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

Rapporten har to hoveddeler der de første seks kapitlene beskriver 
hendelser og resultater som er spesielle for året som gikk. Siste kapittel, Tall 
som taler, dokumenterer den løpende virksomheten ved hjelp av tall og 
grafiske fremstillinger.

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. 

I 2007 var administrasjonen blant annet involvert i gjennomføringen av 
Nordisk Råds 59. sesjon i tillegg til flere omfattende prosjekter som i stor 
grad vil bli realisert først i 2008.

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 2008

Hans Brattestå
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Vårsesjonen
Noen av temaene Stortinget behandlet i vårsesjonen 
var pensjonsreform, seniorpolitikk, håndtering 
av CO2 på Mongstad, sammenslåing av Statoil 
og Hydros petroleumsvirksomhet, tiltak mot 
pengespillproblemer, ny kulturlov, nasjonal strategi 
for å utjevne sosiale helseforskjeller, utdanning og 
sosial utjevning, regionalpolitikk, undersøkelse av 
Entra Eiendom, statlig eierskap, strukturpolitikk 
for fiskeflåten, gjennomføring av den europeiske 
patentkonvensjonen, informasjonssamfunn for alle og 
gjennomføring av europapolitikken.

Regjeringsmedlemmer holdt redegjørelser om 
utenrikspolitikken, viktige EU/EØS-saker og 
utviklingspolitikk.

Grunnloven
20. februar 2007 vil bli stående som en viktig dato 
i Grunnlovens historie. Da ble parlamentarismen, 
som hittil hadde vært konstitusjonell sedvanerett, 
skrevet inn i Grunnloven. Det samme ble regjeringens 
opplysningsplikt overfor Stortinget. 

Videre ble riksrettsinstituttet endret og Stortingets 
lovbehandling lagt om ved at avdelingene, Lagtinget 
og Odelstinget, opphører fra 1. oktober 2009. Lover 
skal deretter behandles i samlet storting.

Stortingets forretningsorden
Stortinget vedtok en endring i Stortingets 
forretningsorden som innebærer at man går tilbake 
til den tidligere ordningen med ukentlig ordinær 
spørretime, etter at den noen år har vært avholdt 
annenhver uke. 

Videre ble det gjort endringer som virker inn på 
Stortingets behandling av EØS-saker, blant annet ved 
at fagkomiteene skal kunne spille en mer aktiv rolle. 
Samtidig ble betegnelsen på konsultasjonsorganet for 
EØS-saker endret fra EØS-utvalget til Europautvalget.

Høstsesjonen
Budsjettbehandlingen preget som vanlig Stortingets 
høstsesjon. Av andre saker som ble behandlet kan 
nevnes utbygging, anlegg og drift av Skarv-feltet, 
handel med kvoter for klimagassutslipp, kringkasting 
i en digital fremtid, frivillighet for alle, forlengelse 
av midlertidig forbud mot xenotransplantasjon, 
statens eierskap i Aker Holding, samt redegjørelser 
om viktige EU- og EØS-saker, legedekning for 
norske styrker i Afghanistan og norsk deltakelse i den 
nordiske innsatsstyrken.

Den parlamentariske saksbehandlingen

Lagtingssalen. Foto: Y. Haugen.
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Besøksvirksomheten

Internasjonale besøk og reiser 2007
I 2007 tok Stortinget imot et stort antall utenlandske 
gjester på offisielt besøk. Parlamentspresidentene fra 
Finland, Canada, Litauen, Kroatia, Slovenia og New 
Zealand besøkte Norge. Fra Tyskland var det besøk 
både av en vennskapsgruppe fra den tyske Bundestag 
i juni og presidenten i Forbundsrådet i november. 
Det russiske Føderasjonsrådets formann avla Norge 
et besøk med en delegasjon i desember. Fra Finland 
mottok Stortinget offisielt besøk både fra avtroppende 
president for Riksdagen tidlig på året og den nye 
presidenten i oktober.

Stortingspresidenten var på offisielle besøk i India, 
Marokko og Estland. Under besøkene til India og 
Estland deltok bredt sammensatte delegasjoner fra 
Stortinget, der alle politiske partier var representert. 

I juli 2007 deltok Stortingspresidenten på 
markeringen av hundreårsdagen for Finlands riksdag, 
og i september deltok han under avdukingen av et 
monument i forbindelse med en ”hvite busser”-
markering i Malmö. Monumentet var en gave fra 
norske fanger til Sverige. 

Stortingspresidenten treffer også sine nordiske og 
baltiske kolleger i årvisse møter. I 2007 fant dette 
møtet sted i august i Uppsala i august. De nordisk-
baltiske parlamentspresidentene ønsker også å bidra 
til styrking av nye demokratier og er opptatt av 
erfaringsutveksling og støtte til land som Georgia og 
Ukraina. I den forbindelse besøkte de nordisk-baltisk 
parlamentspresidenter Georgia i september. Lagtingets 
president Inge Lønning deltok fra norsk side. 
Stortinget var vert for Nordisk Råds sesjon i Oslo, der 
alle de nordiske parlamentspresidenter deltar. 

Stortingets presidentskap inviteres til å delta i en 
rekke årvisse arrangementer. Lagtingets president Inge 
Lønning representerte således Stortinget under det 
årlige 17. mai-arrangementet i Chicago. Lagtingets 
visepresident Ola T. Lånke deltok under Tynwald-
seremonien på Isle of Man. Under Kieler-Woche var 
Stortinget representert ved Inge Lønning og Sverre 
Myrli. 

En delegasjon fra Sør-Afrikas parlament var i Norge 
og hadde flere møter i Stortinget, og en delegasjon fra 
den ungarske parlament var på arbeidsbesøk i april. 
Stortinget mottok også en delegasjon fra USA og 
delegasjoner fra Mexicos parlament med et program 
særlig knyttet til parlamentenes kontrollfunksjoner. 

Hver høst reiser to grupper av stortingsrepresentanter 
som del av regjeringens delegasjon til FNs general-

forsamling, så også høsten 2007. Videre deltok 
representanter fra energi- og miljøkomiteen 
under den 13. partskonferansen under FNs 
klimakonvensjon/Kyoto-protokollen på Bali i 
desember.

Internasjonal valgobservasjon er et viktig virkemiddel 
for å støtte demokratisering og for å sikre frie 
og rettferdige valg. Stortingsrepresentanter deltar 
jevnlig ved slike valgobservasjoner på oppdrag 
fra internasjonale parlamentarikerforsamlinger og 
etter invitasjon fra landet der valget finner sted. I 
2007 var Stortinget representert under valgene i 
Armenia, Ukraina, Russland, Serbia, Turkmenistan og 
Kasakhstan.

Faste internasjonale delegasjoner

Nordisk Råd
I 2007 hadde Norge formannskapet i Nordisk Råd, 
og Dagfinn Høybråten var president. Visepresident 
var Berit Brørby. Arbeidet var blant annet rettet mot 
klima og miljø, globalisering og et Norden uten 
grensehindringer. De nordiske regjeringene utnevnte 
en særskilt koordinator som skal sørge for å få fjernet 
unødige hindringer mellom de nordiske land og sørge 
for at ikke nye blir etablert. 

Internasjonal virksomhet

Nordisk Råds president Dagfinn Høybråten ved rådets 
sesjon i Oslo oktober-november 2007. Foto: Magnus 
Fröderberg/norden.org. 
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De nordiske parlamentspresidentene på besøk i Stortinget. Foto: F.G. Kjerschow.

og fra partier som ikke er representert i parlamentet 
i Hviterussland samt fra alle de nordiske og baltiske 
land. Seminaret ble ledet av president Dagfinn 
Høybråten, visepresident Berit Brørby deltok. 
Sammen med OSSE-PA arrangerte Nordisk Råd i 
desember et seminar i Stortinget for parlamentarikere 
fra de fem sentralasiatiske land. 

NATOs parlamentarikerforsamling
NATOs ISAF-operasjon (International Security 
Assistance Force) i Afghanistan ble et av de mest 
diskuterte temaene for parlamentarikerforsamlingen 
i 2007. Forsamlingen definerte en rekke forbedrings-
muligheter for operasjonen. Situasjonen i Pakistan 
og påvirkningen over grensen til Afghanistan ble 
behørig diskutert. Diskusjonene berørte også 
medlemslandenes vilje til et langsiktig engasjement 
i Afghanistan. Forsamlingen oppfordret toppmøtet 
i Bucharest i 2008 til å definere et klarere strategisk 
ISAF-konsept. 

Utviklingen av det amerikanske strategiske 
missilskjoldet (MD) i Europa var et annet sentralt 
tema i 2007. Diskusjonen hadde et transatlantisk 
perspektiv, men også hensynet til russiske 
posisjoner ble tatt opp. Det var bred diskusjon om 
trusselvurderinger, militær effektivitet og politiske 
konsekvenser.

NATOs forhold til Russland var også et viktig 
tema. MD, den russiske beslutningen om å trekke 
seg fra CFE-samarbeidet (Conventional Forces 
in Europe), Kosovos status samt situasjonen i 
Georgia og Moldova var noen av innfallsvinklene. 
Parlamentarikerforsamlingen ønsket å videreføre 
tradisjonen for russisk deltakelse i sesjonene med sikte 
på åpenhet og dialog.

Sverre Myrlis rapport om de adriatiske søkerlandene 
Kroatia, Albania og Makedonias vilje og evne til å 
gjennomføre Membership Action Plan (MAP) ble tatt 
godt i mot under høstsesjonen. Behovet for et nytt 
strategisk konsept for NATO førte til at forsamlingen 
vedtok å starte arbeidet med en rapport om dette 
frem mot Alliansens 60-årsjubileum i 2009. Jan 
Petersen ble valgt til rapportør.

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

Nordisk Råds utvalg har fire faste møter per år. Ett 
av dem holdes samtidig med den årlige Nordisk Råds 
sesjon. Nordisk Råd hadde møter i Helsinki i januar, 
i København i april, det årlige sommermøte ble 
avholdt ulike steder utvalgsvis i juni, og i september 
holdt Nordisk Råd høstmøtet i Göteborg. 

