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Forord
Årsrapporten 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 konsentrere seg om det 
politiske vervet de er valgt til, og at Stortinget og dets organer på en effektiv 
måte kan ivareta sine funksjoner. 

Første del av rapporten beskriver hendelser og resultater som er spesielle for 
året som gikk. Siste del dokumenterer den løpende virksomheten ved hjelp 
av tall og grafiske fremstillinger.

I 2010 ble mange ressurser lagt ned i arbeidet med å installere, teste og ta 
i bruk et nytt konferanseanlegg og voteringssystem i stortingssalen, med 
berøringsskjerm på hver enkelt representants plass. Anlegget var klart til 
bruk fra 1. oktober. Mot slutten av året ble det gjennomført noen endringer 
i Stortingets møteplanlegging, og flere ble forberedt for gjennomføring i 
2011. Den internasjonale virksomheten var omfattende, med et stort antall 
besøk til Stortinget og reiser ut, som grunnlag for erfaringsutveksling og 
internasjonal relasjonsbygging. I november åpnet Stortinget eget kontor 
i Brussel. Annen utadrettet virksomhet ble styrket, og Stortingets nettsted 
ble kåret til Årets statlige nettsted 2010 av Direktoratet for forvaltning og 
IKT. Arbeidet med data- og informasjonssikkerhet ble intensivert høsten 
2010 for å trygge Stortingets informasjonsbaser og informasjonsflyt, og sikre 
representantenes tilgang til relevant informasjon uavhengig av tid og sted. 
Utviklingen av administrative støtte- og styringssystemer i 2010 hadde som 
hovedmål en ny måte å gjennomføre plan- og budsjettarbeidet for 2012 på. 

Det er stor spennvidde i administrasjonens virksomhet. Denne redegjørelsen 
gir en forenklet oversikt over de oppgavene som løses daglig av 
organisasjonens dyktige og engasjerte medarbeidere.

Stortingets administrasjon, mars 2011

Hans Brattestå
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Vårsesjonen

Noen av temaene Stortinget behandlet i 
vårsesjonen var avtalefestet pensjon i privat sektor, 
CO

2
-håndtering, fremtidens museum, kvalitet i 

barnehagen, samhandlingsreformen, brannsikkerhet, 
kapitalforhøyelse i SAS AB og Norsk Hydro og 
håndtering av ubåten U-864. I tillegg var det en 
rekke interpellasjonsdebatter og behandling av 
representantforslag.

Regjeringsmedlemmer holdt redegjørelser 
om utenrikspolitikken, status og framdrift i 
klimaforhandlingene, samarbeid for arbeid, 
utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære 
engasjement i landet, viktige EU- og EØS-saker og 
tiltak for å løse problemer på jernbanenettet. 

Grunnlovsseminar

Konstitusjonell avdeling arrangerte presidentskapets 
grunnlovsseminar som ble holdt i lagtingssalen 7. 
oktober 2010. Seminaret hadde tittelen «Stortinget 
– den fremste statsmakt? Balanse og samspill mellom 

statsmaktene». Foredragsholdere var professorer 
fra Universitetet i Oslo. Temaene som ble tatt 
opp var blant annet «Parlamentarismen i vår tid», 
«Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget» og 
«Lovgivers vilje som tolkningsfaktor når domstolen 
anvender loven».  

Ny teknologi i stortingssalen

Etter flere års arbeid med forprosjekt, studier av 
nye systemer i andre parlamenter, utarbeidelse 
av konkurransegrunnlag og anbudskonkurranse 
kunne installasjon av det nye konferansesystemet i 
stortingssalen gjennomføres sommeren 2010. I mai 
hadde administrasjonen en grundig storskalatest av 
systemet. Straks etter at Stortinget hadde avsluttet 
møtene i juni, begynte arbeidet med å installere 
det nye konferanseanlegget i stortingssalen, der 
nytt voteringsanlegg er den sentrale delen. Alle 
representantplassene ble demontert og flyttet ut i 
vandrehallen, der det nødvendige arbeidet ble gjort 
for at de nye panelene skulle kunne monteres. Det 
gamle gulvbelegget i stortingssalen ble fjernet og 
erstattet med nytt. Etter at alt var på plass i salen 
igjen, ble det gjennomført grundig testing tidlig på 
høsten, og anlegget kunne tas i bruk fra 1. oktober. 
Erfaringen utover høsten var at anlegget, med 
nødvendige justeringer, har innfridd forventningene. 
Representantene kan nå følge med på talerlisten 
på skjermen på hver enkelt plass, og de kan be om 
ordet til innlegg, replikk og spørsmål ved å trykke på 
skjermen. 

Grunnlovsseminar i lagtingssalen 7. oktober 2010 med tittelen «Stortin-
get – den fremste statsmakt? Balanse og samspill mellom statsmaktene». 
Per-Kristian Foss har ordet. 
Foto: Tonje Pettersen

Omfattende testing av det nye konferanseanlegget i mai 2010 før 
det skulle monteres i stortingssalen. I første rekke fra venstre sitter 
Sølvi Hoff Jørgensen, Ann Kristin Taugbøl og Kristine Eknes.
Foto: Anne Marit Arnesen Bordewick

Den parlamentariske saksbehandlingen
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gang. Dette er et system som brukes i forbindelse med 
at Stortingets komiteer behandler budsjettet, og det 
har over tid oppstått behov for å gjøre det enklere, 
mer brukervennlig, raskere og mer stabilt, samt at det 
legges til rette for flere brukere. Målsettingen er at det 
skal tas i bruk fra høsten 2011.

Stortingets møteavvikling

Etter konsultasjoner med partigruppelederne og 
innspill fra partigruppene besluttet Stortingets 
presidentskap noen endringer i Stortingets 
møteavvikling. 

Endringene vil først bli iverksatt i 2011, med unntak 
av at den vanlige møtepausen mellom kl. 16.00 og 
18.00 ble sløyfet i de fleste møtene i desember. Dette 
skal bli en fast ordning for møtene i juni og desember.

Høstsesjonen

Det viktigste arbeidet i Stortingets høstsesjon var som 
vanlig budsjettbehandlingen. Av annen aktivitet som 
skapte oppmerksomhet var redegjørelser fra noen av 
regjeringens medlemmer om viktige saker. Det dreide 
seg om hendelser i enkelte helseforetak, viktige EU- 
og EØS-saker, situasjonen i barnevernet, situasjonen i 
Heimevernet og betydningen for Forsvaret (sak inn-
brakt fra den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen), 
klimaforhandlingene i Mexico og spørsmål knyttet 
til mulig ulovlig overvåking av norske statsborgere 
(oversendt til behandling i justiskomiteen).

Budsjettbehandlingsverktøy 

Et prosjekt for å fornye og forbedre dataprogrammet 
som er knyttet til budsjettbehandlingen ble satt i 

Konferanseanlegget klart til bruk i stortingssalen. 
Foto: John Greiner Olsen
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Besøksvirksomheten

Internasjonale besøk og reiser 

Kontakt med andre land og parlamenter er en viktig 
del av Stortingets virksomhet ettersom det gir nyttig 
kunnskap, grunnlag for erfaringsutveksling og bygger 
opp under Norges internasjonale relasjoner. De første 
månedene gjestet stortingspresidenten Folketinget 
i Danmark og Riksdagen i henholdsvis Sverige og 
Finland. Et lenge planlagt offisielt besøk til Brasil, 
Argentina og Chile fant sted i april med en delegasjon 
av deltakere fra seks partier samt sametingspresiden-
ten. Norges samarbeid med de tre landene sto sentralt 
under reisen, som tematisk omfattet blant annet ur-
folk, miljø og næringsliv. I Argentina og Chile ble det 
avholdt seminarer om den norske samfunnsmodellen. 

I mai foretok stortingspresidenten et besøk til Den 
amerikanske kongressen i Washington sammen 
med sine nordiske og baltiske kolleger (innenfor 
rammen av det nordisk-baltiske samarbeidet, det 
såkalte NB 8-samarbeidet). I juni deltok han sammen 
med andre europeiske parlamentspresidenter på 
en konferanse på Kypros i regi av Europarådets 
parlamentarikerforsamling og det kypriotiske 
parlamentet. 

Stortingets befatning med EU-relaterte saker er 
betydelig, og etter Lisboatraktatens ikrafttredelse 
har Europaparlamentet fått økt innflytelse. 
Stortingspresidenten reiste på offisielt besøk til Brussel 
i november, og hadde blant annet samtaler med 
Europaparlamentets president, Jerzy Buzek, og sentrale 
fagkomiteer i parlamentet. Stortingspresidenten ble 
ledsaget av en delegasjon av representanter for de 
relevante fagkomiteene på Stortinget. 

Internasjonal virksomhet

Samtaler mellom stortingspresident Dag Terje Andersen og presidenten i 
deputertkammeret, Michel Temer, i Brasilia 13. april. 
Foto: Merethe Sørbye Elvestad

Daværende utenriksminister i Argentina, Jorge Taiana, 
stortingsrepresentantene Laila Dåvøy og Øyvind Halleraker 
og stortingspresident Dag Terje Andersen i Buenos Aires 15. 
april 2010. 
Foto: Merethe Sørbye Elvestad

I Valparaiso møtte stortingspresident Dag Terje Andersen 
presidenten i deputertkammeret, Alejandra Sepúlveda,  
20. april. 
Foto: Merethe Sørbye Elvestad
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Som vanlig mottok Stortinget gjennom året flere 
utenlandske delegasjoner og gjester. Russlands 
president Dmitry Medvedev, Nederlands 
dronning Beatrix og presidenten for det sveitsiske 
føderasjonsrådet, Doris Leuthard, gjestet Stortinget 
som en del av statsbesøk. Det fant også sted 
høytstående besøk fra Serbia og Kina. I juli var 
Stortinget, gjennom fem dager, vertskap for 
hovedsesjonen til parlamentarikerforsamlingen til 
Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. 
55 nasjonale delegasjoner deltok. Arbeidet med 
sesjonen involverte en rekke av Stortingets seksjoner i 
et felles løft som ga gode resultater. Det var i 2010 ett 
offisielt besøk fra andre lands parlamentspresidenter. 
Dette fant sted i september da Stortinget mottok 
presidenten i Det polske senatet.

Det er praksis at stortingsrepresentanter inngår 
i norske regjeringsdelegasjoner til særskilt 
betydningsfulle konferanser. I tråd med tidligere år 
inngikk to grupper i den norske delegasjonen til FNs 
generalforsamling, som fant sted om høsten. Videre 
deltok stortingsrepresentanter under partsmøtet 
i konvensjonen om biologisk mangfold i Japan i 
oktober og under møtet i klimakonvensjonen i 
Mexico i desember.

Også stortingskomiteene gjennomførte flere 
utenlandsreiser. Hovedhensikten med disse er å knytte 
kontakter på høyt nivå i andre land og lære av andres 
erfaringer på sentrale områder.  Komiteene mottar 
videre en rekke besøk fra utenlandske delegasjoner. 

Om gjennomføringen av 
Stortingets Europaarbeid

Administrasjonen (stortingsbiblioteket, 
utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) 
utarbeider informasjonspakker til møter 
og interpellasjoner om europaspørsmål. 
Informasjonspakkene omfatter lenker til den 
informasjon Stortingets administrasjon har innhentet 
og utarbeidet på bakgrunn av dagsordenen. De 
inneholder også informasjon om aktuelle saker som 
ikke står på dagsordenen. I 2010 ble det utarbeidet 
syv informasjonspakker til Europautvalget, to til 
europapolitisk redegjørelse og fire andre til bruk for 
komitéreiser og interpellasjoner.

Nederlands dronning Beatrix besøkte Stortinget 1. juni 
2010. Foto: Lars Henie Barstad

Presidenten for det sveitsiske føderasjonsrådet, Doris Leu-
thard, besøkte Stortinget 14. oktober 2010. 
Foto: Mariann Klingberg

Russlands president Dmitry Medvedev sammen med 
stortingspresident Dag Terje Andersen på vei opp trappen til 
Stortinget 26. april 2010. 
Foto: John Greiner Olsen
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Stortingets kontor i Brussel
Stortinget besluttet i 2010 å opprette et eget 
kontor i Brussel. Formålet er å styrke kontakten og 
samarbeidet med Europaparlamentet i en tid da denne 
institusjonen er i ferd med å få utvidet innflytelse i 
EU. Kontoret ble åpnet under stortingspresidentens 
offisielle besøk til Brussel og Europaparlamentet i 
november.   
 
 

Faste internasjonale delegasjoner

Nordisk Råd

I 2010 hadde Island formannskapet i Nordisk Råd, 
med althingsman Helgi Hjörvar som president. 
Nordisk Råd har et langsiktig rammeprogram for 
samarbeidet, «Norden i verden – verden i Norden», 
med vekt på den nordiske velferdsmodellen, 
mobiliteten i Norden, miljøet, nordisk språkforståelse 
samt å påvirke globaliseringen. Det islandske 
formannskapet la vekt på nordisk miljøpolitikk 
i forhold til hav, klima og energi. Visjonen er at 

aktiviteter som foregår på havet og ved de kystnære 
områdene skal være miljømessig forsvarlige.

Nordisk Råds utvalg har fem faste møter pr. år. 
Nordisk Råds 62. sesjon ble holdt i Reykjavik i 
november. Opplegget med et «nordisk toppmøte» 
der regjeringsledere fra hele Norden debatterer med 
Nordisk Råds medlemmer, hadde denne gang «Grønn 
vekst – veien ut av krisen» som tema.

Danmark hadde formannskapet i Nordisk Ministerråd 
i 2010 og fokuserte på globalisering, klima og 
økonomisk krise.

