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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, o! entlige 
instanser og omverdenen. Tilgjengeliggjøring av formelle dokumenter og 
informasjon om Stortingets virksomhet for øvrig har vært et satsingsområde 
også i 2006. 

Rapporten har to hoveddeler der de første seks kapitlene utgjør hoveddel 
én. Her beskrives hendelser og resultater som er spesielle for året som gikk. 
Siste kapittel, Tall som taler, utgjør andre hoveddel og dokumenterer den 
løpende virksomheten i tall og graÞ ske fremstillinger.

2006 har på mange måter vært et konsolideringsår for administrasjonen. 
Mange store prosjekter som ble sluttført i 2005 har blitt Þ nslipt og justert i 
2006, og grunnlaget er lagt for en del nye prosjekter i 2007.

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 2007

Hans Brattestå
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Vårsesjonen
Noen av temaene Stortinget behandlet i vårsesjonen 
var forvaltningsplanen for Barentshavet og havom-
rådene utenfor Lofoten, politiets rolle og oppgaver, 
tomtefesteloven, økonomien i Den norske kirke, 
lov om etikk og redelighet i forskning, beskyttelse 
mot tvangsekteskap, Mehamnkommisjonens 
rapport, Utlendingsdirektoratets saksbehandling og 
Hardangerbrua i Hordaland.

Regjeringsmedlemmer holdt redegjørelser om 
aksjoner i utlandet som følge av karikaturtegninger, 
tiltak i forhold til fugleinß uensa, situasjonen rundt 
sykdomsutbrudd knyttet til bakterien E.coli O103, 
regionalt di! erensiert arbeidsgiveravgift og norsk 
styrkebidrag i Libanon.

Grunnloven

Stortinget vedtok i vårsesjonen noen endringer i 
Grunnloven. Det gjaldt retting av språklige feil i 
en del paragrafer, samt en mindre endring i den 
paragrafen som gjelder ytringsfrihet (§ 100).

Stortingets forretningsorden

Det ble gjort noen mindre endringer i Stortingets 
forretningsorden. Betegnelsen ”private forslag”, 
selvstendige forslag som fremmes av representantene, 
ble endret til ”representantforslag”. Dessuten 
ble regelen for den reglementsmessige tiden for 
formiddagens tingmøter utvidet slik at møtene kan 
vare til kl. 16.00 (mot kl. 15.00 tidligere).

Høstsesjonen
Budsjettbehandlingen preget som vanlig Stortingets 
høstsesjon. Av andre saker som ble behandlet, kan 
nevnes endringer i arbeidsmiljøloven angående 
varsling og tilrettelegging og oppfølging av syk-
meldte, tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i 
husholdninger, 2008 som markeringsår for kulturelt 
mangfold, forbud mot reklame for livssyn og politiske 
budskap i fjernsyn, tiltak mot pengespillproblemer, 
alternative stra! ereaksjoner overfor unge lovbrytere, 
distrikts- og regionalpolitikken, riksrevisjonens 
undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesial-
helsetjenesten og opplæringen i grunnskolen, statens 
eierskap i Bane-Tele og igangsettelse av første 
utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett.

Stortinget drøftet også styrkebidrag i Afghanistan 
etter redegjørelser fra utenriksministeren og forsvars-
ministeren, på bakgrunn av at saken ble brakt inn for 
Stortinget i plenum fra den utvidede utenrikskomité.

Stortingsgruppene

Etter initiativ fra presidentskapet vedtok Stortinget 
retningslinjer som gjelder stortingsgruppenes og 
uavhengige representanters bruk av tildelte midler, 
og oppnevnelse av en felles revisor for kontroll og 
gjennomgang av disse tilskuddene.

Den parlamentariske saksbehandlingen

Stortingssalen. Foto: Y. Haugen.
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Besøksvirksomheten

Generelt om besøksutveksling

Gjennom parlamentarisk besøksutveksling ønsker 
Stortinget å styrke forholdet til særlig viktige og 
nærstående land. Det kan være land som tradisjonelt 
har nære forbindelser til Norge geograÞ sk, politisk, 
historisk eller økonomisk.  Videre kan det være land 
som er viktige for Stortinget og Norge i forhold til 
dagsaktuelle, internasjonale utfordringer. Over tid 
tilstreber Stortinget også en viss geograÞ sk spredning.

Stortinget ønsker å støtte nye demokratier ved å 
ta imot delegasjoner på studiebesøk. På den måten 
håper man å bidra til demokratiutvikling og styrke 
parlamentenes rolle i nye demokratier. 

Stortingets besøksvirksomhet er variert. Noen besøk 
er o"  sielle og gjennomføres av stortingspresidenten 
og parlamentspresidentkolleger fra andre land. 
Presidentskapet for øvrig er også involvert.  Andre 
ganger mottas besøk av parlamentarikerdelegasjoner 
uten at parlamentspresidentene reiser med. 

I tillegg til den parlamentariske besøksutvekslingen 
har stortingspresidenten møter med andre lands 
statsoverhoder og statsministre som er på besøk i 
Norge.

Internasjonale besøk og reiser 2006

Stortingspresidenten var på o"  sielle besøk i Sverige, 
Frankrike, Island, Israel og Tyrkia i 2006. Sammen 
med andre medlemmer av presidentskapet hadde 
han også møter i det belgiske parlamentet. Denne 
besøksutvekslingen reß ekterer stortingspresident 
Thorbjørn Jaglands og resten av presidentskapets 
ønske om satsing på land av særlig utenrikspolitisk 
betydning. Det var ønskelig at besøksutvekslingen 
med slike land ble prioritert tidlig i stortingsperioden 
2005–2009.

Stortingspresident Jagland legger vekt på kontakt 
med parlamentarikere i EU. Dette gjelder både 
parlamentarisk kontakt med nasjonale parlamenter i 
EU-landene, og forbindelser med Europaparlamentet. 
Stortingspresidenten og andre medlemmer av 
presidentskapet hadde i 2006 møte i Brussel med den 
daværende presidenten i Europaparlamentet.  Videre 
var stortingspresidenten invitert til å holde tale under 
EUs konferanse for parlamentspresidentene i EU i 
København. For første gang ble utenrikskomiteens 
leder invitert til å delta i et parlamentarisk forum 
i Heslingfors for lederne i europa- og utenriks-
komiteene i EU-landenes nasjonale parlamenter 

(COSAC). Stortinget var også invitert til å delta 
under den parlamentariske konferansen i EU om 
Europas fremtid, og her deltok to medlemmer av 
utenrikskomiteen, herunder komitélederen. 

For øvrig deltok stortingspresidenten under 
Europarådets konferanse for parlamentspresidenter i 
Tallinn.  Jagland var også med i 100-årsfeiringen i 
regi av den Þ nske Riksdagen. Han var Stortingets 
representant under den årvisse Tynwald-seremonien 
på Isle of Man.

Visepresident Carl I. Hagen representerte Norge og 
Stortinget da Mongolia i juli feiret 800-årsjubileet 
for Djengis Khan og den mongolske stat. Han var 
også Stortingets representant i Budapest under 50-
årsmarkeringen av opprøret i Ungarn.

I egenskap av å være leder for det parlamentariske 
samarbeidet i Barentsregionen var odelstingspresident 
Berit Brørby invitert til å delta under feiringen 
av den russiske Statsdumaens 100-årsjubileum 
i St. Petersburg. Brørby var til stede under Peer 
Gynt-oppsetningen i New York i forbindelse med 
Ibsen-året. Under det årlige 17. mai-arrangementet 
i Chigaco deltok Odelstingets visepresident Olav 
Gunnar Ballo. 

Stortinget mottok o"  sielt besøk fra Mongolias og 
Latvias parlamentspresident, og senatspresidentene i 
Sveits og Romania. Den nyutnevnte talmannen i den 
svenske riksdagen avla også o"  sielt besøk i Norge 
senhøstes 2006.

Fra Australias parlament Þ kk Stortinget besøk av en 
delegasjon parlamentarikere.  Vennskapsgruppen i det 
britiske parlamentet besøkte Norge og Stortinget, 
med representanter både for House of Commons 

Internasjonal virksomhet

Visepresident Carl I. Hagen tas imot i forbindelse med 
800-årsfeiringen av Mongolia i juli. Foto: M. Gjetten.



6 ÅRSRAPPORT   2006

og House of Lords.  Visepresidenten i den tyske 
Bundestag hadde møter i Stortinget da han var i 
Norge i august. 

Når det gjelder andre besøk til Stortinget som 
hadde mer preg av studiebesøk, mottok Stortinget 
en delegasjon fra Mongolias parlament med et 
program særlig knyttet til parlamentenes kontroll-
funksjoner. Dette var del av oppfølgningen av en 
samarbeidsprotokoll mellom Stortinget og Mongolias 
parlament. Utenrikskomiteen i Tanzanias parlament var 
også på besøk. En delegasjon fra Afghanistans parlament 
var i Norge og hadde ß ere møter i Stortinget. Sentralt 
på programmet sto blant annet temaet kommunikasjon 
mellom parlamentet og pressen, der representanter 
for Stortingets presselosje deltok i møte med 
representantene fra det afghanske parlamentet.

Stortingsrepresentanter utgjør på enkelte konferanser 
en del av den norske delegasjonen på regjeringssiden. 
Høsten 2006 reiste, som vanlig, to store grupper 
av stortingsrepresentanter som del av regjeringens 
delegasjon til FNs generalforsamling. Under FNs 
høynivåmøte om hiv/aids i New York deltok en 
stortingsrepresentant fra utenrikskomiteen i den 
norske regjeringsdelegasjonen. Videre deltok fem 
representanter fra energi- og miljøkomiteen på 
høynivådelen av partskonferansen under FNs 
klimakonvensjon og Kyotoprotokollen.

Studiebesøk fra Kosovo

I februar 2006 ble en gruppe på syv ansatte fra 
administrasjonen i Kosovos nasjonalforsamling, 
med direktøren i spissen, tatt imot av Stortingets 
administrasjon til en ukes studier innenfor gjestenes 
respektive ansvarsområder. Informasjons- og IKT-
strategi, webarbeid, utredningstjeneste og over-
føring av møter og høringer var fellesprogram. 
Bibliotek-drift, arkivarbeid, byggtekniske oppgaver, 

Nebahate Memishi, leder for bibliotek og arkiv i Assembly of Kosovo, på studiebesøk 

hos stortingsarkivar Bjørn Rønning og rådgiver Ragnhild Hustad. Foto: Y. Gramsett

IKT og administrative og økonomiske ordninger ble 
gjennomgått gruppevis. Stortingets administrasjon 
Þ kk på sin side en demonstrasjon av det elektroniske 
dokumenthåndteringssystemet som er tatt i bruk i 
Kosovo. 

Besøket var et ledd i Stortingets bistand til utviklingen 
av administrative tjenester i nasjonalforsamlingen i 
Kosovo, initiert av IPU og UNDP.

NATO = North Atlantic Treaty Organisation
OSSE = Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i  
    Europa
EFTA = European Free Trade Association
EØS = Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
UNDP = United Nations Development Programme
IPU = Inter-Parliamentary Union
VEU = Den Vesteuropeiske Unions Forsamling

Faste internasjonale delegasjoner

Nordisk Råd

I 2006 hadde Danmark formannskapet i Nordisk 
Råd, og folketingsrepresentanten Ole Stavad var 
president.  Arbeidet har blant annet vært konsentrert 
om modernisering av det nordiske samarbeidet samt 
et Norden uten grensehindringer. Delegasjonen 
anser det som viktig å etablere og vedlikeholde 
en god struktur for parlamentarisk samarbeid i 
nord, å prioritere samarbeidsområder og å avklare 
forholdet mellom eksisterende strukturer for parla-
mentarisk samarbeid i Arktis, Barentsområdet og 
Østersjøregionen. Nordisk Råd bør være pådriver i 
arbeidet og hadde møte om blant annet dette i Oslo i 
januar 2006.

