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Årsrapporten fra Stortingets administrasjon er en årlig redegjørelse om 
virksomheten i året som gikk, med vekt på aktiviteten i Stortingets 
administrasjon. 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. 

Også Stortingets virksomhet ble preget av hendingene 22. juli. For første 
gang i historien ble det 1. august 2011 holdt en minnemarkering, der 
medlemmer fra kongehuset og regjeringen deltok. Hendingene medførte 
også økt oppmerksomhet på sikkerhetsarbeidet i Stortinget. En rekke 
enkelttiltak er iverksatt, og andre er planlagt. 

I løpet av høsten tok alle representantene i bruk nettbrett som 
arbeidsverktøy. Et mål med dette er å sikre representantene tilgang til 
relevant informasjon uavhengig av tid og sted, og administrasjonen la ned 
mye arbeid i å tilrettelegge et godt informasjonstilbud på brettene. 

Det er gjennomført noen endringer i Stortingets forretningsorden, blant 
annet som følge av omlegging av møtevirksomheten. Fra 1. april ble Register 
for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser utvidet til også å 
gjelde for vararepresentanter som møter i Stortinget. I høstsesjonen vedtok 
Stortinget også ny lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og 
regjeringsmedlemmer, basert på de samme prinsipper som ny alderspensjon 
i folketrygden.

Stortingspresident Dag Terje Andersen hadde en omfattende reisevirksomhet 
i inn- og utland. Andersen har til hensikt blant annet å besøke en rekke 
av landets fylker mens han er stortingspresident. I løpet av 2011 ble det 
gjennomført tre slike fylkesbesøk. Den internasjonale virksomheten var 
omfattende, med et stort antall besøk til Stortinget og reiser ut, som 
grunnlag for erfaringsutveksling og internasjonal relasjonsbygging.

Det er stor spennvidde i administrasjonens virksomhet. Årsrapporten gir 
en kortfattet oversikt over de oppgavene som løses daglig av dyktige og 
engasjerte medarbeidere. 

Stortingets administrasjon, mars 2012

Hans Brattestå

Forord
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Vårsesjonen
Noen av temaene Stortinget behandlet i vårsesjonen, 
var fullskala CO

2
-håndtering, el-sertifikater, 

likestilling og likelønn, digitalisering av radiomediet, 
evaluering av skattereformen 2006, nasjonal 
helse- og omsorgsplan, folkehelselov, helse- og 
omsorgstjenestelov, kamp mot organisert kriminalitet, 
læring og fellesskap, norsk statlig eierskap i en global 
økonomi, fullføring av utbygging og drift av nødnett 
i hele Fastlands-Norge, EUs datalagringsdirektiv, 
bistand til nordmenn i utlandet og forvaltningen 
av rovvilt. I tillegg ble det behandlet en rekke 
representantforslag og svært mange interpellasjoner.
Regjeringsmedlemmer holdt redegjørelser om status 
og utsikter for norsk havbruksnæring, norsk sivilt og 
militært engasjement i Afghanistan, om situasjonen i 
Libya og norsk deltakelse, viktige EU- og EØS-saker 
og situasjonen ved Oslo universitetssykehus. 

Høstsesjonen
Det viktigste arbeidet i Stortingets høstsesjon var 
som vanlig budsjettbehandlingen. Blant andre saker 
som ble behandlet, var petroleumsvirksomheten 
som næring for fremtiden, anskaffelse av nye 
redningshelikoptre, fellesprosjekt E 6–Dovrebanen, 
sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken og ny 
uføretrygd og alderspensjon til uføre.

Stortinget vedtok også ny lov om pensjonsordning 
for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, 
basert på de samme prinsipper som ny alderspensjon 
i folketrygden. Samtidig ble det vedtatt ny lov om 
godtgjørelse for stortingsrepresentanter.

Stortingets møteavvikling
Endringer i Stortingets møteopplegg har, slik 
intensjonen var, ført til et minimum av varslede 
kveldsmøter. Retningslinjene etter omleggingen 
er at eventuelle kveldsmøter primært legges til 
tirsdager. Møtene mandag starter normalt kl. 12 og 
gjennomføres uten pause, mens møter på fredager 
starter kl. 9 og avsluttes normalt innen kl. 12. Det kan 
om nødvendig også holdes kveldsmøte med pause på 
torsdager dersom det er møte på fredag.