Den norske delegasjonen til Nordisk Råd ble i 
2010 ledet av Dagfinn Høybråten med Bendiks 
H. Arnesen som nestleder. Delegasjonen holdt 
sammen med Nordisk Råd en rundebordskonferanse 
med russiske parlamentarikere i mai. Temaene var 
miljøvennlig og sikker energiproduksjon med vekt på 
offshore-produksjonen. Møtene ble ledet av Dagfinn 
Høybråten, Per-Kristian Foss og Per Rune Henriksen.

Delegasjonen har de siste par år arbeidet aktivt med 
å fjerne nordiske grensehindringer. I det arbeidet 
er det viktig med bedre nordisk koordinering ved 
gjennomføring av EU-direktiver på nasjonalt nivå, 
samt ved utarbeidelse av nytt regelverk for å hindre 
at de nordiske land innfører nye grensehindringer 
gjennom lovgivning. De nordiske land har utsett en 
koordinator som skal sørge for å få fjernet unødige 
hindringer mellom dem, og sørge for at ikke nye 
hindringer oppstår.

Arktisk parlamentarisk samarbeid

Isen i Arktis smelter og gjør havområdene mer 
tilgjengelige. Tundraen tiner og gjør landområder 
mindre tilgjengelig. Et viktig tema i det arktiske 
samarbeidet i 2010 har vært utdannings- og 
forskningssamarbeid. Vi trenger bedre kunnskap 
om hva som driver forandringene i Arktis og 
konsekvensene av dem. Denne kunnskapen er viktig 
for menneskene i Arktis og som grunnlag for politiske 
beslutninger.

Stortingets arktiske delegasjon startet året med 
en delegasjonsreise til Tromsø og Svalbard i 
februar. I Tromsø ble forvaltning av havområdene 
og polarforskning tatt opp. I Longyearbyen fikk 
delegasjonen innblikk i utviklingen og utfordringer i 
Longyearbyen og på Svalbard. Delegasjonen besøkte 

Stortingspresident Dag Terje Andersen åpner Stortingets 
nye kontor i Brussel under sitt offisielle besøk til Brussel og 
Europaparlamentet i november 2010. 
Foto: Merethe Sørbye Elvestad
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også Ny-Ålesund og fikk en grundig innføring i 
forskningsaktiviteten som foregår der.

Den 7. juni møttes Den arktiske 
parlamentarikerkomiteen i Stortinget. På møtet 
redegjorde utenriksminister Jonas Gahr Støre for norsk 
nordområdepolitikk og Danmarks utenriksminister 
Lene Espersen for arbeidet i Arktisk råd. 

I september deltok delegasjonen på den 9. arktiske 
parlamentarikerkonferansen i Europaparlamentet. 
Hovedtema var bærekraftig forvaltning av ressursene 
i Arktis, samarbeid om forskning og utdanning, 
og konsekvensene av at isen i Arktis smelter. 
Delegasjonsleder Morten Høglund var en av 
hovedtalerne på temaet forskning og utdanning.

I november ble delegasjonsleder Høglund valgt til 
å etterfølge Hannes Manninen (Finland) som leder 
av Den arktiske parlamentarikerkomiteen. Høglund 
tiltrer som leder på komiteens møte 22. februar 2011.

NATOs parlamentarikerforsamling 

Vårsesjonen for NATOs parlamentarikerforsamling 
fant sted i Riga i mai 2010. Det dominerende tema 
på agendaen var de NATO-ledete operasjonene og 
utviklingen i Afghanistan. Videre var forholdet til 
Russland et sentralt tema, der diskusjonen dreide seg 

Morten Høglund, leder for Stortingets delegasjon for arktisk 
parlamentarisk samarbeid, i Ny-Ålesund på Svalbard i 
februar 2010. 
Foto: Sølvi Brun

Den 9. arktiske parlamentarikerkonferansen i Europaparlamentet 13.–15. september 2010. Fra venstre: Leder for Stortingets delega-
sjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Morten Høglund, Joan Nymand-Larsen, Steven Blaney, Sinikka Bohlin og Lars Kullerud.
Foto: European Parliament

NATO = Den nordatlantiske traktats organisasjon
OSSE = Organisasjonen for sikkerhet og
  samarbeid i Europa
ESDA = Den europeiske sikkerhets- og
  forsvarsforsamling
IPU = Den interparlamentariske union
EFTA = Den europeiske frihandelsorganisasjon
EØS = Det europeiske økonomiske
  samarbeidsområde



10 ÅRSRAPPORT   2010

om hvordan man skulle bedre forholdet til Russland 
etter isfronten i kjølvannet av krigen i Georgia i 
2008. Andre temaer var utarbeidelsen av NATOs nye 
strategiske konsept, sikkerhet i Den persiske gulf og 
på Den arabiske halvøy, klimaendringer og det høye 
nord, energisikkerhet, den globale resesjonen og 
spredning av masseødeleggelsesvåpen og missilforsvar. 
Et tema av mer prosedyremessig art var spørsmålet 
om kortere og mer effektive sesjoner. 

Også under høstsesjonen i Warszawa i november stod 
situasjonen i Afghanistan og forholdet til Russland 
sentralt. Begge spørsmålene var relevante i forhold til 
det tredje sentrale tema under sesjonen, nemlig det 
nært forestående vedtaket om NATOs nye strategiske 
konsept. Andre viktige diskusjonstemaer under 
sesjonen var utviklingen på Vest-Balkan, maritim 
sikkerhet og piratvirksomhet, utfordringer etter 
klimatoppmøtet i København i 2009 og nedrustning 
og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen. Under 
sistnevnte tema arbeidet delegasjonsmedlem Jan 
Arild Ellingsen for å skape oppmerksomhet rundt 
et norsk-britisk initiativ som prøver å få på plass 
en verifiseringsmetodologi for demontering av 
atomvåpenstridshoder. Forsamlingen vedtok å avholde 
kortere sesjoner og kutte ned på komitéreisene.

Nestleder i delegasjonen, Marit Nybakk, ble gjenvalgt 
som leder for sosialistgruppen. Sverre Myrli ble 
gjenvalgt som leder for underkomiteen for fremtidig 
sikkerhet og forsvarsevner, og Jan Arild Ellingsen ble 
valgt til leder av vitenskaps- og teknologikomiteen. 

Europarådets parlamentarikerforsamling

De fire hovedsesjonene i Europarådets 
parlamentarikerforsamling (PACE) fant sted i Strasbourg. 
På grunn av virkningene av vulkanutbruddet på Island 
deltok delegasjonen ikke på vårsesjonen. 

Generalsekretær Thorbjørn Jaglands reformplaner 
preget arbeidet i store deler av året. Hovedmålet 
er blant annet å revitalisere Europarådet som 
politisk organ, og å konsentrere arbeidet på færre 
prosjekter og områder. Jagland har fått god støtte 
i parlamentarikerforsamlingen for sine forslag, og 
reformarbeidet vil fortsette inn i 2011. I PACE 
resulterte reformfokuset i flere diskusjoner rundt 
hvilke tema og saker som egentlig bør ha en plass på 
forsamlingens agenda. 

Tema som preget sakskartet for 2010 var spesielt 
situasjonen for romfolket i Europa, Midtøsten, islam 

Stortingsrepresentant Håkon Haugli fra Stortingets dele-
gasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). 
Foto: Dorthe Bakke

Karin S. Woldseth, leder for Stortingets delegasjon til Europarå-
dets parlamentarikerforsamling (PACE), på rundbordskonferan-
sen i Stortinget 6. desember 2010 om vold mot kvinner.
Foto: Anne Marit Arnesen Bordewick
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og islamofobi, menneskerettighetssituasjonen i Nord-
Kaukasus samt pandemihåndtering. Den norske 
delegasjonen tok aktivt del i debatter under alle disse 
temaene.  

I tillegg til deltakelse på en rekke komitémøter 
gjennom hele året, deltok medlemmer fra delegasjonen 
også i valgobservasjoner i Aserbajdsjan og Moldova. 
Delegasjonsleder Karin S. Woldseth ble utnevnt til 
rapportør for Bosnia-Herzegovina og nestleder Lise 
Christoffersen som rapportør for Moldova.

Delegasjonen til PACE tok arbeidet i PACE også med 
hjem til Stortinget. I november ble den internasjonale 
dagen for bekjempelse av vold mot kvinner 
markert på Stortinget i samarbeid med kampanjen 
Hvitt Bånd Norge. Dagen ble fulgt opp av en 
rundebordskonferanse 6. desember der organisasjoner 
og instanser som arbeider aktivt i felt ble invitert til 
debatt.

OSSEs parlamentarikerforsamling

Det årlige vintermøtet i februar finner alltid sted 
i Wien, der OSSE har sitt hovedkvarter. Sentrale 
representanter for organisasjonen, normalt 
også lederen for formannskapet, orienterer 
parlamentarikerforsamlingen om aktuelle 
spørsmål. Utfordringene i Afghanistan fikk særlig 
oppmerksomhet, og flere av talerne pekte på 
viktigheten av at mer ansvar må overføres til 
afghanerne selv. 

I perioden 6.–10. juli var Stortinget vertskap for 
forsamlingens hovedsesjon i Oslo kongressenter under 
overskriften «Rettsstaten: bekjempelse av internasjonal 
kriminalitet og korrupsjon». Om lag 600 deltakere fra 
55 medlemsland deltok, og både stortingspresidenten 
og utenriksministeren talte under åpningen. I 
løpet av sesjonen ble det vedtatt en resolusjon om 
utfordringene i nordområdene, fremmet av den 
norske delegasjonen. I tillegg til konferansedelen 
fant det sted kveldsarrangementer i Operaen, på 
Bygdøynes og i Rådhuset. En rekke av Stortingets 
seksjoner ble involvert i det praktiske arbeidet i 
forkant av og under sesjonen. Tilbakemeldingene fra 
deltakerne tydet på at den betydelige arbeidsinnsatsen 
som ble nedlagt ga meget gode resultater.

I løpet av året deltok delegasjonsmedlemmer på 
et stort antall valgobservasjonsoppdrag, til Bosnia-

Hercegovina, USA, Aserbajdsjan, Moldova og 
Hviterussland. Morten Høglund, nestleder i 
delegasjonen, ledet OSSEs korttidsobservatører under 
parlamentsvalget i Kirgisistan i oktober. Høstmøtet 
i oktober fant sted i Palermo og behandlet, i likhet 
med hovedsesjonen, tematikk relatert til internasjonal 
kriminalitet og korrupsjon. Åse Michaelsen holdt 
innlegg og manet til tettere kontakt mellom landene 
for å bekjempe menneskehandel mer effektivt.  

Den vesteuropeiske unions 
parlamentarikerforsamling (VEU/ESDA)

Forsamlingen gjennomførte to hovedsesjoner i Paris. 
Sesjonene bar i all hovedsak preg av beslutningen 
om å legge ned forsamlingen fra og med våren 2011 
og spørsmålet om et eventuelt erstatningsorgan i 
fremtiden. En beslutning vil etter planen bli tatt i april 
2011.

Andre sentrale problemstillinger i 2010 var Iran og 
situasjonen i Midtøsten, nordområdene og Arktis, 
situasjonen i Kirgisistan og Georgia, Europas frosne 
konflikter, spredning av masseødeleggelsesvåpen og 
missilforsvar, situasjonen på den koreanske halvøy og 
mer tekniske temaer som europeisk samarbeid om 
innkjøp av helikoptre og medisinsk samarbeid mellom 
europeiske militære styrker.

Noen av de mange involverte til å forberede OSSE-konferansen. Fra venstre 
Lisbeth Stock, Svein Egil Utsigt Karlsen, Bjørnar Dahl Hotvedt, Laila 
Høge, Hanne Mork og Eline Oftedal.
Foto: Merethe Elvestad
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Den interparlamentariske union (IPU)
IPUs hovedmøte i 2010 fant sted i Bangkok 
under overskriften «Parlamentenes rolle i politisk 
forsoning og godt styresett». En rekke land pekte 
på egen satsning for å bidra på disse feltene, og 
mange utviklingsland så dette som en viktig del 
av fattigdomsbekjempelsen. Årets hastetema ble 
viet jordskjelvkatastrofene på Haiti og i Chile og 
inneholdt oppfordringer til styrking av internasjonale 
nødhjelpstiltak i forbindelse med naturkatastrofer, 
herunder varslingssystemer og preventive 
virkemidler. De tre hovedkomiteene behandlet 
temaene bekjempelse av organisert kriminalitet, 
FNs tusenårsmål og ungdoms deltakelse i den 
demokratiske prosess. I 12Pluss, den geopolitiske 
gruppen Norge tilhører, og i IPUs Råd ble et forslag 
om å øke IPUs folkerettslige status gjennom inngåelse 
av en konvensjon debattert. En rekke land, deriblant 
Norge, er skeptiske til et slikt skritt.

Høstmøtet i Genève er i en viss grad et forberedende 
møte til neste års hovedsesjon. Temaene som 
ble behandlet var valgprosesser og fredelig 
maktovertakelse, parlamentenes rolle i bærekraftig 

utnyttelse av naturressurser og transparens i 
partifinansiering. Hastetemaet ble flomkatastrofen 
i Pakistan. I desember deltok delegasjonslederen 
også på den årlige parlamentariske høringen i 
samarbeid med FN i New York og på partsmøtet i 
klimakonvensjonen i Cancun.

Parlamentarikerdelegasjonen til EFTA og EØS

Det ble gjennomført seks møter i 
parlamentarikerkomiteene til EFTA og EØS i 2010, 
deriblant to fellesmøter med Europaparlamentets 
delegasjon for kontakt med EØS-landene. Komiteene 
hadde i tillegg to møter med EFTA-ministrene, 
deriblant nærings- og handelsminister Giske, og ett 
møte med EØS-ministrene, der utenriksminister 
Støre var med. 