Nordisk Råds utvalg har Þ re faste møter per år, og 
ett av disse holdes samtidig med den årlige Nordisk 
Råds sesjon. Nordisk Råd hadde møter i Oslo i 
januar, i Stocholm i april, det årlige sommermøtet 
ble avholdt ulike steder i juni 2006, og høstmøtet ble 
avholdt i september i Lahti, Finland. Nordisk Råds 
58. sesjon ble holdt på Christiansborg i København 
i månedsskiftet oktober–november og inneholdt et 
nytt element, Nordisk topmøde, hvor regjerings- og 
opposisjonsledere fra hele Norden deltok. Temaet for 
debatten var utviklingen av Norden som en global 
vinnerregion og balansen mellom markedskreftene og 
velferdssamfunnet. 

Rapporten Norden som global vinnerregion ble publisert, 
og en arbeidsgruppe skal nå følge opp rapporten med 
blant annet et nordisk prosjektseminar.
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Temaene var økonomisk utvikling, næringslivssam-
arbeid og miljø, klima, sosial utvikling og smittsomme 
sykdommer i Barentsregionen. 

Fem delegasjonsmedlemmer deltok på Nordkalott-
konferansen i Bodø 11.–13. januar 2006 i regi av 
Foreningen Norden.

NATOs parlamentarikerforsamling

Det tyngste punktet på dagsordenen, også fra norsk 
ståsted, var NATO-operasjonene i Afghanistan. Det 
var bred enighet om at dette var den store testen på 
NATOs evne til innsats, men også at operasjonene 
ikke kunne lykkes uten et tett samarbeid med andre 
internasjonale aktører med like stor oppmerksomhet 
på sivilinnsats og støtte til gjenoppbygging og demo-
kratiutvikling. Fra NATO-landene med størst innsats i 
Afghanistan, og fortrinnsvis i sørlige Afghanistan, kom 
det et økende krav om at alle NATO-land må bidra.

Balkan fortsatte å være et viktig område for 
diskusjonene. Det gjaldt den generelle situasjonen 
for sivile i krigsherjede områder, og status for 
Kosovo. På dagsordenen stod også fremdrift i 
arbeidet for medlemskap for de såkalte MAP-
landene, Kroatia, Makedonia og Albania, men også 
tilknytning til NATO av øvrige land videre østover 
i Svartehavsregionen, især Ukraina og Georgia. 
Forsamlingens medlemsland, herunder Norge, deltok 
videre med observatører under valget i Ukraina. 

Parlamentarikerforsamlingen fortsatte forsøk på 
å bedre samarbeidsformen med Russland og dets 

Et annet gjennomgående tema for Nordisk Råd 
i 2006 var deltakelsen i prosjektet Co-existence of 
Civilizations, et initiativ fra Huset Mandag Morgen i 
samarbeid med fremtredende danske organisasjoner 
og virksomheter. 

Co-existence Lab ble arrangert 5. og 6. september i 
København og videreført under sesjonen. Formålet er 
å fremme en god dialog og styrke positiv sameksistens 
på tvers av kulturer, verdier og religioner.

I Nordisk Råds Arbeidsprogram for 2006 ble det lagt 
særskilt vekt på å følge opp Nordisk Ministerråds 
arbeid med å redusere grensehindringer for næringsliv 
og personer som opererer eller arbeider i nordiske 
land. Nordisk Råds fem fagutvalg konsentrerte seg 
om et fåtall saker for derved å bedre e! ektiviteten og 
skape en tydeligere proÞ l i den voksende mengden av 
aktører og initiativ i regionen. 

Etter initiativ fra delegasjonen sendte Stortingets 
president brev til ti fagkomiteer i Stortinget. Brevet 
viste til at arbeidet i Nordisk Råd skal forankres best 
mulig i parlamentene og i fagkomiteene, og samtidig 
at arbeidet i de nasjonale fagkomiteene bør gjenspeiles 
i Nordisk Råds fagutvalg. De nasjonale komiteene ble 
også bedt om å være oppmerksomme på det norske 
formannskapsprogrammet i Nordisk Ministerråd for 
2006. Komiteene rapporterer tilbake til delegasjonen 
om sine nordiske aktiviteter. 

Norge hadde formannskapet i Nordisk Ministerråd 
i 2006. Regjeringens program for formannskapet 
betegnes Det nye Norden: Fornyelse og samarbeid i Nord-
Europa. Hovedprioriteringene er samarbeid i Europas 
nordområder, den nordiske velferdsmodellen samt 
kunnskap, fornyelse og verdiskaping. Delegasjonen har 
hatt et godt samarbeid med samarbeidsminister Heidi 
Grande Røys (SV) i året som gikk.

Den norske delegasjonen i Nordisk Råd ble i 2006 
ledet av Inge Lønning. Berit Brørby var nestleder. 
I forbindelse med delegasjonsmøtet 15.  juni 2006 
besluttet delegasjonen å utsette nominering av 
president for 2007 til møtet 18. september. På samme 
møte orienterte rådgiver Bjørn Andreassen, Nordisk 
sekretariat i Utenriksdepartementet, om oppfølgingen 
av Norges formannskapsprogram for Nordisk 
Ministerråd 2006.  Andreassen orienterte også om 
det Nordiske ungdomspanelet som ble initiert av 
det norske formannskapet. På delegasjonsmøtet i 
september ble DagÞ nn Høybråten nominert som 
norsk kandidat til Nordisk Råds president 2007. 

I januar ble det holdt et Barentsparlamentarikermøte. 
Det var en oppfølging av den andre Barentsparlamen-
tarikerkonferansen som ble arrangert i juni 2005.  

Stortingspresident Thorbjørn Jagland tar imot Russlands statsminister 
Mikhail YeÞ movich Fradkov i Vandrehallen.  Foto: K.A. Bratli.
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security in the OSCE region og vedtok blant annet 
resolusjoner om situasjonen på Balkan, kampen 
mot organisert kriminalitet i OSSE-området, og 
menneskehandel og barns situasjon. Ellers debatterte 
forsamlingen konß iktene i Transnistria og Nagorno 
Karabach og utviklingen i Afghanistan. Samarbeidet 
mellom OSSEs parlamentarikerforsamling og OSSE 
ved kontoret for demokrati og menneskerettigheter 
(ODIHR) sto sentralt også i 2006. Spesielt rolle-
fordeling, mandat og samarbeid i forbindelse 
med valgobservasjoner var aktuelle og sensitive 
tema. Göran Lennmarker fra Sverige ble valgt 
til forsamlingens president etter Alcee Hastings. 
Montenegro ble tatt opp som forsamlingens 56. 
medlemsland.

Medlemmer av den norske delegasjonen deltok på 
valgobservasjon i Ukraina og Hviterussland. Norsk 
innsats i 2006 rettet seg ellers i hovedsak mot Sentral-
Asia. Delegasjonen var på arbeidsbesøk i Kazakhstan i 
november med tanke på videre engasjement i denne 
regionen. Delegasjonens leder Morten Høglund 
ble valgt inn i arbeidsgruppen for Hviterussland. 
Delegasjonen deltok også på en konferanse om inn-
vandring på Malta i november. Under vintermøtet i 
Wien i februar ble det blant annet holdt innlegg om 
ytringsfrihet og religionsfrihet i lys av situasjonen 
som oppstod etter publiseringen av Mohammed-
tegningene. 

VEUs parlamentarikerforsamling (Vestunionen)

Den norske delegasjonen konsentrerte innsatsen 
om å sette nordområdespørsmålet på dagsorden. 
Det resulterte i at Stortinget vil være vertskap for et 

delegasjon, noe som stadig viser seg vanskelig blant 
annet på grunn av russernes frykt for NATO-
ekspansjon til tidligere sovjetrepublikker.

Forsamlingen fortsatte å legge vekt på gode relasjoner 
til og forståelse av landene i Midtøsten og Middel-
havsregionen, blant annet ved besøk og møter ved 
forsamlingens Middelhavskomité. Tematisk synes 
spørsmålet om energisikkerhet å ha befestet seg på 
forsamlingens agenda.

Den norske delegasjonen ble valgt inn med Jan 
Petersen som visepresident i forsamlingen,  Jan Arild 
Ellingsen som viseordstyrer for underkomité om ikke-
spredning av militærteknologi og Sverre Myrli som 
rapportør for underkomité for fremtidig sikkerhet og 
forsvarsevne.

Europarådets parlamentarikerforsamling

I 2006 Þ kk debatten om ulovlig frihetsberøvelse 
og transittß yvninger i Europarådets medlemsland 
stor oppmerksomhet. Denne debatten kom opp 
etter oppslag i media om at europeiske ß yplasser ble 
benyttet til transitt av fanger mistenkt for terror-
handlinger. Forsamlingen konkluderte med at dette 
forekom, og fordømte slik praksis som er i strid med 
den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 
Europarådets generalsekretær engasjerte seg også i 
denne prosessen og avkrevde regjeringene svar. 

Ytringsfrihet, religionsfrihet og toleranse var blant 
aktuelle temaer på dagsorden i lys av Mohammed-
tegningene og de reaksjonene de hadde forårsaket. 
Flere av sesjonene var preget av debatt omkring 
uavklarte spørsmål i forhold til EU. Forsamlingen sa 
seg blant annet kritisk til den planlagte opprettelsen 
av et nytt EU-organ for menneskerettigheter i 
Wien.  Andre viktige saker var utviklingen på Vest-
Balkan, inkludert situasjonen i Kosovo, Russlands 
økonomiske utvikling, situasjonen i Midtøsten og 
utviklingen i Tsjetsjenia. Den norske delegasjonen 
deltok aktivt i en lang rekke debatter blant annet om 
ytringsfrihet, familiepolitikk, forholdet til Russland, 
menneskehandel, migrasjonsspørsmål og Vest-Balkan. 
Europarådet lanserte i november sin kampanje mot 
vold mot kvinner. Her engasjerte delegasjonen seg 
aktivt, og en interpellasjon med påfølgende debatt 
ble organisert på Stortinget.  Andre medlemmer av 
delegasjonen engasjerte seg særlig aktivt i forbindelse 
med utviklingen i Tsjetsjenia og deltok på reise dit. 
Delegasjonsleder Per-Kristian Foss ble valgt som en av 
forsamlingens visepresidenter.

OSSEs parlamentarikerforsamling

Den 13. sommersesjonen fant i 2006 sted i Brussel. 
Den fokuserte på temaet Strengthening human 

Medlemmer av OSSE-delegasjonen i Almaty i Kazakstan, 
med Medeo-banen i bakgrunnen. Delegasjonsleder Morten 
Høglund, representantene Olav Gunnar Ballo, Sigvald 
Oppebøen Hansen og Trond Helleland og førstekonstulent 
Lisbeth Stock.  Foto: O.G. Ballo.
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møte om nordområdene på Svalbard våren 2007, og 
at delegasjonsleder Odd Einar Dørum ble valgt til å 
være co-rapportør for en VEU-rapport om samme 
spørsmål.

Sentralt på dagsordenen var fortsatt debatten rundt
europeisk forsvarsmateriell, herunder behovet for
samarbeid med USA. Sentralt stod også teknologi-
samarbeid med andre land, der blant andre Ukraina 
ble fremhevet på grunn av særskilt kompetanse 
innenfor satellitt-teknikk.