Nordisk Råds 59. sesjon ble holdt i Stortinget i 
månedsskiftet oktober–november. Opplegget med 
et nordisk toppmøte fra 2006 der regjerings- og 
opposisjonsledere fra hele Norden deltok, ble ført 
videre. Temaet for debatten var Nordens svar på 
klimaendringene. I alt 850 personer strømmet 
igjennom Stortinget i løpet av sesjonsdagene. Alle 
avdelinger og seksjoner i Stortinget bidro til at 
arrangementet ble vellykket. I forbindelse med 
sesjonen ble det holdt to seminarer: Klima-miljø-
energi og Like muligheter for alle.

I Nordisk Råds Arbeidsprogram for 2007, ”Att möta 
globaliseringen tillsammans”, ble det lagt særlig vekt 
på hvordan de nordiske landene best kan utnytte 
felles styrkeposisjoner på det globale marked med 
felles strategisk innsats. Nordisk Råds fem fagutvalg 
konsentrerte seg om et fåtall saker for derved å bedre 
effektiviteten og skape en tydeligere profil i den 
voksende mengden av aktører og initiativ i regionen. 

Den norske delegasjonen til Nordisk Råd 
Delegasjonen ble i 2007 ledet av Inge Lønning, med 
Berit Brørby som nestleder.

I april hadde delegasjonen et møte med frivillige 
organisasjoner om Samarbeid i Norden – 
frivillighetene og det offentlige. Etter et norsk 
initiativ arrangerte Nordisk Råd i samråd med 
Baltisk forsamling et seminar i Vilnius i oktober 
om Politikernes rolle i et samfunn i forandring. 
Hovedtema var klima, miljø og energieffektivitet. 
Det var deltakere fra parlamentet i Hviterussland 



 ÅRSRAPPORT   2007             7

parlamentarikerforsamling og Nordisk Råd møtte 
parlamentarikere fra sentral-asiatiske land for 
å diskutere regionale energispørsmål, miljø og 
grenseoverskridende problemstillinger. Formålet med 
seminaret var, med henvisning til nordiske erfaringer, 
å oppmuntre disse landene til å etablere et samarbeid 
seg imellom.

VEUs parlamentariker-forsamling
Norges aktive innsats i VEUs parlamentariker-
forsamling sikret blant annet at nordområdene 
sto høyt på dagsordenen i 2007. Delegasjonsleder 
Odd Einar Dørum var medordfører for rapporten 
”Security in the High North” som ble lagt frem 
under vårsesjonen i Paris i juni. Statssekretær i 
Utenriksdepartementet, Liv Monica Stubholt, holdt 
en innledning om Norges nordområdepolitikk forut 
for plenumsdiskusjonen.

Norge var vertskap for et VEU-seminar om 
nordområdene som fant sted på Svalbard i mai. 
Nordområdene var også tema under den utenriks-
politiske debatten under Nordisk Råds sesjon i Oslo 
i november. Odd Einar Dørum var Vestunionens 
representant i sesjonen og tok i sitt innlegg 
utgangspunkt i rapporten og dens konklusjoner.

Et annet sentralt tema på VEUs dagsorden var hvordan 
EUs reforhandlede reformtraktat (Lisboatraktakten) 
ville påvirke EUs utenriks- og sikkerhets-politikk 
(ESDP) og ikke minst forholdet til NATO i årene 
fremover. Transatlantiske forbindelser, ikke-spredning 

Europarådets parlamentarikerforsamling
Debatten om den europeiske menneskerettighets-
domstolens økende saksmengde, behovet for økte 
ressurser samt behovet for reform av systemet og 
ikrafttredelse av protokoll 14 stod sentralt i 2007. 
Barn og kvinners rettigheter, situasjonen i Kosovo, 
ytringsfrihet samt debatten om ulovlig frihetsberøvelse 
og transittflygninger i Europarådets medlemsland 
fikk fortsatt oppmerksomhet av forsamlingen. I april 
avholdt Europarådets parlamentarikerforsamling for 
første gang en heldagsdebatt om menneskerettigheter 
i Europa. 

Den norske delegasjonen deltok aktiv i en rekke 
debatter, blant annet om soningsforhold, menneske-
rettighetsforsvarere, Menneskerettighetskommissæren, 
reform av domstolssystemet, interreligiøs dialog, 
sosial rettferdighet, energisikkerhet, Kosovo, hiv/aids, 
samt svake gruppers rettigheter. Delegasjonsleder 
Per-Kristian Foss var valgt til en av forsamlingens 
visepresidenter i 2007. 

Delegasjonens medlemmer deltok i valgobservasjon 
og en rekke komitémøter i Armenia, Ukraina og 
Russland. 

OSSEs parlamentarikerforsamling
Den 16. hovedsesjonen fant sted i Kiev. Sesjonen 
rettet søkelyset mot gjennomføringen av OSSEs 
forpliktelser. Det ble vedtatt en erklæring med vekt på 
manglende fremgang i en rekke ”frosne konflikter” i 
OSSE-området. Det ble fremmet anbefalinger om å 
styrke tiltak innenfor ulike områder som migrasjon, 
energi og energisikkerhet. Hvite-Russland fikk særlig 
oppmerksomhet. Sveriges Göran Lennmarker ble 
gjenvalgt som forsamlingens president for ett år. 

Under vintermøtet i Wien stod energisikkerhet 
sentralt. Høstsesjonen fant sted i Portoroz, Slovenia, og 
satte søkelys på sikkerhet gjennom samarbeid i Sørøst-
Europa og parlamentarikernes rolle. Samarbeidet 
mellom OSSEs parlamentarikerforsamling og OSSE 
ved kontoret for demokrati og menneskerettigheter 
(ODHIR) stod på dagsordenen også i 2007. 

Medlemmer av den norske delegasjonen deltok i 
valgobservasjon i Serbia, Turkmenistan, Kasakhstan 
og Armenia. Norsk innsats ble i hovedsak rettet mot 
Sentral-Asia. Delegasjonen var på studiebesøk til 
Kirgisistan. Delegasjonsleder Morten Høglund deltok 
også på reise med OSSE-PAs spesialrepresentant for 
Sentral-Asia, Kimmo Kiljunen til Turkmenistan i 
oktober. 

Stortinget var vertskap for et møte om regionale 
temaer i Oslo 11.–12. desember. OSSEs 

Stortingspresident Thorbjørn Jagland tar imot Al Gore og Rajendra Pachauri 
i forbindelse med utdeling av Nobels fredspris i 2007.  Foto: L.H. Barstad.
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Burma. Møtet var meget vellykket med deltakelse av 
en rekke burmesiske politikere og aktivister samt stor 
deltagelse fra en rekke land, ikke minst fra ASEAN 
(Association of Southeast Asian Nations). 

Som en del av IPU-reformen ble det besluttet å 
opprette en egen komité for FN-saker. FN-komiteen 
skal konsentrere seg om måter å styrke forholdet 
mellom FN og IPU på og hvordan nasjonale 
parlamenter bedre kan bidra til og støtte opp om 
FNs arbeid. FN-reform og finansielle spørsmål er 
andre temaer som den nye komiteen kan ta opp, med 
tanke på å kunne bidra til en revitalisering av FN. En 
rådgivende ekspertgruppe skal tilrettelegge arbeidet 
i komiteen. Finn Martin Vallernes ble valgt til den 
vestlige geopolitiske gruppens representant. Gruppen 
hadde sitt første møte i Genève i juli. 

FN-komiteen møttes for første gang under IPUs 
høstmøte i Genève i oktober og deretter i New York 
i tilknytning til FNs Generalforsamling. Stortingets 
IPU-delegasjon var representert ved delegasjonsleder 
Finn Martin Vallersnes. 

Parlamentarikerdelegasjonen til EFTA og EØS
EFTA/EØS-parlamentarikerkomiteene hadde 
seks møter i 2007, i tillegg til to fellesmøter med 
Europaparlamentets delegasjon til EØS og to møter 
med EFTA-ministrene. Tema for møtene var i 
hovedsak knyttet til EØS-avtalen, utvidelsen av EU 
og virkningene for EØS-avtalen, nordområdepolitikk 
og EFTAs forbindelser med tredjeland (land utenfor 
EØS-området som EFTA har frihandelsavtaler eller 
frihandelserklæringer med).

Resolusjonstemaene var knyttet til EØS-årsrapporten 
for foregående år, EUs maritime politikk og 
betydningen for EØS, EUs ulike lovgivingsprosesser 
og åpenhet med betydning for EØS, energi- og 
miljøpolitikk i EØS, og om EØS-avtalens fremtid. 

Delegasjonen for forbindelser med 
Europaparlamentet
Det avholdes ett møte i året i den bilaterale komiteen 
for kontakter med Europaparlamentet, vekselvis i 
Norge og i et EU-land. I 2007 fant dette møtet sted i 
Brussel 26.–27. mars. Den norske delegasjonen har 12 
medlemmer fra utenrikskomiteen.

Hovedtemaene for møtet var nordområdepolitikk, 
EUs nordlige dimensjon (ND) og et ND-
parlamentarisk forum, EØS-lovgivningsprosessen, 
energi- og miljøpolitikk i Norge og EU, sjøfarts- 
og fiskeripolitikk i Norge og EU, og demografisk 
utvikling og familiepolitikk.

og Georgias euroatlantiske ambisjoner var også viktige 
temaer.

Under høstsesjonens debatt om lettelser i den 
europeiske våpenembargoen overfor Kina, 
holdt Kari Lise Holmberg et lengre innlegg om 
menneskerettighetssituasjonen i landet.

IPU
IPUs hovedmøte i 2007 fant sted på Bali. Temaet 
for generaldebatten var klimaendring/global 
oppvarming, og man kunne konstatere en stor grad av 
konsensus og felles forståelse av klimautfordringene 
som verden står overfor. Forsamlingen vedtok tre 
hovedresolusjoner, en om fredelig sameksistens 
mellom ulike religioner, en om arbeidsmarkedet i en 
globalisert verden og en om demokratiske verdier 
og betydningen av frie valg. Alle resolusjonene ble 
vedtatt ved konsensus i forsamlingen. 

Det var betydelig større uenighet og polarisering 
knyttet til årets hasteresolusjon som skulle handle 
om bekjempelse av terrorisme. I stedet ble søkelyset 
dreid mot situasjonen i Irak, noe som var svært 
problematisk på prinsipielt grunnlag for en rekke 
land. Blant alle vestlige land var det stor misnøye 
med prosessen, og etter mange forsøk på å justere 
forhandlingsprosessen valgte en rekke land å ikke delta 
under behandlingen av resolusjonen. 

