
karakteren 6 (…) Å sjå dei normalt 
tilbakehaldne i eit klasseplenum stå 
fram uforknytte og frimodige, stadfestar 
inntrykket av at spelet er fullkome 
og magisk for elevane. Et par elever 
ga sine kommentarer: - Det var en 
topp opplevelse! - Håper det blir en 
kjempesuksess! - Hele opplegget var 
spennende! - Jeg har aldri opplevd at 
tre timer har gått så fort.

Markedsføringen av senteret er i 
hovedsak skjedd ved at alle videre-
gående skoler i landet har fått tilsendt 
informasjonsfolderen Rett på sak!  På 
Stortingets nylanserte nettsted for 
ungdom (Tinget.no) er det egne sider 
om MiniTinget. Her er det lagt ut en 
forpakke, og en etterpakke vil bli lagt 
ut i 2006. På Stortingets lærerkurs, på 
faglig-pedagogiske dager på uni-
versitetene og på lærerstevner landet 
rundt informerer Stortinget om 
MiniTinget. Lærere i videregående 
skoler får også informasjon om senteret 
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når de bestiller omvisning eller 
liknende. Det er tatt initiativ overfor 
media, og særlig regionale og lokale 
aviser har skrevet om opplevelsen som 
skoleklasser fra eget nærmiljø har hatt i 
MiniTinget.

Seminarer, kurs 
og konferanser for 
eksterne deltakere

Internasjonal bibliotek-
konferanse på Stortinget   
Stortingsbiblioteket stod som arrangør 
av den 21. Internasjonale konferanse 
for bibliotek og utredningstjenester i 
parlamenter 10.-13. august. Tema for 
konferansen var ”Knowledge and 
Information – a Premise for 
Democracy”. Til sammen deltok 90 
deltagere fra 50 ulike land. Dette var 
parlamentenes forkonferanse til 
verdenskongressen i regi av The 
International Federation of Library 
Associations (IFLA).

Kurs 
Det første kurset i stortingskunnskap 
for kommunikatører ble holdt over to 
dager i januar 2005. 50 personer fra 
privat og offentlig virksomhet deltok. 
Kurset var et ledd i gjennomføringen 
av Stortingets strategi for bedre infor-
masjon til målgrupper som har sam-
funnsinformasjon som hovedoppgave 
eller arbeidsgrunnlag. Innholdet var 
dels det samme som i de veletablerte 
kursene for lærere, dels spesialtilpasset 
kommunikatører. Kurset ble arrangert 
i samarbeid med Kommunikasjons-
foreningen. 

Det ble holdt to kurs i stortings-
kunnskap for samfunnsfaglærere: 14.-
16. mars med 39 deltakere og 21.-23. 
november med 50 deltakere. Opplegget 
var stort sett som ved tidligere kurs, 
med både interne og eksterne fore-
lesere.  Tilbakemeldingene var som 
vanlig positive.

Stortingsbiblioteket og Stortings-
arkivet arrangerte også høsten 2005 

seminaret ”Storting, bibliotek og 
offentlig informasjon”. 35 bibliotek-
medarbeidere fra hele landet ønsket 
å bli bedre kjent med Stortingets 
arbeid og Stortingsforhandlingene. 
Seminaret ble gjennomført i samarbeid 
med Høgskolen i Oslo. Samarbeidet 
som Stortingsarkivet har etablert med 

Institutt for arkeologi, konservering og 
historiske studier ved UiO, fortsatte i 
2005. 

To ganger i året gis det innføring i 
Stortingsarkivets samlinger som et 
ledd i et introduksjonskurs for master-
gradsstudenter i historie. En av komité-

(faksimile)
Flere aviser har skrevet positivt om MiniTinget, og noen har fulgt elevene under spillet. På 
lederplass skrev Budstikka 21. november 2005 under tittelen ”Rollespill for fremtiden” 
blant annet følgende: 
”Det [er] viktig å møte de unge på deres premisser. Det er ikke nok å undervise i historie 
og samfunnsfag om hvor viktig stemmeretten og frie valg er og har vært for landet. Tørr 
teori om Stortingets organisering med komiteer, proposisjoner, innstillinger, høringer og 
korporative kanaler faller fort gjennom i dagens pedagogiske modeller, som i stor grad 
fokuserer på at elevene skal oppdage og undersøke seg frem til kunnskapen. Det er positivt 
å registrere at Stortinget har fanget opp dette (…) De tre timene på MiniTinget lærer trolig 
elevene mye mer enn et år med klasseromsundervisning. Et slikt moderne og spennende 
tilbud omkring temaene demokrati, styreform og deltagelse vil garantert bidra til at unge 
i større grad ser mulighetene i å engasjere seg i samfunnsdebatten, i politisk arbeid eller i 
andre demokratiske organisasjoner. På kort sikt blir undervisningen morsommere og på lang 
sikt styrkes demokratiet.” (Scanning: Yngve Gramsett.)
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Stortinget i lyd og bilde
En viktig målsetting i 2005 var å 
bringe møtene i Stortinget direkte inn 
i alle folks hjem. Dette som en motvekt 
til det medieskapte bildet av Stortinget 
som ”åsted for konfl ikt og kaos”. Etter 
en prøveperiode ble det gjennomført 
en omfattende anbudsrunde, og den 
29. september ble det tegnet avtale 
med NRK for tre år. 1. oktober ble 
sendingene satt i gang. Lyd og bilde fra 
alle møter i Stortinget og Odelstinget, 
samt de fl este åpne høringer, overføres 
nå direkte på Internett. 

Lagrede opptak er også tilgjengelig i en
meny i avspilleren. En viktig bruker-
tilpasning er at seerne i tillegg til lyd 
og bilde kan se hvem taleren er og 
hvilken sak som debatteres. Utenfor 
møte- og sendetid kan man se opptak 
av avholdte møter og lese program for 
neste sending.  

Raskt ute med referater
Internett krever rask publisering av 
informasjon. Rutineendringer i 
produksjon og publisering av referater 
har ført til at referatene fra møtene nå 
ligger på stortinget.no bare to-tre timer 
etter at møtet er avsluttet i Stortinget.

Tinget.no
I oktober 2005 lanserte Stortinget et 
nytt nettsted for ungdom, tinget.no,
som et ledd i Stortingets satsning på 
denne målgruppen. Tinget.no inne-
holder blant annet spesialskrevne 
tekster om Stortinget, aktuelle 
intervjuer og en omfattende ordbok. 
Alt innholdet er tilpasset læreplan for 
samfunnsstudier på videregående skole-
trinn. Informasjon om og materiale til 
bruk i forbindelse med MiniTinget 
ligger også her.

Eidsvolls plass
Eidsvolls plass tillates brukt av enkelt-
personer og organisasjoner til kort-
varige markeringer eller demon-
strasjoner hovedsakelig med et politisk, 

sekretærene gir studentene en orien-
tering om arbeidet i fagkomiteene.

Kunstvandringer
Egne vandringer for kunstinteresserte 
hadde premiere Kulturnatten 3. juni. 
Bakgrunnen var Presidentskapets ønske 
om at mer kunst enn det som inngår i 
de vanlige omvisningene, måtte gjøres 
tilgjengelig for publikum. Første 
mandagen i hver måned er det åpen 
kunstvandring kl. 18.00 og fra 
september kunne grupper bestille tid 
øvrige mandager. Guider med kunst-
faglig utdanning gjennomfører 
vandringene og folderen Kunstvandring 
i Stortinget deles ut til alle som følger 
vandringene. Tilbudet annonseres på 
Stortingets nettsider.

Stortinget.no

Økt brukervennlighet 
Våren 2005 ble arbeidet med å endre 
presentasjonen av all informasjon fra 
Epos om representantene og saksopp-
lysningene sluttført. Dette resulterte i 
færre og mer brukervennlige oversikter 
der brukerne selv kan velge sortering 
av innholdet.