Den brede sikkerhetsagendaen ble diskutert, her-
under kampen mot terrorisme og spredning av 
masseødeleggelsesvåpen, regionale kriser og 
organisert kriminalitet. Forsamlingen la vekt på at 
man må bestrebe seg på å samarbeide med andre 
regionale og internasjonale organisasjoner. I det 
globale trusselbildet er det viktig å søke internasjonale 
politiske løsninger, men også å binde partene til 
internasjonale juridiske standarder, for eksempel 
ikke-spredningsrelaterte konvensjoner. I debatten om 
Midtøsten kom det frem mange til dels sprikende 
synspunkter, men generell enighet om at Europa har 
en rolle å spille når det gjelder å søke 
fredelige løsninger i regionen.

Engasjement av europeiske styrker i militære opera-
sjoner utenfor Europa ble diskutert blant annet i 
sammenheng med Afghanistan og DR Kongo, samt 
mulig engasjement i Sudan–Darfur.

Forsamlingen var opptatt av parlamentarikerens 
rolle når det gjelder å informere og skape debatt 
om sikkerhetspolitikk på den hjemlige arena. I den 
sammenheng påpekte ß ere at  VEU-forsamlingen er 
et godt utgangspunkt for utveksling av informasjon 
og synspunkter som kan og bør tas videre i nasjonale 
fora, herunder i det enkelte lands parlament.

IPU (Den interparlamentariske union)

IPUs ambisjoner om å knytte seg tettere til FN var 
et viktig tema for organisasjonen i 2006. Reform 
av IPU stod også sentralt, og henger sammen med 
spørsmålet om IPUs fremtidige forhold til FN. IPU 
ønsker å utgjøre et parlamentarisk forum som kan gi 
mer demokratisk legitimitet til FN. Spørsmålet om 
demokrati og manglende parlamentarisk innß ytelse 
i viktige internasjonale prosesser og organer er et 
generelt tema, som også berører FN. IPU vil kunne 
utgjøre et slik parlamentarisk forum for FN. Dette er 
blitt vurdert som ledd i reformen av FN.

IPU og FN arrangerer parlamentarisk høring i til-
knytning til FNs generalforsamling hver høst. 
Stortingets IPU-delegasjon var representert ved dele-
gasjonsleder Finn Martin Vallersnes under denne 
høringen høsten 2006. 

Under IPUs vårsesjon i Nairobi dominerte debatten 
om karikaturtegningene av profeten Mohammed 
og respekt for religioner. Det forelå ß ere forslag om 
å debattere denne saken som hastetema, særlig fra 
den arabiske verden. I stedet ble det vedtatt å drøfte 
sult- og tørkekatastrofer i Afrika som hastetema på 
denne sesjonen, som fant sted i Nairobi mens det var 
tørkekatastrofe på Afrikas horn og i Nord-Kenya. De 
øvrige hovedtemaene gjaldt håndvåpen, miljø og vold 
mot kvinner. 

Nord-Koreas atomprøvesprenging kort tid før høst-
sesjonen ble valgt til hastetema etter avstemning på 
den sesjonen. De andre resolusjonstemaene gjaldt 
energisikkerhet og terrorisme, tusenårsmålene og 
forsvunne personer. 

IPUs menneskerettighetskomité består av parlamen-
tarikere fra IPUs medlemsland. Komiteen behandler 
saker vedrørende parlamentarikerkolleger som er 
fengslet, drept eller bortført av politiske årsaker. 
Komiteen kontakter myndighetene i de aktuelle 
landene for å få opplysninger, begrunnelser og 
medvirke til løsning av sakene. 

Under hver sesjon gjennomgår komiteen alle 
sine saker. En ny sak under vårsesjonen gjaldt en 
Þ lippinsk parlamentariker fra fjorårets vertsland for 
IPUs hovedkonferanse, og blant de nye sakene under 
høstsesjonen var Israels fengsling av 24 Hamas-
parlamentarikere (inkludert parlamentspresidenten) 
i den palestinske lovgivende forsamling, PLC. Blant 
saker som så ut til å Þ nne en positiv løsning, var en 
sak fra Mongolia Parlamentet i Mongolia vil, dels
med Þ nansiell støtte fra medlemmer av IPU, nedsette 
en undersøkelseskommisjon i forbindelse med drapet 
på en mongolsk parlamentariker i 1998.

I forbindelse med vårsesjonen i Nairobi hadde 
Stortingets IPU-delegasjon et program etter kon-
feransen, knyttet til samarbeid mellom Norge og 
Kenya. Delegasjonen besøkte et norsk mikro-
Þ nansprosjekt i Nairobi-slummen, og hadde møte 
med menneskerettighetsforkjempere i Kenya, FNs 
befolkningsprogram og FNs miljøprogram (UNEP). I 
tillegg besøkte IPU-delegasjonen en norskeid safari-
camp i Masai Mara som baserer seg på økoturisme-
prinsipper.

Parlamentarikerdelegasjonen til EFTA og EØS

Det har vært seks møter i EFTA/EØS-parla-
mentarikerkomiteene i 2006. I tilknytning til disse 
møtene 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, nordområdepolitikk og 
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EFTAs forbindelser med ”tredjeland”, det vil si land 
EFTA har frihandelsavtaler eller frihandelserklæringer 
med.

Resolusjonstemaene i 2006 var blant annet energi- og 
miljøspørsmål i nordområdene, EØS-årsrapporten for 
foregående år, gjennomføring av EØS-regelverk og 
erfaringer med EØS-utvidelsen i 2004.

Delegasjonen for forbindelser med 
Europaparlamentet

Det avholdes ett møte i året i den bilaterale komiteen 
for kontakter med Europaparlamentet, vekselsvis i 
Norge og i et EU-land. I 2006 fant dette møtet sted 
i Oslo 20. juni. Den norske delegasjonen har 12 
medlemmer fra utenrikskomiteen.

Hovedtemaene for møtet var nordområdepolitikk, 
EUs nordlige dimensjon og forholdet til Russland, 
forbindelser mellom Norge og EU, EU/EØS-
utvidelsen og EUs naboskapspolitikk, energi- og 
miljøpolitikk i Norge og EU, og sjøfarts- og Þ skeri-
politikk i Norge og EU.

Annen internasjonal virksomhet
Nordisk Råds delegasjon koordinerer også det 
parlamentariske samarbeidet om Arktis, Barents-
området, Østersjøområdet og Vestnorden. 

Arktisk parlamentarisk samarbeid

Den arktiske parlamentariske samarbeidskomité er et 
motstykke til regjeringssamarbeidet i Arktisk Råd. 
Stortinget har ett medlem og én suppleant i komiteen. 
I komiteen er det representanter for de nordiske land, 
Europaparlamentet, Russland, USA, Canada og ur-
befolkningsgrupper.  Viktige temaer er klimaendringer 
i Arktis, levevilkår i de arktiske områdene, bruk av 
IKT i Arktis samt bærekraftig økonomisk aktivitet 
i Arktis. I 2006 har arbeidet vært konsentrert om 
forberedelser til Den sjuende arktiske parlamentariske 
konferansen som ble arrangert i Kiruna 2.–4. august. 
Nordisk Råd var representert ved Ole Stavad, 
president, og Rannveig Gudmundsdottir.

Arktisk parlamentarisk komité var representert på 
møtene i embetsmannskomiteen for Arktisk Råd i 
Syktyvkar 26.–27. april 2006. Hill-Marta Solberg 
ble gjenvalgt som leder av komiteen 4. august. Siden 
februar 2006 har sekretariatsfunksjonen for komiteen 
vært i Stortinget. Norge overtok formannskapet i 
Arktisk Råd etter Russland i oktober 2006.

Parlamentarisk Østersjøsamarbeid

Til å forberede og følge opp de årlige parlamentariske 
Østersjøkonferansene, er det etablert en fast parla-
mentarikerkomité. De nordiske parlamentene er 
representert i komiteen ved to representanter fra 
Nordisk Råd. 

Den faste parlamentariske østersjøkomité ble opp-
rettet i januar 2006. Rådets president representerte 
Nordisk Råd på en rundbordskonferanse om den 
nordlige dimensjon som Den faste parlamentariker-
komité for Østersjøsamarbeidet arrangerte i 
København 30. januar 2006.

I januar 2006 ble det arrangert en rundebords-
konferanse i regi av Den utvidede faste parlamen-
tariske østersjøkomité. Fra Stortinget deltok Asmund 
Kristo! ersen. Hovedformålet med møtet var å få en 
rapport fra formannskapet i Østersjørådet og anled-
ning for parlamentarikerne til å stille spørsmål til 
regjeringssiden. Det er Island som har formannskapet 
i Østersjørådet. 

Den faste parlamentariske østersjøkomité opprettet 
i januar 2006 en arbeidsgruppe som ser på over-
gjødsling i Østersjøen.  Arbeidsgruppen ledes av 
Asmund Kristo! ersen og skal avlevere rapport på 
Østersjøkonferansen i Berlin 2007. Det har vært tre 
møter i arbeidsgruppen, inkludert en konferanse på 
Åland i august 2006, der målet var å ß ytte diskusjonen
fra utredning til policy-formuleringer. På Østersjø-
konferansen i Reykjavik i september 2006 presenterte 
Asmund Kristo! ersen er midtveisrapport fra arbeids-
gruppen.

Kristo! ersen var i august 2006 også invitert deltaker 
på to konferanser på Gotland. Den ene konferansen 
var initiert av lenshøvdingen på Gotland. Her 
presenterte Kristo! ersen arbeidsgruppens seneste 
arbeid. Han talte også på konferansen Prosperity 
and Sustainability in the Baltic Sea Region. Sveriges 
statsminister Gøran Persson var vert for denne 
konferansen. 

Vestnordisk samarbeid

Island, Færøyene og Grønland har siden 1985 hatt 
et parlamentarisk samarbeid i Vestnordisk Råd. 
Stortinget har hatt kontakt med dette organet siden 
2003. Stortinget var representert med Sigrun Eng 
og Gunn Olsen på Vestnordisk Råds temakonferanse 
på Grønland om turisme. Presidentskapet har vært 
representert på Rådets årsmøte siden 2003. På 
Færøyene i august 2006 deltok Olav Gunnar Ballo. 
Kontrollkomiteen i Nordisk Råd hadde dette året 
som hovedoppgave å kontrollere samarbeidet med 
Vest-Norden.
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MiniTinget 

2006 var første hele driftsår etter at MiniTinget, 
Stortingets lærings- og opplevelsessenter, ble 
høytidelig åpnet av stortingspresident Jørgen Kosmo 
20. september 2005. Våren 2006 var senteret godt 
besøkt, og fra høsten var det tilnærmet fullt. 

Senteret har fått svært god mottakelse av brukerne, 
som er elever og lærere i videregående skoler. Ung-
dommene gir uttrykk for økt kunnskap om vårt 
demokratiske styresett og forståelse for at engasjement 
nytter. I 2006 ble det avviklet 134 spill, og cirka 3 500
elever deltok. Elevene kom fra 14 fylker, men naturlig 
nok var det ß est fra Oslo, Akershus, Østfold og 
Buskerud. 
 
Flere aviser har skrevet svært positivt om senteret, og 
regionavisene laget gjennomgående store oppslag. 
En journalist fra Aftenposten deltok selv i rollespillet, 
og konkluderte med at senteret var et ”fascinerende 
kræsjkurs i demokrati og samfunnsansvar”. I hvert 
spill avgjør de unge representantene regjeringen 
Fuglesangs skjebne etter kabinettsspørsmål,  117 
ganger ble regjeringen felt, bare 17 ganger Þ kk den 
bli sittende.

Det var generelt stor interesse for senteret, og det ble 
holdt en rekke presentasjoner for ulike etater, andre 
lands parlamenter, organisasjoner, vitensentre med 
videre.