Det har kun vært tre varslede og gjennomførte 
kveldsmøter i vårsesjonen og tre i høstsesjonen når 
trontaledebatt og finansdebatt holdes utenom. I juni 
var hovedregelen at pausene ble sløyfet, samtidig som 
møtene startet kl. 9. 

Stortingets forretningsorden
Det er gjort noen endringer i Stortingets 
forretningsorden, blant annet som følge av endringene 
i møteavviklingen. Dessuten er det nå åpnet for at 
komiteene skal kunne avholde åpne høringer samtidig 
som det er møte i stortingssalen. Dette gjelder ikke 
åpne kontrollhøringer, som det fortsatt ikke er adgang 
til å holde når det er møte i salen, bortsett fra under 
den ordinære spørretimen.

Justisministeren er gitt en selvstendig adgang til 
å anmode om møte i den utvidede utenriks- 
og forsvarskomité for å drøfte spørsmål om 
terrorberedskap. Fra 1. april ble Register for 
stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser 
utvidet til også å gjelde for vararepresentanter som 
møter i Stortinget.

Finansminister Sigbjørn Johnsen overrekker forslag til  
statsbudsjett og nasjonalbudsjett til stortingspresident  
Dag Terje Andersen. Foto: Sverre Kvernberg.

Den parlamentariske saksbehandlingen
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nasjon og vårt demokrati. Det er viktig at vi i en 
slik stund står fast på de verdier som det norske 
demokratiet er tuftet på, og ikke lar terror kneble den 
folkelige deltakelsen i vårt samfunn.»

Stortinget mottok en rekke kondolanser fra andre 
lands folkevalgte. I kondolansene ble det gitt uttrykk 
for både vantro og medfølelse med ofre og pårørende 
samt for en resolutt samling rundt åpne, demokratiske 
verdier.
 
Kondolansene kom fra presidenter i andre lands 
nasjonalforsamlinger samt fra andre politikere og 
internasjonale parlamentarikerforsamlinger, både i og 
utenfor Europa.
 
«Vår medfølelse går til de sårede og til ofrene, til 
borgerne i hovedstaden, til ungdommene som ble 
angrepet og til deres pårørende. Vi står sammen i 
plikten til å kjempe for de demokratiske idealene 
til de unge menneskene som samlet seg på Utøya», 
het det i et brev fra den tyske Forbundsdagen til 
stortingspresident Dag Terje Andersen.

Fredag 22. juli 2011 ble Norge rammet av 
terroranslag. På ettermiddagen, litt før halv fire, gikk 
det av en bombe i regjeringskvartalet. Noen timer 
senere samme ettermiddag rammet terroren også 
Utøya, der AUF arrangerte sin sommerleir.

Statsminister Jens Stoltenberg og aktuelle statsråder 
møtte stortingspresident Dag Terje Andersen og de 
parlamentariske lederne på Stortinget søndag 24. juli. 
På møtet orienterte regjeringen om situasjonen og 
det videre arbeidet etter terrortragedien.

«Det menneskelige var viktigst under møtet. Vi 
ønsket å minnes de døde, og vise medfølelse med de 
etterlatte og pårørende», sa stortingspresident Dag 
Terje Andersen.

Kondolanser
I sin kondolanse, som ble publisert på Stortingets 
nettsider, uttalte stortingspresidenten blant annet 
følgende: «Terroranslagene mot regjeringskvartalet 
og AUFs sommerleir på Utøya er et angrep på vår 

Etter 22. juli ble det plassert mange roser utenfor stortingsbygningen. Foto: John Greiner Olsen.

22. juli 2011
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Minnesamling i Stortinget
Mandag 1. august ble det holdt en minnesamling i 
Stortinget, der H.M. Kongen, H.K.H. Kronprinsen, 
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer 
deltok. Medlemmer av AUF, ansatte i departementene 
og ambassadører fikk plass i diplomatlosjen og 
rotunden. Publikumsgalleriet var åpnet for pårørende 
og annet publikum i den grad det var plass til det.

Stortingspresidenten og statsministeren talte, og 
stortingspresidenten leste opp navnene på de 
omkomne. Arve Tellefsen sto for musikalske innslag. 
Det er første gang i historien det er avholdt en slik 
minnesamling i Stortinget.