Norge markerte seg for øvrig også ved å være vert 
sammen med Indonesia for et møte om situasjonen i 

Stortingspresident Thorbjørn Jagland og medfølgende delegasjon på besøk i 
India i mars 2007. Foto: Marit Gjelten.



 ÅRSRAPPORT   2007             9

Annen internasjonal virksomhet
Nordisk Råds delegasjon koordinerer også det 
parlamentariske samarbeidet om Arktis, Barents-
området, Østersjøområdet og Vestnorden. Et viktig 
element i dette arbeidet er nå Partnerskapet for den 
nordlige dimensjon som er inngått mellom Russland, 
Island, Norge og EU. Europaparlamentet arrangerte i 
februar en konferanse om å opprette et parlamentarisk 
forum for den nordlige dimensjon. Nordisk Råds 
president Dagfinn Høybråten ledet møtet. Første 
forum vil bli holdt i Brussel i begynnelsen av 2009.

Barents-parlamentarisk samarbeid
Finlands parlament arrangerte den 3. Barents 
parlamentarikerkonferanse. i juni i Rovaniemi 
Visepresident i Nordisk Råd, Berit Brørby, var en 
av hovedtalerne. Konferansen hadde miljø, helse 
og klima som temaområder. Brørby representerte 
også parlamentarikersiden på Barentsrådsmøtet 
(utenriksministrene) i Rovaniemi i november. Den 
4. Barents parlamentarikerkonferanse blir i Russland 
under Russlands formannskapsperiode.

Arktisk parlamentarisk samarbeid
Den arktiske parlamentariske samarbeidskomité 
er et motstykke til regjeringssamarbeidet i Arktisk 
Råd. Hill-Marta Solberg leder komiteen som 
består av representanter for de nordiske land, 
Europaparlamentet, Russland, USA, Canada og 
urbefolkningsgrupper. Viktige temaer i 2007 var 
tilpasning til klimaendringer, levevilkår i de arktiske 
områdene, maritim aktivitet samt det internasjonale 
regelverket som berører Arktis. I 2007 startet arbeidet 
med å forberede den 8. arktiske parlamentariske 
konferansen som vil finne sted i Fairbanks, Alaska, 
12.–14. august 2008.

Arktisk parlamentarisk komité deltok på parlamen-
tarikerkonferansen for den nordlige dimensjon i 
Brussel 28. februar til 1. mars, og var representert på 
møtene i embetsmannskomiteen for Arktisk Råd. 
Norge har formannskapet i Arktisk Råd frem til første 
halvår 2009. 

Parlamentarisk Østersjøsamarbeid
Det parlamentariske Østersjøsamarbeidet arrangerer 
den årlige parlamentariske Østersjøkonferansen. 
En fast parlamentariker skal forberede og følge 
opp konferansen. De nordiske parlamentene er 
representert i komiteen ved to representanter fra 
Nordisk Råd. 

Den parlamentariske Østersjøkonferansen ble 
arrangert i Berlin i august 2007. Det ble avholdt et 

forberedende møte i den utvidede komité i juni. 
Her deltok Berit Brørby og Ivar Kristiansen for 
henholdsvis Nordisk Råd og Stortinget. 

I 2005 ble det opprettet en arbeidsgruppe om 
overgjødsling av Østersjøen. Gruppen ble ledet av 
Asmund Kristoffersen og leverte sin sluttrapport i 
Berlin i august i 2007. Kristoffersen deltok på miljø- 
og landbruksministermøtet i Saltsjøbaden i Sverige i 
april og på HELCOMs (The Helsinki Commission) 
ministermøte i Krakow, Polen, i november for å 
fremme arbeidsgruppens syn på at det haster med å 
iverksette tiltak for å gjenopprette den økologiske 
balanse i Østersjøen.

På det årlige møtet i Berlin ble det vedtatt å opprette 
to nye arbeidsgrupper innen det parlamentariske 
Østersjøsamarbeidet. Den ene skal se på energi- og 
klimapolitikk for å identifisere områder for felles 
politikk. Den andre arbeidsgruppen skal se på 
arbeidsmarked og sosial velferd i Østersjøregionen. 
Stortinget er invitert til å delta med et medlem 
i hver arbeidsgruppe, som begge skal levere sine 
sluttrapporter høsten 2009. 

Vestnordisk samarbeid
Stortinget var representert ved Thomas Breen på 
Vestnordisk Råds temakonferanse på Island om 
globalisering. Olav Gunnar Ballo og Berit Brørby 
deltok under rådets årsmøte på Grønland i august.
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MiniTinget 
Stortingets lærings- og opplevelsessenter har vært en 
stor suksess og var i 2007 tilnærmet fullbooket. 

Ordningen fra 2006 med økonomisk støtte til 
elever i videregående skole som ønsker å besøke 
MiniTinget har blitt svært godt mottatt, og flere 
lærere gav uttrykk for at de neppe kunne ha kommet 
uten denne støtten. 23 klasser fra i alt 9 fylker fikk 
reisestøtte i 2007. Evaluering av ordningen skal 
behandles i presidentskapet i februar 2008. (Se også 
Tall som taler.)

”Ungdommens demokrati”
I siste halvdel av september ble det utlyst en 
konkurranse om å få laget et pedagogisk opplegg 
på omkring halvannen time for elever på ungdoms-
trinnet (fra 13 til 16 år). Det skal være et ledd i 
Stortingets bidrag til demokratiopplæring. Målet for 
prosjektet er å formidle kunnskap om det norske 
demokratiet, Stortingets plass i vårt politiske system 
og hvordan ungdom kan engasjere seg. Konkurransen 
vil bli avgjort i februar 2008, og det er meningen at 
det nye opplegget skal kunne tas i bruk høsten 2008. 

”Stortinget i ditt bibliotek”
Prosjektet ”Stortinget i ditt bibliotek” har som 
mål å heve kunnskapen om Stortingets arbeid og 
Stortingets og regjeringens publikasjoner i folke-
bibliotekene i Trondheim og Tønsberg/Nøtterøy. 
I 2007 ble det holdt kurs for bibliotekansatte i 

de to bibliotekene, med deltakelse også fra andre 
bibliotek. Det ble utformet informasjonshjørner med 
informasjonsmateriell og publikasjoner fra Stortinget. 
Tønsberg/Nøtterøy fikk på plass storskjerm for over-
føring av stortingsmøter og høringer og gjennomførte 
ulike arrangementer med deltakelse av stortings-
representanter fra de to fylkene. 

Prosjektet evalueres i 2008 mot de målene som er satt 
i samarbeidsavtalen mellom Stortingsbiblioteket og de 
to folkebibliotekene. 

Trykt informasjonsmateriell
Hovedbrosjyren ”Norges nasjonalforsamling”, som 
allerede forelå på bokmål, engelsk, tysk, fransk, spansk 
og russisk, kom i 2007 også på nynorsk og samisk. 

Det er laget en ny brosjyre som informerer elever 
og lærere om Stortingets tilbud til skolene. Tilbudet 
til skolene er nå svært variert, fra egne nettsider for 
ungdom (tinget.no) og trykt informasjonsmateriell for 
ungdom, til omvisninger og det interaktive rollespillet 
MiniTinget.

I samarbeid med Avis i Skolen ble det laget to 
nyhetskalendere, som er idéhefter med samfunns-
orienterte og aktuelle oppgaver. Dessuten ble det til 
kommunestyre- og fylkestingsvalget laget valgaviser 
for mellom- og ungdomstrinnet og for videregående 
skoler med et samlet opplag på 67 000 eksemplarer.

Kulturnatten 7. september
Nye tilbud i Stortinget under årets kulturnatt var 
besøk i MiniTinget, åpent servicesenter og en 
egen stand med informasjonsmateriell. Brosjyrer på 
norsk og engelsk, tysk, spansk, fransk og russisk var 
etterspurt.  
(Se Tall som taler for besøkstall.)

Eidsvolls plass
Det har vært stor aktivitet og til sammen 215 
markeringer på Eidsvolls plass i 2007. Bergindustriens 
Landssammenslutning markerte sitt 100-årsjubileum 
med utstilling på Eidsvolls plass; Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner hadde 
en markering om menneskebiblioteket; Røde Kors 
Ungdom markerte i juni Verdens Flyktningedag; 
Kampanjen Blå Oktober hadde en markering som 
satte søkelyset på retten til vann. Blant markeringene 
var også en demonstrasjon som ønsket å belyse saken 
til Shahla Validi, som har sittet 7 år i kirkeasyl i Mysen. 

Annen utadrettet virksomhet

LNUs markering, Menneskebiblioteket, samlet mange interesserte til samtaler på 
Eidsvolls plass. Foto: Y. Haugen.
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Arbeidstrening og praksis i 
Stortinget 
En student fra Bachelorstudiet i Offentlig styring 
ved HiO gjennomførte i vårsesjonen 10 ukers 
praksisperiode i Økonomi- og administrasjons-
seksjonen, Regnskapsseksjonen, Nordisk Råds 
sekretariat og Informasjonsseksjonen. En student 
fra bibliotekutdanningen hadde fem ukers praksis i 
Stortingsbiblioteket. To studenter fra det juridiske 
fakultet fikk plass i utredningsseksjonen, i tråd med en 
avtale som ble inngått i 2005.

I løpet av 2007 hadde fire medlemmer av 
Fontenehuset (klubbhus for mennesker med 
psykiske helseproblemer) arbeid i Hustrykkeriet, 

Stortinget hadde en sentral rolle i forbindelse med feiringene av DD. MM. Kongens og Dronningens 70-årdsager i 2007. Her fra Stortingets 
arrangement i Slottsparken den 21. februar, ved avdukingen av Stortingets gave til kongen, billedhugger Kirsten Kokkins statue av H.K.H. 
Kronprinsesse Märtha. Stortingspresident Thorbjørn Jagland talte, og statuen ble avduket av kong Harald. Tilsvarende statue er for øvrig plassert 
foran den norske ambassaden i Washington DC, hvor kronprinsessen sammen med kronprinsparets tre barn oppholdt seg under annen verdenskrig, 
som president Franklin D. Roosevelts gjester. Foto: Y. Haugen

Kafeteriaseksjonen og Husøkonomseksjonen. I 
tillegg har en person fra Løxa Utvikling (vekstbedrift 
og tiltaksarrangør for NAV) hatt arbeidstrening i 
postgruppen i Betjentseksjonen.