Økonomisk støtteordning

Presidentskapet vedtok 6. oktober å innføre en 
ordning med økonomisk støtte til grupper i 

videregående skole for å besøke MiniTinget. De som 
søker, må kunne dokumentere at faktisk reiseutgift 
per elev overstiger egenandelen på 400 kroner. 
Støtten (totalt 500 000 kroner per halvår) gis etter 
begrunnet søknad og med geograÞ sk fordeling på 
to soner med inntil henholdsvis 750 og 1500 kroner 
i støtte per elev. Grong videregående skole i Nord-
Trøndelag var den første skolen som mottok støtte 
høsten 2006. Ordningen skal evalueres høsten 2007.

Hovedregister for valgperioden 2001–2005

Deler av hovedregisteret til Stortingsforhandlinger 
produseres nå elektronisk ved hjelp av Stortingets 
EPOS-system og som et biprodukt av de årlige 
sesjonsregistrene (9. del til Stortingsforhandlinger). 
Det elektroniske produksjonsopplegget gjør at 
hovedregisteret produseres på kortere tid, med en 
bedre kvalitet og til en langt lavere kostnad enn 
tidligere. Hovedregisteret for 2001–2005 er på 1821 
sider, og ble levert fra trykkeriet i mai 2006.

Avgradering av referater

Stortinget innførte i 1995 et reglement for av-
gradering av møtereferater og innstillinger i saker 
behandlet for lukkede dører, og referater fra møter 
i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen. 
Reglementet bestemmer at hemmelige dokumenter 
og referater fra møter for lukkede dører i Stortinget 
og i den utvidede utenrikskomiteen skal ”vurderes 
for avgradering etter 30 år”. Videre heter det at det 
skal ”innhentes uttalelse om avgraderingsspørsmålet 

Annen utadrettet virksomhet

Stortingets fasade utenfor stortingssalen i MiniTinget. Foto: Y. Haugen
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for alle den første mandagen i hver måned, dels som 
forhåndsbestilte vandringer for grupper de mellom-
liggende mandagene. I prøveåret ble det gjennomført 
i alt 20 vandringer med svært gode tilbakemeldinger. 
Presidentskapet besluttet derfor at ordningen skulle 
fortsette. 

Kulturnatten

15. september ble det for andre gang arrangert 
kulturnatt i Oslo. Stortinget kunne tilby omvisninger 
i stortingsbygningen og kunstvandringer i tidsrommet 
kl 17–23.

I alt 568 personer besøkte Stortinget denne kvelden, 
og på det meste var seks grupper inne samtidig. Det 
var atskillig ß ere utenlandske turister enn i fjor, da 
arrangementet gikk 3. juni. (Se Tall som taler for 
detaljer.)

Eidsvolls plass

Det har vært stor aktivitet og mange markeringer på 
Eidsvolls plass i 2006, fra politiske demonstrasjoner 
og markeringer til arrangementer som Dyrsku’n 
Arrangement med CowParade. Det ble i den forbindelse 
utplassert tre glassÞ berkuer i naturlig størrelse og 
en levende ku. Under Barnerettsdagene høsten 
2006 hadde Kirkens Nødhjelp og Redd Barna 
i tre uker en talerstol på Eidsvolls plass som 
barn kunne bruke som Speakers Corner. Blant de 
mange andre arrangementene Eidsvolls plass ble 
brukt til dette året er Sentrumsløpet, markering 
av Dansens Dag, markering av Krystallnatten og 
utplassering av kunstverk i samarbeid med Norsk 
Billedhoggerforening. 

fra det aktuelle fagdepartement, eventuelt Stats-
ministerens kontor. Utvalget til å gjennomgå saker 
behandlet for lukkede dører legger frem tilråding for 
Presidentskapet.”

Etter 1965 er kun et fåtall saker behandlet for lukkede 
dører i Stortinget, og forholdsvis få møter er avholdt 
i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen. 
Stortingsarkivaren har derfor vurdert det som rasjo-
nelt å samle avgraderingsarbeidet i perioder på 5 år. 
I tråd med dette, og etter tilråding fra Stortingets 
nedgraderingsutvalg, ble referater fra lukkede møter 
i Stortinget med tilhørende dokumenter, og referater
 fra møter i den utvidede utenriks- og konstitusjons-
komiteen for årene 1971–1975, avgradert av 
presidentskapet 8. juni 2006. 

”Stortinget i ditt folkebibliotek”

Stortingsbiblioteket startet i 2006 et prøveprosjekt 
i samarbeid med Þ re folkebibliotek, i Kristiansand, 
Stavanger, Tønsberg/Nøtterøy og Trondheim. Mål-
settingen er å heve kunnskapen ute i bibliotekene 
om Stortingets arbeid og Stortingets og Regjeringens 
publikasjoner, slik at bibliotekarer i større grad kan 
veilede brukere i å Þ nne fram i publikasjonene. 
Prosjektet videreføres med folkebibliotekene i 
Tønsberg/Nøtterøy og Trondheim.
 

Evaluering av kunstvandringene 

Da Stortinget introduserte kunstvandringer som nytt
tilbud til publikum i juni 2005, var det med den for-
utsetningen at tilbudet skulle evalueres etter ett år. 
Vandringene ble dels gjennomført som åpne tilbud 

Eivind Tokjelsson forteller de kunstinteresserte litt om Egelands maleri ”Frhihetens søstre”. Foto: E.R. Tømte.
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Etiske retningslinjer
Med etikk som hovedtema markerte lederseminaret 
på Leangkollen i januar 2006 den formelle starten 
på arbeidet med å utarbeide etiske retningslinjer for 
Stortingets administrasjon. Disse retningslinjene er 
ment å være et normgivende og felles verdigrunnlag 
for hvordan administrasjonen skal opptre og handle 
i ulike sammenhenger – verdier som har sitt 
utgangspunkt i allmenngyldige etiske prinsipper 
som er viktige for å skape og bevare en sunn og god 
bedriftskultur. Et forslag fra stabsmøtet bygget på de 
retningslinjene som er vedtatt for staten, men tilpasset 
Stortingets behov. Innledere på lederseminaret var 
lagdommer Anne Mette Dyrnes og Diakonhøyskolens 
Einar Aadland. 

Etter lederseminaret ble stabsmøtets forslag til etiske 
retningslinjer gjennomgått og drøftet med de ansatte 
i den enkelte seksjon/tjenesteenhet. Medarbeidere 
og tjenestemannsorganisasjonene ble oppfordret til å 
involvere seg, og kom med en god del innspill.

På bakgrunn av dette nedsatte stabsmøtet en 
redaksjonsgruppe med representanter for avdelingene 
og organisasjonene til å gjennomgå alle innspillene og 
sy det hele sammen. Det endelige produktet, Etiske 
retningslinjer for Stortingets administrasjon, ble sendt ut til 
alle ansatte, og prosessen ble avsluttet med et allmøte 
16. oktober der Henrik Syse innledet om etikk.

Bokmarked

Stortingsbibliotekets hittil største bokmarked fant 
sted 10. og 11. oktober 2006. Cirka 1 500 bøker og 
kart ble solgt og brakte inn rundt 7 500 kroner. Disse 
pengene kan ikke brukes av Stortingsbiblioteket selv, 
og de går derfor vanligvis rett inn i statskassen. I tråd 
med § 10 i Stortingets instruks om utrangering av 
materiell fremgår det imidlertid at slikt materiell kan 
overdras vederlagsfritt til ideelle organisasjoner. Da en 
ideell organisasjon antas å kunne ha bedre bruk for 
penger enn utrangerte bøker med marginal salgsverdi, 
gav Stortingets direktør samtykke til at inntektene 
av bokmarkedet kunne gis til en ideell organisasjon. 
I dette tilfellet var det Leger uten grenser som Þ kk 
bokpengene.

Utvidet bilpark
I august ble bilparken utvidet fra tre til Þ re biler, slik 
at biltjenesten nå har en reservebil. Dette har bidratt 
til økt ß eksibilitet i tjenesten og i organiseringen av 
den.

Mac-utstyr til graÞ sk arbeid

Hustrykkeriet introduserte Mac i maskinparken sin og 

tok i bruk Þ re Mac arbeidsstasjoner med en gigabit 
arbeidslinje og en egen server til back-up.

HMS og IA

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

Stortingets administrasjon skal fremme et best 
mulig arbeidsmiljø. Det er etablert ordninger som 
skal bidra til at den enkeltes helse og sikkerhet 
ivaretas, herunder internkontroll/HMS-system 
og helse- og arbeidsmiljøundersøkelser i regi av 
bedriftshelsetjenesten. 

I 2006 ble det avholdt Þ re møter i Arbeidsmiljø-
utvalget der aktuelle arbeidsmiljøsaker ble diskutert. 
Stortingets administrasjon har et tilretteleggingsutvalg 
som en del av det systematiske arbeidet med opp-
følging av sykefravær. Det er utarbeidet rutiner 
som fastsetter hvordan slike saker skal behandles, 
hvem som er ansvarlig for hvilke tiltak, og hvordan 
resultatene skal følges opp. 

Stortinget som overgangsarbeidsplass 

Samarbeidet med Fontenehuset i Oslo om 
tiltaksplasser er videreført i 2006. Fontenehuset 

Intern virksomhet

Stort oppmøte ved bibliotekets bokutsalg 2006. Foto: Y. 
Haugen.
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er et klubbhus for mennesker med psykiatriske 
sykdomshistorier. Formålet er å bidra til at med-
lemmene kan komme tilbake i arbeid eller studier. I 
løpet av 2006 har Þ re av Fontenehusets medlemmer 
hatt arbeid i Hustrykkeriet, Kafeteriaseksjonen og 
Husøkonomseksjonen. 

Opplæring og kurs for representanter og ansatte

Se Tall som taler for detaljer omkring de faste kursene.

Språkundervisning og annen opplæring fra 

personalseksjonen

I 2006 ble det opprettet en stilling som språk-
konsulent i engelsk, og fra og med høsten 2006 overtok 
språkkonsulenten all intern engelskundervisning 
for representanter og ansatte. I alt 10 representanter 
benyttet seg av tilbudet om én–til–én-undervisning i 
engelsk, tysk, fransk eller spansk i løpet av året. 

Det ble gjennomført et internt Þ redagers skredder-
sydd engelskkurs for 10 representanter i januar. 

I sommerferieperioden deltok 20 representanter på 
individuelle språkkurs i England, Frankrike, Spania 
og Tyskland. I tillegg ble det arrangert intensive 
engelskkurs i Bath med ni deltakere og i Canterbury 
med syv deltakere. Betjentseksjonens omvisergruppe 
deltok på et skreddersydd engelskkurs i september.

En tverrfaglig gruppe med Þ re ansatte deltok på et 
intensivt Þ redagers franskkurs også i september. 
Skrivetreningskurs i januar og februar hadde nærmere 
30 deltakere. I løpet av året deltok drøyt 150 ansatte 
på seminar om arbeidsglede og kommunikasjon. 

Risikovurdering 

Stortingets administrasjon har utarbeidet og testet en 
metode for risikovurdering etter en metodikk utviklet 
av Statens senter for økonomistyring. 

Stortinget testet metoden i tre testgrupper. 
Testgruppene identiÞ serte selv hendelser som truet 
måloppnåelse og vurderte dem ut fra konsekvens og 
sannsynlighet. Risikoene ble fremstilt i en rapport 
ledsaget av et graÞ sk bilde med handlingsplaner. 
Tilbakemeldingene fra brukerne er gjennomgående 
gode, og administrasjonen tar sikte på å tilpasse og 
innføre metodikken gradvis i 2007 og 2008. 