Redegjørelser
Den 10. november ga justisministeren og 
forsvarsministeren en redegjørelse i Stortinget om 
forhold knyttet til 22. juli 2011. Stortinget besluttet 
at redegjørelsen skulle komitébehandles, og det ble 
derfor nedsatt en særskilt komité med dette formål. 
Komiteen skulle peke ut en retning for arbeidet med 
styrket beredskap og økt sikkerhet for befolkningen. 
Komiteens innstilling ble behandlet i mars 2012.

Oppfølging fra Stortingets 
administrasjon
I etterkant av 22. juli har Stortingets administrasjon 
forelagt presidentskapet en rapport basert på 
erfaringer fra 22. juli. Presidentskapet har vedtatt en 
tiltaksplan som omfatter både synlige og usynlige 
tiltak for å ivareta sikkerheten i og rundt Stortinget. 

Administrasjonen har også valgt ut flere forhold relatert 
til krisehåndtering som skal følges opp, blant annet:

•	 intern	organisering,	deriblant	krisehåndtering	og		
 beredskapsplanverk
•	 samspill	mellom	Stortinget	og	andre	myndigheter
•	 intern	varsling
•	 informasjonsflyt	ved	ekstraordinære	tiltak	som		
 påvirker representanter og ansatte

24. juli orienterte regjeringen Stortinget om terrortragedien. 
Foto: Lars Henie Barstad.

Over: Arve Tellefsen spilte under minnesamlingen. 
Under: Minnesamling i Stortinget 1. august. 
Foto: Mariann Klingberg.
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leder dessuten arbeidet med forberedelsene til 
200-årsjubileet for Grunnloven i 2014, og foretok i 
2011 flere besøk og reiser i den forbindelse. 

Andersen er en etterspurt foredragsholder. Han har 
ved flere anledninger i det foregående året holdt 
foredrag om demokrati og folkelig deltakelse for 
elever i videregående skole og for studenter ved 
høgskoler og universiteter. Stortingspresidenten har 
også mottatt en lang rekke invitasjoner fra ulike 
organisasjoner og instanser til å holde foredrag om 
«Den norske modellen». Andersen medvirket også på 
to seminarer arrangert av Stortinget, om henholdsvis 
Riksretten og grunnlovsendringer. 

I neste kapittel, «Internasjonal virksomhet», omtales 
stortingspresidentens utenlandsreiser og utenlandske 
offisielle gjester i Norge. 

Stortingspresidentens virksomhet 
Stortingspresident Dag Terje Andersen hadde en 
omfattende reisevirksomhet i inn- og utland i 2011. 
Andersen har til hensikt blant annet å besøke en 
rekke av landets fylker mens han er stortingspresident. 
I løpet av 2011 ble det gjennomført fylkesbesøk 
til henholdsvis Rogaland (april), Nord-Trøndelag 
(oktober) og Sør-Trøndelag (november). Hensikten 
med fylkesbesøkene er å fremme kontakten mellom 
fylkespolitikere, kommunepolitikere, fylkesmenn og 
stortingsrepresentanter.

Stortingspresidenten foretok i løpet av 2011 også en 
rekke andre reiser i Norge. Blant disse kan nevnes 
et besøk til Tromsø under Den nordlige dimensjons 
parlamentariske forum i februar, et besøk til Bergen i 
april og en reise til Engerdal i anledning kommunens 
100-årsjubileum i september. Stortingspresidenten 

Stortingspresident Dag Terje Andersen hos Direktoratet for naturforvaltning under fylkesbesøk til Sør-Trøndelag. Fra venstre:  
Dag Terje Andersen, Janne Sollie, direktør i Direktoratet for naturforvaltning, stortingsrepresentant Arne L. Haugen og Jørn Krog, 
fylkesmann i Sør-Trøndelag. Foto: Dag Nordbotten Kristoffersen.