Det halvårlige møtet i den felles EØS-
parlamentarikerkomiteen ble holdt på Island i 
juni. Det ble også gjennomført en tredjelandsreise 
til Serbia og Albania, som begge nylig har inngått 
frihandelsavtaler med EFTA.

Kamp mot fattigdom, innovasjon (Europa 2020), 
EØS-avtalen, regionalt samarbeid og fiskeripolitikk 
var blant temaene for debatter og resolusjoner under 
møtene i 2010.  

Norge og delegasjonsleder Svein Roald Hansen 
overtar formannskapet for parlamentarikerkomiteene 
til EFTA og EØS i 2011. 

Delegasjonen for forbindelser med 
Europaparlamentet

Det årlige møtet i den bilaterale komiteen for 
kontakter med Europaparlamentet ble avholdt på 
Stortinget i slutten av november. Blant sakene som ble 
drøftet på møtet var Lisboatraktatens konsekvenser for 
forholdet mellom EU og Norge, herunder den nye 
utenrikstjenesten EEAS, Nordområdene, Europas rolle 
i verden, særlig i forhold til Kinas økende innflytelse, 
EUs forhold til NATO, finanskrisen og EU 2020. 

Statssekretær Erik Lahnstein var sammen med 
EU-ambassadør Janos Herman invitert for å 
innlede møtet. Lahnstein fremhevet viktigheten 
av parlamentarisk kontakt og Norges ønske om 
et proaktivt forhold til EU. EU-ambassadør Janos 
Herman fremhevet det nære forholdet mellom EU og 
Norge – verdimessig, økonomisk, kontraktuelt (EØS-
avtalen) og geografisk.

Ingrid Heggø, leder for Stortingets delegasjon til Den Inter-
parlamentariske Union (IPU).
Foto: John Greiner Olsen
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Annen internasjonal virksomhet

Nordisk Råds delegasjon koordinerer også det 
parlamentariske samarbeid om Barentsområdet, 
Østersjøområdet og Vestnorden. Et viktig element i dette 
arbeidet er partnerskapet for den nordlige dimensjon, 
som er inngått mellom Russland, Island, Norge og EU. 

Barents-parlamentarisk samarbeid

Stortinget arrangerte Det andre forum for unge 
politikere i nordvest-Russland og Norden i 
Kirkenes den 22.–24. mars 2010. Hovedtemaer 
var unges muligheter til å reise og kommunisere 
i en globalisert verden, herunder visumspørsmål 
og utvekslingsordninger.  Regionale utfordringer 
innenfor infrastruktur, klima og miljø var også på 
dagsordenen.

Stortingsrepresentantene Anna Ljunggren og Stine 
Renate Håheim var blant innlederne under forumet. 

Stortinget har tette kontakter med russiske 
parlamentarikere, blant annet gjennom deltakelse i 
Barents parlamentarikerkonferanse.  

Parlamentarisk Østersjøsamarbeid
Den årlige parlamentarikerkonferansen i 2010 fant 
sted i Mariehamn på Åland 29.–31. august. Stortinget 
deltok med fem representanter.

Hovedtema for konferansen var effekter av 
klimaendringer og Østersjøen som et område for 
fred og sikkerhet. I tillegg redegjorde det norske 
formannskapet i Østersjørådet for regjeringenes 
samarbeid. Til konferansen ble det også gitt foreløpige 
rapporter fra to arbeidsgrupper om henholdsvis 
maritim politikk og sivil sikkerhet, særlig med vekt på 
trafficking. 

Stortinget er representert i de to arbeidsgruppene 
ved Ingebjørg Godskesen fra transport- og 
kommunikasjonskomiteen og Andre Oktay 
Dahl fra justiskomiteen. Sonja Mandt fra helse- 
og omsorgskomiteen deltar som Nordisk råds 
representant i arbeidsgruppen om sivil sikkerhet. 

Arbeidsgruppene vil sluttføre sitt arbeid fram mot 
konferansen i 2011.

Stortingsrepresentantene Anna Ljunggren og Stine Renate Håheim var blant innlederne under Det andre forum for unge politikere 
i nordvest-Russland og Norden i Kirkenes 22.–24. mars 2010.
Foto: John Greiner Olsen

Internasjonal virksomhet
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Vestnordisk samarbeid
Island, Færøyene og Grønland har siden 1985 hatt et 
parlamentarisk samarbeid i Vestnordisk råd. Stortinget 
har siden 2003 blitt invitert til Vestnordisk råds 
årsmøter og rådets temakonferanser. 

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen fra 
næringskomiteen deltok på Vestnordisk råds 
temakonferanse 7.–9. juni på Island. Den fortsatte 
den 10. juni på Færøyene i samarbeid med 
Nordisk ministerråd. Formålet med konferansen 
var å gi økt innsikt i de vestnordiske lands 
fiskeriforvaltningssystemer. Frank Bakke-Jensen holdt 
innlegg på konferansen om Norges ambisjoner for 
fiskeri- og havbruksnæringen, forvaltningsprinsipper 
for villfisk, miljømessig og bærekraftig forvaltning av 
havbruksnæringen og om internasjonalt samarbeid. På 
Vestnordisk råds årsmøte, som fant sted i Tasiilaq på 
Grønlands østkyst 23.–26. august, deltok visepresident 
Marit Nybakk. 

Hviterussland

Etter norsk initiativ videreførte Nordisk Råd i 
samråd med Baltisk forsamling en dialog med 
parlamentarikere i Hviterusslands parlament og 

med politikere fra partier som ikke er representert 
i parlamentet. Det ble holdt et forberedende møte 
i Minsk i januar, og i mars ble det fjerde seminar i 
dialogen holdt i Minsk. Temaene var «Hvorfor har 
den nordiske modell vært så vellykket?» og «EUs 
Østersjøstrategi: utfordringer og muligheter». Fra 
delegasjonen deltok Per-Kristian Foss, Per Rune 
Henriksen og Dagfinn Høybråten som leder dette 
arbeidet.

I juni ble det holdt et ungdomsforum i Vilnius med 
deltakere fra Ungdommens nordiske råd og unge 
politikere fra Hviterussland og de baltiske land. 

ECPRD-seminar 

I mai 2010 arrangerte Stortinget konferansen 
«Opposition rights and responsibilities in 
parliaments» over to dager innenfor rammeverket 
av parlamentssamarbeidet i European Centre 
for Parliamentary Research and Documentation 
(ECPRD). Ca. 60 representanter for 31 europeiske 
parlamenter deltok. Også Europaparlamentet var 
representert. Hovedinnledere var professor Eivind 
Smith og tidligere lagtingspresident Inge Lønning, i 
tillegg til representanter fra flere av parlamentene.

ECPRD-seminar på Stortinget i mai 2010.
Foto: Merethe Sørbye Elvestad
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Årets statlige nettsted – stortinget.no

Bedre for brukerne

Stortinget arbeider kontinuerlig for forbedringer av 
nettstedet stortinget.no til beste for brukerne. Nytt i 
2010 var blant annet:

	 •	 Skjema	for	feilmelding	på	alle	sider
	 •	 Skjema	for	søknad	om	reisestøtte	til	2050	–	 
  Valget er ditt
	 •	 E-postadresser	til	representanter	og	 
  vararepresentanter på biografisidene
	 •	 Mulighet	til	å	abonnere	på	nye	innlegg,	spørsmål	 
  og forslag fra representantene i trefflisten for søk
	 •	 Ny	side	for	Europautvalget
	 •	 Endret	presentasjon	av	møteprogrammet

Mest populære søk

Det ble gjennomført 341 381 søk på stortinget.no i 
løpet av året. Søketreffet kan avgrenses etter tema. De 
tre mest benyttede temasøkene er helsevesen (14,6 %), 
utdanning (9,6 %) og utenrikssaker (7,0 %). Forskning 
er det minst brukte temaet i søket (0,2 %).

Trafikktall for stortinget.no

I 2010 var det totalt 1 376 956 besøk på stortinget.
no, og 456 429 av disse var unike besøkende. Antallet 
sidevisninger var 4 799 032. Oppdatert statistikk 
finnes på 
http://www.stortinget.no/no/Stottemeny/Hjelp/
Om-nettstedet/Statistikk/

Beste statlige nettsted 2010

I november 2010 ble stortinget.no kåret til 
årets statlige nettsted av DIFI (Direktoratet for 
forvaltning og IKT). DIFI gjennomfører hvert år en 
kvalitetsmåling av omkring 700 offentlige nettsteder. 
Målingen skjer etter en lang rekke kvalitetskriterier 
innenfor de tre områdene tilgjengelighet, 
brukertilpasning og nyttig innhold. Stortinget.no fikk 
seks stjerner av seks mulige i 2010. Som prisvinner 
i klassen for beste statlige nettsted har stortinget.no 
innfridd også på områder som design og språk.

Om stortinget.no sa fagjuryen blant annet at 
kompleks saksgang visualiseres på en enkel måte, 
videooverføringene fremheves, men juryen savner 
bedre integrasjon mellom sak, dokument og video. 
Ordboken ble nevnt som et eksempel på at nettstedet 
viser et klart ønske om å nå hele befolkningen.

Nettsted i særklasse

I 2010 ble stortinget.no også kåret til nettsted i 
særklasse av ABC Startsiden og fikk tre stjerner av tre 
mulige. 40 000 nettsteder ble vurdert. Stortinget.no 
ble beskrevet på følgende måte: «Oversiktlig 
nettsted som tar sin informasjonsrolle på alvor. God 
tilgjengelighet og meget brukervennlig.» Også tinget.no, 
Stortingets nettsider for ungdom, fikk positiv omtale 
og to av tre mulige stjerner. 

Historiske begivenheter markert på stortinget.no

Stortingsarkivet bruker Stortingets nettsted til å 
presentere forskjellige dokumenter med tilhørende 
historikk for å markere jubileer, merkedager og aktuelle 
tema. Presentasjonene i 2010 var om 9. april 1940, 
om Bjørnstjerne Bjørnson og den konstitusjonelle 
striden i 1890-årene, om gaver til Stortinget og sist 
om Grunnloven av 4. november 1814. Det ble stor 
blest om presentasjonen av Stortingets gavelager, rett 
i forkant av alle medieoppslagene om hva politikere 
skulle tillate seg å ta imot. 

Leder for informasjonsseksjonen, Anita Blomberg, presenterer stortin-
get.no, som i november 2010 ble kåret til årets statlige nettsted.
Foto: Tomas Rolland 

Annen utadrettet virksomhet
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MiniTinget og «2050 – Valget er ditt»

Stortingets to lærings- og opplevelsessentre er fortsatt 
svært populære: MiniTinget, rollespillet for elever 
fra videregående skole og «2050 – Valget er ditt», for 
ungdomsskoleklasser. MiniTinget startet året med 
ny sak og nye partiprogrammer, og på slutten av 
året ble det installert berøringsfølsomme skjermer. 
I 2010 ble det mulig å søke om reisestøtte til begge 
opplevelsessentrene. For statistikk om besøk og 
reisestøtte, se Tall som taler.
 

Barnas Spørretime 2010
19. november ble Barnas Spørretime arrangert for 
fjerde gang, denne gangen med temaet deltakelse 
og innflytelse. 52 elever fra 12 kommuner i alderen 
10–19 år møtte fem ministre fra regjeringen. Med 
seg hadde de fortellinger om diskriminering, 
usynliggjøring, manglende tilrettelegging og 
konsekvenser ved dårlige skole- og fritidstilbud. 
De delte erfaringer og stilte konkrete spørsmål til 
justisminister Knut Storberget, barne-, likestillings- 
og inkluderingsminister Audun Lysbakken, 
kunnskapsminister Kristin Halvorsen, finansminister 
Sigbjørn Johnsen og samferdselsminister Magnhild 
Meltveit Kleppa.

Spørretimen ble åpnet av visepresident Per-Kristian 
Foss. Arrangør var Stortingets barnerettsgruppe. Redd 
Barna var ansvarlig for koordinering og tilrettelegging 
av medvirkning fra barn og unge. Som vanlig bistod 
flere seksjoner i administrasjonen med planlegging og 
praktisk gjennomføring.

Film- og tv-innspillinger
Flere filmprodusenter fikk tillatelse til å gjøre opptak 
i Stortinget. I mai filmet produksjonsselskapet 
Monster for NRK i Stortinget i forbindelse med 
serien «Hvem tror du at du er», der kjente personer 
oppsøker forskjellige arkiver på leting etter tidligere 
slekter. Med hjelp fra ansatte i stortingsarkivet fikk tre 
personer dokumentasjon om familie som hadde vært 
valgt inn på Stortinget. Serien sendes på nyåret 2011.

Stortinget bistod også til produksjonen av serien «En 
ny begynnelse» i regi av NRKs faktaavdeling. I dette 
tilfellet dreide det seg om en ny begynnelse i et nytt 
land og betydningen av å lære språket for å kvalifisere til 
samfunnsdeltakelse. En gruppe fra Oslo VO, opplæring 
for voksne innvandrere, ble filmet under besøk i 
Stortinget og møte med stortingsrepresentantene Lise 
Christoffersen og Ingalill Olsen fra kommunal- og 
forvaltningskomiteen. Oslo VO meldte tilbake etterpå: 
«Elevene kom ut med en helt annen selvtillit enn da 
de gikk inn. De sa også at dette var første gang etter at 

Finansminister Sigbjørn Johnsen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 
barnas spørretime.
Foto: Nevruz Ebru Aksu

MiniTinget. Foto: Anne-Lise Aspmo
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de kom til Norge at de følte at ledere virkelig hørte på 
hva de hadde å si, og at det de mente virkelig hadde en 
betydning og var viktig».