Forberedelser til omlegging av arbeidsprosesser 

Referentarbeidet

Referentseksjonen nedsatte en arbeidsgruppe 
som på fritt grunnlag skulle diskutere andre måter 
å arbeide på i fremtiden. Gruppen leverte sin 
rapport 1. desember 2006. Rapporten inneholder 
mange spørsmål og tanker om blant annet 
stenograÞ ens fremtid, kvaliÞ kasjonskrav, tidsfrister og 
publiseringsprosess, som det må arbeides videre med 
før noe av det eventuelt kan realiseres.

Elektronisk arkiv

I oktober 2006 startet arkivmedarbeiderne i 
Stortingets arkivtjeneste et selvstudium i elektronisk 
arkiv. Det er et ledd i forberedelsen til at Stortinget 
med tiden vil gå over til elektronisk saksbehandling og 
arkivering. Pensum er det samme som Arkivakademiet 
og Universitetet i Oslo benytter i fagstudiemodulene 
Elektronisk arkiv.

Matpakkeseminarer

Det ble avholdt ni såkalte matpakkeseminarer, 
der fagfolk blir invitert til å innlede om aktuelle 
temaer. Emner for seminarene har blant annet vært 
utvikling i norsk politisk retorikk, tysk utenriks- og 
sikkerhetspolitikk, klimakvoter og kraftmarkedet. 
Seminarene er åpne for alle representanter og ansatte. 

Utredningsseksjonens skriftserie Perspektiv økte 
med tre utgivelser i 2006, om hvordan EU-saker 
behandles i de nordiske landenes parlamenter, om 
grunnlovsbeskyttelse av menneskerettigheter i 
OECD-området og om arbeidstakeres mobilitet 
under EØS-reglene om fri bevegelighet for tjenester. 
Disse notatene gjøres allment tilgjengelig. 

I tillegg til de faste medarbeiderne Þ kk seksjonen 
for første gang en studentstipendiat fra Det juridiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fra matpakkeseminaret 14. februar om blasfemi og ytringsfrihet. 
Foto: K. Klynderud
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rådet har til behandling. Arbeiderpartiet har to 
representanter, mens FrP, H, SV, KrF, Sp og V har én 
representant hver.

Utvalg for kunstnerisk utsmykking i Stortinget

Møte i kunstutvalget, med Gro Vilberg og Inger L. Figved 
fra Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen. Foto: K. 
Klynderud

Presidentskapet oppnevnte nytt Utvalg for 
kunstnerisk utsmykning i Stortinget for valgperioden: 
•  Stortingets visepresident Carl I. Hagen
•  Lagtingets president Inge Lønning
•  Odelstingets president Berit Brørby 
•  fagekspert på klassisk kunst Sidsel Helliesen 
•  fagekspert på samtidskunst Eva Klerck Gange
 
De to siste er ansatt i Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. Inge Lønning er leder av 
utvalget. Sekretariatet ligger i Informasjons- og 
dokumentasjonsavdelingen. 

Blant de oppgavene presidentskapet har bedt utvalget 
prioritere er
-  en totalgjennomgang av plassert og ikke plassert  
 kunst, med en vurdering av områder der   
 utsmykning er ønskelig 
-  en plan for oppgradering av Statsrådssalen med  
 forværelse
-  en vurdering av forholdet mellom norsk og  
 utenlandsk 
   kunst i Stortinget.

Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Pensjonsordningen administreres av et styre på 
fem medlemmer valgt av og blant Stortingets 
representanter for Þ 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. (Se også Tall som taler 
for detaljer fra styrets behandling.)

Utvalg, råd og foreninger

Boligkomiteen og Stortingets tjenesteboliger

Boligkomiteen er et rådgivende organ for Stortingets 
presidentskap i boligspørsmål. Den fordeler leilig-
heter blant stortingsrepresentantene og kan foreslå 
endringer i tildelingsreglene. For inneværende 
stortingsperiode har presidentskapet oppnevnt 
følgende medlemmer:

•  Signe Øye, A, leder
•  Jon Jæger Gåsvatn, FrP, nestleder
•  Bent Høye, H
•  Line Henriette Holten Hjemdal, KrF
•  Inger Enger, Sp
•  Magnar Bergo, SV
•  Gunvald Ludvigsen, V

Komiteen avholdt fem møter i 2006, fordelte 
15 tjenesteboliger og utarbeidet forslag til nye 
tildelingsregler. I de nye reglene, som presidentskapet 
vedtok 30. november, er kravet til avstand mellom 
hjem og Stortinget for å få rett til tjenestebolig 
endret fra 40 km i luftlinje til 40 km i kjørelengde. 
I tillegg er det åpnet for å ta andre hensyn enn bare 
ansiennitet ved fordeling av toromsleiligheter. 

Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter 
ledes av Arve Berg og hadde 230 medlemmer i 
2006. Årsmøtet med etterfølgende middag gitt av 
presidentskapet ble holdt i april. I forbindelse med 
årsmøtet ble det arrangert en utß ukt til Kartverket 
og Hringariki kulturpark. For øvrig ble det arrangert 
en tur til Praha i oktober der 46 medlemmer deltok, 
og et medlemsmøte i tillegg til tre styremøter. 
Forvaltningsavdelingen bistår foreningens sekretær. 

IKT-rådet

Stortingets IKT-råd har en rådgivende og initierende
rolle overfor Stortingets administrative ledelse i alle
viktige IKT-saker i Stortinget. IKT-rådet består 
av avdelingssjef for Drifts- og serviceavdelingen 
(leder), Þ re representanter fra gruppesekretariatene, 
avdelingssjef for Informasjons- og dokumentasjons-
avdelingen, en representant for de ansattes organisa-
sjoner og IKT-koordinator. Lederne for Teknisk 
seksjon og IKT-seksjonen møter ved behov i IKT-
rådet for å gjøre rede for saker som skal behandles.

IKT-referansegruppen

IKT-referansegruppen består av åtte 
stortingsrepresentanter. Gruppen skal kunne uttale 
seg i alle IKT-spørsmål som har betydning for 
representantenes arbeidssituasjon. Den deltar i 
eventuelle spørreundersøkelser relatert til IKT og 
benyttes som høringsorgan i de saker som IKT-
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mikrobølgeovn og kjøleskap, servise og bestikk. 
Oppholdsrommet er utstyrt med to PC-er, TV 
og DVD-spiller, Þ lmer, bøker, tegnesaker, store 
legoklosser og puteklosser. Det er innredet et 
arbeidsrom i Løvehulen med telefon og PC koblet 
til Stortingets datanett for den som har tilsyn med 
barna. Fra arbeidsrommet er det godt innsyn til 
oppholds- og hvilerom. For alle som benytter tilbudet 
om opphold i Løvehulen, gjelder Løvehuleloven, som 
henger oppslått i garderoben.

Idrett og trim

Stortingets Holmenkollrenn ble arrangert torsdag 
9. mars i samarbeid med Skiforeningen i godt 
vær og med ß otte løyper for de 115 som fullførte 
rennet. Klubbmesterskapet i langrenn ble arrangert 
tirsdag 14. februar med 23 deltakere. Det nordiske 
parlamentsmesterskapet i langrenn ble arrangert på 
Svalbard 5.–8. mars, og idrettslaget stilte med 24 
deltakere.

Alpin- og telemarkkurs ble avholdt med henholdsvis 
12 og 10 deltakere over Þ re kvelder ved Tryvann. Syv 
personer deltok på et totimers kurs i skøyteteknikk i 
Holmenkollen skiarena i mars.

Golfgruppen hadde et høyt aktivitetsnivå også i 
2006, med blant annet sesongstart i Slussen i Sverige. 
For andre gang deltok Stortinget i Europeisk 
Parlamentsmesterskap i golf, som i år ble arrangert 
13.–17. juli i Slovenia. Stortinget var representert med 
syv deltakere. 

Treningslokalene i kjelleren har blitt godt brukt, med 
innebandy, fotball, trim, dansekurs og styrketrening.
Det nye treningstilbudet, Boot Camp Stortinget, som ble 
startet høsten 2005, ble videreført frem til sommeren.

Stortingets lønnskommisjon

Stortinget har oppnevnt en lønnskommisjon som 
med Stortingets samtykke gir innstilling om den 
årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene 
og regjeringens medlemmer. I henhold til nye 
retningslinjer er innstillingen begrunnet. Stortinget 
vedtok godtgjørelser i overensstemmelse med 
kommisjonens innstilling. Lønnskommisjonen består 
av tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster 
(leder), professor Fredrik Engelstad og lagdommer 
Regine Ramm Bjerke (midlertidig oppnevnt for 
Berit Fosheim). Forvaltningsavdelingen ivaretar 
sekretærfunksjonen for lønnskommisjonen.

Velferdstiltak

Stortingets sommerutß ukt

10. juni 2006 gikk Stortingets sommerutß ukt til 
Oscarsborg festning. Bortimot 100 ansatte hadde satt 
av dagen, og de som var med, Þ kk en Þ n dag med 
mange aktiviteter, god mat og godt vær.  Arrangør var 
arbeidsmiljøutvalgets arrangementskomité.

Løvehulen

Lekerommet Løvehulen åpnet 1. desember 2006 
og er Stortingets tilbud til barn som må være med 
foreldrene på jobb (for eksempel ved kveldsmøter). 
Løvehulen ligger under Wessels plass og er et 
ubemannet tilbud der foreldrene selv må sørge for 
nødvendig tilsyn. Dette er først og fremst et tilbud til 
representantenes barn, men er også åpent for barn av 
ansatte når arbeidssituasjonen krever det.

Løvehulen består av garderobe, hvilerom med 
madrasser/turnmatter, toalett med stelleplass og et 
oppholdsrom med kjøkkenkrok og kokemuligheter, 

Flott vær preget utß ukten på Oscarsborg festning. Foto: A. Olset.
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Informasjons- og IKT-strategien 2004–2008  
Nye strategier for informasjon og IKT (informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi) ble videreført innenfor 
de åtte handlingsområdene (besluttet av Stortingets 
presidentskap i 2004):

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

 2. Videreutvikle stortinget.no 

 3. Tilrettelegge øvrig ekstern    
  informasjonsvirksomhet overfor ulike   
  målgrupper

 4. Videreutvikle Løveporten (intranettet)

 5. Ska! e gode mobile løsninger (pc- og   
  telefonløsninger)

 6. Anska! e og revidere elektroniske systemer

 7. Etablere daglig dokumentlager

 8. Oppnå mer strømlinjet dokumentproduksjon

I 2006 ble oppgavene under område tre sluttført som 
prosjekt og videreført i linjeorganisasjonen. I året 
for tiårsmarkeringen av Stortingets internettsider 
ble det arbeidet med å skissere krav til en ny 
publiseringsløsning som skal gi en bedre organisering 
av sto! et på stortinget.no, en mer intuitiv struktur for 
brukerne basert på emner, og bedre tilgjengelighet for 
synshemmede.  Anbudsrunde for en slik løsning ble 
forberedt. Løveporten Þ kk bedre søkefunksjonalitet, 
som etter hvert også ble overført til stortinget.no. 
Det ble gjort en innsats for å avklare hvem som har 
ansvar for hvilke av Stortingets elektroniske støtte-
systemer, og hva dette ansvaret innebærer. I 
kjølvannet av dette utlyste Stortingsbiblioteket 

tilbudskonkurranse om nytt biblioteksystem, og i 
desember ble det skrevet kontrakt med Bibliotekenes 
IT-senter AS om systemet Aleph.

Web-utvikling

Løveporten

Arbeidet med å konvertere programvaren som styrer 
Løveporten, ble sluttført i løpet av våren. En egen 
portal for komiteene er utviklet og ble satt i pilot med 
to komiteer høsten 2006.

Stortinget.no

Det er laget et nytt system for å registrere og 
presentere høringer på Internett, og et nytt 
søkegrensesnitt for å søke i fulltekstdokumentene. 
De mange ”gamle” søkene er samlet i ett fritekstsøk 
i dokumenter og publikasjoner fra Regjeringen og 
Stortinget. 