Utadrettet virksomhet
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Besøksvirksomheten 

Internasjonale besøk og reiser

I tillegg til utenriks- og forsvarskomiteens arbeid 
omfatter Stortingets internasjonale virksomhet 
stortingspresidentens offisielle besøk og de 
internasjonale delegasjonene samt et betydelig 
antall møter med og besøk fra andre lands 
ambassadører, gjester invitert av regjeringen og diverse 
parlamentariske delegasjoner. Gjennomføringen 
av besøkene fra andre lands parlamentspresidenter 
berører mange seksjoner, og i 2011 mottok 
stortingspresidenten sine kolleger fra Sverige, 
Finland, Island, Sudan, Serbia og Haiti. I tillegg fikk 
Stortinget besøk av presidenten for Europarådets 
parlamentarikerforsamling.

Stortingspresidenten og en delegasjon representanter 
gjennomførte i april et offisielt besøk til Nederland, 
som blant annet omfattet møter med underhuset 
i parlamentet, landets utenriksminister og to av de 
internasjonale domstolene i Den Haag. I juli var 
Dag Terje Andersen til stede på markeringen av 
nasjonaldagen til Isle of Man.

I august fant det årlige nordisk-baltiske parlaments-
presidentmøtet sted i Tallinn (NB 8-samarbeidet). På 

dagsordenen sto blant annet mulighetene for tettere 
kontakt med Russland.

I løpet av året avla en rekke utenlandske gjester besøk 
til Stortinget. FNs generalsekretær Ban Ki-moon 
besøkte Stortinget i forbindelse med en konferanse 
i Oslo om energi for alle. Storhertug Henri av 
Luxemburg, president Jacob Zuma (Sør-Afrika) 
og president Jose Mujica (Uruguay) hadde møter 
med stortingspresidenten som del av statsbesøk eller 
offisielt besøk.

Andre fremtredende gjester, som blant annet møtte 
utenriks- og forsvarskomiteen, var EUs rådspresident, 
Herman van Rompuy, FNs høykommisær for 
flyktninger, Antonio Guterres, presidenten for 
De palestinske selvstyremyndighetene, Mahmoud 
Abbas, statsministeren for De palestinske 
selvstyremyndighetene, Salam Fayyad, og Kosovos 
statsminister, Hashim Thaçi. 

Mange land anser norske erfaringer som interessante, 
for eksempel når det gjelder valg, parlamentets 
kontrollvirksomhet, administrative spørsmål og 
kvinners stilling i politikken. Dette danner jevnlig 
grunnlag for besøk fra andre lands parlamenter og 
institusjoner. I løpet av 2011 mottok Stortinget 
delegasjoner fra land som Kuwait, Namibia, Thailand, 
Kenya, Algerie og Sør-Afrika. Noen av disse ble 
gjennomført i samarbeid med en eller flere komiteer. 
Studiebesøk vil i tillegg ofte innbefatte bidrag og 
presentasjoner fra flere avdelinger, noe som utvilsomt 
høyner kvaliteten på programmet som utarbeides. 

Som i tidligere år ble stortingsrepresentanter 
invitert til å inngå i regjeringsdelegasjoner til 

Internasjonal virksomhet

Ine Marie Eriksen Søreide, FNs generalsekretær Ban Ki-
moon, Dag Terje Andersen og Anders Anundsen i Eidsvolls-
galleriet 10. oktober. Foto: John Greiner Olsen.

Sør-Afrikas president Jacob Zuma under besøket på  
Stortinget 31. august. Foto: Lars Henie Barstad.
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særskilt betydningsfulle konferanser. I løpet av 
høsten deltok to grupper i den norske delegasjonen 
til FNs generalforsamling. Videre deltok 
stortingsrepresentanter under et FN-møte om de 
minst utviklede land i Istanbul i mai og under møtene 
i klimakonvensjonen i Durban i starten av desember.

Komiteene foretok i løpet av året en rekke 
utenlandsreiser. Formålet er å knytte kontakter på 
høyt nivå i andre land og lære av andres erfaringer 
på sentrale områder. Komiteene mottar også besøk 
fra utenlandske delegasjoner, som ofte innebærer 
samarbeid med internasjonal avdeling.

Gjennomføringen av Stortingets 
Europa-arbeid 
Administrasjonen (stortingsbiblioteket, 
utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) 
utarbeider informasjonspakker til Europautvalgets 
møter og utenriksministerens europapolitiske 
redegjørelser. I 2011 ble det utarbeidet åtte 
informasjonspakker og distribuert ukentlige 
nyhetsbrev til 192 abonnenter.