En omtale av vedtakene, i enkel og 
kortfattet form, publiseres på stortinget.
no så snart som mulig etter at saken er 
sluttbehandlet i Stortinget. Dette har 
fått navnet ”Vedtak i korthet” og skal 
gi forenklet og rask informasjon om 
vedtakene.

På stortinget.no ble det fra oktober 
2005 tatt i bruk den seneste tekno-
logien innen talesyntese (tekst-til-tale) 
for å øke tilgjengeligheten for personer 
med ulik grad av synshemming og 
spesielle behov. Brukerne kan velge å 
få sidene opplest eller vist i en ren 
tekstversjon.

I løpet av 2005 ble det nedlagt et 
betydelig arbeid for å ferdigstille et 
nytt søk på Stortingets hjemmesider. 
Søket lanseres i januar 2006 og er et 
søk i fulltekst i publikasjoner fra både 
Stortinget og regjeringen samlet. Dette 
er et stort løft i forhold til nettsidenes 
brukervennlighet.

Olav Versto i VG gav Stortinget skryt for 
det han mener er et ”utmerket nettsted”. 
(Foto: Yvonne Haugen).

humanitært eller religiøst budskap. 
Stortinget har dessuten gitt tillatelse 
til en del sportsarrangementer som 
har lagt løpstrasé over plassen. Dette 
gjelder blant annet Oslo Maraton og 
Sentrumsløpet. 

I tillegg har det vært fl ere arrange-
menter av mer eksotisk karakter. Som 
eksempel kan nevnes familiearrange-
mentet ”Gøy på landet” i regi av 
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, 
som hadde med seg et utvalg vanlige 
husdyr. 

Regionalt utviklingssenter i 
Nord-Gudbrandsdal hadde et arrange-
ment som viste hvor viktig det er å ta 
vare på norsk kulturarv. De viste 
hvordan gamle hus, møbler og båter 
blir restaurert. 

Fellesrådet av 
representanter for 
Storting og vitenskap
Fellesrådet er et informasjons- og 
kontaktorgan for stortingsrepresen-
tanter og ulike fagpersoner. Fellesrådet 
har i sesjonen 2004-2005 avholdt 
følgende møter: 8. februar 2005 med dr. 
juris. Ola Mestad og professor Francis 
Sejersted om “Unions-oppløsningen” 
og 15. mars 2005 med dr. med. Kristian 
Hanssen og dr. med. Kåre I. Birkeland 
om “Livsstil og sykdom - hvorfor øker 
diabetes så sterkt?”
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Intern virksomhet

møteromsbestilling i tidsrommet 15.30-
20.00. Fra 1. oktober 2005 overtok 
telefontjenesten også bestillingstelefon 
2700 for teknisk seksjon, og elektronisk 
arbeidsordrebestilling (Helpdesk) er 
innført. Den nye resepsjonen i 
Prinsensgate bemannes i samarbeid 
med postgruppen.

Stortingsbiblioteket
Bibliotekets og arkivets lokaler ble 
bygd om i 2005 som følge av den 
nye kommunikasjonsaksen gjennom 
stortingskvartalet. Samlingene er om-
plassert slik at lånere lettere skal kunne 
fi nne frem. Avis- og tidskriftsamlingen 
er plassert i åpne lokaler som er 
tilgjengelig hele døgnet for alle i 
Stortinget. 

Til tross for store inngrep og mye 
støy under ombyggingen, klarte man 
å holde tjenesten tilnærmet i full 
virksomhet gjennom hele året. Antall 
utlån er det samme som året før, men 
det var noe færre referanseoppdrag. 
Interne låntakere stod for 80 % av det 
totale utlånet og 70 % av referanse-
oppdragene. Biblioteket og Utrednings-
seksjonen videreutviklet samarbeidet 
om oppdrag som krever innsats fra 

begge seksjoner, med håp om merverdi 
for oppdragsgiverne.

Nye tjenester i 2005 er utvidet tilgang 
til elektroniske tidsskriftartikler og 
nyhetsdatabaser. Alle møter i Stortinget, 
Odelstinget og kontrollkomiteens 
høringer tas opp med lyd og bilde og 
mediateket sørger for at opptakene 
overføres til DVD og til Stortings-
arkivet for langtidslagring.

Daglige presseklipp legges ut fi re 
steder på Stortinget i et opplag på 200 
eksemplarer. 

Biltjenesten
Biltjenesten opplevde en økning i 
aktiviteten fra foregående år, noe som 
skyldes de mange arrangementene i 
forbindelse med 100-årsmarkeringen 
i løpet av hele 2005 (se også Tall som 
taler). Biltjenestens ulike oppdrag er 
svært varierende med tanke på både 
avstander og tid. På grunn av mye 
ventetid både i og utenfor Stortinget 
står tidsbruk og antall kjørte kilometer 
ofte ikke i forhold til hverandre. Slikt 
sett gir antall oppdrag et lite utfyllende 
bilde av seksjonens totale virksomhet. 

Stortingets saksarkiv 
En emneordnet samling av alle trykte 
stortingsdokumenter fra 1945-2005 
ble avsluttet med sesjonen 2004/2005. 
Dokumentsamlingen har vært og vil 
fortsette å være et nyttig hjelpemiddel 
for Stortingets arbeid og er dessuten 
mye brukt av eksterne forskere, 
utredere og studenter. 

Avleverte arkiver
Stortingsarkivet sluttførte ordningen og 
katalogiseringen av avleverte arkiver fra 
Stortingets fagkomiteer i tidsrommet 
1953-1993. Fra 1993 ordnes materialet 
fortløpende av komitéarkivet. 

Stortingsarkivet mottok i tillegg 
Mehamnkommisjonens arkiv fra årene 
2003-2005. I alt 347 saker med 1475 
dokumenter ble katalogisert. Til 
forskjell fra arkivene etter de tidligere 
parlamentariske gransknings-
kommisjonene er Mehamnkommi-
sjonens arkiv offentlig tilgjengelig.

Elektronisk bildearkiv
Stortingsarkivet etablerte en egen 
internettside for formidling av historisk 
viktig kildemateriale. Arbeidet med 
digitalisering av bildearkivet fortsatte 
i 2005, med portretter av stortings-
representantene fra 1814-2005. 
Digitaliseringen av annet bilde-
materiale ble påbegynt og vil etter 
hvert legges ut på Internett til fri 
benyttelse.

Betjentseksjonen
Høsten 2005 åpnet ny resepsjon og 
sikkerhetsskranke i Prinsens gate 26. 
Resepsjonen betjenes av en person fra 
betjentseksjonens postgruppe og er 
bemannet i tidsrommet 08.00-15.00. 
Bemanningen utvides ved store møter 
i Stortingskvartalet. Avisutleveringen i 
Prinsens gate ble lagt om, slik at alle nå 
henter sine aviser selv i nye hyller ved 
den nye resepsjonen. 

Fra 2005 har Betjentseksjonens telefon-
tjeneste tatt deler av møteroms-
bestillingene ved behov på dagtid og all Den nye resepsjonen i Prinsens gate 26 er både stilren og innbydende (Foto: Yvonne Haugen).
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Hustrykkeriet

Hustrykkeriet mottok 
miljømerket
I tråd med Prosjekt Grønn stat som 
er lansert i statsforvaltningen er det 
besluttet at tankene om Grønn stat skal 
innarbeides i avdelingenes årsplaner 
fra våren 2005. Stortingets hustrykkeri 
var tidlig i gang med kvalifi seringen til 
det såkalte Svanemerket. Innsatsen ble 
belønnet den 20. oktober da diplom 
med Svanemerke og lisensnummer 241 
654 ble overrakt som et synlig bevis på 
at seksjonen har gjennomført og bestått 
den lange godkjenningsprosessen. 