For å sikre at henvendelser til representanter, partier, 
komiteer og administrasjonen kommer frem til 
behandling, er det utviklet og lagt ut kontaktskjema 
på stortinget.no. Dette forhindrer også at viktig e-post 
til representantene drukner i såkalt spam. 

Quiz på tinget.no

En stortings-quiz ble utviklet for tinget.no, Stortingets 
nettsider for ungdom. Quizen legges ut til publikum i 
januar i 2007.

Oppgradering av kapasitet i lokalnettet

Store deler av utstyret i lokalnettet er i løpet av 
året skiftet ut og erstattet med utstyr som gir 

IKT og informasjonsß yt

En morsom og utfordrende stortings-quiz ble utviklet for Tinget.no. Foto: Y. Haugen
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den kapasiteten og funksjonaliteten som vil være 
nødvendig i de nærmeste årene.

Ny tilgang til Internett

Det er etablert en løsning for tilgang til Internett med 
vekt på uavhengighet, ß eksibilitet og tilgjengelighet. 
Kapasiteten er økt fra åtte Mb/sek til 2 x 40 Mb/s. 

Trådløse soner

Forholdene er også lagt til rette for å tilby tjenester 
til eksterne brukere, blant annet mulighet til å 
etablere sikre, trådløse soner. Testing av løsningen ble 
gjennomført høsten 2006 og ventes satt i produksjon 
i januar 2007.

Radioserver
Vinteren 2006 ble det satt i drift et nytt system for 
formidling av radioprogrammer via PC.

Utviklingsprosjekter

Utviklingsgruppen har også innført nye tiltak for å 
kvalitetssikre utviklingsprosessen. Dette har resultert 
blant annet i en håndbok som beskriver hele 
prosessen, hvilke trinn man skal igjennom og ß ere 
sjekklister. 

I løpet av høsten ble Microsoft Visual Studio 
2005 og Team Foundation Server tatt i bruk som 
utviklingsverktøy. Dette har ingen direkte virkning 
for brukerne, men letter arbeidet for utviklerne, 

ikke minst når det gjelder kildekontroll. Bruk 
av oppgavekontroll gjør det enklere å følge en 
arbeidsoppgave gjennom hele utviklingsløpet.

Første halvår ble det foretatt en rydding av 
e-postadresser og lagringsområdene F:\ og G:\. 

Stortingets bygningsmasse er gammel, og det er 
hvert år nødvendig med utbedringer og omfattende 
vedlikehold. En stor utfordring ligger i å få de 
gamle bygningene til å fungere som moderne 
kontorbygg med alle nødvendige fasiliteter. Det 
har ikke vært mulig å plassere alle funksjoner 
sentralt. Dette er bakgrunnen for en utredning i 
samarbeid med Riksantikvaren om utnyttelse av de 
åpne gårdsrommene mellom stortingsbygningen 
og tilbygget mot Akersgaten, blant annet til nytt 
postomdelingssenter.

Driftsprosjekter
Det ble gjennomført mange prosjekter i IKT-
seksjonens driftsgruppe i 2006. Det største 
prosjektet var anska! else av ny datalagringsløsning 
og ombygging av datarommet i Stortinget. Det nye 
lagringssystemet gir plass til å lagre 8.25 TeraByte, 
eller 8 250 000 000 000 bokstaver eller tegn. Dette 
tilsvarer cirka 330 millioner tettskrevne A4-sider med 
tekst.  Andre, mer utadrettede prosjekter var bistand 
til etableringen av ny vaktsentral, oppgradering av 
regnskapsserveren og innføring av nytt system hos 
Bedriftshelsetjenesten.

Ernst Rojahn sjekker den nye datalagringsløsningen i det oppgraderte datarommet. Foto: Y. Haugen
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Til venstre: Ny rullestolinngang og garderobe innenfor Stortingets hovedinngang. Foto: S. Lønnkvist. 

Til høyre: Slik ser de nye heisene ut etter oppgraderingen. Foto: S. Lønnkvist

Byggeprosjekter

Etterarbeider etter de seneste årenes store bygge-
prosjekter har pågått gjennom hele 2006.

Det ble også nødvendig å rehabilitere bad i Akers-
gaten 21 på grunn av lekkasjeproblemer. Mange bad 
ble fjernet for å få større kontorer med plass til to 
personer eller møtebord. Hotellrom og kontorer med 
tilliggende korridorer ble pusset opp og ny teknisk 
infrastruktur installert.

Som et ledd i tilrettelegging for rullestolbrukere 
ble resepsjonen på Løvebakken ombygget. Gamle 
toaletter ble erstattet av ny handikaprampe og nye 
garderober med toaletter.

Heisene i det sentrale trappeområdet i stortings-
bygningen ble skiftet ut, hovedsaklig for å gi rullestol-
brukere bedre adkomst til Stortinget. I de nye 
heisene er slagdører erstattet med autodører, noe som 
generelt bedrer personsikkerheten, og innredningen 
er oppgradert. Deler av Stortingets kjøkkenarealer 
ble omdisponert og pusset opp for å skape mer 
funksjonelle arbeids-løsninger og dermed bedre 
arbeidsmiljø.

For å forberede utskifting av heisene i Prinsens gate 
26 og ivareta ventilasjonskrav i nytt personalrom for 
husøkonomene, ble det etablert nytt takoppbygg på 
bygningen. Resultatet ble en noe kontroversiell, men 
nødvendig, konstruksjon som Oslos byantikvar hadde 
sterke synspunkter på. 

Stillas som ble satt opp i forbindelse med takopp-
bygget ble samtidig benyttet til oppussing av 
bygningens fasade.  Arbeidene besto i vask av fasaden, 
mur- og stukkreparasjoner, kobberbeslagarbeider og 
maling av hele fasaden. Fargene ble justert etter ønske 
fra Byantikvaren og tilbakeført til de opprinnelige 
fargene. 

Stortingets forvaltningsavdeling ß yttet til nye lokaler i 
Tollbugata 31 etter en del bygnings- og møbelmessige 
tilpassinger. De fraß yttede arealene ble i etterkant 
gjort om til nye cellekontorer.

Arbeid med installasjon av talevarsling ved brann 
i stortingsbygningen ble påbegynt i 2006 og vil 
fortsette til hele bygningsmassen er oppgradert i 
2007.  Talevarslingsanlegget skal også benyttes 
til innkallingssignaler og beskjeder. Brannvarslings-
anlegget i Nedre Vollgate 18 og 20 er skiftet til samme 
type som i resten av Stortingets bygningsmasse. Dette 
var siste delen av en oppgradering som har strukket 
seg over noen år.

I februar ß yttet Stortingets sikkerhetsseksjon inn 
i ny vaktsentral og nye lokaler sentralt plassert i 
Stortingets bygningsmasse. Selve vaktsentralen 
inneholder moderne og hensiktsmessig innredning 
med tilknytning til kjøkken, oppholdsrom, arbeidsrom 
og nye garderober. 

Datarommet i Stortinget ble oppgradert med ny 
kjøling, infrastruktur for signaler, ny UPS (batteri-

Bygninger og teknisk drift
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Nytt og mer funksjonelt kjøkken. Foto: S. Lønnkvist.

løsning som holder serverne oppe til aggregatet 
slår inn ved eventuell strømstans) med tilhørende 
strømopplegg og til sist nye kabinetter. 
Oppgraderingen gir rom for fremtidige utvidelser. 

Driften av tjenesteboligene

Ni leiligheter ble omfattende rehabilitert i form av  
oppussing av kjøkken og bad og maling av vegger 
og ti leiligheter Þ kk malt tak og vegger. Elleve 
leiligheter Þ kk nye inngangsdører og innkjøringsvei 
og inngangspartier i eiendommen Ho! sveien 47/49 
ble asfaltert.

Utover dette Þ kk en del leiligheter blant annet 
skiftet ukurante møbler og gardiner, hvitevarer 
og gulvbelegg. I tillegg ble en Þ reromsleilighet i 
Ovenbakken 5 på Østerås solgt.

Utskiftningsplaner

Presidentskapet gav 30. mars 2006 sin tilslutning 
til å bruke 90 millioner kroner til utskifting av 
deler av Stortingets boligmasse. I løpet av 2009 vil 
leiligheter med uhensiktsmessig beliggenhet, som 
ligger støyutsatt til eller har behov for betydelige 
oppgraderinger, bli skiftet ut.  Ved å samle 
boligmassen i færre og mer tidsmessige enheter vil 
en oppnå besparelser og en mer e! ektiv forvaltning, 
drift og vedlikehold samt et bedre samsvar med 
representantenes boligønsker. Utskiftningen skal ikke 
medføre en økning av antall leiligheter eller heving av 
standard eller størrelse i forhold til dagens nivå. 

Kafeteriaseksjonen

Sommeren 2006 var Stortingets kafeteria stengt i to 
måneder i forbindelse med rehabilitering av kjøle- og 
tørrvarelager og utvidelse av plass for klargjøring av 
møtemat.

I 2006 hadde stortingsrestauranten følgende 
temadager: 
 • Tacobu! et
 • Grønnsaksbord
 • Tapasbu! et 
 • Sildebord

Kafeteriaene er mest besøkt i lunsjtiden kl 11.00–
12.30. Det er roligere utover ettermiddagen og 
kvelden, og svært få besøkende etter kl 18.00 unntatt 
onsdager. På grunn av økning i merverdiavgiften ble 
det foretatt en prisjustering per 1. mai 2006.  (Se Tall 
som taler for omsetningstall.)
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Parlamentariske tall

Parlamentariske tall sammenliknet med tidligere sesjoner

Behandlede saker
(utvalgte sakstyper)

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Dok. 8  (representantforslag) 132 103 69 77 155 123 136 100 111 78

Odelstingsmeldinger 1 2 0 2 0 3 0 0 0 2

Odelstingsproposisjoner 93 63 88 86 126 86 126 96 123 90

Stortingsmeldinger 60 43 51 39 49 40 45 57 53 23

Stortingsproposisjoner 98 80 106 96 108 81 91 85 87 83

Innstillinger, komitÉ
og presidentskap

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Budsjettinnstillinger 19 16 16 16 16 16 16 17 16 18

Innst. O. (lovsaker) 116 78 102 100 134 84 132 107 131 95

Innst. S. 318 260 255 270 354 275 293 278 220 242

Besvarte spØrsmÅl og 
interpellasjoner

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Skriftlige spØrsmÅl 161 296 402 476 554 590 782 974 991 1243

Interpellasjoner 47 49 52 36 23 32 22 46 36 57

Muntlige spØrsmÅl - 213 232 188 194 170 156 131 115 103

OrdinÆre spØrsmÅl 411 671 607 608 535 467 430 369 277 258

RedegjØrelser fra
regjeringen 

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

RedegjØrelser 23 23 19 16 17 15 8 6 10 14

MØter i Stortinget og 
avdelingene

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Lagtinget 14 13 18 17 16 11 13 15 13 11

Odelstinget 41 34 38 38 46 38 41 43 43 35

Stortinget 116 108 111 97 104 104 103 102 97 91

Anmodningsvedtak * 1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

Anmodningsvedtak - ** - ** 161 127 182 140 242 181 171 9

* vedtak initiert i Stortinget. ** vedtaksregisteret ble først startet i 1998 99-sesjonen