Stortinget får stadig spørsmål om tillatelse til å filme 
i stortingsbygningen. Vurderingen av hvem som får 
tillatelse bygger først og fremst på formålet med 
filmingen og på hvilken måte den griper inn i det 
daglige arbeidet i Stortinget.

Språket i Stortinget
Språk er viktig. Det forventes at en institusjon som 
Stortinget tar språk på alvor og kvalitetssikrer det 
som blir skrevet. «Språkhåndbok for Stortinget» ble 
utgitt i februar 2010 som offisielt felles hjelpemiddel 
for alle som skriver i Stortinget. Håndboken skal også 
bidra til at det skriftlige språket blir enhetlig og likt i 
Stortingets administrasjon.

Det gamle referentslagordet «Tro mot taleren og det 
norske språket» ble overskriften på hovedoppslaget 
i nr. 4 av Statsspråk i 2010. Det var et intervju om 
stortingsreferentenes språkarbeid og den utfordringen 
det er å rette så lite som mulig, og samtidig så mye 
som nødvendig. Også Nynorsk Pressekontor laget en 
sak om referentenes arbeid, publisert i Nationen, Vårt 
Land og DagenMagazinet sist sommer. 

Arbeidstrening og praksis i Stortinget
Samarbeidet med Fontenehuset i Oslo om 
tiltaksplasser ble videreført i 2010. Fontenehuset 
er et klubbhus for mennesker med psykiatriske 
sykdomshistorier. Formålet er blant annet å 
bidra til at medlemmene kan komme tilbake i 
arbeid eller studier. I løpet av året har fem av 
Fontenehusets medlemmer arbeidet i hustrykkeriet 
og kafeteriaseksjonen. Ytterligere fem personer 
har hatt noen måneders arbeidspraksis i teknisk 
seksjon, kafeteriaseksjonen, ekspedisjonskontoret, 
informasjonsseksjonen eller stortingsarkivet som 
ledd i en attføringsplan eller som deltaker på 
arbeidsmarkedskurs. 

En student fra bachelorstudiet i administrasjon og 
ledelse ved HiO gjennomførte i vårsesjonen 10 ukers 
praksisperiode i økonomi- og administrasjonsseksjonen, 
regnskapsseksjonen og Nordisk råds sekretariat. 

En student fra bibliotekutdanningen ved HiO 
hadde fem ukers praksis i stortingsiblioteket våren 
2010. To personer fikk praksisplass i ti uker hver i 
informasjonsseksjonen. Høsten 2010 begynte en person 
i arbeidstrening på deltid i stortingsarkivet.

Forberedelser til grunnlovsjubileet i 2014

Den nasjonale hovedkomiteen for grunnlovsjubileet 
satte i gang arbeidet med å utforme måldokumenter 
for grunnlovsjubileet i 2014. For egen del planlegger 
Stortinget en rekke prosjekter og aktiviteter knyttet til 
jubileet.

Hovedkomiteen for grunnlovsjubileet skal ha det 
overordnede styrings- og planleggingsansvaret for den 
offisielle markeringen og feiringen. Hovedkomiteen 
består av politikere og ledere på høyt nivå fra 25 
sentrale institusjoner og ledes av Stortingets president. 
Det utvikles egne nettsider som en integrert del 
av Stortingets internettløsning under Stortinget og 
demokratiet – Grunnlovsjubileet. 

Språkhåndboken.
Foto: 
Stortingets hustrykkeri
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Digitalisering av Stortingsforhandlinger fra 1814

Til å arbeide frem Stortingets egne 
jubileumsprosjekter ble det oppnevnt en intern 
prosjektgruppe. Et av de største bidragene 
til jubileet fra Stortinget er digitalisering av 
Stortingsforhandlinger 1814–1998/1999 for søkbar 
nettpublisering i samarbeid med nasjonalbiblioteket 
i Mo i Rana. Et pilotprosjekt har bestått i å 
skanne alle registerbind og innholdsbind for 
perioden 1900/1901–1910, til sammen 210 
000 sider. Pilotprosjektet ble avsluttet høsten 
2010. Hovedprosjektet består i å digitalisere 
hovedregistrene pluss innholdsbindene, og å 
strukturere informasjonen og lage lenker mellom 
register og innhold. Det omfatter 2,5 millioner sider 
og tar til i januar 2011. 

Eidsvolls plass
I tillegg til å være et parkanlegg og en grønn lunge 
i et travelt bysentrum, skal Eidsvolls plass også 

fungere som en plass der enkeltpersoner, politiske 
og humanitære organisasjoner samt representanter 
for ulike trossamfunn kan ha sine markeringer. Ved 
hvert arrangement understrekes det for arrangøren 
at det ikke skal drives salg eller annen kommersiell 
virksomhet på plassen. 

Stortinget deltok for andre gang i Earth Hour-
markering. Dette var en verdensomspennende 
markering der lyset ble slukket i sentrale bygg rundt 
omkring i verden i én time lørdag 27. mars. Blant 
annet var New Yorks Empire State Building og 
San Franciscos Golden Gate andre ikoner i verden 
som deltok i markeringen. Miljøagentene hadde sin 
årlige parade der de rettet oppmerksomheten mot 
innsamling av el-avfall. Eidsvolls plass ble også brukt 
i forbindelse med Flyktninghjelpens aksjon høsten 
2010.

Eidsvolls plass.
Foto: Mariann Klingberg
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Stortingets miljømål er å:

	 •	 Redusere	total	avfallsmengde	og	øke	graden	av		
  kildesortering (måles i total avfallsmengde og mengde 
  returpapir og papp). Stortinget har avtaler med et  
  par leverandører som henter og gjenbruker avfallet.
	 •	 Foreta	bevisste	innkjøp	ved	å	velge	miljøgunstige	 
  produkter og løsninger (måles i antall nye  
  leverandører som er miljøsertifiserte).  
  Miljøkrav blir i nødvendig grad tatt med i nye  
  kontrakter. Stortingets administrasjon ønsker  
  flere leverandører som er miljøsertifisert, og  
  legger vekt på dette.
	 •	 Redusere	miljøbelastningen	knyttet	til	transport	 
  (måles i utslipp av CO

2
 i antall tonn for  

  utenlandsreiser og antall videokonferanser). Ved  
  flyturer innenlands sørger flyselskapene i Norge  
  – som eneste land i Europa – for kjøp av  
  klimakvoter. Ved utenriksturer betaler Stortinget  
  CO

2
-avgift for alle representanter og ansatte.

	 •	 Redusere	miljøbelastningen	knyttet	til	 
  energibruk (måles i energiforbruk pr. m2 av total  
  bygningsmasse (67.000 m2).

For oversikt over miljøindikatorene, se Tall som taler.

Energi
Følgende energisparingstiltak har vært viktige de siste årene:
	 •	 Sentral	driftskontroll	og	styring	av	oppvarming,	 
  kjøling og ventilasjon
	 •	 Varmepumper/varmevekslere/varmegjenvinning
	 •	 Sensorstyrt	lys	og	varme/kjøling	på	kontorene
	 •	 Frekvensstyrte	pumper	og	vifter
	 •	 Nattesenking	av	temperaturen	
	 •	 Noe	solavskjerming
	 •	 Lavenergilamper
	 •	 T5	lysstoffrør
	 •	 Behovsstyrt	ventilasjon	og	oppvarming	med	 
  CO

2
-kontroll på møterom

	 •	 Isolering	av	VVS

El-bil
I oktober 2009 inngikk postgruppen i betjentseksjonen 
en avtale om kjøp av el-bil. Bilen – Elmer – ble levert 
i 2010. Den ble brukt på 150 oppdrag, først og fremst 
ved levering av skriftlige spørsmål til departementene 
og pass til forskjellige ambassader og UD.

Grønt storting

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

Arne Arnesen, Robert Holoen, Unni Jongers, Sølvi Hoff Jørgensen, Vidar Johansen, Yngvar Sørum, Halvor Brenno, Astrid Paulsen 
og Trond Magnussen med sin nye elbil.
Foto: Lars Henie Barstad
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Organisasjonsendringer fra 1. juli 2010

Da de større organisasjonsendringene i 2009 ble 
vedtatt, var det enighet om å sette i gang en prosess 
for en mer generell gjennomgang av Stortingets 
administrasjon. Denne gjennomgangen skulle være 
avsluttet innen utgangen av 2010. Underveis ble 
oppmerksomheten rettet mer mot behovet for 
organisasjonsutvikling, og arbeidet ble ført videre 
under den betegnelsen. Utviklingsarbeid vil være en 
naturlig del av hverdagen i administrasjonen, og det 
ble derfor ikke satt noen sluttdato.

Enkelte meldte ønsker om konkrete 
organisasjonsendringer ble vurdert. I løpet av 
sommeren 2010 ble organiseringen av budsjett- 
og komitésekretariatet i konstitusjonell avdeling 
endret. Seksjonslederen og budsjettrådgiveren ble 
overført til utredningsseksjonen i informasjons- og 
dokumentasjonsavdelingen, og komitétjenesten 
og tekstsenteret ble etablert som egne seksjoner i 
konstitusjonell avdeling. 

Organisasjonsutvikling 

Ved inngangen til 2010 forelå Strategidokument 
2010–2012, med formål, målbilde og de 
handlingsområdene som er vesentlige for å realisere 
målbildet. Hvert handlingsområde gir mandat og 
retning for årsplanene og andre styringsdokumenter 
for administrasjonen. 

I 2010 ble det utarbeidet konkrete mål for arbeidet 
innenfor hvert av handlingsområdene som grunnlag 
for virksomheten i hele administrasjonen i 2010–
2011. Det ble lagt spesiell vekt på å utarbeide 
hjelpemidler til bruk for alle ledere i deres arbeid med 
planlegging, oppfølging og rapportering av aktiviteter 
og budsjetter. 

Formål

Stortingets administrasjon skal gjennom sine 
støtte- og servicefunksjoner legge til rette for at 
stortingsrepresentantene kan konsentrere seg om 
det politiske verv de er valgt til, og at Stortinget og 
dets organer på en effektiv måte kan ivareta sine 
funksjoner.

Målbilde

Stortingets administrasjon skal oppleves som 
relevant, profesjonell, effektiv og serviceorientert 
av stortingsrepresentantene og andre målgrupper. 
Administrasjonen skal utføre sine oppgaver slik at 
Stortingets anseelse blir ivaretatt på best mulig måte.

Handlingsplan og handlingsområder

Handlingsplanen består av handlingsområder som skal 
være redskap for å ivareta formålet og nå målbildet. 
De seks handlingsområdene nedenfor omfatter alle 
administrasjonens støtte- og servicefunksjoner og 
angir retningen for perioden 2010–2012:

	 •	 Støtte	til	den	parlamentariske	saksbehandlingen
	 •	 Virksomhetsstyring	og	lederskap
	 •	 Organisasjonskultur	og	internkommunikasjon
	 •	 Personalpolitikk	og	kompetanse
	 •	 Tjenestekvalitet	og	servicenivå
	 •	 Ekstern	informasjon	og	kommunikasjon	

Intern virksomhet

Strategidokumentet.
Foto: 

Stortingets hustrykkeri
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Enklere styring

Mål og resultatstyring er det overordnede 
styringsprinsippet i Stortingets administrasjon. Det 
støtter lederne i styring og daglig oppfølging av 
oppgavene. Det pågående prosjektet «Enklere styring» 
skal gjøre det enklere for alle å arbeide mot felles mål.

Hovedmålet i 2010 var å gjøre klart for en ny måte 
å gjennomføre plan- og budsjettarbeidet for 2012 
på. Dette innebar blant annet å utvikle måltavle 
til administrasjonens øverste ledelse, årsplaner 
for avdelingene og å dokumentere nye prosesser 
med tilhørende rutinebeskrivelser og maler. All 
informasjon som er nødvendig i forbindelse med 
planlegging, oppfølging og rapportering ble lagt ut 
på styringssidene i administrasjonens intranett. Sidene 
er dermed et viktig «nettsted» for avdelingssjefer, 
seksjonsledere og andre med budsjettansvar.

Første praktiske bruk av styringssidene er 
rapportering av budsjettåret 2010, start på budsjettåret 
2011 og planlegging av 2012.

Innkjøpsstrategi for framtiden

Stortinges administrasjon har som mål å være en 
foregangsvirksomhet når det gjelder etterlevelse 
av regelverket for offentlige anskaffelser. For å nå 
dette målet er det innført en todelt løsning med 
sentrale innkjøpseksperter som bistår avdelingene 
og porteføljeforvalterne med deres anskaffelser. 
Denne løsningen har resultert i en vesentlig 
forbedring av innkjøpsrutinene, som igjen har 
medført sikrere innkjøp. Det arbeides videre med 
å få til enklere og bedre innkjøp. Det har vært 
gjennomført betydelig opplæring i organisasjonen 
innen fagområdet offentlige anskaffelser. Den sentrale 
innkjøpsrådgivningen består i dag av fem årsverk. 

Utviklingsprosjektet «Innkjøpsstrategi for framtiden» 
ble avsluttet 31. desember 2010, og det videre arbeidet 
blir nå overført ordinær drift. Vurderingen av ulike 
elektroniske støtteverktøy er ikke avsluttet og vil 
bli videreført i 2011. For øvrig arbeides det videre 
med enklere sporing av fakturaer og etablering av 
kontrollrutiner.