Stortinget tok også imot skoleungdom i deres 
utplasseringsuke. Ungdommene fikk plass i 
Stortingsbiblioteket, Stortingets informasjonshjørne, 
Sikkerhetsseksjonen, IKT-seksjonen, Hustrykkeriet, 
Teknisk seksjon, Betjentseksjonen, Kafeteriaseksjonen, 
Stortingsarkivet, Personalseksjonen, og Informasjons-
seksjonen. Gruppesekretariatene i Høyre, Kristelig 
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet tok også imot ungdommene. 

(Se også Tall som taler.)
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Grønt storting
Stortingets administrasjon opprettet i stabsmøtet 7. 
juni en prosjektgruppe med mandat til å avdekke 
på hvilke områder og i hvilken grad Stortingets 
virksomhet belaster det ytre miljøet. Prosjektgruppen 
gjorde en grov miljøkartlegging innenfor de fire 
virksomhetsområdene innkjøp, energi, transport 
og avfall. Det ble videre formulert både en miljø-
erklæring og miljømål. Arbeidet resulterte i en 
plan for innføring av miljøledelse som en del av 
virksomhetsstyringen i Stortingets administrasjon. 

Miljøerklæring
Det skal tas miljøhensyn i alle deler av virksomheten. 
Dette skal bidra til en varig holdningsendring, 
miljøvennlig tankegang og atferd. 

Miljømål
Det skal innføres miljøledelse basert på metodikken 
i allerede etablerte miljøstyringssystemer. Det 
skal arbeides for en kontinuerlig forbedring på 
miljøområdet med følgende målsettinger:

•  Redusere total avfallsmengde og øke graden av
   kildesortering
•  Foreta miljøbevisste innkjøp ved å velge
   miljøgunstige produkter og løsninger 
•  Redusere miljøbelastningen knyttet til transport 
•  Redusere miljøbelastningen knyttet til  
   energibruk 

 
Alle ansatte skal motiveres til mindre miljøbelastende 
atferd og samarbeidspartnere, leverandører og 

besøkende vil bli involvert i miljøarbeidet. 
Miljømålene fastsettes og følges opp som et ledd i den 
årlige budsjett- og planprosessen.

Målbare indikatorer 
For å måle utviklingen i miljøarbeidet etableres det 
minst én indikator per mål. Indikatorene skal vurderes 
og fastsettes årlig, og følgende ble fastsatt i 2007:

•  Avfall
  - Total avfallsmengde
  - Mengde returpapir og papp

•  Innkjøp
  - Antall nye leverandører som er miljøsertifiserte

•  Transport
  - Utslipp av CO2 i antall tonn for utenlandsreiser
  - Antall videokonferanser

•  Energi
  - Energiforbruk per m2 av den totale bygnings- 
     massen (67 000 m2)

(Se Tall som taler for miljøtall.)

Interne kurs og seminarer
Se Tall som taler for detaljer omkring de faste kursene.

Matpakkeseminarer 
Utredningsseksjonen arrangerte 9 såkalte 
matpakkeseminarer der forskere og andre 
inviteres til å innlede om aktuelle temaer. Tema 
for seminarene i 2007 var blant annet FN og 
humanitært arbeid, forholdet mellom politiske 

Alle som deltok i kunst- og kulturforeningens tur til den nye operaen, måtte iføre seg verneutstyr for å slippe inn på byggeområdet. Foto: Y. Haugen.

Intern virksomhet
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partier og interesseorganisasjoner, EUs konstitusjon, 
valgundersøkelsen om stortingsvalget 2005, delelinjen 
i Barentshavet, og omsorgsansvar og yrkesaktivitet. 
Sammen med Senter for Menneskerettigheter, 
Universitetet i Oslo, ble det i januar arrangert et 
heldagskurs om menneskerettighetslovgivning. 

”Perspektiv”
Utredningsseksjonens skriftserie Perspektiv kom med 
fire utgivelser i 2007: 

•  Pasientmobilitet i EØS
•  Prüm-avtalen og europeisk politisamarbeid
•  Flat skatt – Estland
•  Delelinjen i Barentshavet

Bespisning
Våren 2007 var kantinekontrakten i stortingskvartalet 
ute på anbud. Eurest Personalrestauranter AS ga 
Stortingets administrasjon det mest fordelaktige 
tilbudet og fortsetter driften i en ny 4-årsperiode.

I februar ble balansert kosthold introdusert i 
kafeteriaen i stortingskvartalet.

I løpet av året hadde stortingsrestauranten følgende 
temadager: 

•  grønnsaksbord 
•  spekemat- og rømmegrøtbuffé 
•  sildebord

Kafeteriaseksjonen sto blant annet for servering i 
forbindelse med Nordisk Råds sesjon. 

Kafeteriaene er mest besøkt i lunsjtiden kl 11.00–
12.30, mens det er roligere utover ettermiddagen og 
kvelden. Det er svært få besøkende etter kl 18.00 med 
unntak av onsdager, da det er kveldsmøter. (Se Tall 
som taler for omsetningstall.)

Velferdstiltak

Idrett og trim
Trimtilbudet ble betydelig utvidet i 2007. Alle ansatte 
fikk mulighet til å trene 2x30 minutter per uke i 
arbeidstiden mot at den ansatte i tillegg bruker 2x30 
minutter i uken av egen tid til trening. 

Fellestrimmen i gymsalen ble utvidet med seks 
nye timer per uke – blant annet yoga, styrkemiks 
og linedans. Det ble etablert et veiledningsopplegg 
for egentrening i trimrommet i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten. 

Postombæring i Stortinget skjer to ganger daglig, her ved Gørill Somby, 
Betjentseksjonen. Foto: Y. Haugen.

Golfgruppen arrangerte blant annet sesongstart i 
Sverige, klubbmesterskap og deltakelse i Europeisk 
Parlamentsmesterskap i Skottland. Skigruppen 
arrangerte skihelg på Trysil i februar, alpinkurs i 
Tryvann, klubbmesterskap i langrenn, Stortingets 
Holmenkollrenn (150 deltakere) og deltakelse på 
Nordisk Parlamentsmesterskap i Østersund. Det ble 
opprettet en turgruppe, som organiserte fjelltur i 
Jotunheimen i september. Fotballgruppen fikk flere 
timer i gymsalen, og innebandygruppen fikk nytt 
utstyr. 

Idrettslaget fikk omdelt en ny firefarget brosjyre med 
timeplan og aktivitetsplan. De nye tilbudene førte til 
en betydelig økning i antall trimmere.

KultuS
Stortingets kunst- og kulturforening, KultuS, hadde 
216 medlemmer per 31. desember 2007, både 
representanter og ansatte. Det ble avviklet en rekke 
arrangementer som foredrag, museumsbesøk og 
to kunstutstillinger for Stortingets egne utøvere i 
tunnelgalleriet, sommeravslutning, lutefiskaften og tur 
til Roma. Dessuten ble det formidlet billetter til en 
rekke teaterforestillinger.
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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 2007 ble det avholdt fire møter i Arbeidsmiljø-
utvalget der aktuelle arbeidsmiljøsaker ble diskutert.

Pensjon, tilskudd og lønn

Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter
Pensjonsordningen administreres av et styre på fem 
medlemmer valgt av og blant stortingsrepresentantene 
for fire 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.)
 

Gruppenes rapportering av tilskuddsmidler
BDO Noraudit Oslo DA ved partner og 
statsautorisert revisor Kjell Storeide er oppnevnt som 
ansvarlig revisor for revisjon av stortingsgruppene og 
uavhengige representanter for regnskapsårene 2007 til 
2010. Revisor tiltrådte 6. mars 2007.
 
Revisors oppdrag omfatter lovpålagt finansiell revisjon 
av regnskapet for hver partigruppe og uavhengige 
representanter samt kontrolloppstillinger av registrerte 
og innberettede beløp for lønns- og trekkoppgaver. 
Revisor vil i tillegg utarbeide en sammenstilling av 
regnskapsrapportene for stortingsgruppenes bruk 
av tilskuddsmidler. Revisor skal også undersøke om 
midlene er anvendt i samsvar med forutsetningene 
i stortingsvedtaket. Stortingsgruppene og admi-
nistrasjonen kan som en tilleggstjeneste få utført andre 
revisjonsliknende konsulenttjenester.
 
Rapportene for stortingsgruppenes bruk av tilskudd 
er endret fra og med regnskapsåret 2007. Rapportene 
tilfredsstiller Stortingets retningslinjer for bruk av 
gruppetilskudd og tidligere praksis og er i henhold til 
regnskapslovens regler. Rapporten tilfredsstiller også 
de krav offentlige registre stiller til rapportering.
 
Noter til regnskapet angir anvendte regnskaps-
prinsipper og spesifiserer visse poster som lønninger, 
vesentlige inntekst- og kostnadsposter, anleggsmidler 
og egenkapital.

Stortingets lønnskommisjon
Stortinget har oppnevnt en lønnskommisjon som 
med Stortingets samtykke fastsetter den årlige 
godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regje-
ringens medlemmer. I henhold til nye retningslinjer 
skal kommisjonens innstilling begrunnes. Stortinget 
vedtok de nye godtgjørelsene med virkning fra 1. 
oktober 2007, i overensstemmelse med kommisjonens 
innstilling. 

Lønnskommisjonen består av tidligere riksmeklings-
mann Reidar Webster (leder), professor Fredrik 
Engelstad og lagdommer Regine Ramm Bjerke 
(midlertidig oppnevnt for Berit Fosheim). 
Forvaltningsavdelingen ivaretar sekretærfunksjonen.

Inkluderende arbeidsliv
Stortingets administrasjon har fra 2004 vært part 
i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-
avtalen). Målsettingen er å redusere sykefraværet, 
tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne 
og å hindre tidlig pensjonering. 

For øvrig er analyser av sykefravær og utviklingen av 
fraværet et viktig redskap blant annet for å oppdage 
individuelle behov hos arbeidstakerne. I enkelte 
tilfeller involveres Tilretteleggingsutvalget i det 
systematiske arbeidet med oppfølging 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.

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”. 