Høringer

Antall saker/høringer og organisasjoner til høring vår og høst 2006

KomitÉ

VÅren 2006 HØsten 2006 Totalt 2006

Saker/
hØringer

Organisa-
sjoner

Saker/
hØringer

Organisa-
sjoner

Saker/
hØringer

Organisa-
sjoner

Arbeids- og sosialkomiteen 5 27 3 42 8 69

Energi- og miljØkomiteen 1 15 2 47 3 62

Familie- og kulturkomiteen 3 9 6 74 9 83

Finanskomiteen 4 31 6 57 10 88

Forsvarskomiteen - - 1 5 1 5

Helse- og omsorgskomiteen 2 4 4 64 6 68

Tall som taler
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Justiskomiteen 5 18 5 29 10 47

Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen 4 16 1 22 5 38

Kommunal- og 
forvaltningskomiteen 2 4 4 38 6 42

Kontroll og 
konstitusjonskomiteen 2 11 - - 2 11

NÆringskomiteen 5 23 4 28 9 51

Transport- og 
kommunikasjonskomiteen 4 46 4 55 8 101

Utenrikskomiteen 1 9 4 52 5 61

SUM 38 213 44 513 82 726

Referater

Det ble tatt stenograÞ sk referat fra 3 høringer i 2005–2006 (2 i kontrollkomiteen og 1 i Þ nanskomiteen).
Referater fra stortingsforhandlinger

Antall sider fra 2004–2005 2005–2006

Stortinget 3 152 3000

Odelstinget 1 126 409

Lagtinget 36 25

Besøk, omvisninger og henvendelser

Registrerte besøkende fordelt på Stortingets innganger

Innganger LØvebakken KomitÉhuset Stortingskvartalet Garasjen Alle (totalt)

Antall besØkende 27 043 950 7 969 5 062 41 024

Fra vårsesjonens slutt til 1. oktober var resepsjonen på Løvebakken stengt på grunn av ombyggingsarbeider. 
Resepsjonen i Prinsens gate 26 (Stortingskvartalet) ble benyttet som hovedresepsjon på grunn av utbedring av 
garderobeforholdene og ny rullestolrampe i resepsjonen på Løvebakken.

Registrerte besøkende fordelt på spesielle formål

FormÅl ¥pne hØringer Omvisninger (vanlige) Kunstomvisninger MiniTinget

Antall besØkende 1 477 30 000 340 3 500

Klarering og adgang

Stortingets klareringsmyndighet forvalter 442 klareringer per 31. desember 2006. Sikkerhetsseksjonen administrerer 
i alt 2295 adgangskort til Stortinget.

Omvisninger

Stortinget gav omvisninger for cirka 30 000 besøkende, som foregående år. Skoleelever fra 9.–10. klasse på 
ungdomstrinnet og fra 2.–3. trinn i videregående skole utgjorde hovedmengden av de besøkende. De ß este gruppene 
fra videregående skole ønsket og Þ kk tre! e en eller ß ere stortingsrepresentanter. 

Kunstvandringer

I alt 340 kunstinteresserte har besøkt kunstvandringene i Stortinget i 2006. Det var 8 åpne kunstvandringer og 9 
forhåndsbestilte kunstvandringer.

Kulturnatten 2006

Det var satt opp omvisninger kl.17.00, 18.00, 19,00, 20.00, 21.00, 22.00 og 23.00. Kunstvandringer: kl. 17.00, 19.00, 
21.00 og 23.00. Det var 11 omvisere og tre fra Informasjonsseksjonen som guidet og fulgte gruppene. Eivind 
Torkjelsson guidet kunstgruppene i følge med en omviser.
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Besøksoversikt fra time til time i løpet av kulturnatten 2006

Tidspunkt Norske grupper Engelske grupper Kunstvandringer BesØkende per time

17.00 1 1 1 20

18.00 1 1 35

19.00 1 1 1 48

20.00 3 1 120

21.00 4 1 1 155

22.00 2 1 105

23.00 1 1 1 85

Total 13 7 4 568

MiniTinget

Antall grupper som besøkte/deltok i MiniTinget 2006 fordelt på fylke

Totalt hadde MiniTinget besøk av 134 grupper, eller omkring 3 500 deltakere.

Henvendelser til Informasjonshjørnet i 2006

Henvendelsesform Telefon Postmottak Annen e-post Skranke Totalt

Antall henvendelser 2306 1714 2372 1392 7784

Henvendelser til Stortingsarkivet

Henvendelser 2004 (antall) 2004 (%) 2005 (antall) 2005 (%) 2006 (antall) 2006 (%)

Totalt 990 - 1 056 - 929 -

Eksternt 675 68 738 70 659 71

Internt 315 32 318 30 270 29

Henvendelsesform

Personlig oppmØte 215 22 182 17 229 25
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Telefonhenvendelse 632 64 694 66 526 56

Skriftlig/e-post 143 14 180 17 174 19

I forbindelse med

Stortingsforhandlingene 557 56 557 53 456 49

Historisk arkiv/bilder 433 44 499 47 473 51

Dokumenter og innsyn i Stortingsarkivet 

Registrert 2004 2005 2006

Saker 3 110 2 912 3 316

Innkomne dokumenter 11 538 9 549 9 411

UtgÅende dokumenter 4 037 3 710 4 069

Notater 2 071 1 849 1 833

Dokumenter totalt 17 632 15 108 15 313

SØknader om dokumentinnsyn 2004 2005 2006

SØknader totalt 271 335 298

Innvilget 230 333   295

AvslÅtt 40 2          3

Utlån og oppdrag i Stortingsbiblioteket

Henvendelser 2004 antall 2004 % 2005 antall 2005 % 2006 antall 2006 %

UtlÅn totalt 6 732 - 6 618 - 6678 -

Interne lÅnere 5 218 77,5 5 272 79,7 5265 78,8

Eksterne lÅnere 1 402 20,8 1 259 19 1337 20

Andre bibliotek 112 1,7 87 1,3 76 1,1

Referanseoppdrag

Referanseoppdrag totalt 979 - 793 - 785 -

Interne oppdrag 685 70 553                69,7 577 73,5

Eksterne oppdrag 294 30 240 30,3 208 26,5

NyhetsovervÅking 2005 2006

Antall leste avisartikler - - 30 500 - 36 500 -

Oppdrag i Mediateket 2004 antall 2004 % 2005 antall 2005 % 2006 antall 2006 %

Totalt 1 135 - 1 246 - 915 -

Internt 907 79,9 989 79,3 785 85,7

For Departementenes Servicesenter og 
Statsministerens kontor 228 20,1 257 20,6 135 14,7

Utredningsoppdrag

Utredningsoppdrag 2004 2005 2006

Antall behandlede oppdrag 320 336 422

De ß este oppdragene kommer fra stortingsrepresentanter og politiske rådgivere, men seksjonen besvarer også 
forespørsler fra andre lands parlamenter om norsk regelverk.

Henvendelser til Reisekontoret

Berg-Hansen Reisebureaus 24-timersservice mottok 858 henvendelser fra Stortinget i 2006.
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Henvendelser til IKT brukerstøtte

Oversikt over IKT brukerstøtte i 2006 fordelt på måned

Henvendelser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt 

BrukerstØtte 501 425 466 409 439 405 166 423 501 584 424 399 5142

Hjemmevakt 15 18 10 9 16 7 0 3 18 12 11 5 124

Kveldsvakt 0 1 1 0 19 17 0 0 0 7 7 45 97

BrukerstØtte totalt 516 444 477 418 474 429 166 426 519 603 442 449 5363

Tilpasset oppl.

En–til–en 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

GraÞ sk fremstilling av henvendelser til brukerstøtte i 2006

Henvendelser til brukerstøtte 2004–2006
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Faste kurs og studietilbud

For eksterne deltakere

Bibliotekarkurs

Seminaret Storting, bibliotek og o! entlig informasjon ble arrangert av Stortingsbiblioteket og Stortingsarkivet i 
samarbeid med Høgskolen i Oslo. 44 bibliotekmedarbeidere fra hele landet Þ kk anledning til å bli bedre 
kjent med Stortingets arbeid og hvordan Þ nne frem i Stortingsforhandlingene. Seminaret er et meget populært 
kompetansetilbud for bibliotekmedarbeidere fra hele landet.

Kommunikatørkurs

Kurs i stortingskunnskap for kommunikatører hadde 52 deltakere fra privat og o! entlig virksomhet. Kurset 
arrangeres i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen.

Lærerkurs

Det ble holdt to kurs i stortingskunnskap for samfunnsfaglærere i 2006. 27.–29. mars var det 43 deltakere og 
20.–22. november var det 56 deltakere. Opplegget var stort sett som ved tidligere kurs, med forelesere både fra 
Stortinget og utenfra. Evalueringen etter begge kurs var igjen svært positiv.

Praksisstudent

Forvaltningsavdelingen hadde én praksisstudent fra 2. studieår ved Høgskolen i Oslo i 10 uker på vårparten. 
Vedkommende Þ kk innføring i regnskapsføring, budsjettbehandling, tilsettingssaker og andre løpende saker i 
avdelingen. Både studenten og avdelingen hadde god nytte av ordningen.

Bibliotekstudenter

Stortingsbiblioteket tok imot én student fra bibliotekutdanningen i 5 uker som del i deres obligatoriske 
praksisperiode.

Stortingsbiblioteket tok imot 70 bibliotekstudenter fra Høgskolen i Oslo til omvisning i Stortinget og biblioteket. 
Dette er et ledd i undervisningen om o! entlige institusjoner og publikasjoner.

Utplasseringsuke

Stortinget tok imot 16 elever, de ß este fra 9. klasse i ungdomsskolen, som har obligatorisk utplasseringsuke i 
arbeidslivet.  Tjenestesteder i administrasjonen 2006 var Stortingsbiblioteket, Stortingets informasjonshjørne, 
Sikkerhetsseksjonen, Betjentseksjonen, Kafeteriaseksjonen, Teknisk seksjon, Hustrykkeriet og Informasjons- og 
dokumentasjonsavdelingen. Gruppesekretariatene i Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet,  Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet stilte også opp.

Interne kurs

Språkkurs

De faste interne språkkursene for ansatte, med to undervisningstimer per uke, hadde i alt cirka 30 deltakere. 

IKT-kurs

Kurs Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt 

KurspÅmeldinger 0 12 38 17 44 7 0 0 1 32 13 0 164

Kursdeltakere 0 8 27 9 35 7 0 0 1 25 8 0 120

Kursdager tilbudt 0 7 6 2 6 0 0 0 5 7 7 0 40

Kursdager avholdt 0 6 6 2 4 0 0 0 1 7 3 0 29

Tilpassede kurs 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 9

Avholdte kurs totalt 3 6 6 2 9 1 0 0 1 7 3 0 38

Kurs i informasjonssøking

Kurs i informasjonssøking tilbys alle representanter og ansatte i Stortinget. Opplæringstilbudet i bibliotekets regi er 
kurs i søking og gjenÞ nning av informasjon i databaser, på Internett og i Stortingets interne portal Løveporten. Totalt 
139 deltok på kursene i 2006
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Introduksjonsdagen

Den årlige introduksjonsdagen for nytilsatte ble arrangert i september, med 22 deltakere fra administrasjonen og 
partigruppene.

Andre tall

Markeringer på Eidsvolls plass

Til sammen har det vært omkring 230 demonstrasjoner, markeringer og arrangementer på Eidsvolls plass i 
2006.

Nyhetsovervåking i Løveporten

Stortingsbibliotekts nyhetstjeneste i Løveporten hadde totalt 21 500 opplistinger av nyhetsproÞ ler på 
representantnavn, fylke, parti og komité i 2006. Det er foretatt 15 000 søk i nyheter i 2006 (mot 5 000 i 2005) og 
36 500 artikler er lest via nyhetstjenesten. Dette dekker både nyhetsproÞ ler og søk i nyheter. 

Antall nyhetsopplistinger er omtrent det samme som i 2005, mens antall leste artikler økte med 16 %. Dette skyldes 
en stor øking i antall nyhetssøk. Nyhetsovervåking er blant de mest brukte tjenestene i Løveporten, og overvåking på 
navn (representant) er mest populær.