Bård Knutzen, seksjonsleder for personalseksjonen, demonstrerer tidsregistre-
ringssystemet.
Foto: Anne Marit Arnesen Bordewick

Planlegging, oppfølging og rapportering i Løveporten.
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Tidsregistreringssystem innført i 
administrasjonen
I 2010 ble det innført et tidsregistreringssystem 
for de ansatte i administrasjonen. I systemet 
registreres arbeidstid og fravær. Dette gir Stortingets 
administrasjon full oversikt over arbeidstid, overtid og 
fravær for de ansatte.

Innføringen av systemet ble gjort for å standardisere 
og forenkle kontrollrutinene for medarbeidere og 
ledere. Blant annet bidrar det til at administrasjonen 
nå kan dokumentere arbeidstid og ivareta 
krav til forsvarlig arbeidskontroll i henhold til 
arbeidsmiljølovens regler. Systemet bidrar til 
bedre kvalitet og lik praksis for tidsberegning og 
godskriving av tid. Det administrative registrerings- 
og rapporteringsarbeidet knyttet til lønn og 
sykefravær er forenklet fordi opplysninger nå 
registreres på en ensartet måte direkte inn i systemet 
av de ansatte. Systemet har også kunnet bidra til en 
fleksitidsordning for ansatte som har muligheter til 
det. Ordningen er blitt tatt godt imot.

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

Lederskapsutvikling

Det ble gjennomført utviklingsaktiviteter for 
lederne, dels i form av temadager internt, og dels 
som døgnsamlinger utenfor Stortinget. Temaene 
spente fra opplæring og informasjon innen 
lederadministrative emner til fordypning i lederteori 
og praktisk lederatferd. Høsten 2010 ble det etter 
anbudskonkurranse inngått en 5-årig rammeavtale 
med AFF om levering av konsulenttjenester 
innen lederskapsutvikling. Med utgangspunkt i 
strategidokumentet for Stortingets administrasjon ble 
det igangsatt et arbeid med å utforme et komplett 
lederutviklingsprogram – i første omgang for 
perioden 2011–2012. 

Brannvern

Sikkerhetsseksjonen har gjennomført opplæring 
i bruk av slukkeutstyr og hatt gjennomgang av 
rømningsveier med alle nyansatte. Seksjonen 
hadde også repetisjon av opplæringen for ansatte, 
stortingsrepresentanter og andre som har sitt daglige 
virke i Stortinget. Stortingets sikkerhetsseksjon har 
trent egne røykdykkere.

Lederskapsutvikling. Fra venstre rundt bordet: Seksjonslederne Bård Knut-
zen, Christine Hannestad, Sissel Kværnes, Ann-Christine A. Låtun, Ingar 
Kristoffersen og avdelingssjef Randi Wisnes Haugen.
Foto: Bård Knutzen

To av sikkerhetsvaktene trener på brann i bil, og instruktør er 
vaktleder Solveig Gundersen.
Foto: John Greiner Olsen
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Interne trykksaker

Skriftserien Perspektiv og EU-notater

Utredningsseksjonens skriftserie Perspektiv kom med 
tre utgivelser i 2010: 
	 •	 Norske	bruksreguleringer	og	EØS-retten	–	 
  hindrer EØS-avtalen det norske forbudet mot  
  bruk av vannscooter?
	 •	 Mistillitsforslag	og	kabinettsspørsmål	–	en	oversikt
	 •	 Grunnloven	§	93	og	unntak	for	«lite	 
  inngripende» myndighetsoverføring

Det ble publisert ett EU-notat: 
	 •	 Om EU og skattefradrag til frivillige organisasjoner

Bespisning
Kafeteriaseksjonen har ansvaret for drift av 
kafeteriaene i Stortinget, komitéhuset og 
stortingskvartalet, møtematbespisning, bespisning 
og servering ved spesielle arrangementer og 
drift av automater i hele bygningsmassen. I 
stortingsbygningen og komitéhuset utføres 
tjenesten av ansatte i Stortingets administrasjon, og i 
stortingskvartalet er det Eurest Personalrestauranter 
AS som tar seg av tjenesten.

I 2010 hadde stortingsrestauranten følgende 
temadager: havets festbord, tapasbord og sildebord. 

Stortingsrestauranten var stengt i juli da det ble 
montert nye serveringsdisker.

Kafeteriaene er, naturlig nok, 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 de kveldene det er 
møte i Stortinget. 

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 2010 ble det holdt tre møter i arbeidsmiljøutvalget der 
aktuelle arbeidsmiljøsaker ble diskutert.

Inkluderende arbeidsliv

Stortingets administrasjon har fra 2004 vært part 
i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-
avtalen). I 2010 ble den lokale IA-avtalen fornyet. 
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 
oppfølgingsarbeidet. 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	hovedavtalen	§	21	om	likestilling.	
Ifølge personalreglementets tilsettingsregler skal det 
alltid innkalles til intervju minst én søker fra det 
kjønn som er underrepresentert innenfor den aktuelle 
stillingsgruppe	eller	seksjon	(§	12).	Etter	partenes	
syn har det hittil ikke vært behov for spesielle tiltak 
i lønnspolitikken for å oppnå likelønn mellom 
kjønnene.

Tilskudd, lønn og pensjon

Stortingsgruppenes rapportering av 
tilskuddsmidler

Stortinget bevilger hvert år et tilskudd til 
partigruppene. Tilskuddet må benyttes i henhold til 
de retningslinjene som er gitt, og partigruppene må 
levere revidert årsregnskap til Stortinget.

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 hver 
uavhengige representant, samt kontrolloppstillinger 
av registrerte og innberettede beløp for lønns- og 
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trekkoppgaver. Revisor skal i tillegg utarbeide 
en sammenstilling av regnskapsrapportene for 
stortingsgruppenes bruk av tilskuddsmidler. 
Revisor skal også levere en særskilt erklæring om at 
midlene er anvendt i samsvar med forutsetningene i 
stortingsvedtaket om anvendelsen. 

Rapportene for stortingsgruppenes bruk av tilskudd 
er lagt ut på
http://www.stortinget.no/Stortinget-og-
demokratiet/Organene/Partigruppene/Arsregnskap-
for-stortingsgruppene/

Stortingets lønnskommisjon

Stortinget har oppnevnt en lønnskommisjon som 
med Stortingets samtykke fastsetter den årlige 
godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og 
regjeringens medlemmer. I henhold til retningslinjene 
skal kommisjonens innstilling begrunnes. For 
perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2012 er følgende 
oppnevnt som medlemmer av Stortingets 
lønnskommisjon: tidligere riksmeklingsmann Reidar 
Webster (leder), professor Fredrik Engelstad og 
advokat Inger E. Prebensen. Forvaltningsavdelingen 
ivaretar sekretærfunksjonen for lønnskommisjonen.

Nye pensjonsregler 

Stortinget har vedtatt at det skal gjelde nye 
pensjonsregler for representanter som er valgt inn på 
Stortinget fra høsten 2009.

10. desember 2009 fattet Stortinget vedtak om 
å be regjeringen fremme forslag til ny lov om 
pensjon for blant annet stortingsrepresenter. De nye 
reglene skal bygge på retningslinjene trukket opp 
i Johnsenutvalgets utredning og Innst. 83 S (2009–
2010).

Arbeidsdepartementet varslet i 2010 at forslag til ny 
lov om pensjonsordninger for stortingsrepresentanter 
og for statsråder vil bli lagt frem for Stortinget i løpet 
av 2011. 

Nåværende lov om pensjonsordning for 
stortingsrepresentanter av 1981 vil fortsatt gjelde 
for pensjonsrettigheter som er opparbeidet av 
representanter før nåværende stortingsperiode. 
Men Stortinget vedtok 17. desember 2010 en del 
tilpasninger i pensjonsreglene, med virkning også for 
tidligere opptjente rettigheter. Blant annet ble det 

innført regulering av pensjoner under utbetaling på 
samme måte som for alderspensjon i folketrygden. 
Det vil si at stortingspensjonene vil bli regulert 
årlig fra 1. januar 2011 i takt med den alminnelige 
lønnsveksten, og deretter bli fratrukket 0,75 prosent. 
Det ble også innført levealdersjustering på samme 
måte som for alminnelig offentlig tjenestepensjon. 

Stortinget vedtok samtidig nye pensjonsregler 
for høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og 
riksrevisor. Personer utnevnt til disse stillingene 
etter 1. januar 2011 vil få alminnelig offentlig 
tjenestepensjon etter de nye reglene.

Bolig
Stortingets boligkomité består av seks 
stortingsrepresentanter valgt av presidentskapet 
for hele stortingsperioden. For stortingsperioden 
2009–2013 har presidentskapet oppnevnt følgende 
medlemmer: 

Gerd Janne Kristoffersen, A, leder
Jon Jæger Gåsvatn, FrP, nestleder
Bent Høie, H
Line Henriette Hjemdal, KrF
Geir Pollestad, Sp
Gina Knutson Barstad, SV

Komiteens mandat er å tildele tjenesteboliger i 
henhold til retningslinjer fastsatt av presidentskapet.  
Komiteen behandlet ni søknader om ny eller annen 
tjenestebolig i 2010. Forvaltningsavdelingen ivaretar 
sekretærfunksjonen for boligkomiteen.

Velferdstiltak

Stortinget Idrettslag

Stortinget Idrettslag har som målsetting at flest 
mulig ansatte og innvalgte skal drive med fysisk 
aktivitet. Idrettslaget har bidratt til videreutvikling 
av trimtilbudet i gymsalen og trimrommet. 
Innebandy- og fotballgruppen hadde stor aktivitet 
i 2010. I tillegg til ukentlige treninger, ble det 
arrangert stortingsmesterskap i innebandy som 
betjentseksjonen vant. Skigruppen arrangerte 
klubbmesterskap i langrenn og Stortingets skidag 
på Finnerud i Sørkedalen med over 180 deltakere 
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og mer enn 100 til banketten. Idrettslaget deltok på 
parlamentsmesterskapet i langrenn i Mora i Sverige, 
og 13 av deltakerne gjennomførte i tillegg Vasaloppet. 

Alpingruppen arrangerte carvingkurs og flere felles 
alpinkvelder i Tryvann. Dansegruppen arrangerte nytt 
kurs med Lars Petter Hansen i sikkerhetsseksjonen 
som instruktør. Fjellgruppen hadde tur til Rondane, 
og golfgruppen arrangerte sesongåpning i Sverige, 
flere fellestreninger og klubbmesterskap. Se Tall som 
taler for medlemstall.

Trimrom og gymsal

Trimutvalget har eksistert siden januar 2008 og består 
av representanter for teknisk seksjon, økonomi- og 
administrasjonsseksjonen, Stortinget Idrettslag og 
bedriftshelsetjenesten.  I 2010 fullførte trimutvalget 
arbeidet med oppjustering av Stortingets trimrom 
med noen nye apparater. Rommet ble pusset opp, og 
det er lagt bedre til rette for at det skal være ryddig og 
tiltalende for brukerne. Rommet ble flittig benyttet, 
også av representanter. Bedriftsfysioterapeuten bistod 
representanter og ansatte som hadde behov for 
personlig treningsprogram i trimrommet.
 
Trimutvalget hadde i samarbeid med økonomi- og 
administrasjonsseksjonen anbudskonkurranse på deler 
av trimtilbudet i gymsalen. Arca Aktivitet og Helse 
AS ble valgt som leverandør av treningstimer for 
perioden 2010–2012 (med mulighet for forlengelse). 
Bedriftsfysioterapeuten hadde også flere ukentlige 
tilbud i gymsalen. Mange av treningstimene 

var svært godt besøkt, og zumba ble en veldig 
populær treningsform. I tillegg til de vanlige 
ettermiddagstimene, var det også en dagtime for 
ansatte i husøkonomseksjonen og kafeteriaseksjonen.

KultuS

KultuS – Stortingets kunst- og kulturforening – 
avviklet en rekke arrangementer og besøk i 2010. Det 
var omvisning på Ludvig Eikaas-utstilling på Museet 
for samtidskunst, utstillingen «Slottet og Linstow» 
på Arkitekturmuseet, sommeravslutning med besøk 
på Vikingskipshuset, tur til Berlin, omvisning på 
Høstutstillingen, og lutefiskaften i kjellerstuen 
der Arne Hjeltnes var årets gjest. KultuS avsluttet 
året med juleutstilling i tunnelgalleriet. Dessuten 
ble det formidlet billetter til en rekke opera- og 
teaterforestillinger.

Stortingets skidag på Finnerud i Sørkedalen.
Foto: Solveig Oldervik Andersen

Zumba er populært.
Foto: Anne Marit Arnesen Bordewick
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IKT-seksjonen bidro med ressurser til de fleste 
prosjektene innenfor Stortingets informasjons- og 
teknologistrategi for 2009–2012. Strategien beskriver 
åtte handlingsområder:

 1. Nye løsninger for planlegging, gjennomføring  
  og dokumentasjon av Stortingets møter
 2. Nye og forbedrede løsninger for Stortingets  
  dialog med publikum
 3. Utvikle og forbedre organisering og styring av  
  virksomheten
 4. Videreutvikle intranettet (Løveporten)
 5. Integrerte og fleksible kommunikasjonsløsninger
 6. Anskaffe og videreutvikle administrative og  
  tekniske løsninger
 7. Tilrettelegge for saksbehandling og bruk av  
  daglig dokumentlager
 8. Effektivisere produksjon og distribusjon av  
  offisielle dokumenter

I tillegg ble det gjennomført flere store interne 
prosjekter i seksjonen. 