Etter partenes syn har det hittil ikke vært behov 
for spesielle tiltak i lønnspolitikken for å oppnå 
likelønn mellom kjønnene. Kvinner arbeider 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 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 også Tall som taler for likestillingstall.)
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Informasjons- og IKT-strategien 
2004–2008
2007 var tredje og nest siste år i denne strategi-
perioden, og det største arbeidet ble lagt ned på disse 
hovedområdene:

Endringer i Epos
Grunnlovsvedtaket 20. februar om opphevelsen 
av Odelstinget og Lagtinget fra 1. oktober 2009 
medfører behov for endringer i Epos – elektronisk 
parlamentarisk oppfølgingssystem for Stortinget. 
Endringer i systemet skal være spesifisert og 
gjennomført før 2009, slik at de kan testes og settes i 
drift i løpet av våren 2009. I 2007 ble det lagt noen 
forutsetninger for dette arbeidet, og kartlagt hvilke 
andre konsekvenser omleggingen får for arbeidet i 
Stortinget. Blant annet innebærer det behov for ny 
standard for betegnelser på dokumenter fra regjering 
og storting fra 1. oktober 2009. Standarden var ikke 
avklart ved utgangen av året.

Nytt system for håndtering og daglig lagring av 
dokumenter
Det ble gjort et grundig forarbeid for en offentlig 
anbudsrunde for et dokumenthåndteringssystem, 
som i første rekke skal være til hjelp for dokument-
produksjonen i komiteene og partigruppene og for 
Stortingsarkivet. I desember ble det undertegnet 
kontakt med Ergo Group om levering av et slikt 
system.

Digitalisering av arkivmateriale
Stortingsarkivet etablerte direkte kontakt med 
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for å få til samarbeid 
om deponering og arkivering av lyd og bilde fra 
Stortingets parlamentariske virksomhet, og digitali-
sering av hovedregister og stortingsforhandlingene 
fra 1814 til 1997. Arbeidet med digitalisering av 
bildearkivet fortsatte. Bildematerialet skal etter hvert 
legges ut på Stortingets nettside til bruk for publikum.

Nytt stortinget.no
Tidlig i 2007 ble det utlyst en anskaffelse for å lage et 
nytt nettsted for Stortinget, og rett før sommeren ble 
det inngått kontrakt med Creuna. I september startet 
hovedprosjektet. Målet er et helt nytt stortinget.no 
med blant annet emnesortering av sakene. Saksgangen 
skal tydeliggjøres. Det blir mange veier inn til 
informasjonen, og det skal være enkelt å finne frem 
også for dem som ikke kjenner Stortinget så godt. 

IKT og informasjonsflyt

De tekniske løsningene (publiseringsløsningen 
EpiServer og emnekartløsningen TM Core) er 
de samme som regjeringen.no i sin tid valgte, og 
mulighetene for samarbeid er mange.

I forbindelse med anskaffelsen ble det laget en 
kravspesifikasjon, men for prosjektets del var det 
nødvendig med en enda grundigere spesifikasjon. 

I løpet av høsten 2007 ble det i samarbeid med 
leverandøren utviklet en prototyp. Denne danner 
grunnlag for utvikling av det nye nettstedet som skal 
være ferdig i løpet av 2008.

Komitéportal på intranettet
I 2007 ble teori omsatt til praksis da den nyutviklede 
komitéportalen gikk i pilot på nyåret, og i full drift 
etter sommeren. Med komitéportalen har hver komité 
fått sitt eget interne nettsted hvor representanter 
og rådgivere finner saksdokumenter og annet som 
vedrører arbeidet i komiteen. Portalen gir løpende 
tilgang på oppdaterte dokumenter, innstillingsutkast, 
protokoller, dagsorden, møteplaner, fremdriftsplaner, 
reisedokumenter, kontaktinformasjon, post til 
komiteen, tilrettelagt nyhetstjeneste, en omfattende 
lenkesamling med mer. 

Portalen driftes av komitésekretærene som sammen 
med komitésekretariatet blant annet sørger for 
informasjon om møter og plandokumenter. Samtidig 
er løsningen i stor grad basert på automatisk 
gjenbruk av det omfattende registreringsarbeidet og 
dokumentbehandlingen som utføres av blant andre 
ekspedisjonskontoret, arkivtjenesten, tekstsenteret og 
biblioteket. 

Mona Bothner, Kari Grefberg, Yvonne Haugen og Brit 
Brenno er bare noen av dem som har arbeidet med utvikling 
av den nye komitéportalen. Foto: L.H. Barstad.
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Arbeidet med videreutvikling og tilpasninger vil 
fortsette, ikke minst med tanke på det nye dokument-
håndteringssystemet som skal utvikles i løpet av 2008.

Ny bibliotekbase – Mimir
Et nytt moderne biblioteksystem ble tatt i bruk i 2007 
og fikk navnet Mimir. Mimir er godt integrert med 
Stortingets intranett, Løveporten, og er tilgjengelig for 
alle i Stortinget. Bibliotekmaterialet er merket med 
rfid-brikker som gjør det mulig å automatisere utlån. 
Brukerne kan selv søke og låne bøker, tidsskrifter med 
mer. Flere selvbetjente tjenester kommer etter hvert.

Drift, sikkerhet og nettverk
Det største prosjektet på dette området var 
idriftsetting av ny løsning for datalagring. Våren og 
forsommeren ble benyttet til installasjon av utstyr og 
til kompetansebygging for å kunne håndtere den nye 
løsningen. Før denne ble satt i drift, ble både maskiner 
og data flyttet fra gammelt til nytt system. Fire 
systemer og nesten en terrabyte med data ble flyttet i 
løpet av en uke. En terrabyte (TB) tilsvarer bortimot 
en million millioner byte/tegn (1.099.511.627.776 
bytes). Den nye løsningen har en øvre grense på hele 
33,6 TB.

En del gammel maskinvare ble faset ut og erstattet 
med ny, oppdatert teknologi. Blant annet gjelder 
dette to sentrale nettverksenheter som inneholder en 
katalogtjeneste med alle brukernavn, passord og hvilke 
rettigheter de forskjellige brukerne har i systemet. 
I tillegg kommer oppgradering av nettverket fra 10 
Mbit til 100 Mbit ut til alle klientene. 

Halvparten av nettverksvitsjene ble skiftet ut, og alle 
svitsjene fikk oppgradert programvare.

Maskinvaren på det sentrale fillagringssystemet er 
skiftet ut. Dette systemet består av to maskiner som 
er satt opp i et såkalt cluster. Clusterkonfigurasjonen 
gir økt tilgjenglighet og sikkerhet. Løsningen fungerer 
slik at om en av maskinene skulle slutte å virke, vil 
den andre maskinen overta de tjenestene som den 
første maskinen håndterte.

Andre prosjekter i 2007 var oppdatering av 
Stortingets Intralogic-løsning, Webgate og lyd- og 
bildesystem. Det ble også påbegynt et omfattende 
arbeid med å få gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for hele IKT-området. Dette 
arbeidet avsluttes i 2008.

IKT utvikling
Blant de mange prosjektene i 2007 nevnes prosjekt 
for avvikling av odelsting og lagting, anskaffelse av ny 
publiseringsløsning for stortinget.no, Valhall 2008 og 
anskaffelse av nytt daglig dokumentlager.
Det er gjennomført prosjekter for å kvalitetssikre 
utviklingsprosesser og interne rutiner, og utarbeidet 
standarder for utviklingsprosessen. 

Det er også utviklet et nytt menysystem for epos 
(elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem for 
Stortinget) som vil bli tatt i bruk i løpet av 2008. 
Brukerne vil ikke merke dette direkte, men det vil 
føre til at nye applikasjoner kan utvikles enklere og 
raskere i Microsoft Visual Studio.

IKT brukerstøtte 
Antall henvendelser til brukerstøtte var stabilt, mens 
antall kursdeltakere gikk noe ned sammenliknet med 
2006. (Se tall som taler for detaljer.)

Mye tid gikk med til testing av trege pc-er. Omkring 
150 pc-er ble testet. Det er i tillegg bygget opp 
kompetanse på ny programvare som skal tas i bruk i 
2008. Av slik programvare kan nevnes Vista og Office 
2007 med nye versjoner av Word, Excel, Outlook og 
PowerPoint. 

Det ble innført en ny løsning for nettregistrering av 
henvendelser til brukerstøtte. Løsningen ble lite brukt 
av sluttbrukerne, men vil bli markedsført i forbindelse 
med overgang til Vista/Office 2007. (Se også Tall som 
taler.)
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Stillerom - kapell
1. oktober åpnet Stortinget sitt nye stillerom/kapell 
under Wessels plass. Rommet har plass til omkring 30 
personer og brukes til andakter, personlig ettertanke 
og fordypning og til utlegging av kondolanse-
protokoller. 

Rommet holder høy arkitektonisk og kunstnerisk 
standard, utført i samarbeid med Berit Hunnestad fra 
Kirkelig Kulturverksted, arkitekt Steven Palmer, Terje 
Hope (møbeldesign), kunstnerne Kjell Nupen (maleri 
på fondveggen), Cathrine Maske (glasslysestaker), 
Gunnar Torvund (kors skulptur) og Paal-Helge 
Haugen (dikt).

Areal og infrastruktur

Leid areal i Akersgata 18 (komitéhuset)
Etter pålegg fra Byantikvaren måtte gårdeieren 
(A/S Klubbygningen) endre utformingen på deler 
av gårdens takfasade. Teknisk seksjon tok del i 
prosessen for å ivareta brukernes plassbehov og bisto 
entreprenøren i den praktiske gjennomføringsfasen. 

Det er i tillegg etablert to nye kontorer i fjerde etasje i 
Akersgata 18.
 

Arealomdisponering
Økt bygningsvolum og flytting av funksjoner 
fra Stortingets kjellerareal, har gjort det mulig å 
omdisponere og optimalisere arealbruken. Etter 
pålegg fra Oslo brann- og redningsetat ble Stortingets 
snekkerverksted flyttet til arealet der den gamle 
gymsalen lå. 

Møbellageret under Løvebakken ble flyttet til kulvert 
under Wessels plass. Det gamle lagerarealet ble 
innredet for å dekke ulike lagerbehov blant annet til 
de politiske gruppene. 