Kopiering på Hustrykkeriets maskiner og alle andre kopimaskiner i huset 

Trykking 2003 2004 2005 2006

Antall kopier 12 750 806 11 343 709 12 517 176 9 645 640*

Fargekopier - - 272 211 575 697     

* Reduksjonen fra 2005 til 2006 skyldes mindre opplag og lavere sideantall per oppdrag, mens antallet oppdrag ikke 
endret seg. 

Papirforbruk

Hustrykkeriet kjøpte inn 75 paller papir à 100 000 ark, det vil si 7 500 000 ark, i alt 40 tonn.

Returpapir

Retur (i kilo) 2003 2004 2005 2006

Papir 178 431 168 070 180 160 170 117

Papp 8 352 9 678 13 578 19 806

Totalt 186 783 177 748 193 738 189 923

Mobilt kontor

Stortinget har 229 mobile brukere med IBM T43 pc og 100 brukere med IBM X41-modellen. Det kom i snitt 
omkring 70 telefoner per måned til telefonstøtten. 52 av disse hadde en gjenomsnittlig responstid på 1,16 
minutter. Tjenesten”Ringe tilbake” ble valgt ved omkring 6 oppringinger per måned, tilfeller der innringeren 
ikke Þ kk svar innen ett mininutt.

Biltjenesten

Biltjenesten hadde i 2006 totalt 947 oppdrag. Av disse var det 34 oppdrag på lørdager, og 43 oppdrag på søn- og 
helligdager. Oppdragene er fordelt på de ß este av døgnets timer, og ofte helt uavhengig av Stortingets møteprogram. 
De aller ß este oppdragene innebærer både tur og retur, og antallet oppdrag kan derfor bortimot fordobles.

Møterom og servering

Totalt ble det registrert 6 314 møteromsreservasjoner med 37 083 deltakere. Det ble registrert 1 738 serveringer og i 
alt Þ kk 28 222 personer servering.
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Omsetning i de tre serveringsenhetene i 2006, sammenliknet med 2005

Gjennomsnitt per dag

KomitÉhuset Stortingets kafeteria Stortingskvartalet

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Gjester 60 63 750 658 450 450

Omsetning 750 876 16 000 12 000 9 500 7 200

Varm lunsj - - 120 110 60 60

Middag - - 80 71 50 60

Omsetning totalt                           2006                      2006

Kasse i kafeteria 2 577 214 1 461 000

MØte/arrangement 1 390 943 865 700

Automater 94 688 60 415

Omsetning og innkjøpstall for Servicesenteret

MÅned

Omsetning (i kroner) InnkjØp (i kroner)

2005 2006 2005 2006

Januar 81 730 79 142 69 524 74 693 

Februar 91 949 88 019 76 851 84 419 

Mars 53 202 88 176 56 458 74 272 

April 64 082 57 956 60 889 56 251 

Mai 92 560 84 000 186 082 71 917 

Juni 73 527 79 305 44 690 42 966 

Juli 24 117 17 638 19 891 22 579 

August 89 620 51 736 48 999 86 131 

September 125 012 80 403 155 247 79 592 

Oktober 112 241 99 575 54 098 32 959 

November 104 850 107 284 183 676 154 348 

Desember 152 177 177 807 94 323 111 238 

Totalt 1 065 067 1 011 045 1 045 684 891 370 

Omsetning av utvalgte varer i Servicesenteret

Frimerker 169 304 Netcom 450 SL-kort 381 840

Kort/konvolutter 30 259 Telenor 3 450 Oslo sporveier 171 735

Pakker 19 965 Billetter 125 170 Profi lartikler 100 282

Reisevirksomhet

Av alle reisene i 2006 var 91 % billettløse.

Oversikt over reiser og kostnader i 2006, fordelt på innland og utland

Beskrivelse Innenlands Utenlands Totalt

Omsetning fl ybilletter u/skatt 13 674 913 10 992 713 24 667 626

Omsetning fl ybilletter m/skatt 14 508 739 11 949 489 26 458 228

Antall reiser 8 098 1 882 9 980

Flybesparelse 20 % 57 % -

Flybesparelse i kroner 3 390 471 14 769 111 18 15 982*

* Besparelsen er høy til tross for endrede sammenligningstall og høyere ß ypriser i 2006 enn 2005.
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Kostnadsoversikt over komitéreiser i inn- og utland

Merk at komiteene disponerer sine budsjetter for utenlandsreiser for hele Þ reårsperioden under ett. Reisene fordeler 
seg ujevnt i perioden. Tall i hele tusen kroner.

* Fra første oktober 2005 opphørte sosialkomiteen, og 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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Telefonkostnader

Fordelingen av teletraÞ kk er basert på data for 12 måneder (oktober 05 til oktober 06).  Anrop til diverse tjenester 
som opplysning, spesialnummer, info-telefoner med videre er ikke inkludert.

Kostnader fordelt på traÞ kktype

Samtaleminutter fordelt på traÞ kktype

Antall samtaler fordelt på traÞ kktype
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Stortingets leiligheter

Stortingets boligmasse består per 31. desember 2006 av 139 leiligheter (tjenesteboliger).

Stortingets boligmasse i 2006 fordelt på størrelse

Leiligheter Ettroms Toroms Treroms Fireroms Femroms Totalt

Antall 7 93 28 10 1 139

Humankapital
Sykefravær 
I 2006 var sykefraværet 5,4 % (mot 4,9 % i 2005)

Ansettelsestid
Gjennomsnittlig ansettelsestid 12,48 år (mot 12,54 år i 2005)

Alder
Gjennomsnittsalder i 2006 var 49 år (mot 47 år i 2005)

Avgangsalder
Gjennomsnittlig avgangsalder 65 år (mot 66 år i 2005)

Oversikt over tilsettinger i Stortingets administrasjon i 2006

Tilsettinger Intern rekruttering Ekstern rekruttering Totalt

Antall 18 24 42

Oversikt over fratredelser i Stortingets administrasjon i 2006

Fratredelser Alderspensjon AFP UfØrepensjon Annet Totalt

Antall 2 3 1 5 11

Oversikt over deltidsansatte i 2006, fordelt på kjønn

Type deltid (Stilling) Kvinner Menn Totalt

Alderspensjon (50 %) 1 - 1

AFP (80 %) - 1 1

AFP 40 % 1 - 1

Omsorg (60–90 %) 7 1 8

UfØre (30–80 %) 5 2 7

Fast deltid (50–90 %) 14 3 17

Annen type (60–90 %) 3 - 3

Deltidsansatte totalt 31 (82 %) 7 (18 %) 38

Alderssammensetning i 2006, fordelt på kjønn

Alder Kvinner Menn Totalt

Gjennomsnittsalder 50 47 49

Stillingsgrupper i 2006, fordelt på kjønn

Stillingsgrupper Kvinner 
(antall)

Kvinner 
(%)

Menn 
(antall)

Menn
(%)

Totalt

Ledere* 11 38 18 62 29

RÅdgivere/spesial-/seniorrÅdgivere 21 52,5 19 47,5 40

FØrstekonsulenter 67 75 22 25 89

Bemanning totalt 258 63 148 37 406

* Mer om lederstillinger

Lederstillinger Kvinner (antall) Kvinner (%) Menn (antall) Menn (%) Totalt

Dir./ass.dir. - - 2 100 2

Avd.sjefer 2 50 2 50 4

Seksjonsledere 9 39 14  61 23
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Likestillingstall (graÞ sk fremst)

Kjønnsfordeling per avdeling                Kjønnsfordeling totalt          

Kjønnsfordeling per stillingskategori

Godtgjørelser og pensjoner

Fra 1. oktober 2006 var stortingsrepresentantenes årlige faste godtgjørelse 612 000 kroner. Stortingspresidenten får 
1 115 000 kroner /år 

Tilleggsgodtgjørelse i tillegg til ordinær godtgjørelse

Visepresidenten + 14 %  
Øvrige presidenter og komitéledere + 7 %
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Alle representantene får også en daggodtgjørelse hele året unntatt for juli måned. 
 - For representanter som har sin faste bolig i Oslo (det vil si de som bor mindre enn 40 km fra Stortinget), er denne  
 75 kroner /dag
 - For representanter med fast bopel mer enn 40 km fra Stortinget, er denne 169 kroner /dag. 
 Alderspensjon med full opptjening (12 års funksjonstid) utgjør fra 1. oktober 2006 
 403 920 kroner /år.

Pensjonsstyrets behandlinger

Pensjonsstyret behandlet 75 saker i 2006. I løpet av 2006 var det 420 personer som mottok ytelser fra ordningen. 
Tallene omfatter alderspensjon, ventegodtgjørelse, etterlattepensjon (enker, enkemenn, barn) og uførepensjon. Det ble 
utgiftsført cirka 58 millioner kroner til pensjoner i 2006.

Støtte til de parlamentariske gruppene i Stortinget – gruppetilskudd

Til blant annet å lønne politiske rådgivere og sekretærer bevilger Stortinget et årlig tilskudd til gruppene. Fra 1. 
januar 2006 var grunntilskuddet per gruppe 1 679 195 kroner /år, pluss 559 732 kroner /år pr. representant. I 
oktober 2006 vedtok Stortinget nye regler for bruk av gruppetilskudd og innførte en ordning med én felles revisor 
for alle grupperegnskapene.
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Poster 
Budsjett 2006 inkl. 

overfØringer
Regnskap 

2006

Avvik 
regnskap/ 
budsjett

%-Økning 
regnskap/ 
budsjett

Driftsutgifter* 626 130 576 661 49 469 -7,90

Spesielle driftsutgifter 0 0 0  

KjØp av leiligheter (kan 
overfØres) 6 000 0 6 000 -100,00

StØrre utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold (kan overfØres) 143 504 99 536 43 968 -30,64

Tilskudd til stortingsgruppene 117 660 116 009 1 651 -1,40

Tilskudd til Norsk Nobelinstitutt 1 000 1 000 0 0,00

Sum 894 294 793 206 101 088 -11,30

*Budsjett/regnskap 2006 – detaljer i post Driftsutgifter

Poster 
Budsjett 2006 inkl. 

overfØringer
Regnskap 

2006

Avvik 
regnskap/ 
budsjett

%-Økning 
regnskap/ 
budsjett

Stillinger 148 323 150 790 -2 467 1,66

Ekstrahjelp 6 020 5 092 928 -15,42

Motkonti  -20 031   

Trygder, pensjon 102 158 96 076 6 082 -5,95

RepresentantgodtgjØring 111 170 134 188 -23 018 20,71

Sum lØnn og godtgjØrelser 367 671 366 115 1 556 -0,42

Maskiner, inventar, utstyr 10 075 10 685 -610 6,05

Forbruksmateriell 30 170 21 654 8 516 -28,23

Reiseutgifter mv. 47 681 40 603 7 078 -14,84

Kontortjenester 40 921 32 830 8 091 -19,77

Konsulenttjenester 10 715 8 414 2 301 -21,47

Faste parlamentariske 
delegasjoner 20 675 17 658 3 017 -14,59

Vedlikehold/drift maskiner 391 457 -66 16,88

Vedlikehold bygg og anlegg 26 624 27 707 -1 083 4,07

Bygningers drift, lokalleie 52 660 50 532 2 128 -4,04

Sum varer og tjenester 239 912 210 544 29 368 -12,24

Ufordelt - lØnn 13 769 0 0

Ufordelt - varer og tjenester 4 778 0   

Sum Driftsutgifter 626 130 576 661 30 924 -7,90

Regnskap 2006 (tabell)

Budsjett/regnskap 2006 – Sammendrag 
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