Året startet med operasjonalisering av de 
inngåtte rammeavtalene for konsulenttjenester 
fra 2009, og endte med avslutning av en offentlig 
anbudskonkurranse om ny avtale for tele- og 
datatrafikk. Offentlige innkjøp er en viktig del av 
virksomheten, og det ble nedlagt betydelige ressurser 
for å gjøre dette arbeidet med høy kvalitet i 2010.

Den gjensidige avhengigheten mellom Stortingets 
datasystemer blir stadig større og mer kompleks. 
Dette fører til at mer tid og ressurser må brukes på 
intern drifting av systemene. Det er innført flere 
overvåkningssystemer for å oppdage feil. Samtidig 
arbeides det kontinuerlig med å forbedre og 
automatisere systemene, slik at det er mulig å oppdage 
problemer før de påvirker brukerne av IT-tjenester.

Nye avtaler i 2010
I 2010 ble det inngått nye avtaler innenfor følgende 
områder:

	 •	 Servere:	Dell	ble	ny	leverandør.	Det	betyr	at	 
  Stortinget gradvis vil skifte ut serverparken til  
  nye Dell-maskiner. Arbeidet er begynt og vil ta  
  flere år.
	 •	 Lisenser:	Inmeta	ble	valgt	som	leverandør.	De	 

  skal levere majoriteten av de lisenser Stortinget  
  trenger.
	 •	 Datarekvisita:	ePartner	var	eneste	kvalifiserte	 
  deltaker i anbudskonkurransen. Stortinget vil  
  kjøpe alt av datarekvisita fra denne leverandøren  
  de nærmeste årene.

Operasjonalisering av avtaler 
inngått i 2009

Etter forutgående anbudskonkurranse ble det i 
slutten av 2009 inngått rammeavtaler for IKT-
konsulenttjenester innenfor følgende fagområder:

	 •	 Datanettverkstjenester
	 •	 Telefonitjenester
	 •	 IKT-sikkerhetstjenester
	 •	 Mobile	IT-tjenester
	 •	 Prosjektledelse
	 •	 IT	Governance	og	IT	Service	Management	 
  (ITIL)
	 •	 IT-plattform
	 •	 System-	og	applikasjonsutvikling
	 •	 Dokumentproduksjon

Det ble etablert eksklusiv rammeavtale med én 
leverandør per fagområde. I 2010 hadde Stortingets 
administrasjon et høyt aktivitetsnivå innenfor IKT og 
gjorde en rekke avrop på avtalene.

Telefonitjenester
I 2010 ble det satt i gang et arbeid med å vurdere 
hvilke muligheter Stortinget har på området 
ny kommunikasjonsteknologi – kalt samordnet 
kommunikasjon. Arbeidet berørte også fagområdet 
mobile IT-tjenester, da oppdraget også omfattet 
kommunikasjon på mobile plattformer. Arbeidet blir 
videreført i 2011.

IKT-sikkerhetstjenester
IKT-sikkerhetstjenester har vært det fagområdet som 
hadde størst aktivitet i 2010. Det ble satt i gang og 
gjennomført flere initiativ og prosjekter, blant annet: 
	 •	 Etablering	av	SIRT-team	(Stortingets	Incident	 
  Response Team) for håndtering av kritiske IKT- 

Ikt og informasjonsflyt
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  sikkerhetshendelser
	 •	 Risiko-	og	sårbarhetsanalyse
	 •	 Sikkerhetstest	av	utvalgte	systemløsninger

IT Governance og IT Service 
Management (ITIL)

ITIL er et prosessrammeverk for styring av IKT-
tjenesteleveranser. I 2010 begynte IKT-seksjonen, med 
støtte fra leverandøren, arbeidet med å dokumentere 
og formalisere håndtering av henvendelser og 
feil. Arbeidet ble gjort i arbeidsgrupper der 
deltakerne tilpasset og beskrev arbeidsprosessene, 
utarbeidet understøttende prosedyrer og til sist 
implementerte og operasjonaliserte prosessene. I 
fortsettelsen av prosjektet er målsettingen å iverksette 
fornyede rutiner for håndtering av endringer og 
underliggende feil som forårsaker tjenesteavbrudd. 
I tillegg ble det igangsatt et arbeid med å beskrive 
beslutningsprosesser på området IKT. 

IT-plattform
Leverandøren støttet oppgradering av vår e-post-
løsning til MS Exchange 2010. Prosjektet startet våren 
2010 og ble avsluttet rett før sommeren. I oktober 
startet arbeidet med å flytte postkasser puljevis fra 
gammel til ny løsning. Totalt ble ca. 400 gigabyte med 
e-post flyttet.

IT-arkitektur og 
informasjonshåndtering

I 2010 startet IKT-seksjonen et arkitekturprosjekt. 
Formålet var å beskrive Stortingets IKT-infrastruktur 
på en god og entydig måte, både logisk og teknisk. 
Prosjektet pågår også utover i 2011. Bakgrunnen for 
etablering av prosjektet var et behov for å få bedre 
kontroll over komponentene som utgjør Stortingets 
IKT-infrastruktur med knytninger og avhengigheter. 
Dette vil gi et bedre beslutningsunderlag ved 
endringer. Prosjektet vil også inkludere anskaffelse av 
verktøy for virksomhetsarkitektur.

Andre prosjekter

I forbindelse med at Statens pensjonskasse tok 
over forvaltningen av stortingsrepresentantenes 
pensjonsordning, utviklet IKT-seksjonen et 
spesialprogram for å beregne antall dager 
representantene har vært inne i en sesjon. En datafil 
med resultatet oversendes til Statens pensjonskasse.

Prosjektet med å overføre flere logiske servere 
til én fysisk server – også kalt virtualisering av 
servere – ble videreført i 2010. Gevinsten ved å 
redusere antall fysiske servere er lavere investerings- 
og vedlikeholdskostnader. I tillegg reduseres 
strømforbruket fordi det er færre servere som krever 
kjøling.

Løsningen for sikkerhetskopi ble oppgradert i 2010. 
Det totale datavolumet i Stortinget i 2010 var på 
nesten 39 TB (terrabyte) – en økning på over 600 % 
siden 2007. For å holde tritt med økende datamengde, 
ble den gamle løsningen skiftet ut. Gammel løsning 
hadde en kapasitet på 400 GB (gigabyte) per bånd 
og 28 bånd per bibliotek. Den nye løsningen har 
en kapasitet på 1,5 TB per bånd og 45 bånd per 
bibliotek.

Arbeid med data- og informasjonssikkerhet ble 
intensivert høsten 2010, og det ble blant annet 
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og 
en sikkerhetstest av stortinget.no og flere av 
Stortingets interne datasystemer. Bakgrunnen for 
dette arbeidet er bl.a. målsetninger i informasjons- 
og teknologistrategien, som tilsier at nivået på den 
tekniske sikkerhetsløsningen må heves ytterligere for 
å klargjøre infrastrukturen for nye mobile løsninger. 
Dette er nødvendig for at stortingsrepresentantene 
skal ha tilgang til relevant informasjon uavhengig av 
tid og sted.

Arbeid med kontroll av webtrafikk ble videreført 
fra 2009, og nå blir all trafikk mellom de fleste av 
brukerne og Internett kontrollert for ondsinnet kode. 
Noe av den automatiske alarmhåndteringen ble 
forbedret, og overvåkingen av trafikkflyt på nettverket 
ble utvidet.
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Nye kameraer og ny TV-kontroll

For å kunne ta opp og overføre sendinger fra alle 
høringer samtidig med møtene i stortingssalen 
ble mulighetene for TV-produksjon utvidet. I 
løpet av sommeren ble det installert seks nye 
kameraer med fjernstyringsroboter i høringssalene. 
Dette gjør Stortinget i stand til å produsere TV i 
kringkastingskvalitet fra tre samtidige høringer. Med 
til samme prosjekt hører også nye monitorvegger 
i begge kontrollrommene, nye roboter til 
kameraene i stortingssalen og nye lydmiksere. 
Nye grafikkmaskiner med integrasjoner mot 
voteringsanlegget i stortingssalen har gjort det mulig 
å legge på mer informasjon i TV-bildet enn tidligere. 
TV-bildene legges ut til bruk for riksdekkende TV-
selskaper, Stortingets nett-TV og andre nettbaserte 
medier. Studio og produksjonsutstyr eies og driftes 
av Stortinget, som har avtale med NRK om 
produksjonen av sendingene.

Brannsikkerhetsprosjektet 2010

Det ble arbeidet målrettet med å bedre 
brannsikkerheten i hele bygningsmassen. Sommeren 
2010 ble fløydørene og publikumsdørene i 
stortingsbygningen bygget om for å tilfredsstille kravet 
til rask og sikker rømning. Disse dørene er originale 
og verneverdige, og både antikvariske interesser 
og dagens forskriftskrav bød på utfordringer. Det 
var tett samarbeid med Riksantikvaren og øvrige 
samarbeidsparter for å komme i mål med en god 
løsning. Ved brannsyn i etterkant gav Oslo brann- 
og redningsetat uttrykk for stor tilfredshet med det 
brannforbyggende arbeidet og ombyggingen av disse 
dørene. 

Fornyelse i stortingsrestauranten 
I stortingsrestauranten ble det installert en ny 
serveringslinje, og en ny ryddestasjon fordoblet 
ryddekapasiteten. Det ble etablert et nytt system for 
logging av temperaturen bl.a. i salatbaren og disken 
og i lagerrom. I tillegg ble det installert et system for 
visning av menyen på skjerm. Det ble lagt vekt på 
ergonomiske arbeidsforhold og universell utforming.

Historisk tilbakeføring
I 2010 ble arbeidet med å tilbakeføre rom S-333 
til sitt opprinnelige utseende startet. S-333 er 
venteværelset til statsrådssalen. I samarbeid med 
NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) 
fikk rommet nytt gulv og nye vegger i samsvar 
med originale metoder og materialer. I påvente av 
ferdigstilling i 2011 ble det hengt duk på veggene 
med trykk som viser de fremtidige (og originale) 
dekorasjonene.

Oppgradering av heiser
I løpet av sommeren 2010 ble det montert syv nye 
innvendige automatiske dører i stortingets heiser, to i 
Prinsens gate 26, tre i Stortinget, én i Nedre Vollgate 
og én i Parkveien. Det er et forskriftsmessig krav at 
alle heiser med hastighet over 0,6 m per sekund skal 
ha innvendige dører. 

Bygninger og teknisk drift

Terje Berg fra teknisk seksjon ved publikumsdøren mot Karl Johans gate. 
Dørene er restaurert og tilfredsstiller nå kravene til sikker rømning. 
Foto: Anne Marit Arnesen Bordewick
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Oppussing av garderobe

De kvinnelige representantenes garderobe ble 
modernisert og oppfrisket gjennom bedre 
plassutnyttelse, nytt belegg og nye fliser. Dører ble 
pusset opp eller byttet ut, og veggene fikk ny maling. 
Nye benker ble produsert og montert i garderoben.

Kjølevann fra Bislettbekken
Utnyttelse av vannføringen i Bislettbekken til 
Stortingets kjøleproduksjon er et prosjekt som 
har pågått over flere år, og som nå er ferdigstilt. I 
2010 ble kjølemaskiner kjøpt inn og plassert i et 
nytt maskinrom i garasjeanlegget. Maskinrommet 
inneholder også pumper og reguleringsutstyr som 

forbinder Bislettbekken med Stortingets kjølesystem. 
Kjølemaskinene produserer kaldt vann som 
sirkulerer i rør innover i stortingsbygget. Alle store 
ventilasjonsanlegg er tilknyttet anlegget. Systemet har 
en kapasitet på opp til 900 kw kjøleeffekt.

Oppgradering av baderom
Tjenesteboligene i Parkveien ble oppført i 
1970. Baderomsinnredningen i leilighetene var i 
utgangspunktet relativt enkel og beskjeden og var 
blitt slitt i løpet av 40 år. Det var derfor behov for en 
oppgradering. Den gamle innredningen ble fjernet og 
badene renset, og ny innredning ble montert i en ny 
og bedre planløsning. De «nye» badene er blitt godt 
mottatt av brukerne.

Foto: Tonje Pettersen
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Tall som taler

Parlamentariske tall
Behandlede saker
(utvalgte sakstyper)

2000–
2001

2001–
2002

2002–
2003

2003–
2004

2004–
2005

2005–
2006

2006–
2007

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

Representantforslag (dok. 8) 155 123 136 100 111 78 106 141 111 127
Proposisjoner L (lovsaker) 126 86 126 96 123 90 91 55 126 59
Proposisjoner S 108 81 91 85 87 83 106 75 115 87
Stortingsmeldinger 49 40 45 57 53 23 39 36 53 17
Innstillinger fra komité og 
presidentskap
Innst. S 370 291 309 295 236 260 304 338 392 313
Innst. L 134 84 132 107 131 95 100 80 135 62
Innberetninger 3
Besvarte spørsmål og 
interpellasjoner
Skriftlige spørsmål 554 590 782 974 991 1 243 1 415 1 607 1 613 1 815
Interpellasjoner 23 32 22 46 36 57 70 72 68 98
Muntlige spørsmål 194 170 156 131 115 103 124 127 134 122
Ordinære spørsmål 535 467 430 369 277 257 229 316 221 325
Redegjørelser fra 
regjeringen
Redegjørelser 17 15 8 6 10 14 6 10 8 9
Møter i Stortinget og 
avdelingene
Lagtinget 16 11 13 15 13 11 16 16 19 -
Odelstinget 46 38 41 43 43 35 43 41 52 -
Stortinget 104 104 103 102 97 91 100 104 105 100
Anmodningsvedtak *
Anmodningsvedtak 182 140 242 181 171 9 20 24 35 8

*Vedtak initiert i Stortinget.