I praksis innebærer dette at alt 
materiell, alle produkter og alle 
leverandører Hustrykkeriet bruker, 
må være registrert og miljøgodkjent. 
Det er blant annet satt krav til hvordan 
makulatur og avskjær håndteres som 
returavfall, og visse rutiner skal følges 
for rapportering av hvordan kvalitets- 
og miljøsikringskravene holdes.  

Økning i trykkeoppdrag
Hustrykkeriet opplevde en økning i 
trykkerioppdrag fra 2004 som følge 
av nye typer oppdrag, blant annet 
opptrykk av Stortingets dokumenter til 
forvaltningstjenesten og produksjoner 
av bøker til EOS utvalget.

IA og HMS

Helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid 
Stortingets administrasjon ønsker å 
fremme et best mulig arbeidsmiljø, og 
det er etablert ordninger som skal bidra 
til at den enkeltes helse og sikkerhet 
ivaretas. Administrasjonen forholder 
seg til reglene for internkontroll, og 
det ble i 2005 avholdt tre møter i 
Arbeidsmiljøutvalget. Med virkning fra 
1. oktober ble det innført røykeforbud 
på alle kontorene, og innendørs 
røyking er heretter kun tillatt på de tre 
røykerommene, ett i hver bygning.  

Inkluderende arbeidsliv
Stortingets administrasjon knyttet seg 
i 2004 til avtalen om et mer inklu-
derende arbeidsliv (IA). Målsettingen 
er å redusere sykefraværet, tilsette 
fl ere arbeidstakere med redusert 
funksjonsevne og å motvirke tidlig 
pensjonering. Høsten 2005 ble IA-
ordningen evaluert, og hovedinntrykket 
så langt er at ordningen er godt kjent i 
organisasjonen og at sykefraværsopp-
følgingen er bedret. 

Stortinget som 
overgangsarbeidsplass
Samarbeidet med Fontenehuset i Oslo 
ble utvidet i 2005. Fontenehuset er 
et støtteapparat for personer med en 
psykiatrisk sykdomshistorie og har som 
mål å hjelpe medlemmene tilbake i 
arbeid eller studier. I 2005 har ett av 
Fontenehusets medlemmer arbeidet i 
Husøkonomseksjonen og to i 
Hustrykkeriet, som var Stortingets 
første arbeidssted for en person fra 
Fontenehuset.

– Jeg var veldig usikker på pc-bruk og 
andre maskiner, og hvordan ville jeg 
fi nne frem i rekvisitalageret, sier 
Fontenehusets første medlem med 
overgangsarbeidsplass i Hustrykkeriet. 
– Men aller mest, hva tenker folk om 

deg når du kommer med den bagasjen 
du har?  Man blir jo veldig var for 
andres reaksjoner. Det var deilig den 
dagen noen satte seg på kanten av 
pulten min og begynte å fl eipe litt med 
meg. Jeg ble tatt veldig godt imot, enda 
så travelt de hadde det her. 

Likestilling
Stortingets administrasjon har i samråd 
med organisasjonene lagt til grunn 
Likestillingslovens bestemmelser og 
Hovedavtalens § 21 om Likestilling. 
I tilpasningsavtalen til § 21 er det tatt 
inn følgende: ”Det vil fortsatt være en 
prioritert oppgave ved nyrekruttering 
å skape bedre balanse i seksjoner hvor 
ett av kjønnene er underrepresentert”. 
Nyrekruttering og internrekruttering 
bidro imidlertid i liten grad til at 
underrepresentasjonen ble utjevnet 
i 2005, og dette vil fortsatt være en 
prioritert oppgave. 

Etter partenes syn har det hittil 
ikke vært behov for spesielle tiltak i 
lønnspolitikken for å oppnå likelønn 
mellom kjønnene. Kvinner jobber i 
større grad deltid enn menn, og det 
er lagt til rette for at deltidsansatte 
ikke diskrimineres. Blant annet gis 
det samme rett til studiestøtte til 
heltids- og deltidsansatte. Møtetidene 

Diplomet med Svanemerke ble overrakt hustrykkeriet av direktøren i stiftelsen Miljømerking 
(Foto: Stiftelsen Miljømerking).
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i Stortinget har de siste årene blitt 
mer familievennlige med færre møter 
på kveldstid. Dette gjenspeiles i 
mindre kveldsarbeid også for ansatte i 
administrasjonen. (Se Tall som taler for 
likestillingstall.)

Opplæring og kurs 
for representanter og 
ansatte

Språkundervisning og andre 
kurs fra personalseksjonen
Det ble gjennomført et internt 
fi redagers skreddersydd engelskkurs 
for åtte representanter i januar.  35 
representanter benyttet seg av tilbudet 
om en-til-en undervisning i engelsk, 
tysk, fransk eller spansk.

I sommerferieperioden deltok 7 
representanter på individuelle språk-
kurs i England og Tyskland. De faste 
interne språkkursene for ansatte, 
med to undervisningstimer per uke, 
hadde i alt ca. 20 deltakere. I februar 
ble det arrangert et todagers kurs i 
presentasjonsteknikk på engelsk for 
ledergruppen, med 9 deltakere. 

En tverrfaglig gruppe med fem 
ansatte deltok på et intensivt 
fi redagers franskkurs i september, og 
betjentseksjonens omvisergruppe 
deltok på et skreddersydd engelskkurs i 
september. I januar ble det arrangert et
internt seminar om den parlamentariske
prosessen og liknende temaer, med 
35 deltakere både fra partigruppenes 
politiske rådgivere (som var hoved-
målgruppen) og fra interesserte i 
administrasjonen. 15 ansatte deltok på 
kurs i hurtiglesing i januar. Den årlige 
introduksjonsdagen for nytilsatte ble 
arrangert i oktober med 15 deltakere 
fra administrasjonen og partigruppene.

Kurs i informasjonssøking
Alle representanter og ansatte tilbys 
kurs i informasjonssøking og bruk av 
Løveporten og Internett. Fire 
representanter og 34 ansatte benyttet 

seg av dette tilbudet. Kurstilbudet 
omfatter i hovedsak informasjons-
ressurser i Løveporten, med vekt på 
nyhetssøk, søk i Stortingets saker og 
Atekst. Mange av “timene” har vært 
individuelle, og kursdeltakerne har hatt 
stor mulighet til å påvirke innholdet. I 
tillegg ble det arrangert kurs i å fi nne 
statistikk, med ekstern kursleder fra 
Statistisk Sentralbyrå. To kurs hadde til 
sammen 9 deltakere. 

Som en del av introduksjonskurset for 
nye representanter viste Stortings-
biblioteket noen av de informasjons-
ressursene representantene kan benytte 
seg av, både ved hjelp av bibliotekets 
personale og ved selvbetjening. Rundt 
55 nye representanter deltok.

IKT-opplæring
Første halvdel av 2005 forløp som 
vanlig med ordinære kurs. Disse hadde
blandet oppslutning, mens opp-
slutningen om spesialtilpassede kurs og 
kurs for seksjoner og grupper har tatt 
seg merkbart opp. 

Høsthalvåret var preget av valget. I 
oktober og november ble det arrangert 
mange kurs tilpasset nye representanter 
og gruppeansatte. Også i denne 
perioden var det mest populært med 
spesialtilpassede kurs for seksjoner og 
grupper. En del representanter benyttet 
seg av tilbudet om en-til-en opplæring. 

Antall henvendelser til brukerstøtten 
var vesentlig høyere i 2005 enn året før. 
Totalt gikk antall kursdeltakere opp 
i forhold til 2004, til tross for færre 
deltakere på de ordinære kursene. 