Stortingets kontor i Brussel

Stortinget besluttet i 2010 å opprette et eget 
kontor i Brussel. Formålet er å styrke kontakten 
og samarbeidet med Europaparlamentet, som har 
fått betydelig økt innflytelse gjennom Lisboa-
avtalen. Med to unntak har samtlige av EU-landenes 
parlamenter et tilsvarende kontor. 

Kontoret ble åpnet under stortingspresidentens 
offisielle besøk til Brussel og Europaparlamentet 
i november 2010, og har siden januar 2011 vært 
bemannet med en medarbeider fra internasjonalt 
sekretariat. Kontoret er lokalisert i Norway House. 

Kontorets arbeid omfatter rapportering til Stortinget 
om aktuelle saker som kan få betydning for norsk 
politikk og samfunnsliv, kontaktskaping mellom 
folkevalgte fra EU og Norge samt besvaring av 
spørsmål fra representanter og ansatte på Stortinget. 
I samarbeid med EU-delegasjonen tilrettelegger 
kontoret også for besøk fra Stortinget.

I løpet av 2011 bisto kontoret blant annet under 
besøk fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 
under flere stortingsrepresentanters deltakelse 

på høring om datalagringsdirektivet og under 
norske folkevalgtes deltakelse ved møter om EUs 
indre marked. Temaer det har vært rapportert 
om, omfatter datalagring, parlamentarisk kontroll 
med sikkerhetspolitikken, EUs toppmøter, 
Europaparlamentets plenumsmøter, tiltak mot 
finans- og eurokrisen, bankinnskuddsgarantien, 
patentspørsmål, EUs fiskeripolitikk, Schengen-
spørsmål, forbrukerrettigheter, EUs langtidsbudsjett og 
energipolitikk. 

Faste internasjonale delegasjoner

Nordisk råd

I 2011 hadde Danmark formannskapet i Nordisk 
råd med folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen 
som president. Han ble etterfulgt av Bertel Haarder 
etter valget i Danmark. Nordisk råd har et langsiktig 
rammeprogram for samarbeidet «Norden i verden – 
verden i Norden». Det danske formannskapet la vekt 
på en nordisk stemme i det europeiske samarbeidet, 
en samlet strategi for Arktis og en hurtigere 
beslutningsprosess i det nordiske samarbeidet.

Nordisk råds utvalg har fem faste møter i året. 
Nordisk råds 63. sesjon ble holdt i København 
i november, og Stortinget deltok med 20 
representanter. «Det nordiske toppmøtet», der 
regjeringsledere fra hele Norden debatterer med 
Nordisk råds medlemmer, hadde i 2011 «De åpne 
nordiske samfunn» som tema, foranlediget av 
hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli.

Finlands regjering hadde formannskapet i Nordisk 
ministerråd i 2011 og rettet oppmerksomheten mot 

Bendiks H. Arnesen, leder av 
den norske delegasjonen til 
Nordisk råd.
Foto: John Greiner Olsen.
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«Det gröna Norden – klimasmart aktör».
Den norske delegasjonen til Nordisk råd ble i 2011 
ledet av Bendiks H. Arnesen, med Rigmor Andersen 
Eide som nestleder. I februar arrangerte delegasjonen 
et parlamentarisk forum for den nordlige dimensjon 
i Tromsø. Delegasjonen har i de siste år arbeidet 
aktivt med å fjerne grensehindre mellom de nordiske 
landene. I dette 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 grensehindre gjennom lovgivning.

Arktisk parlamentarisk samarbeid

Stortingets arktiske delegasjon gjennomførte høsten 
2011 delegasjonsreiser til Kirkenes og Murmansk 
med hovedtema næringssamarbeid mellom Norge 
og Russland, og til Arendal, der delegasjonen ble 
orientert om arbeidet ved UNEP Grid-Arendal og 
Arktisk universitet.

På Den arktiske parlamentarikerkomiteens møte i 
Tromsø 22. februar 2011 overtok delegasjonsleder 
Morten Høglund som leder av komiteen etter 
Hannes Manninen fra Finland, og har i den 
forbindelse blant annet deltatt på møter i Washington, 
Vancouver, Nuuk og Brussel. Viktige temaer har vært 
skipsfart og hvordan det arktiske samarbeidet skal 
utvikles videre. Høglund sitter som leder frem til Den 
10. arktiske parlamentarikerkonferansen i Akureyri 
5.–7. september 2012. 

NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA)

NATOs parlamentarikerforsamling gjennomførte i 
2011 sin vårsesjon i Varna, Bulgaria, og høstsesjon i 
Bucuresti, Romania. Kollektivt forsvar, nordområdene, 
alliansens strategiske konsept, menneskerettigheter, 
Afghanistan, Balkan og Kaukasus var sentrale temaer 
under begge sesjonene. Forsamlingens president, Karl 
Lamers, understreket også under vårsesjonen behovet 
for å være fleksibel med hensyn til å kunne tilpasse 
seg uventede og nye sikkerhetsutfordringer etter 
hvert som de utvikler seg. I 2011 var omveltningene 
i Midtøsten og Nord-Afrika viktige i så måte, og 
NATO-operasjonen «Unified Protector» i Libya var 
tema gjennom hele året. Forsamlingen mente denne 
operasjonen hadde demonstrert NATOs relevans i 
dagens sikkerhetspolitiske kontekst. Samtidig erkjente 
man at partnerskap med land i regionen samt det 
internasjonale samfunns mobilisering av diplomatiske, 
økonomiske og informasjonsmessige virkemidler var 
svært viktig for resultat av operasjonen i Libya. 

Forsamlingen erkjente likevel at NATOs operasjon 
i Libya hadde avslørt alvorlige kapasitetsutfordringer 
i de europeiske alliertes forsvar og et betraktelig 
militært gap mellom Europa og USA. Under 
høstsesjonen i Bucuresti advarte forsamlingen følgelig 
sine regjeringer mot at utgiftskutt som en følge 
av den pågående budsjettkrisen, vil kunne svekke 
nasjonal og internasjonal sikkerhet. 

Stortingets delegasjon til NATOs 
parlamentarikerforsamling arrangerte 22.–24. juni 
2011 et såkalt Rose-Roth-seminar i Tromsø om 
nye muligheter, utfordringer og samarbeidsformer 
i nord. Spørsmål om energi, miljø, transport, 
grensesamarbeid og regional sikkerhet ble drøftet, 
og formålet med seminaret var å skape forståelse for 
sikkerhetsaspektene i regionen samt dennes betydning 
for alliansens ulike medlemsland og Europa for 
øvrig. Delegasjonsleder Erna Solberg var vert for 
konferansen.

Et annet sentralt tema i 2011 var NATOs 
tilstedeværelse i Afghanistan og prosessen frem mot 
uttrekningen i 2014. Det ble fremhevet at operasjonen 
i Afghanistan er NATOs hovedprioritet. Det ble 
understreket at medlemslandene må støtte opp om 
økonomisk og sosial utvikling i Afghanistan også etter 
at militæroppdraget er avsluttet.

Sverre Myrli ble i 2011 gjenvalgt som leder av 
Forsvars- og sikkerhetskomiteens underkomité for 
fremtidig sikkerhet og forsvarskapasitet. Jan Arild 

Vladimir Torlopov (medlem av det russiske føderasjonsrådet), 
senator Lisa Murkowski (USA) og stortingsrepresentant 
Morten Høglund under arktisk parlamentarikermøte i 
Washington D.C. 2. november.  Foto: Senator Murkowskis 
stab.
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Ellingsen ble gjenvalgt til leder av Vitenskaps- og 
teknologikomiteen, og Marit Nybakk ble gjenvalgt 
som leder av sosialistgruppen og valgt som leder av 
Politisk komités underkomité for NATO-partnerskap.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE)

Stortingets delegasjon, ledet av Karin S. Woldseth, 
deltok aktivt under de fire hovedsesjonene i PACE, 
som ble gjennomført i Strasbourg. 

Generalsekretær Thorbjørn Jaglands reformarbeid 
preget Europarådet også i 2011. I juni vedtok 
parlamentarikerforsamlingen en rekke reformtiltak, 
blant annet sammenslåing av komiteene for sosiale 
saker, miljø og økonomi, innføring av debatt hvor 
tema er fritt samt begrensning av antallet saker 
som tas opp i løpet av en delsesjon. Den norske 
delegasjonen engasjerte seg i reformarbeidet, og var 
spesielt opptatt av at man i organisasjonen har hatt 
de tre pilarene menneskerettigheter, demokrati og 
rettsstat i fokus. Målet med reformen er å revitalisere 
Europarådet som politisk organ. 