Utviklingen i antall skriftlige spørsmål fra sesjonen 1996–1997 og frem til sesjonen 2009–2010

161

296
402

476
554

590

782

974 991

1243

1415

1607 1613

1815

96–97 97–98 98–99 99–00 00–01 01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10
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Tid brukt i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget

Storting Odelsting Lagting
2000–2001 463 timer   6 min. 68 timer  15 min. 4 timer  0 min.
2001–2002 404 timer  31 min. 49 timer  30 min. 2 timer  40 min.
2002–2003 400 timer  40 min. 91 timer  57 min. 2 timer  27 min.
2003–2004 399 timer  29 min. 58 timer  59 min. 1 timer  28 min.
2004–2005 345 timer  47 min. 85 timer  52 min. 2 timer  1 min.
2005–2006 332 timer  50 min. 34 timer  8 min. 1 timer  39 min.
2006–2007 426 timer  47 min. 60 timer  14 min. 3 timer  0 min.
2007–2008 431 timer  29 min. 63 timer  42 min. 6 timer  56 min.
2008–2009 451 timer  34 min. 74 timer  31 min. 3 timer  10 min.
2009–2010 468 timer  18 min. - -

 
Referater
Det ble tatt referat fra til sammen syv høringer (seks i kontroll- og konstitusjonskomiteen og én i forsvarskomiteen) 
og syv møter i Europautvalget i 2010. 2010 var det første hele året uten krav til bruk av stenografi i 
referatarbeidet. Det var også det første hele året uten odelsting og lagting og dermed bare ett ting å referere fra, 
storting.

 
Referater fra stortingsforhandlinger   

Antall sider fra Storting Odelsting Lagting
2006–2007 3 851 409 41
2007–2008 4 070 774 71
2008–2009 4 139 1 006 51
2009–2010 4 472

 
Antall saker/høringer i komiteene og organisasjoner til høring i 2010

Komite

Våren 2010 Høsten 2010 Totalt i 2010
Saker/ 

høringer
Organisa-

sjoner
Saker/ 

høringer
Organisa-

sjoner*
Saker/ 

høringer
Organisa-

sjoner
Arbeids- og sosialkomiteen 6 16 Bud.+1 25+6 Bud.+7 47
Energi- og miljøkomiteen 2 18 Bud.+0 42+0 Bud.+2 60
Familie- og kulturkomiteen 8 41 Bud.+1 60+2 Bud.+9 103
Finanskomiteen 9 47 Bud.+0 58+0 Bud.+9 105
Helse- og omsorgskomiteen 7 17 Bud.+2 51+3 Bud.+9 71
Justiskomiteen 10 32 Bud.+1 26+2 Bud.+11 60
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 3 19 Bud.+0 27+0 Bud.+3 46
Kommunal- og forvaltningskomiteen 4 21 Bud.+1 28+1 Bud.+5 50
Næringskomiteen 3 8 Bud.+1 30+2 Bud.+4 40
Transport- og kommunikasjonskomiteen 3 22 Bud.+0 47+0 Bud.+3 69
Utenriks- og forsvarskomiteen 0 0 Bud.+1 35+6 Bud.+1 41
Sum u/kontroll- og konstitusjonskomiteen 55 241 Bud.+8 429+22 Bud.+63 692
Kontroll og konstitusjonskomiteen 6 33 4 0+25 10 58
Sum m/kontroll- og konstitusjonskomiteen 61 274 Bud.+12 429+47 Bud.+73 750

*Tallene er splittet opp i antall organisasjoner til høring i forbindelse med budsjett og i forbindelse med andre saker.

Det er laget én sum som inkluderer kontroll- og konstitusjonskomiteen og én som ikke inkluderer kontroll- og 
konstitusjonskomiteen, fordi kontroll- og konstitusjonskomiteen skiller seg vesentlig fra de andre komiteene. 
Høringene til kontroll- og konstitusjonskomiteen er som regel kontrollhøringer, og personer eller instanser blir 
invitert. Når andre komiteer har høringer, er det oftest organisasjonene selv som anmoder om å få komme. Kontroll- 
og konstitusjonskomiteen har ingen budsjetthøringer. Brorparten av høringsinstansene kommer i forbindelse med 
budsjettet i de andre komiteene.
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Besøk, omvisninger og henvendelser

Registrerte besøkende fordelt på Stortingets innganger

2007 2008 2009 2010
Løvebakken 24 940 25 957 24 311 27 337
Komitéhuset 1 932 1 247 1 439 2 100
Stortingskvartalet 6 812 7 190 6 908 7 655
Garasjen 2 906 3 319 2 787 2 271
Totalt 36 590 37 713 35 445 39 363

Registrerte besøkende på omvisninger, kunstvandringer, kulturnatten, 2050 – Valget er ditt  og MiniTinget

2007 2008 2009 2010
Omvisninger ca. 30 000 ca. 30 000 ca. 30 000 ca. 26 000
Kunstvandringer (antall besøkende) 390 360 540 432
Kunstvandringer (antall omvisninger) 19 18 27 25
Kulturnatt (antall besøkende) 630 ca. 700 772 716
Kulturnatt (antall omvisninger) 29 23 24 24
2050 – Valget er ditt (antall besøkende) 3 720 1 666
2050 – Valget er ditt (antall spill) 124 70
MiniTinget (antall besøkende) 5 465 5 873 5 895 5 163
MiniTinget (antall spill) 228 237 243 215

Antall registrerte besøkende på omvisninger gikk noe ned i 2010. Dette skyldes at sommeromvisningene ble avlyst 
på grunn av ombyggingsarbeider i stortingssalen.

På omvisningene utgjorde skoleelever i 9.–10. klasse på ungdomstrinnet og på 2.–3. trinn i videregående skole 
hovedmengden av de besøkende. De fleste gruppene fra videregående skole ønsket og fikk treffe én eller flere 
stortingsrepresentanter. 

Under kulturnatten var det 22 vanlige omvisningsgrupper (21 i både 2009 og 2008), ti av dem fikk omvisning på 
engelsk (ni i 2009, syv i 2008), og to kunstvandringer (tre i 2009 og to i 2008). På det meste var det fem grupper 
inne samtidig med i alt 155 besøkende.

Til MiniTinget kom grupper fra alle fylker med unntak av Vest-Agder. Flest kom fra Akershus, Oslo og Buskerud. 
MiniTinget ble mest brukt av klasser med studiespesialiserende retning, og ca. halvparten av de besøkende var fra 
1. klasse. Deltakerne på «2050 – Valget er ditt» er i all hovedsak ungdomsskoleelever på 9. og 10. klassetrinn. Klasser 
som deltar i spill i MiniTinget kan få reisestøtte etter søknad. I 2010 ble det åpnet en slik mulighet også for deltakere 
til «2050 – Valget er ditt». I alt 43 klasser fikk reisestøtte på til sammen 959 749 kroner i 2010 (31 klasser fikk til 
sammen 588 394 kroner i 2009, 22 klasser fikk til sammen 445 456 kroner i 2008).

Henvendelser til informasjonshjørnet

2007 2008 2009 2010
Telefon 2 869 2 817 3 816 3 121
Stortingets felles e-postmottak 2 875 2 678 2 362 1 715
Skranke 1 153 1 663 1 835 1 645
Totalt 6 897 7 158 8 013 6 481
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Henvendelser til Stortingets arkivtjenester

Henvendelser
2007 

(antall)
2007 

(%)
2008 

(antall)
2008 

(%)
2009 

(antall)
2009 

(%)
2010 

(antall)
2010
 (%)

Eksternt 568 69 738 72 935 76 779 75
Internt 251 31 284 28 294 24 256 25
Henvendelser totalt 819 1 022 1 229 1 035
Henvendelsesform
Personlig oppmøte 207 26 291 28 386 31 279 27
Telefonhenvendelse 411 51 516 50 535 44 418 40
Skriftlig/e-post 187 23 215 21 308 25 338 33
Henvendelser vedrørende
Stortingsforhandlingene 403 49 475 46 624 51 532 51
Historiske arkiv/bilder 416 51 547 54 605 49 503 49

Saker, dokumenter og innsyn i Stortingets arkivtjenester

Registrert 2007 2008 2009 2010
Saker 3 153 * 2 471 1 988
Innkomne dokumenter 10 254 9410 7 966 7 388
Utgående dokumenter 4 575 3 939 2 942 3 089
Notater 1 719 1 586 1 787 1 650
Dokumenter totalt 16 548 14 935 12 695 12 127
Søknader om dokumentinnsyn
Innvilget 169 120 244 474
Avslått 1 19 13 24
Søknader totalt 170 139 257 498

* Antall saker er ikke med for 2008 fordi tallet ikke gir et riktig bilde. Ved overgang til nytt journalsystem ble allerede 
eksisterende saker opprettet på nytt i det nye systemet. 

I oktober 2008 ble journalføring av spørsmål til skriftlig besvarelse stoppet. Det er årsaken til at det er færre 
journalførte dokumenter i 2008. Antall journalførte saker og dokumenter har gått noe ned fra 2009 til 2010. 
Innsynsforespørsler har derimot økt.

Utlån og oppdrag i stortingsbiblioteket

Utlån
2007 

(antall)
2007 

(%)
2008 

(antall)
2008 

(%)
2009 

(antall)
2009 

(%)
2010 

(antall)
2010 

(%)
Interne lånere 5 527 84 5 840 84 5 004 80 6 005 80
Eksterne lånere 993 15 972 14 1 160 19 1 337 18
Andre bibliotek 74 1 122 2 93 1 128 2
Utlån totalt 6 594 6 934 6 257 7 470
Referanseoppdrag
Interne oppdrag 409 68 386 66 313 66 326 61
Eksterne oppdrag 194 32 199 34 163 34 206 39
Referanseoppdrag totalt 603 585 476 532
Oppdrag i mediateket
Totalt 839 803 726 286

Utredningsoppdrag

2007 2008 2009 2010
Antall behandlede oppdrag 407 462 433 484

De fleste oppdragene kommer fra stortingsrepresentanter og politiske rådgivere, men seksjonen besvarer også 
forespørsler om norsk regelverk fra andre lands parlamenter. 
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Henvendelser til IKT-brukerstøtte

Antallet henvendelser til den interne brukerstøttetelefonen 3720 har nå stabilisert seg. I 2008–2009 gikk Stortinget 
over til Windows Vista, Office 2007 og dokumentlager i Sharepoint for partigruppene og komiteene. Brukerne har 
blitt mer kjent med de nye systemene, og det kan være årsaken til at det var færre antall henveldelser i 2010 enn i 
2008 og 2009.

Henvendelser til brukerstøtte for mobilt kontor
Ergo Group, som leverer brukerstøtte til mobilt kontor, betjener 50–70 henvendelser pr måned.

Henvendelser om reise
2007 2008 2009 2010

Henvendelser til Berg-Hansens 24 timers service 991 989 1 224 1 248

 
Kurs for eksterne deltakere

Kurs i stortingskunnskap
I 2010 ble det holdt to tredagers kurs i stortingskunnskap for samfunnsfaglærere fra hele landet. På kurset 22.–24. 
mars var det 47 deltakere, og 22.–24. november var det 54 deltakere. Siden starten i 1994 er det arrangert i alt 28 
slike kurs. I tillegg ble det holdt en rekke mindre kursopplegg og foredrag for offentlige etater, studenter og andre.

Det ble holdt seminar for juridisk fakultetsbibliotek i april om ny lovbehandling og om bruk av nettstedet stortinget.no. 
I november fikk 41 bibliotekarer fra hele landet et todagers kurs i stortingskunnskap.

Bibliotekarstudenter
Stortingsbiblioteket tok imot 70 bibliotekarstudenter fra Høgskolen i Oslo til omvisning i Stortinget og 
biblioteket. Dette er et ledd i undervisningen om offentlige institusjoner og publikasjoner. 

Interne kurs og seminarer

Språkundervisning
I alt 41 representanter benyttet seg av tilbudet om én-til-én undervisning i engelsk, tysk, fransk eller spansk i løpet 
av året. I sommerferieperioden deltok syv representanter på individuelle språkkurs i England og Frankrike. Det 
ble gjennomført to engelskkurs for stortingsrepresentantene i sommer: i Canterbury (9 deltakere) og Dublin (11 
deltakere).   

Totalt 90 ansatte deltok på interne språkkurs i 2010. De ukentlige språkkursene (engelsk, fransk, tysk og russisk) 
hadde ca. 60 deltakere. 10 ansatte deltok på et intensivt todagers franskkurs i september. I løpet av året ble 
det arrangert skreddersydde engelskkurs for ansatte i gruppesekretariatene, husøkonomene, betjentene og for 
omvisergruppen.  
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IKT-kurs
IKT-seksjonen holdt 39 kurs i 2010 med totalt 167 deltakere. Det var kurs i PowerPoint, Excel, Outlook og 
dokumentlager.

Introduksjonsdagen
Den årlige introduksjonsdagen for nyansatte ble arrangert i oktober med 35 deltakere fra administrasjonen og 
partigruppene.

Andre kurs
Todagers skrivetreningskurs i februar og september hadde totalt ca. 40 deltakere. Det var om lag 50 deltakere – 
både stortingsrepresentanter og ansatte – på et internt miniseminar i oktober om trusselhåndtering.

Stortingsbiblioteket holder kurs i bruk av Løveportens informasjonsressurser, søk i nyheter både på nett og 
i papiravisenes tekstarkiv, og å finne informasjon på Internett. 98 nyansatte ble invitert til kurs i bruk av 
informasjonskilder og 62 deltok (ca 63 %). I tillegg ble det arrangert tre tilrettelagte kurs for til sammen 43 personer 
fra to seksjoner.