116 deltakere totalt betyr at hver 
syvende ansatt eller representant var 
innom et IKT-kurs i 2005. Etter at 
antall deltakere har sunket jevnlig i 
fl ere år, er kursdeltakelsen altså på 
vei opp igjen. Dette har antakelig 
fl ere årsaker. IKT-seksjonen er blitt 
fl inkere til å fange opp hva gruppene 
og seksjonene ønsker, og tilbyr 
tilpassede kurs. Kursene ble også bedre 
markedsført, blant annet gjennom 
en trykket kurskatalog omdistribuert 
til sentrale steder i Stortinget (Post- 

og servicesenteret, Biblioteket,  og 
gruppesekretariatene). Alle kurs 
annonseres dessuten under ”Interne 
oppslag” i Løveporten den uken de 
holdes. 

Stortingets Post- og 
servicesenter 
I forbindelse med planleggingen av 
valget ble det opprettet en arbeids-
gruppe i Drifts- og serviceavdelingen. 
Post- og servicesenteret deltok i 
dette og fi kk samtidig ansvaret for 
den praktiske gjennomføringen i 
forbindelse med mottakelse av nyvalgte 
representanter og vararepresentanter. 
For å betjene de nyankomne hadde 
Post- og servicesenteret utvidet 
åpningstid i hele uke 39, inkludert 
lørdag, samt mandag 3. oktober.

Post- og servicesenteret hadde en 
omsetning på samme nivå som 2004, 
noe som viser at også nye represen-
tanter og ansatte benytter seg av 
senterets tjenester (se også Tall som taler). 

Det ble opprettet en arbeidsgruppe 
med mandat til å undersøke behovet 
for et felles sentralt servicepunkt i 
Stortinget. Det ble foretatt en bruker-
undersøkelse blant representanter og 
gruppesekretariat som gav positive 
tilbakemeldinger. Det ble deretter laget 
en sluttrapport med forslag om en del 
nye tjenester.

Stortingets reisekontor
Stortingets administrasjon engasjerte i 
2005 Deloitte Consulting til å 
gjennomgå organiseringen av reisevirk-
somheten i Stortinget. Gjennomgangen 
inkluderte analyse og intervjuer med 
brukere, reisebyråer og andre virksom-
heter og viste at det kostnadsmessig er 
liten forskjell på å ha et internt reise-
kontor i forhold til å benytte eksterne 
byråer. Fordelene med et internt reise-
kontor er imidlertid mange – god 
lokalisering, åpningstid 08.30–15.30 
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med avtale om 24-timersservice og 
muligheter for vikar fra avtalebyrå, 
spisskompetanse på Stortinget og 
administrasjon av kortløsninger, hotell-
avtaler, fl yprisavtaler og liknende.

Bruken av elektroniske billetter økt i 
2005 og fra 1. oktober benyttes dette 
også ved utenlandsreiser (Se Tall som 
taler). 

Utredningstjenesten
En overveiende del av utrednings-
seksjonens oppdrag kommer fra 
representanter og politiske rådgivere, 
men seksjonen besvarer også fore-
spørsler fra andre lands parlamenter om 
for eksempel norske regelverk. 

I 2005 introduserte seksjonen to nye 
tiltak, såkalte matpakkeseminarer og 
skriftserien Perspektiv. Til matpakke-
seminarene blir foredragsholdere fra 
ulike sektorer invitert til å innlede om 
et aktuelt tema. Seminarene er åpne for 
representanter, politiske rådgivere og 
ansatte i Stortinget. I Perspektiv 
publiserer seksjonens medarbeidere 
egeninitierte notater som gjøres all-
ment tilgjengelig. I tillegg til de faste 
medarbeiderne har seksjonen knyttet til 
seg en studentstipendiat fra Det juridiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo.

Utvalg, råd og 
foreninger

Boligkomiteen og Stortingets 
leiligheter
Boligkomiteen består av syv stortings-
representanter valgt av presidentskapet 
for hele stortingsperioden. For 
stortingsperioden 2005-2009 består 
komiteen av Signe Øye (leder), Jon 
Jæger Gåsvatn (nestleder), Bent Høie, 
Line Henriette Holten Hjemdal, Inger 
Enger, Magnar Bergo og Gunvald 
Ludvigsen. 

Komiteen er et rådgivende organ i 
boligspørsmål underlagt Stortingets 
presidentskap. Komiteens hovedopp-
gave er å fordele leiligheter blant 
stortingsrepresentantene og komme 
med forslag til regelverksendringer i 
forbindelse med tildeling av tjeneste-
bolig. Komiteen fordelte i løpet av året 
120 tjenesteboliger til representanter. 
I tillegg ble det behandlet søknader 
fra representanter vedrørende spesielle 
behov i tilknytning til boligfordelingen. 

Tre leiligheter ble totalrenovert i 2005, 
det vil si totalrenovering av kjøkken 
og bad, legging av parkett i alle rom, 
maling av tak og vegger og utskiftning 
av ukurant inventar. Fire leiligheter ble 
omfattende rehabilitert i form av 
oppussing av enten kjøkken, bad eller 

maling av tak og vegger, og i tretten 
leiligheter ble tak og vegger malt. 
Videre fi kk en del leiligheter nye 
møbler og gardiner, hvitevarer og 
gulvbelegg. 

For å lette adgangsadministrasjonen 
i Stortingets leiligheter, ble det som 
et prøveprosjekt installert elektronisk 
adgangskortsystem i Sigurd Syrsgate 
1. Ordningen har fungert meget 
tilfredsstillende for både beboere og 
administrasjonen.

Vaktmestertjenesten i Stortingets 
leiligheter er i løpet av 2005 styrket 
ved at man leier tjenester tilsvarende 20 
timer per uke fra fi rmaet NEAS as. 

For å tilpasse boligmassen til behovet 
ble det kjøpt en treroms leilighet i 
sameiet Grønnegate 12.

Stortingets lønnskommisjon
Lønnskommisjonen består av 
riksmeklingsmann Reidar Webster 
(leder), professor Fredrik Engelstad 
og lagdommer Regine Ramm Bjerke 
(midlertidig oppnevnt for Berit 
Fosheim). Lønnskommisjonen fastsetter, 
med Stortingets samtykke, den årlige 
godtgjørelsen til representantene 
og regjeringens medlemmer. 
Kommisjonen la i 2005 fram sin 
10. innstilling. Stortinget vedtok 

Billedcollage med interiør fra Stortingets leiligheter (Foto: Stortingets forvaltningsavdeling).
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Foreningen har hatt ett medlemsmøte 
og fi re styremøter. Høsten 2005 ble 
det arrangert en tur til Berlin, der 40 
personer deltok. 

Velferdstiltak

Stortinget Idrettslag 
Idrettslagets målsetting er å skape et 
sprekere storting gjennom å motivere 
fl est mulig til å drive fysisk aktivitet. 
For å bidra til dette utvidet idrettslaget 

sitt tilbud vesentlig i 2005. I tillegg til 
Stortingets Holmenkollrenn med 
påfølgende bankett, innebandy, fotball 
og ”Friskis og Svettis”, arrangerte 
idrettslaget stortingsmesterskap i golf, 
innendørs- og utendørstreff i golf, 
swingkurs, linedanskurs, stavgangskurs, 
bootcamp (sirkeltrening i gymsal) og 
utarbeiding av personlig treningsopp-
legg.  

Den nye gymsalen under Wessels plass 
er tatt i bruk fra 2005. Tilbakemel-
dingene er at det er godt gulv og god 
akustikk, men at det fortsatt er trangt.

I forbindelse med åpningen av det nye 
Stortinget delte idrettslaget ut en egen 
brosjyre for å informere om aktivi-
tetene. Det er stor deltakelse blant de 
ansatte, men fortsatt vanskelig å få med 
representantene. Idrettslaget hadde 200 
betalende medlemmer i 2005.  

Idrettslaget deltok i Nordisk 
Parlamentsmesterskap i klassisk 
langrenn i Finland med 12 deltakere, 
Europeisk Parlamentsmesterskap i 
golf i Sveits med 4 deltakere og i 
Sykkelaksjonen ”Sykle til jobben” med 
40 registrerte deltakere.

godtgjørelser i overensstemmelse med 
innstillingen. Forvaltningsavdelingen 
innehar sekretærfunksjonen for lønns-
kommisjonen.

Pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter
Pensjonsordningen administreres av et 
styre på fem medlemmer valgt av og 
blant Stortingets medlemmer for fi re år 
om gangen. For stortingsperioden 2005-
2009 består pensjonsstyret av Sigvald 
Oppebøen Hansen, (leder), Marianne 
Aasen Agdestein, Øyvind Korsberg, 
Trond Helleland og Ågot Valle. 

Pensjonsstyret behandlet 40 saker i 
2005. Per 31. desember var det 395 
personer som mottok pensjonsytelser 
fra ordningen. Tallene omfatter alders-
pensjon, ventegodtgjørelse, etterlatte-
pensjon (enker, enkemenn, barn) og 
uførepensjon. Det ble utgiftsført ca 46 
mill. kr. til pensjoner i 2005.

Foreningen av tidligere 
stortingsrepresentanter
Foreningen av tidligere stortings-
representanter hadde 193 medlemmer i 
2005. Foreningens leder er Arve Berg. 
Sekretærfunksjonen er lagt til for-
valtningsavdelingen.

Foreningen avholdt i april årsmøte i 
Universitetets store festsal, etterfulgt 
av en middag gitt av Presidentskapet. 
I forbindelse med årsmøtet ble det 
arrangert utfl ukt til Eidsvollsbygningen 
og til Domkirkeodden på Hamar. 

Sirkeltrening i den nye gymsalen (Foto: Thomas Fraser).

Fra parlamentsmesterskapet i golf i Sveits (Foto: Terje Berg).
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IKT og informasjonsfl yt

IKT
Mye tid ble brukt til å forberede 
valget. Det innebar ny gjennomgang 
av rutiner for innlevering av utstyr, 
kopiering av brukerdata og sletting 
av brukere. Det ble også laget 
opplæringsplaner for de nye som 
kom inn etter valget. Etter at de nye 
representantene hadde kommet vel på 
plass, ble heftet Retningslinjer for brukere 
av Stortingets IKT-systemer omdelt til
alle på Stortinget. Heftet gir en 
beskrivelse av de retningslinjer som alle 
brukere av Stortingets datanettverk skal 
følge. Hensikten er å skape bevissthet 
om atferd for god datasikkerhet. 
Mobilt kontor ble skiftet ut til en 
løsning der en nå bruker biometri 
(fi ngeravtrykk) for sikker pålogging til 
pc og tilgang til Stortingets systemer. 
Omkring 300 mobile kontorer er 
oppgradert til den nye løsningen. Både 
enkle og avanserte nye mobiltelefoner 
er tatt i bruk.

IKT-utvikling
Utviklingsgruppen i IKT-seksjonen 
har gjennomført mange små og 
store prosjekter. Arbeidet med 
oppgradering av programvaren som 
styrer Løveporten er sterkt forsinket og 
ble ikke avsluttet i 2005. Ellers var året 
preget av at store ressurser gikk med 
til overgangen til ny databaseserver 
som hoveddatabase for alle Stortingets 
applikasjoner. 

Programmet som styrte EPOS Web ble 
skiftet ut og Stortinget har nå har en 
homogen plattform, både hva gjelder 
hardware og software. Dette vil gi 
gevinster i form at økt kompetanse 
og erfaring i forbindelse med drift og 
utvikling. Brukere vil ha fordeler av 
dette i form av bedre service, raskere 
utviklingstid og større fl eksibilitet i 
tjenester som tilbys. 

Prinsippet om ”systemeierskap” ble 
innført i 2005. Det betyr at de ulike 
systemene i huset som IKT-seksjonen 
forvalter, har fått sine dedikerte eiere 
rundt om i organisasjonen. Systemeier 
bestemmer hva som skal skje med 
systemet - nært samarbeid med IKT-
seksjonen.

Nye rammeavtaler og servere
I februar startet arbeidet med prekvali-
fi seringsdokument for rammeavtaler 
om konsulenttjenester innenfor 
områdene nettverk, telefoni, Exchange, 
IKT-sikkerhet, mobile IT-tjenester, 
prosjektledelse, innkjøpsbistand, ITIL, 
IKT-strategi og programvareutvikling. 
Etter prekvalifi seringen leverte 19 
leverandører inn tilbud, og etter en 
lang evalueringsprosess ble det rett før 
jul inngått 10 rammeavtaler med 8 
ulike konsulentselskaper. 

På driftssiden ble det i 2005 kjøpt inn 
23 nye servere. 10 av disse erstattet 
gamle servere, mens de resterende skal 
løse nye oppgaver og behov.

Brukerstøtte 
Antall henvendelser til IKT-
brukerstøtte økte betydelig fra 
sommeren 2005 og utover høsten. 
Mye av dette skyldes valget av nye 
representanter. En annen årsak er 
tidligere underrapportering. Seksjonen 
hadde frem til sommeren 2005 et 
arbeidsordresystem som ikke var 
hensiktsmessig, verken med tanke på 
rapportering eller videreformidling av 
oppgaver internt i seksjonen. 

Sommeren 2005 innførte IKT-
seksjonen et såkalt Helpdesk-system. 
Her registreres absolutt alle 1. linje-
henvendelser som IKT får på e-post 
og telefon. Helpdesk-systemet har også 
en funksjon som gjør det betydelig 
enklere å registrere fortløpende når 
for eksempel en server er ute av drift. 
Seksjonen er langt mer fornøyd med 
dette systemet, men arbeider videre for 
å utnytte det bedre. (Se Tall som taler 
for statistikk på IKT-området.)

Risiko og sårbarhetsanalyse
I 2005 gjennomførte IKT-seksjonen 
en ny risiko- og sårbarhetsanalyse av 
datasystemer og infrastruktur. Det var 
2 år siden forrige analyse, og også i 
2005 fulgte analysen ”beste praksis” 
for sikring av informasjonssystemer. 
Dette er viktig for gjennomføringen 
av Stortingets virksomhetskritiske 
prosesser. Rapporten har generert en 

del tiltak som er blitt fulgt opp av IKT-
seksjonen og andre berørte enheter. 

Løveporten
I 2005 er det nedlagt et omfattende 
arbeid for å få Løveporten over på 
en ny plattform som vil medføre 
enklere publisering og vedlikehold av 
portalene. Videreutvikling av form og 
innhold vil begynne etter at den nye 
plattformen lanseres i løpet av 2006. 
Det er allerede utviklet en ny portal til 
bruk for komiteene, som skal kjøre på 
den nye plattformen.

Elektronisk faktura
Stortingets administrasjon har 
effektivisert bilagshåndteringen og 
innført elektronisk fakturabehandling. 
7500 av administrasjonens 14 000 
leverandørfakturaer ble behandlet 
elektronisk. Gjennomsnittlig 
behandlingstid var 6,25 dager mot 
ca 15 dager for fakturaer som ble 
behandlet manuelt. 
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Bygninger og teknisk drift

Byggeprosjekter
2005 var preget av ferdigstillelse av 
de store byggeprosjektene, valget og 
markering av 100-årsjubileet. 
Utvidelse av antall representanter 
medførte tilpasninger i Stortingssalen 
med montering av fi re nye stoler 
og omrokering av representantenes 
fylkesvise plassering.

Tilpasninger for rullestol
I 2005 gjennomførte Drift- og 
serviceavdelingen fl ere prosjekter for å 
gjøre det enklere for rullestolbrukere å 
ta seg fram i Stortingets bygningsmasse. 
Det er bygget en ny trapp ved hoved-

inngangen på Løvebakken, og på begge 
sider av trappen er det laget ramper for 
rullestolbrukere. 

I Stortingssalen er det laget en egen 
plass for rullestolbrukere og teppet på 
gulvet er skiftet ut slik at det skal være 
lett å forfl ytte seg med rullestol. 