I forbindelse med leilighetskjøp i Maridalsveien 
anskaffet administrasjonen ytterligere 500 m2 
lagerareal. Det nye lageret vil bli tatt i bruk i 2009. 
Dette frigjør garasjeplasser som i dag benyttes som 
lager.

Rehabilitering av Akersgata 21
Arbeidet med oppussing av Akersgata 21 (gamle hotell 
Astoria) ble fullført i 2007. De gamle badene ble revet 
og har frigjort mer plass på hvert enkelt kontor. 
Videre ble infrastrukturen i bygget skiftet ut (kabling, 
ventilasjon og lignende).

Nye skjermer i stortingssalen
Det ble installert nye LCD-skjermer i stortingssalen 
for visning av voteringsresultat, talerliste og levende 
bilder. Skjermene kan styres til visning av forskjellige 
typer grafikk og formater etter ønske og behov. De 
nye skjermene ble blant annet benyttet i forbindelse 
med Nordisk Råds møter i Stortinget. 

Nødstrømsaggregat
Det ble etablert nytt nødstrømsaggregat i stortings-
bygningen.

Driften av tjenesteboligene
I Hoffsveien 47/49 ble de fleste innerdører skiftet 
ut, det ble lagt epoxy på alle balkonggulv og 
gjennomført hovedvask i alle leiligheter. Det ble også 
installert fjernvarme for varmtvann og regulering av 
innetemperatur. 

I Hoffsveien 47/49 og Parkveien 17 ble det installert 
elektronisk adgangskortsystem der adgangskortet til 
Stortinget benyttes for inn- og utlåsing. 

Det er montert stoppekraner i alle leilighetene i 
Parkveien 17. Tak og vegger ble malt i 10 leiligheter, 
9 bad og 3 kjøkken ble pusset opp og alle balkong-
kassene i Grønnegata 3–5 ble renset og fikk ny 
beplantning. 

Stillerommet er tilrettelagt for å gi rom til ettertanke. Foto: L.H. Barstad

Bygninger og teknisk drift
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Det ble inngått avtale med Viken Fibernett om 
installering av fibernett til alle leiligheter. Avtalen 
innbærer at samme leverandør leverer Internett, tv-
signaler og ip-telefoni. Løsningen vil være i drift i 
løpet av våren 2008. 
 

Utskiftning
Det er inngått avtale om kjøp av 28 nye leiligheter 
i Maridalsveien 10. Leilighetene skal stå klare for 
innflytting høsten 2009. 

Den siste fireromsleiligheten i Ovenbakken 5 på 
Østerås ble solgt, og det ble kjøpt tre garasjeplasser 
i Smestaddammen Borettslag ovenfor Hoffsveien 
47/49.

Arealene i Akersgata 18 (komitéhuset) ble tatt i bruk av komiteene i 2004 og rommer blant annet egen kantine, resepsjon, høringssaler, møterom for 
komiteene og kontorer for komiteenes støtteapparat. I og med at komitémøter og høringer gjennomføres her, har huset en sentral rolle i det parlamentariske 
arbeidet. Foto: V.M. Husby.
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Parlamentariske tall

Parlamentariske tall sammenliknet med tidligere sesjoner

Behandlede saker 
(utvalgte sakstyper)

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

Dok. 8  (representantforslag) 103 69 77 155 123 136 100 111 78 106
Odelstingsmeldinger 2 0 2 0 3 0 0 0 2 1
Odelstingsproposisjoner 63 88 86 126 86 126 96 123 90 91
Stortingsmeldinger 43 51 39 49 40 45 57 53 23 39
Stortingsproposisjoner 80 106 96 108 81 91 85 87 83 106

Innstillinger, komité 
og presidentskap

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007 

Budsjettinnstillinger 16 16 16 16 16 16 17 16 18 18
Innst. O. (lovsaker) 78 102 100 134 84 132 107 131 95 100
Innst. S. 260 255 270 354 275 293 278 220 242 286

Besvarte spørsmål og 
interpellasjoner

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

Skriftlige spørsmål 296 402 476 554 590 782 974 991 1243 1415
Interpellasjoner 49 52 36 23 32 22 46 36 57 70
Muntlige spørsmål 213 232 188 194 170 156 131 115 103 124
Ordinære spørsmål 671 607 608 535 467 430 369 277 258 229

Redegjørelser fra 
regjeringen 

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007 

Redegjørelser 23 19 16 17 15 8 6 10 14 6

Møter i Stortinget og 
avdelingene

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

Lagtinget 13 18 17 16 11 13 15 13 11 16
Odelstinget 34 38 38 46 38 41 43 43 35 43
Stortinget 108 111 97 104 104 103 102 97 91 100

Anmodningsvedtak * 1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007 

Anmodningsvedtak - ** 161 127 182 140 242 181 171 9 20

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

 
Referater
Det ble tatt stenografisk referat fra seks høringer i 2006–2007 (fire i kontrollkomiteen , en i forsvarskomiteen og en i 
finanskomiteen). 

Referater fra stortingsforhandlinger

Antall sider fra 2004–2005 2005–2006 2006–2007
Stortinget 3 152 3 000 3 851
Odelstinget 1 126 409 409
Lagtinget 36 25 41

Tall som taler
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Høringer

Antall saker/høringer og organisasjoner til høring sesjoen 2006-2007

Komité

våren 2007 Høsten 2007 Totalt i sesjonen

Saker/
høringer

Organisa-
sjoner

Saker/
høringer

Organisa-
sjoner

Saker/
høringer

Organisa-
sjoner

Arbeids- og sosialkomiteen 3 26 2 33 5 59
Energi- og miljøkomiteen 7 77 2 72 9 149
Familie- og kulturkomiteen 6 51 4 76 10 127
Finanskomiteen 8 27 4 43 12 70
Forsvarskomiteen 1 5 2 17 3 22
Helse- og omsorgskomiteen 4 11 3 14 7 25
Justiskomiteen 2 15 6 35 8 50
Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen 3 21 2 19 5 40
Kommunal- og 
forvaltningskomiteen 5 38 4 54 9 92
Kontroll og 
konstitusjonskomiteen 2 13 2 5 4 18
Næringskomiteen 7 66 3 42 10 108
Transport- og 
kommunikasjonskomiteen 10 66 2 42 12 108
Utenrikskomiteen - - 2 29 2 29
SUM 58 416 38 481 96 897

Besøk, omvisninger og henvendelser

Registrerte besøkende fordelt på Stortingets innganger

Innganger Løvebakken Komitéhuset Stortingskvartalet Garasjen Alle (totalt)
Antall besøkende 24 940 1 932 6 812 2 906 36 590

Besøkstallene har gått litt ned fra i fjor. Dette skyldes blant annet at resepsjonen i stortingskvartalet, Prinsens gate 26, 
var stengt fra 2. juli til 13. august.

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 fleste gruppene 
fra videregående skole ønsket og fikk treffe en eller flere stortingsrepresentanter. 

Kunstvandringer
I alt 390 kunstinteresserte har besøkt kunstvandringene i Stortinget i 2007. Det var 10 åpne kunstvandringer og  
9 forhåndsbestilte kunstvandringer.

Kulturnatten 2007
7. september ble det for tredje gang arrangert kulturnatt i Oslo. I alt 630 personer besøkte Stortinget denne 
kvelden. 190 av de besøkende var utenlandske turister.  Det var 23 vanlige omvisningsgrupper, to kunstvandringer 
og fire demonstrasjoner av MiniTinget. 

Besøksoversikt fra time til time i løpet av kulturnatten 2007

Tidspunkt Norske 
grupper

Antall 
personer

Engelske 
grupper

Antall 
personer

MiniTinget Antall 
personer

Kunst-
vandringer

Antall 
personer

Besøkende 
per time

18.00 1 29 1 26 1 3 - - 58
19.00 2 66 1 3 1 34 1 15 118
20.00 2 68 2 31 - - - - 99
21.00 3 78 2 39 1 4 1 16 137
22.00 3 77 1 26 1 4 - - 108
23.00 2 45 3 65 - - - - 110
Totalt 13 363 10 190 4 45 2 31 630
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MiniTinget
Totalt avviklet MiniTinget i alt 228 spill med til sammen 5 465 elever fra 18 fylker. 23 klasser fra i alt 9 fylker 
fikk reisestøtte i 2007

Henvendelser til Informasjonshjørnet

Henvendelsesform Telefon e-postmottak Skranke Totalt
Antall henvendelser 2007 2 869 2 875 1 153 7 297
Antall henvendelser 2006 2 306 1 714 1 392 5 440

Henvendelser til Stortingsarkivet 

Henvendelser 
2004 

(antall)
2004 
(%)

2005 
(antall)

2005 
(%)

2006 
(antall)

2006 
(%)

2007 
(antall)

2007 
(%)

Eksternt 675 68 738 70 659 71 568 96
Internt 315 32 318 30 270 29 251 31
Henvendelser totalt 990 1 056 929 819

Henvendelsesform
2004 
antall

2004 
%

2005 
antall

2005 
%

2006 
antall

2006 
%

2007 
antall

2007 
%

Personlig oppmøte 215 22 182 17 229 25 207 26
Telefonhenvendelse 632 64 694 66 526 56 411 51
Skriftlig/e-post 143 14 180 17 174 19 187 23

Henvendelse vedrørende
2004 
antall

2004 
%

2005 
antall

2005 
%

2006 
antall

2006 
%

2007 
antall

2007 
%

Stortingsforhandlingene 557 56 557 53 456 49 403 49
Historisk arkiv/bilder 433 44 499 47 473 51 416 51

Dokumenter og innsyn i Stortingsarkivet 

Registrert 2004 2005 2006 2007

Saker 3 110 2 912 3 316 3 153
Innkomne dokumenter 11 538 9 549 9 411 10 254
Utgående dokumenter 4 037 3 710 4 069 4 575
Notater 2 071 1 849 1 833 1 719
Dokumenter totalt 17 632 15 108 15 313 16 548

Søknader om dokumentinnsyn 2004 2005 2006 2007
Innvilget 230 333   295 169
Avslått 40 2          3 1
Søknader totalt 270 335 298 170

Oppdrag og utlån i Stortingsbiblioteket

Utlån
2004 
antall

2004 % 2005 
antall

2005 % 2006 
antall

2006 % 2007 
antall

2007 %

Interne lånere 5 218 77,5 5 272 79,7 5 265 78,8 5 527 83,8

Eksterne lånere 1 402 20,8 1 259 19 1 337 20 993 15,1
Andre bibliotek 112 1,7 87 1,3 76 1,1 74 1,1
Utlån totalt 6 732 6 618 6 678 6 592