Grønt storting

Miljømålinger

Indikatorer 2007 2008 2009 2010

Avfall
Total avfallsmengde i kg 328 133 331 497 299 684 334 779
Mengde returpapir og papp i kg 183 400 180 855 162 480 150 142

Innkjøp Antall nye leverandører som er miljøsertifiserte 37 81 115
Transport Utslipp av CO2 i antall tonn ved utenlandsflyreiser* 852 850 1 539

Antall videokonferanser 6 3 5 2***

Energi
Energiforbruk per kvm av total bygningsmasse på 
67000kvm** 192 kWh 187 kWh 187 kWh 198 kWh

* I 2008 ble det etablert rutiner for betaling av klimagasskvoter.
** Leverandøren har fra 2008 garantert kjøp av strøm produsert ved hjelp av fornybare energikilder (egen avtale).
*** I tillegg ble det avholdt mange telefonkonferanser, anslagsvis to i uken i gjennomsnitt.

Økningen av total avfallsmengde skyldes i stor grad bortkjøring av rivemasse etter renovering av flere bad. Tallet for 
papir og papp var høyere i 2009 pga. stortingsvalget, som medførte utskiftninger av representanter. I den prosessen 
ble det ryddet og kastet mye.

Stortinget arbeider aktivt for å øke antallet leverandører med miljøsertifikat. Miljøkrav vurderes i forbindelse med 
alle nye anskaffelser. Av de kontraktene Stortinget inngikk i 2010, hadde 115 leverandører miljøsertifikat. Det er en 
økning av antallet miljøsertifiserte leverandører på 42 prosent fra 2009 til 2010.

Høsten året etter et valg er den perioden da de fleste komiteene har sine langreiser. Nesten alle komiteene var på 
langreise i 2010. Det siste året i en stortingsperiode er det lite utenlandsreising, for det meste delegasjonsreiser.

Antallet videokonferanser var kun to, men dette skyldes blant annet at rommet må bookes lang tid i forveien, og at 
det ikke rommer så mange personer. Det har vært flittig bruk av telefonkonferanser.

Økningen i energibruk skyldes i all hovedsak at det i 2010 var tre måneder med vesentlig lavere utetemperatur enn 
normalt. Det er bruken av fjernvarme, via ventilasjon og radiatorer, som har økt. Strømforbruket var litt lavere i 2010 
enn i 2009.
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Kopiering på hustrykkeriets maskiner og alle andre kopimaskiner på Stortinget

2007 2008 2009 2010
Antall kopier 11 450 960 11 289 484 12 386 822 12 106 676
Fargekopier 449 392 479 907 914 968 1 133 302

19 prosent av totalvolumet i 2010 var énsidig trykk, en bedring fra 40 prosent av totalvolumet i 2009 og 58 prosent 
i 2008. I 2010 gikk det med 5 paller papir til énsidig trykk, mot 10 i 2009, en reduksjon på 3,2 tonn papir. Denne 
utviklingen er det viktig å holde. 

Papirforbruk
Hustrykkeriet kjøpte inn 68 paller papir à 120 000 ark, dvs. 8 123 000 ark, i alt 43 tonn, som er en reduksjon på 5 
tonn fra 2009. Hustrykkeriet overtok produksjonen av Stortingstidende, dvs. referatene, fra høsten 2010. Det har ført 
til at forbruket ikke er redusert ytterligere. Innføring av såkalt sikker utskrift for å hindre at informasjon kommer på 
avveier, er antatt å bidra til videre reduksjon av papirforbruket.

Reise

Reisevirksomhet

2007 2008 2009 2010
Andel som bestilte innenlandsbilletter online selv* 4 % 9 % 16 % 25 %

*Fra juni 2007 ble det mulig å bestille innenlandsreiser selv via intranettet. Det er ikke mulig for utenlandsreiser. 

Reiser og reisekostnader fordelt på innland og utland

2007 2008 2009 2010
Omsetning flybilletter inkludert skatt 
innenlands 16 405 495 14 893 558 13 304 281 13 192 950
Omsetning flybilletter inkludert skatt 
utenlands 12 055 462 11 300 376 7 182 224 13 548 258
Omsetning flybilletter inkludert skatt totalt 28 460 957 26 193 934 20 486 505 26 741 208
Antall reiser innenlands 7 180 6 730 6 345 7 030
Antall reiser utenlands 1 759 2 125 1 581 2 251
Antall reiser totalt 8 939 8 855 7 926 9 281
Flybesparelse i forhold til dyreste fullpris 
innenlands 25 % 18 % 29 % 35 %
Flybesparelser i forhold til dyreste fullpris 
utenlands 54 % 75 % 63 % 58 %
Flybesparelse i forhold til dyreste fullpris 
totalt 41 % 56 % 46 % 50 %
Flybesparelse i kroner innenlands 4 712 693 2 608 883 4 384 234 5 824 655
Flybesparelser i kroner utenlands 12 915 491 14 925 279 10 272 160 16 193 565
Flybesparelser i kroner totalt 17 628 184 17 534 162 14 656 394 22 018 220
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Kostnadsoversikt over komitéreiser i inn- og utland i 2007–2010

Grafen viser tall i hele tusen kroner. Forsvarskomiteen og utenrikskomiteen ble slått sammen f.o.m. 1. oktober 2009. 
Tall for reiser innenlands inkluderer kostnader i tilknytning til komitémøter i perioden 2007     –2009. Fra og med 2010 
føres utgifter til komitémøter på egen konto.
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Omsetning

Omsetning i serveringsenhetene

Dagsgjennomsnitt
Komitéhuset Stortingets kafeteria Stortingskvartalet
2009 2010 2009 2010 2009 2010

Gjester 101 94 576 566 444 445
Omsetning 1 927 1 908 13 253 13 972 9 818 9 840
Omsetning totalt
Kasse i kafeteria 296 794 299 503 3 127 832 3 129 856 2 012 782 2 381 419
Møte/arrangement 1 044 892 1 574 998 1 235 692 1 147 817
Automater 61 000 55 000 92 322 120 596

Omsetning av utvalgte varer i servicesenteret

2007 2008 2009 2010
Frimerker 169 304 131 415 154 379 163 856
Reisekort 552 596 440 948 564 995 617 622
Kort/konvolutter 22 925 27 264 23 262 27 544
Profil/gaveartikler 142 245 154 930 294 700 441 366
Billetter 147 398 99 695 199 485 179 098
Pakker 21 402 11 285 18 470 17 916

Andre tall 

Markeringer på Eidsvolls plass

2007 2008 2009 2010
Antall markeringer på Eidsvolls plass 215 256 370 300

Møteromstjenesten
Det kom inn totalt 94147 bestillinger av møterom til møteromstjenesten i 2010.  For T-614 kom det inn 9937 
bestillinger.

Biltjenesten
De tre eldste bilene ble skiftet ut i mai måned med tre nye Audi A6. Biltjenesten fikk i tillegg nytt sambandsutstyr. 

Stortingets boligmasse i 2010 fordelt på størrelse

Leiligheter HC-tilpasset Ettroms Toroms Treroms Fireroms Femroms Totalt
Antall 1 4 82 46 13 1 147

Brukere av mobilt kontor

Lenovo ThinkPad T400 Lenovo ThinkPad X200 Totalt Totalt
2009 2010 2009 2010 2009 2010

Representanter 68 72 86 89 154 161
Rådgivere 64 73 46 62 110 135
Komitésekretærer 9 10 4 3 13 13
Administrasjonen 33 49 15 27 48 76
Totalt 174 204 151 181 325 385
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Idrettslaget
Idrettslaget hadde 257 betalende medlemmer ved utgangen av 2010 (229 ansatte og 28 representanter). 

KultuS
KultuS – Stortingets kunst- og kulturforening – hadde 210 medlemmer ved utgangen av 2010, både representanter 
og ansatte.

Godtgjørelser og pensjoner til representantene
Fra 1. mai 2010 var stortingsrepresentantenes årlige faste godtgjørelse 724 100 kroner/år. Stortingspresidentens 
godtgjørelse var 1 317 900 kroner/år.

Tilleggsgodtgjørelse i tillegg til ordinær godtgjørelse
Alle representanter 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 satsen 81 kroner/dag. For 
representanter med fast bopel mer enn 40 km fra Stortinget og som har merutgifter til to husholdninger, var satsen 
189 kroner/dag.

Pensjoner
Alderspensjon med full opptjening (12 års funksjonstid) utgjorde fra 1. mai 2010 477 906 kroner/år.

Det ble utgiftsført 60,9 millioner kroner i pensjonsutbetalinger (alderspensjon, ventegodtgjørelse, etterlattepensjon 
og uførepensjon) i 2010. Per 31.12.2010 var det 372 personer som mottok pensjonsytelser fra ordningen. 
Administrasjonskostnadene til Statens pensjonskasse ble utgiftsført med 2,2 millioner kroner.

Støtte til de parlamentariske gruppene i Stortinget
Stortinget bevilger et årlig tilskudd til gruppene som for det meste benyttes til å lønne politiske rådgivere og 
sekretærer. Fra 15. april 2010 var gruppetilskuddet per gruppe 2 204 497 kroner/år pluss 698 036 kroner/år per 
representant. Grupper i opposisjon fikk i tillegg et årlig opposisjonstilskudd på 2 053 823 kroner.
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Humankapital i administrasjonen

Sykefravær
I 2010 var sykefraværet 5,0 % (4,9 % i 2009)

Ansettelsestid
Gjennomsnittlig ansettelsestid var 12,47 år (12,52 år i 2009)

Alder
Gjennomsnittsalder i 2010 var 49 år (48 år i 2009)

Avgangsalder
Gjennomsnittlig avgangsalder i 2010 var 66 år (65 år i 2009)

Tilsettinger i Stortingets administrasjon i 2010

Intern rekruttering Ekstern rekruttering Totalt
Antall 8 33 41

Fratredelser i Stortingets administrasjon i 2010

Alderspensj. AFP Uførepensjon Annet Totalt
Antall 5 4 3 10 22

Deltidsansatte i 2010 fordelt på kjønn

Kvinner Menn Totalt
AFP 6 1 7
Omsorg (60–90%) 7 1 8
Uføre (40–80%) 7 2 9
Fast deltid (50–90%) 11 5 16
Annen type (60–90%) 3 1 4
Deltidsansatte totalt 34 (77%) 10 (23%) 44

 
Alderssammensetning i 2010 fordelt på kjønn

Kvinner Menn Totalt
Gjennomsnittsalder 50 47 49

Stillingsgrupper i 2010 fordelt på kjønn

Kvinner (antall) Kvinner (%) Menn (antall) Menn (%) Totalt
Ledere Ledere totalt 14 47 16 53 30

Dir./ass.dir. 1 50 1 50 2
Avd.sjefer 2 50 2 50 4
Seksjonsledere 11 46 13 54 24

Rådgivere/spesial-/seniorrådgivere 36 57 27 43 63
Senior- og førstekonsulenter 68 71 28 29 96
Andre stillingsgrupper 126 56 98 44 224
Bemanning totalt 258 58 185 42 443
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Budsjett og regnskap 2010

Regnskap 2010 – tabell sammendrag

Post nr. Poster

 Budsjett 2010 
(inklusive 

ovføringer fra 
2009) 

Bevilgnings-
regnskap 

2010
Avvik budsjett 

og regnskap %-vis avvik
1 Driftsutgifter 743 585 000 689 527 000 54 058 000 7 %

45
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 
(kan overføres) 73 605 000 63 896 000 9 709 000 13 %

70 Tilskudd til stortingsgruppene 139 015 000 140 840 000 -1 825 000 -1 %
72 Tilskudd til Norsk Nobelinstitutts bibliotek 1 400 000 1 400 000 0 0 %
73 Kontingenter internasjonale delegasjoner 11 700 000 11 110 000 590 000 5 %

Sum 969 305 000 906 773 000 62 532 000 6 %

Budsjett/regnskap 2010 – detaljer i post driftsutgifter

Poster

 Budsjett 2010 
(inklusive 

ovføringer fra 
2009)

Bevilgnings-
regnskap 

2010
Avvik budsjett 

og regnskap %-vis avvik
0111 Stillinger 212 292 000 204 155 000 8 137 000 4 %
0112 Ekstrahjelp 4 093 000 3 833 000 260 000 6 %
0116 Oppgavepliktige ytelser -22 000 000 -27 186 000 5 186 000 -24 %
0118 Trygder, pensjon 116 600 000 110 429 000 6 171 000 5 %
0119 Godtgjørelse representanter 161 035 000 162 994 000 -1 959 000 -1 %
Sum Lønn og godtgjørelser 472 020 000 454 225 000 17 795 000 4 %
0121 Maskiner, inventar, utstyr 14 947 500 8 248 000 6 699 500 45 %
0122 Forbruksmateriell 33 947 000 27 997 000 5 950 000 18 %
0123 Reiseutgifter m.m. 61 389 000 48 745 000 12 644 000 21 %
0124 Kontortjenester 36 295 000 31 851 000 4 444 000 12 %
0125 Konsulenttjenester 30 730 000 21 112 000 9 618 000 31 %
0126 Norske og int. delegasjoner 14 359 500 10 793 000 3 566 500 25 %
0127 Vedl. og drift av maskiner, transportmidler 507 000 312 000 195 000 38 %
0128 Vedlikehold av bygg og anlegg 21 580 000 29 000 000 -7 420 000 -34 %
0129 Bygningers drift, lokalleie 57 810 000 57 244 000 566 000 1 %

271 565 000 235 302 000 36 263 000 13 %
Sum Driftsutgifter 743 585 000 689 527 000 54 058 000 7 %
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Organisasjonskart med antall ansatte per seksjon
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