Den største endringen er imidlertid 
produksjon og plassering av to nye 
talerstoler. Begge de nye talerstolene 
er plassert nede på gulvet og utstyrt 
med heve- og senkefunksjon slik at 
de kan benyttes av rullestolbrukere. 
Hovedtalerstolen er produsert av 
Stortingets egne møbelsnekkere. Disse 
endringene har gjort det nødvendig 

Den nye Wessels plass sett fra komitéhuset (Foto: Yvonne Haugen).

Wessels plass gjenåpnet 
2. mai kunne Hovedstadsaksjonen gi Wessels plass tilbake til folket og til Sverdrup og 
Wessel. Den høytidelige åpningen ble foretatt av Stortingets visepresident, Inge Lønning. 
Lønning pekte på viktigheten av byrom, og ga uttrykk for at vi nå hadde fått et verdig byrom 
omkranset av Stortingets bygninger. At statuen av Johan Sverdrup står utenfor Stortinget har 
sin åpenbare forklaring, men Johan Herman Wessels rolle var kanskje ukjent for enkelte av de 
fremmøtte. Lønning forklarte dette med å trekke linjer til Norske Selskab som eier bygningen 
på den andre siden av Akersgaten, og som Stortinget leier det nye komitéhuset av. Wessel var 
en viktig skikkelse i Norske Selskab, og dette er bakgrunnen for at han har fått sin byste her, 
og følgelig at plassen er oppkalt etter ham.

å bytte om på statsministerens og 
statsrådenes plasser i salen. Til-
pasningene for rullestolbrukere 
fortsetter i 2006 med endringer i 
resepsjonsområdet på Løvebakken 
og ombygging av hovedheisene i 
stortingsbygningen.

Omdisponering av arealer
En stor omdisponering av arealer for 
Stortingets servicefunksjoner ble igang-
satt i 2005 og vil fortsette i 2006.  
Dette gjøres blant annet for å bedre 
forholdene for seksjonene og de 
enkelte brukere av servicefunksjonene. 
Omdisponeringen gjøres også av 
branntekniske hensyn. Husøkonom-
seksjonens mønstringsrom er etablert i 
6. etasje i Prinsens gate 26, Stortingets 
gymsal er fl yttet til nye lokaler under 
Wessels plass, og Stortingets vaktsentral 
får nye lokaler fra 2006.

Større byggeprosjekter
De største byggeprosjektene i 2005 har 
vært ferdigstillelse av stortingskvartalet, 
innredning av lokalene under Wessels 
plass (ca. 2 500 m2) og parken på
Wessels plass (ca. 1 250 m2). 

Logistikken i stortingskvartalet har blitt 
vesentlig forbedret med utvidelse av 
underjordiske tunneler, nye heiser, ny 
restaurant og nytt resepsjonsområde 
i Prinsen gate 26. Wessels plass har 
vært en stor utfordring med behov for 

Den nye talerstolen er nydelig utført av 
Stortingets egne håndverkere (Foto: Yvonne 
Haugen).
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Trapp og ramper for rullestolbrukere er utført 
i grorudgranitt, i likhet med bygnings-
materialet som er benyttet i grunnmuren på 
stortingsbygningen (Foto: Yvonne Haugen).

demping av støy for MiniTinget og 
vaktsentralen under plassen. Plassen 
har en diagonal trikketrasé der både 
buss og trikk vil kjøre inntil Oslo 
sporveier velger en tospors trikketrasé 
uten busstrafi kk. De støybegrensende 
konstruksjonene er tilrettelagt for dette.

Stortingets administrasjon er nå eier av 
Eidsvolls plass og Wessels plass og har 
ansvar for vedlikehold av dem. 

Gjennom en omregulering er eien-
domsgrensene klarlagt og eiendomm-
ene har fått riktig gårds- og bruks-
nummer.

Kunst i Stortinget

Portrett av Kirsti Kolle 
Grøndahl 
Portrettet av Stortingets første 
kvinnelige president, Kirsti Kolle 
Grøndahl, ble avduket i vandrehallen 
15. februar. Stortingets president Jørgen 
Kosmo foretok avdukingen. Portrettet 
er malt av Trine Folmoe.

Solens gang til Norsk 
Folkemuseum
9. mai ble Sissel Blystads billedvev 
Landskap avduket i vandrehallen, til 
avløsning av Karen Holtsmarks Solens 
gang. Begivenhetene rundt avdukingen 
er omtalt foran i årsrapporten. 3. mai 
var Solens gangvar Solens gangvar  overført til Norsk  Solens gang overført til Norsk  Solens gang
Folkemuseum og montert i Stortingets 
hus på Bygdøy, ved museets besøks-
senter. På den måten vil veven fortsatt 
være tilgjengelig for publikum.  

Fullførte utsmykningsoppdrag
Høsten 2005 avsluttet de to kunst-
faglige konsulentene sine oppdrag om 
utsmykning av henholdsvis komité-
huset og de øvrige bygningsmassene. 
Oppdragene var gitt av Stortingets 
presidentskap i 2002, og konsulentene 
var håndplukket av Utvalget for 
kunstnerisk utsmykning i Stortinget.

Kafeteriaseksjonen
Kafeteriaseksjonen har fra 2005 
ansvaret for drift av følgende tre 
spisesteder: Stortingets kafeteria, 
serveringsenheten i komitéhuset og 
kafeteriaen i stortingskvartalet. 
Seksjonen har også ansvar for 
bespisning og servering ved møter 
og spesielle arrangementer. I tillegg 
kommer drift av automater.

I første halvår var kafeteriaen i 
stortingskvartalet stengt for rehabili-
tering. Representanter og ansatte 
benyttet Stortingets kafeteria, 
serveringsenheten i komitéhuset og 6. 
etasje i Tollbugata. I september åpnet 
kafeteriaen i stortingskvartalet igjen, 
med nytt kjøkken, nye lagerrom, nytt 
serveringstorg og nye sitteområder 
både i 1. etasje ut mot Akersgaten og 
i 2. etasje over kjøkkenet. Kafeteriaen 
drives som tidligere av Eurest Personal-
restauranter AS. 

Representasjonsrommet i 6. etasje i 
komitéhuset ble ferdigstilt i september. 
Vanlig møtemat serveres av Stortingets 
kafeteria, mens varmmat kommer 
fra kjøkkenet til gårdeieren (Norske 
Selskab).

Suksessen med temadager fortsatte i 
2005, og det har vært grønn buffet, 
fruktbord i vandrehallen (i forbindelse 
med sykkelaksjonen), grønnsakbord og 
sildebord. (Se Tall som taler for detaljer 
rundt omsetningen.)

Husøkonomseksjonen
Ordningen med kontorrenhold 
annenhver dag i stortingskvartalet og 
komitéhuset ble fra høsten 2005 
utvidet til også å omfatte stortings-
bygningen. Hos representantene 
opprettholdes avfall- og papirtømming 
daglig. Byggrenhold etter prosjektene i 
stortingskvartalet ble utført av 
Stortingets renholdsbetjenter. Som 
følge av ønske om økt bistand under 
møter og konferanser på grunn av 
mer bruk av audiovisuelt utstyr, 
ble møteromstjenesten styrket med 

en ny møteromsvert innenfor eget 
stillingsbudsjett.

Sikkerhetsseksjonen
I tillegg til normal vakttjeneste har 
de ansatte i seksjonen lagt ned mye 
arbeid i planleggingen av ny vaktsentral 
under Wessels plass. Det satses på 
bruk av ny teknologi til overvåkning 
av blant annet brannvarsling, alarm 
og dørstyringssystemer. Det stilles 
store krav til datakompetansen til de 
sikkerhetsvaktene som skal betjene 
dette. Sentralt i den nye vaktsentralen 
blir en stor fl atskjerm som dekker 
hele endeveggen i lokalet. Her skal 
sikkerhetsvaktene kunne følge med på 
hva som skjer i Stortingets mange inn- 
og utganger. 