Referanseoppdrag
2004 
antall

2004 % 2005 
antall

2005 % 2006 
antall

2006 % 2007 
antall

2007 %

Interne oppdrag 685 70 553                69,7 577 73,5 409 67,8
Eksterne oppdrag 294 30 240 30,3 208 26,5 194 32,2
Referanseoppdrag totalt 979 793 785 603
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Oppdrag i Mediateket
2004 
antall

2004 % 2005 
antall

2005 % 2006 
antall

2006 % 2007 
antall

2007 %

Internt 907 79,9 989 79,3 785 85,7 77,4 92,2
For Departementenes 
Servicesenter og Statsministerens 
kontor 228 20,1 257 20,6 135 14,7 65 7,7
Oppdrag totalt 1 135 1 246 915 839

Nyhetsovervåking 2005 2006 2007
Antall leste avisartikler 30 500 36 500 36 300
Antall leste NTB-meldinger 39 000 42 000 52 000
Antall leste avisartikler i pdf-format * - - 21 500

 
*= tilbudet startet i mai 2007

Utredningsoppdrag

Utredningsoppdrag 2004 2005 2006 2007
Antall behandlede oppdrag 320 338 422 407

De fleste oppdragene kommer fra stortingsrepresentanter og politiske rådgivere, men seksjonen besvarer også 
forespørsler om norsk regelverk fra andre lands parlamenter. Mange oppdrag omfatter et stort antall spørsmål og 
problemstillinger.

Henvendelser til IKT brukerstøtte

Oversikt over IKT brukerstøtte i 2007 fordelt på måned

Henvendelser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt 2007 (2006)
Brukerstøtte 412 438 398 297 369 404 172 383 367 645 516 249 4 650 (5 142)
Hjemmevakt 18 20 13 7 12 9 0 2 7 14 49 17 168 (124)
Kveldsvakt 0 0 12 8 3 13 0 0 0 27 16 20 99 (97)
Brukerstøtte totalt 430 458 423 312 384 426 172 385 374 686 581 286 4 917 (5 363)
En–til–en 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 (2)

Henvendelser til brukerstøtte 2004–2007

Henvendelser til Reisekontoret
Berg-Hansen Reisebureaus 24-timersservice mottok 991 henvendelser fra Stortinget i 2007.
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Faste kurs og studietilbud

For eksterne deltakere

Bibliotekarkurs
Seminaret Storting, bibliotek og offentlig informasjon ble arrangert av Stortingsbiblioteket og Stortingsarkivet 
i samarbeid med Høgskolen i Oslo. 36 bibliotekmedarbeidere fra hele landet fikk anledning til å bli bedre 
kjent med Stortingets arbeid og hvordan finne frem i stortingsforhandlingene. Seminaret er et meget populært 
kompetansetilbud for bibliotekmedarbeidere fra hele landet. 

Lærerkurs
I 2007 ble det holdt to kurs i stortingskunnskap for samfunnsfaglærere fra hele landet. 26.-28. mars var det 46 
deltakere og 19.-21. november var det 50 deltakere. I tillegg ble det holdt en rekke kursopplegg og foredrag for 
offentlige etater, studenter og andre.

Bibliotekarstudenter
Stortingsbiblioteket tok imot 75 bibliotekarstudenter fra Høgskolen i Oslo til omvisning i Stortinget og 
biblioteket. Dette er et ledd i undervisningen om offentlige institusjoner og publikasjoner.

(Se kapitlet ”Utadrettet virksomhet” for informasjon om arbeidstrening og praksisplasser i Stortinget.)

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 (2006)
Kurspåmeldinger 0 16 43 9 8 0 0 0 0 1 10 0 87 (164)
Kursdeltakere 0 15 41 8 5 0 0 0 0 1 6 0 76 (120)
Kursdager tilbudt 0 4 8 4 5 0 0 0 0 2 4 1 28 (40)
Kursdager avholdt 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 3 0 11 (29)
Tilpassede kurs 1 2 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14 (9)
Avholdte kurs totalt 1 4 11 3 1 0 0 1 0 1 3 0 25 (38)

Introduksjonsdagen
Den årlige introduksjonsdagen for nytilsatte ble arrangert i september, med 33 deltakere fra administrasjonen og 
partigruppene.

Kurs i informasjonssøking
Kurs i informasjonssøking tilbys alle representanter og ansatte i Stortinget. Opplæringstilbudet i bibliotekets regi er 
kurs i søking og gjenfinning av informasjon i databaser, på Internett og i Stortingets interne portal Løveporten. Totalt 
70 personer deltok på kursene i 2007 (mot 139 i 2006).

Andre tall

Markeringer på Eidsvolls plass
Til sammen har det vært omkring 215 demonstrasjoner, markeringer og arrangementer på Eidsvolls plass i 
2007.

Kopiering på Hustrykkeriets maskiner og alle andre kopimaskiner i huset 

Trykking 2003 2004 2005 2006 2007
Antall kopier 12 750 806 11 343 709 12 517 176 9 645 640 11 450 960*
Fargekopier - - 272 211 575 697     449 392     

*= Økningen fra 2006 til 2007 skyldes flere oppdrag og økt antall utskrifter fra Internett. Hele økningen falt på 
Hustrykkeriets stormaskiner, mens volumet på de lokale kopimaskinene var uendret fra 2007. 
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Miljømålinger

Indikatorer 2005 2006 2007
Avfall Total avfallsmengde i kg. 325 712 328 133

Returpapir og papp 194 000 190 000* 183 400

Innkjøp Antall nye leverandører som er miljøspesifiserte 

Transport Utslipp av CO2 i antall tonn ved utenlandsreiser
Antall videokonferanser 6

Energi Energiforbruk per kvm av total bygningsmasse 194 kWt 192 kWt

*= mengden returpapir/papp er endret ifht. rapportering for 2006 på grunn av nye tall fra tjenesteleverandøren. 
Øvrige målinger starter først i 2008

Papirforbruk
Hustrykkeriet kjøpte inn 74 paller papir à 120 000 ark, det vil si 8 800 000 ark, i alt 47 tonn (mot 40 t i 2006).

Biltjenesten
Biltjenesten hadde i 2007 totalt 772 oppdrag. Av disse var det 22 oppdrag på lørdager, og 26 oppdrag på søn- 
og helligdager. Oppdragene er fordelt på de fleste av døgnets timer. De aller fleste oppdragene innebærer både tur 
og retur.

Møterom og servering
Totalt ble det registrert circa 7 000 møteromsreservasjoner, 28 762 med matservering. I alt 60 858 personer fikk 
servering. Møterommene var i bruk i tilsammen 30 238 timer i 2007.

Omsetning i serveringsenhetene

Dagsgjennomsnitt

Komitéhuset Stortingets kafeteria Stortingskvartalet

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Gjester 60 63 73 750 658 564 450 450 448
Omsetning 750 876 1 107 16 000 12 000 12 200 9 500 7 200 7 610
Varm lunsj 120 110 117 60 60 55

Middag 80 71 71 50 60 68
Omsetning totalt 2005 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Kasse i kafeteria 135 000 140 000 160 000 2 577 214 2 836 832 1 461 000 1 339 359
Møte/arrangement 1 390 943 1 426 685 865 700 697 279
Automater 94 688 120 064 60 415 50 272

Omsetning av utvalgte varer i Servicesenteret

2006 2007 2006 2007 2006 2007
Frimerker 156 184 169 304 Netcom 450 550 SL-kort 381 840 372 075
Kort/konvolutter 30 259 22 925 Telenor 3 450 1 200 Oslo sporveier 171 735 180 521
Pakker 19 965 21 402 Billetter 125 170 147 398 Profil/gaveartikler 100 282 142 245

Postfrankering beløp seg til omkring 450 000 kr og avisutgifter til rundt 4 150 000 kr. 

Oversikt over reiser og kostnader i 2007, fordelt på innland og utland

Beskrivelse Innenlands Utenlands Totalt
Omsetning flybilletter u/skatt 14 341 227 11 127 725 25 468 952
Omsetning flybilletter m/skatt 16 405 495 12 055 462 28 460 957
Antall reiser 7 180 1 759 8 939
Flybesparelse 25 % 54 %
Flybesparelse i kroner 4 712 693 12 915 491 17 628 184
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Reisevirksomhet
Av alle reisene i 2007 var 94 % billettløse.

Kostnadsoversikt over komitéreiser i inn- og utland 2007 sammenliknet med 2006
Merk at komiteene disponerer sine budsjetter for utenlandsreiser for hele fireårsperioden under ett. Reisene fordeler 
seg ujevnt i perioden. Tall i hele tusen kroner.

235/1 920 (2007)

36/1 693  (2006)

Innland/Utland
Utenrikskomiteen

Energi- og 
miljøkomiteen

Arbeids- og 
sosialkomiteen

Transport- og kommu-
nikasjonskomiteen

Næringskomiteen

Finanskomiteen

Helse - og 
omsorgsskomiteen

Kontroll og 
konstitusjonskomiteen

Kirke- utdannings- og 
forskningskomiteen

Familie- kultur og adm-
inistrasjonskomiteen

Forsvarskomiteen

Kommunal - og forvalt-
ningskskomiteen

Justiskomiteen

58/500 (2007)

277/1 311  (2006)

223/394 (2007)

119/1 045  (2006)

206/543 (2007)

356/977  (2006)

285/822 (2007)

372/853  (2006)

93/310 (2007)

75/719  (2006)

106/23 (2007)

168/704  (2006)

93/671 (2007)

57/571  (2006)

133/647 (2007)

105/404  (2006)

113/489 (2007)

252/392  (2006)

57/525 (2007)

93/342  (2006)

147/1 076 (2007)

183/324  (2006)

86/359 (2007)

63/270  (2006)

  1  501  1 001  1 501  2 001   tusen kroner
 

  1  501  1 001  1 501  2 001

  Forklaringsnøkkel
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Stortingets leiligheter
Stortingets boligmasse besto per 31. desember 2007 av 138 leiligheter (tjenesteboliger).