Våren 2005 fi kk statsråder, statssekre-
tærer og deres rådgivere utstedt egne 
adgangskort til Stortinget. Dette letter 
tilgangen blant annet til komitéhuset 
når de skal på gruppemøter, og det 
forenkler adgangskontrollen for 
sikkerhetsvaktene. 

Seksjonen deltok i prøveprosjektet 
der nøkkelsystemet i 18 av Stortingets 
leiligheter ble skiftet ut og erstattet med 
kortlesersystem tilsvarende det som 
benyttes i Stortingetes bygninger. Det 
er til sammen installert 26 kortlesere 
tilknyttet Stortingets vaktsentral og 
kortanlegg. Leieboerne benytter det 
samme nøkkelkortet (adgangskortet) 
som de har internt i Stortinget. Når det 
er gjort erfaring med dette prøve-
prosjektet, vil det bli vurdert om alle 
Stortingets leiligheter skal utstyres med 
det samme nøkkelkortsystemet.
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Tall som taler

Parlamentariske tall

Parlamentariske tall sammenliknet med tidligere år       
Behandlede saker (utvalgte sakstyper) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dokument 8 (forslag fra representanter) 94 102 81 82 135 144 133 102 84
Odelstingsmeldinger 3 0 0 2 3 0 0 0 2
Odelstingsproposisjoner (lovforslag) 69 72 99 93 104 109 120 93 120
Stortingsmeldinger 58 51 45 48 50 45 48 56 41
Stortingsproposisjoner 84 104 112 102 107 98 99 107 98

Innstillinger (komité og presidentskap) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Budsjettinnstillinger 16 17 16 16 16 23 17 16 17
Innst. O. (lovsaker) 83 84 113 105 109 115 128 106 127
Innst. S. 272 267 258 270 324 295 298 321 248

Besvarte spørsmål og interpellasjoner 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Skriftlige spørsmål 132 373 411 493 494 706 814 1 066 919
Interpellasjoner 38 57 46 35 19 33 34 41 35
Spørsmål muntlig spørretime 59 219 237 189 177 182 146 134 99
Spørsmål ordinær spørretime 491 626 662 634 410 518 407 373 231

Redegjørelser fra regjeringen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Redegjørelser 17 18 21 15 20 12 6 9 12

Møter i Storting og avdelingene 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lagting 12 16 20 18 13 14 14 15 11
Odelsting 33 39 41 40 42 42 44 42 39
Storting 109 113 111 100 102 108 104 99 96

Anmodningsvedtak* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Anmodningsvedtak - - 138 123 177 186 221 169 120

(*= vedtak initiert i Stortinget)

Antall saker der komiteene har holdt åpne høringer i vårsesjonen 2005
Komité Saker til høring  Organisasjoner til høring 

Energi- og miljøkomiteen 6 83

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen 9 70

Finanskomiteen 15 69

Forsvarskomiteen 3 10

Justiskomiteen 4 22

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 2 15

Kommunalkomiteen 10 93

Kontroll og konstitusjonskomiteen 3 kontrollhøringer 8

Næringskomiteen 8 38

Samferdselskomiteen 6 26

Sosialkomiteen 4 24

Utenrikskomiteen 1 5

Totalt 71 463
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Antall saker der komiteene har holdt åpne høringer i høstsesjonen 2005
Komité Saker til høring Organisasjoner til høring 
Arbeids- og sosialkomiteen 3 44
Energi- og miljøkomiteen 2 37

Komité Saker til høring Organisasjoner til høring 
Familie- og kulturkomiteen 4 52
Finanskomiteen 4 43
Forsvarskomiteen 1 6
Helse- og omsorgskomiteen 4 41
Justiskomiteen 1 17
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 3 17
Kommunal- og forvaltningskomiteen 2 19
Kontroll og konstitusjonskomiteen 0 0
Næringskomiteen 3 36
Transport- og kommunikasjonskomiteen 4 31
Utenrikskomiteen 2 24
Totalt 33 367

Referater
Det ble tatt stenografi sk referat fra 11 høringer/konsultasjoner i 2004–2005.

Referater til stortingsforhandlinger sesjonen 2004-2005
Referat fra Stortinget Odelstinget Lagtinget

Antall sider 3 152 1 126 36 

Besøk, omvisninger og henvendelser

Registrerte besøkende fordelt på Stortingets innganger
Innganger Alle (totalt) Løvebakken Komitéhuset Stortingskvartalet Garasjen

Antall besøkende 38 682 32 172 1450 1 056 4 004

Registrerte besøkende fordelt på spesielle formål
Besøk til Åpne høringer Omvisninger (vanlige) Kunstomvisninger MiniTinget

Antall besøkende 2 230 30 000 260 53 grupper

 Henvendelser til Informasjonshjørnet i perioden oktober-desember 2005
Henvendelser Besøkende Telefon e-post (besvarte)

Antall 570 2 100 3 230

Henvendelser til Storingsarkivet 2005 sammenliknet med 2004
Henvendelser 2005 (antall) 2005 (%) 2004 (antall) 2004 (%)
Totalt 1 056 990
Eksternt 738 70 675 68
Internt 318 30 315 32

Ved personlig oppmøte 182 17 215 22
Telefonhenvendelse 694 66 632 64
Skriftlig/e-post 180 17 143 14

Stortingsforhandlingene 557 53 557 56
Historisk arkiv/bilder 499 47 433 44
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 Utlån og oppdrag i Stortingsbiblioteket 2005 sammenliknet med 2004
Henvendelser 2005 (antall) 2005 (%) 2004 (antall) 2004 (%)
Utlån totalt 6 618 6 732
Interne lånere 5 272 79,7 5 218 77,5
Eksterne lånereEksterne lånere 1 259 1 259 1919 1 4021 402 20,820,8
Andre bibliotek 87 1,3 112 1,7
Referanseoppdrag 2005 (antall) 2005 (%) 2004 (antall) 2004 (%)
Referanseoppdrag totalt 793 979
Interne oppdrag 553                69,7 685 70
Eksterne oppdrag 240 30,3 294 30
Oppdrag i Mediateket 2005 (antall) 2005 (%) 2004 (antall) 2004 (%)
Totalt 1 246 1 135
Internt 989 79,3 907 79,9
For Statens forvaltningstjeneste og 
Statsministerens kontor

257 20,6 228 20,1

Hustrykkeriets trykkeoppdrag i 2005, sammenliknet med 2004 og 2003
Trykkeoppdrag 2005 2004 2003
Antall 12 517 176 11 343 709 12 750 806 

Utredningsoppdrag
Utredningsseksjonen behandlet 336 oppdrag i 2005 mot 320 i 2004

Henvendelser til reisekontoret
Berg-Hansen Reisebureaus 24-timers service hadde 465 henvendelser fra Stortinget i 2005.

IKT-opplæring og henvendelser til IKT-brukerstøtte
Gjennomsnittlig antall henvendelser til IKT-brukerstøtte per måned juli-desember 2005 var 486 (mot 172 i 2004) 

Oversikt over IKT-opplæring og brukerstøtte i 2005, fordelt på måned
Kurs Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt 
Tilbudte kursdager 5 5 3 - 1 - - - - 7 6 - 27
Avholdte kursdager 3 2 1 - - - - - - - 2 - 8
Ekstrakurs (tilpasset 
brukergrupper) 1 1 2 2 2 1 - 1 3 - 2 - 15
Kurspåmeldinger 14 20 15 15 12 10 - 11 30 2 14 - 143
Kursdeltakere 9 15 13 15 10 10 - 10 28 - 6 - 116
En-til-en-kurs - 2 1 2  - - - - 5 4 - 14
Henvendelser til 
brukerstøtte/StorHjelp 211 283 309 262 211 116 223 395 472 758 674 395 4 309
Henvendelser til 
hjemmevakt 30 26 34 32 31 21 - 16 19 19 27 23 278

Grafi sk fremstilling av henvendelser til IKT-brukerstøtte i 2005
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Andre tall

Utplasseringsuke
Stortinget tok imot Stortinget tok imot 22 elever,22 elever, de fl este fra 9. klasse i ungdomsskolen, som har obligatorisk utplasseringsuke i arbeidslivet.  de fl este fra 9. klasse i ungdomsskolen, som har obligatorisk utplasseringsuke i arbeidslivet. 