Stortingets boligmasse i 2007 fordelt på størrelse

Leiligheter Ettroms Toroms Treroms Fireroms Femroms Totalt
Antall 7 93 27 10 1 139

Humankapital
Sykefravær 
I 2007 var sykefraværet 5,3 % (mot 5,4 % i 2006)

Ansettelsestid
Gjennomsnittlig ansettelsestid 12,04 år (mot 12,48 år i 2006)

Alder
Gjennomsnittsalder i 2007 var 48 år (mot 49 år i 2006)

Avgangsalder
Gjennomsnittlig avgangsalder 66 år (mot 65 år i 2006)

Oversikt over tilsettinger i Stortingets administrasjon i 2007

Tilsettinger Intern rekruttering Ekstern rekruttering Totalt
Antall 14 26 40

Oversikt over fratredelser i Stortingets administrasjon i 2007

Fratredelser Alderspensjon AFP Uførepensjon Annet Totalt
Antall 2 2 2 10 16

Oversikt over deltidsansatte i 2007, fordelt på kjønn

Type deltid (Stilling) Kvinner Menn Totalt
AFP 40 % 1 0 1
Omsorg (60–90 %) 4 1 5
Uføre (30–80 %) 7 2 9
Fast deltid (50–90 %) 9 5 14
Annen type (60–90 %) 2 0 2
Deltidsansatte totalt 23 (74 %) 8 (26 %) 31

Alderssammensetning i 2007, fordelt på kjønn

Alder Kvinner Menn Totalt
Gjennomsnittsalder 50 45 48

Stillingsgrupper 2007, fordelt på kjønn

Stillingsgrupper
Kvinner 
(antall)

Kvinner 
(%)

Menn 
(antall)

Menn
(%)

Totalt

Ledere Ledere totalt 11 38 18 62 29
Dir./ass.dir. 0 0 2 100 2
Avd.sjefer 2 50 2 50 4
Seksjonsledere 9 39 14  61 23

Rådgivere/spesial-/seniorrådgivere 24 53 21 47 45
Førstekonsulenter 71 75 24 25 95
Bemanning totalt 259 61 169 4 428
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Grafisk fremstilling av likestillingstall

Kjønnsfordeling totalt

 
Kjønnsfordeling per avdeling

 

Kjønnsfordeling per stillingskategori
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Godtgjørelser og pensjoner
Fra 1. oktober 2007 var stortingsrepresentantenes årlige faste godtgjørelse 654 000 kroner. Stortingspresidentens 
godtgjørelse var 1 191 000 kroner/år 

Tilleggsgodtgjørelse i tillegg til ordinær godtgjørelse
Alle representantene får i tillegg 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), var  
   dagsatsen 75 kroner/dag
 - For representanter med fast bopel mer enn 40 km fra Stortinget, var dagsatsen 169 kroner/dag. 

Alderspensjon med full opptjening (12 års funksjonstid) utgjorde fra 1. oktober 2007 431 640 kroner/år.

Pensjonsstyrets behandlinger
Pensjonsstyret behandlet 23 saker i 2007. I løpet av året var det 394 personer som mottok pensjonsytelser 
fra ordningen. Tallene omfatter alderspensjon, ventegodtgjørelse, etterlattepensjon (enker, enkemenn, barn) og 
uførepensjon. Det ble utgiftsført 50,1 millioner kroner til pensjoner i 2007.

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 2007 var grunntilskuddet per gruppe 1 802 385 kroner/år, pluss 570 711 kroner/år per representant. 
Grupper i opposisjon fikk i tillegg et opposisjonstilskudd på 1 679 195 kroner.

Driftsutgifter 2007

Poster 
Budsjett 2007  

inkl. overføringer
Regnskap 

2007

Avvik 
regnskap/ 
budsjett

%-økning 
regnskap/ 
budsjett

Stillinger 157 722 000 168 440 594 (10 718 594) -6,80
Ekstrahjelp 3 345 000 3 618 829 (273 829) -8,19
Oppgavepliktige ytelser 0 (20 680 530) 20 680 530  
Trygder, pensjon 100 039 000 41 912 008 58 126 992 58,10
Godtgjørelse representanter 111 110 000 139 287 056 (28 177 056) -25,36
Ufordelt - lønn 14 684 000 0 14 684 000  

386 900 000 332 577 957 54 322 043 14,04
Maskiner, inventar, utstyr 8 840 000 8 200 396 639 604 7,24
Forbruksmateriell 32 590 000 24 254 376 8 335 624 25,58
Reiseutgifter m.m. 49 876 000 43 667 138 6 208 862 12,45
Kontortjenester 40 115 000 32 083 802 8 031 198 20,02
Konsulenttjenester 8 700 000 11 143 647 (2 443 647) -28,09

Norske og int. delegasjoner 20 930 000 21 080 869 (150 869) -0,72
Vedlikehold/drift maskiner og 
transportmildler 417 000 322 705 94 295 22,61
Vedlikehold bygg og anlegg 20 790 000 23 690 562 (2 900 562) -13,95
Bygningers drift, lokalleie 55 360 000 50 022 283 5 337 717 9,64
Ufordelt - varer og tjenester 4 432 000 0 4 432 000  

242 050 000 214 465 778 27 584 222 11,40
Sum Driftsutgifter 628 950 000 547 043 734 81 906 266 13,02



 ÅRSRAPPORT   2007             29

Alfabetisk oversikt over Tall som taler

Alder .................................................................................................................................................................... 26
Alderssammensetning, fordelt på kjønn .................................................................................................................. 26
Ansettelsestid  ....................................................................................................................................................... 26
Avgangsalder ......................................................................................................................................................... 26
Besøk, omvisninger og henvendelser ..................................................................................................................... 20
Besøkende, registreringer fordelt på innganger ....................................................................................................... 20
Bibliotekarkurs ..................................................................................................................................................... 23
Bibliotekarstudenter .............................................................................................................................................. 23
Biltjenesten ........................................................................................................................................................... 24
Boligmassen, fordelt på størrelse ............................................................................................................................ 26
Deltidsansatte, fordelt på kjønn .............................................................................................................................. 26
Eidsvolls plass, markeringer ................................................................................................................................... 23
Fratredelser i Stortingets administrasjon ................................................................................................................. 26
Godtgjørelser og pensjoner ................................................................................................................................... 28
Gruppetilskudd, støtte til de parlamentariske gruppene i Stortinget........................................................................ 28
Humankapital ....................................................................................................................................................... 26
Høringer .............................................................................................................................................................. 20
IKT-brukerstøtte, henvendelser.............................................................................................................................. 22
Informasjonshjørnet, henvendelser ........................................................................................................................ 21
Introduksjonsdagen ............................................................................................................................................... 23
Komitéreiser, kostnadsoversikt ............................................................................................................................... 25
Kopiering på Hustrykkeriets maskiner og alle andre kopimaskiner i huset .............................................................. 23
Kulturnatten ......................................................................................................................................................... 20
Kunstvandringer ................................................................................................................................................... 20
Kurs, biliotekarkurs ............................................................................................................................................... 23
Kurs, eksterne deltakere ........................................................................................................................................ 23
Kurs, IKT ............................................................................................................................................................. 23
Kurs, informasjonssøking ...................................................................................................................................... 23
Kurs, interne ......................................................................................................................................................... 23
Kurs, lærerkurs ...................................................................................................................................................... 23
Kurs, språkkurs ..................................................................................................................................................... 23
Kurs og studietilbud, faste ..................................................................................................................................... 23
Leiligheter ............................................................................................................................................................ 26
Likestillingstall, grafiske fremstillinger .................................................................................................................... 27
Lærerkurs ............................................................................................................................................................. 23
Mediateket, oppdrag ............................................................................................................................................. 22
Miljømålinger ....................................................................................................................................................... 24
MiniTinget ........................................................................................................................................................... 21
Møterom og servering .......................................................................................................................................... 24
Nyhetsovervåking i Løveporten ............................................................................................................................ 22
Omvisninger ......................................................................................................................................................... 20
Papirforbruk ......................................................................................................................................................... 24
Pensjonsstyret ....................................................................................................................................................... 28
Praksisstudenter (Se kap. Arbeidstrening og praksis i Stortinget. s. 11)
Referater .............................................................................................................................................................. 19
Regnskap, driftsutgifter ......................................................................................................................................... 28
Reisekontoret, henvendelser .................................................................................................................................. 22
Reisevirksomhet .............................................................................................................................................. 24-25
Serveringsenhetene, omsetning.............................................................................................................................. 24
Servicesenteret, omsetning av utvalgte varer .......................................................................................................... 24
Språkkurs .............................................................................................................................................................. 23
Stillinger, fordelt på kjønn ................................................................................................................................ 26-27
Stortingsarkivet, dokumenter og innsyn ................................................................................................................. 21
Stortingsarkivet, henvendelser ................................................................................................................................ 21
Stortingsbiblioteket, oppdrag og utlån ................................................................................................................... 21
Sykefravær ............................................................................................................................................................ 26
Tilsettinger i Stortingets administrasjon ................................................................................................................. 26
Utplasseringsuke (Se kap. Arbeidstrening og praksis i Stortinget. s. 11)
Utredning, oppdrag ............................................................................................................................................... 22



Drifts- og service-
avdelingen

Betjent-
seksjonen

Biltjenesten

Husøkonom-
seksjonen

IKT-seksjonen

Kafeteria-
seksjonen

Sikkerhets-
seksjonen

Teknisk
seksjon

Forvaltnings-
avdelingen

Bedriftshelse-
tjenesten

Personal-
seksjonen

Regnskaps-
seksjonen

Reisekontoret

Økonomi- og 
administrasjons-
seksjonen

Informasjons- og 
dokumentasjons-
avdelingen

Hustrykkeriet

Informasjons-
seksjonen

Referent-
seksjonen

Stortingsarkivet

Stortings-
biblioteket

Utrednings-
seksjonen

Internasjonal
avdeling

Internasjonalt
sekretariat

Nordisk Råd

Det konstitusjonelle 
kontor

Stortingets direktør 

 

Budsjett- og 
komité-
sekretariatet

Ekspedisjons-
kontoret

Stortings-
sekretariatet

Komité-
sekretærene

4

37 

33 

54

23

23

50

30

3 

34 

36

11

33 

38

2 

38

9

13 

37

2 

10

36

4

19

10 14 

6

35

10

7    inklusiv presidentens forværelse

Organisasjonskart med antall ansatte per seksjon