Bibliotekstudenter
Stortingsbiblioteket tok imot 70 bibliotekstudenter fra Høgskolen i Oslo til omvisning i Stortinget og biblioteket. Dette er et 
ledd i Høgskolens undervisning om offentlige institusjoner og publikasjoner. To bibliotekstudenter hadde fem ukers praksis i 
biblioteket som del av sin utdanning ved Høgskolen i Oslo. (15 ungdomsskoleelever hadde en dag i biblioteket i forbindelse 
med deres praksisuke på Stortinget.)

Markeringer på Eidsvolls plass
I 2005 var det ca. 250 markeringer på Eidsvolls plass.

Papirforbruk
Hustrykkeriet kjøpte inn 98 paller papir à 100 000 ark, dvs. 9 800 000 ark og i alt 42 tonn papir i 2005. 

Møterom og servering
• Totalt 2 781 møteromsreservasjoner
• 1 789 registrerte serveringer
• 30 395 personer er registrert å ha fått servering

Etter at alle 3 serveringsenhetene ble tatt i bruk i september har det vært følgende omsetning:
Kafeteria Komitéhuset Stortingets kafeteria: Stortingskvartalet
Gjester per dag 60 750 450
Dagsomsetning (kr. i snitt) 750 16 000 9 500
Varm lunsj - 120 (inkl. pizza) 60
Middag - 80 50

Saker og dokumenter i Stortingsarkivet 2005 sammenliknet med 2004
Registrert 2005 2004
Saker 2 912 3 110
Innkomne dokumenter 9 549 11 538
Utgående dokumenter 3 710 4 037
Notater 1 849 2 071
Dokumenter totalt 15 108 17 632
Søknader om dokumentinnsyn 2005 2004
Søknader totalt 335 271
Innvilget 333   230
Avslått 2          40

Omsetnings- og innkjøpstall for Post- og servicesenteret i 2005
Måned Omsetning (i hele kroner) Innkjøp (i hele kroner)
Januar 81 730 69 524 
Februar 91 949 76 851 
Mars 53 202 56 458
April 64 082 60 889
Mai 92 560 186 082
Juni 73 527 44 690
Juli 24 117 19 891
August 89 620 48 999
September 125 012 155 247
Oktober 112 241 54 098
November 104 850 183 676
Desember 152 177 94 323
Totalt 1 065 067 1 045 684
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Omsetning av utvalgte varer i Post- og servicesenteret 2005 (i hele kroner)
Frimerker 190 158 Netcom 550 SL-kort 349 910
Kort/konvolutter 28 473 Telenor 6 500 Oslo sporveier 168 565

Stortingets leiligheter
Stortinget disponerer 140 leiligheter til innkvartering av representanter som har sitt faste bosted mer enn 40 km i luftlinje i fra 
Stortinget.

Stortingets boligmasse fordelt på størrelse
Leiligheter Totalt Ettroms Toroms Treroms Fireroms Femroms
Antall 140 7 93 28 11 1

Antall boligfl yttinger forbindelse med nytt storting og regjering (fordelt på ukene 36-46)
Uke 36 39 40 41 42 43 44 45 46 Totalt

Antall fl yttinger 14 42 10 9 8 2 1 - 20 106

Kostnader og besparelser i forhold til billettavtaler

Grafi ske fremstillinger av besparelser og billett-typer

Besparelser i forhold til fullpris (i kroner) Besparelser i forhold til fullpris (i %)

Omsetning av fl ybilletter Andel billettløse reiser

• Innenlands (representanter) 15 527 598,-
• Utenlands (ansatte, delegasjoner, komiteer og partigrupper) 8 

241 310,-

• Billettløst 64 %
• Papirbillett 36 %
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Kostnadsoversikt over komitéreiser i inn- og utland i 2005 sammenliknet med 2004
Merk at komiteene disponerer sine budsjetter for utenlandsreiser for hele fi reårsperioden under ett. Reisene fordeler seg ujevnt i Merk at komiteene disponerer sine budsjetter for utenlandsreiser for hele fi reårsperioden under ett. Reisene fordeler seg ujevnt i 
perioden.

*= Fra første oktober 2005 opphørte sosialkomiteen og komiteene helse- og omsorgskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen ble 
opprettet. Samferdselskomiteen skiftet navn til transport- og kommunikasjonskomiteen, kommunalkomiteen skiftet til kommunal- 
og forvaltningskomiteen og familie- kultur- og administrasjonskomiteen skiftet til familie- og kulturkomiteen. 
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Humankapital

Sykefravær 
I 2005 var sykefraværet I 2005 var sykefraværet 4,9 %4,9 %

Ansettelsestid
Gjennomsnittlig ansettelsestid 12,54 år

Avgangsalder
Gjennomsnittlig avgangsalder 66 år

Oversikt over tilsettinger i Stortingets administrasjon i 2005
Tilsettinger Totalt Intern rekruttering Ekstern rekruttering
Antall 41 22 19

Oversikt over fratredelser i Stortingets administrasjon i 2005
Fratredelser Totalt Alderspensjon AFP Uførepensjon Annet
Antall 17 5 2 1 9

Stillingsgrupper i 2005, fordelt på kjønn
Stillingsgrupper Totalt Kvinner (antall) Kvinner (%) Menn (antall) Menn (%)
Ledere* 29 13 45 16 55 
Rådgivere/spesialrådgivere 27 12 44 15 56 
Førstekonsulenter 76 56 74 20 26 
Bemanning totalt 392 246 63 146 37

*=Mer om lederstillinger
Lederstillinger Totalt Kvinner (antall) Kvinner (%) Menn (antall) Menn (%)
Dir./ass.dir. 2 2 100 
Avd.sjefer 4 2 50 2 50 
Seksjonsledere 23 9 39 14  61 

Oversikt over deltidsansatte i 2005, fordelt på kjønn
Type deltid (Stilling) Totalt Kvinner Menn
Alderspensjon (50 %) 1 1
AFP (80 %) 3 2 1
Omsorg (60-90 %) 5 5
Uføre (30-80 %) 5 5
Uføre (50-80 %) 2 2
Fast deltid (50-90 %) 15 12 3
Annen type (60-90 %) 3 3
Deltidsansatte totalt 35 29 (83 %) 6 (17 %)

Alderssammensetning i 2005, fordelt på kjønn
Alder Totalt Kvinner Menn
Gjennomsnittsalder 49 50 47
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Grafi ske fremstillinger av likestillingsdataene

Ansatte fordelt på kjønn
Kvinner: 246
Menn: 146

Gjennomsnittsalder fordelt på kjønn
Kvinner: 49,97 år
Menn: 46.58 år
Begge: 48, 57 år

Ledelse fordelt på kjønn
Kvinner: 11
Menn: 18

Stillingskategori fordelt på kjønn

Rådgiver/spesialrådgiver
kvinner: 11, menn: 14
Førstekonsulent
kvinner: 56, menn: 20

Kjønnsfordeling per avdeling

Konstitusjonelt kontor
kvinner: 37, menn:22
Drifts- og serviceavdelingen
kvinner: 114, menn: 91
Forvaltningsavdelingen
kvinner: 25, menn: 5
Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen
kvinner: 60, menn: 22
Internasjonal avdeling
kvinner: 10, menn: 5
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