Status som partner for demokrati ble opprettet 
av parlamentarikerforsamlingen i 2009. Denne 
statusen innebærer at en nasjons parlament kan 
sende en observatørdelegasjon til PACE, og at landet 
kan nyte godt av Europarådets ekspertise innen 
demokratiutvikling. I 2011 ble nasjonalforsamlingen 

i Marokko og Det palestinske nasjonale råd gitt status 
som partnere for demokrati. Omveltningene i Nord-
Afrika og Midtøsten satte også sitt preg på arbeidet 
i 2011 når det gjaldt flyktningstrømmene til Europa 
og hvordan Europa kan bistå i den demokratiske 
utviklingen. 

I 2011 ble rapporten «Living Together in 21st 
Century Europe» lagt frem av en høynivågruppe 
etablert av Europarådet. Rapporten ble diskutert også 
i parlamentarikerforsamlingen, og ble for den norske 
delegasjonen særlig relevant etter terrorangrepene 
i Oslo og på Utøya 22. juli. Under høstsesjonen slo 
fungerende delegasjonsleder Lise Christoffersen 
fast: «Angrepet i Norge var også et angrep på det 
flerkulturelle Europa. Samholdet vi har sett i etterkant 
viser hvor viktig det er å fortsette debatten om 

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

Sivilombudsmann Arne Fliflet, leder av Menneskerettighetsutvalget Inge Lønning og leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen 
Anders Anundsen innledet om menneskerettigheter og Grunnloven under PACEs rettslige komités møte i Oslo 6.–7. juni. 
Foto: Anne Marit Arnesen Bordewick.
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hvordan vi best kan leve sammen og forhindre at 
ekstremisme tar overhånd.» 

I tillegg til deltakelse på en rekke komitémøter 
gjennom hele året deltok medlemmer fra 
delegasjonen også i valgobservasjon i Russland og på 
rapportørreiser. Karin S. Woldseth er rapportør for 
Bosnia-Hercegovina, PACE-representant i Venezia-
kommisjonen og visepresident i forsamlingen. Lise 
Christoffersen er rapportør for Moldova. 

Delegasjonen var i 2011 vertskap for PACEs 
juridiske komités junimøte. I forbindelse med dette 
samarbeidet delegasjonen med Helsingforskomiteen 
om et menneskerettighetsseminar. Presidenten i 
parlamentarikerforsamlingen avla Norge offisielt 
besøk i oktober. Vertskap for dette var Stortingets 
president Dag Terje Andersen. 

OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)

Faste punkter under den årlige møtekalenderen er 
vintermøtet i Wien i februar, hovedsesjonen tidlig 
i juli og høstmøtet i oktober. Et økonomisk møte 
arrangeres annethvert år. I tillegg deltar delegasjonen 
på mange av de valgobservasjonsoppdragene 
forsamlingen inviteres til. Under vintermøtet var 
det egen debatt om situasjonen i Midtøsten og 
Nord-Afrika, og en rekke delegater, deriblant 

delegasjonsleder Snorre S. Valen, kritiserte libyske 
myndigheters fremferd mot egen befolkning. En 
erklæring om temaet ble vedtatt. Mange delegater 
benyttet også anledningen til å gå i rette med 
Hviterussland etter valget i desember året før.

Den 3. februar ble det avholdt et kurs 
i valgobservasjon i regi av Senter for 
menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Kurset 
var åpent for andre internasjonale delegasjoner 
som deltar på valgobservasjon, og medarbeidere 
i internasjonal avdeling. Delegasjonsmedlemmer 
fra OSSE PA deltok i løpet av året på 
valgobservasjonsoppdrag til Kasakhstan, Tyrkia, 
Makedonia, Tunisia og Russland. Når det gjelder 
Tunisia, var det første gang OSSE PA ble invitert til å 
observere valg utenfor OSSEs kjerneområde.

Hovedsesjonen fant sted i Beograd 6.–10. juli 
med hovedtemaet «Styrking av OSSEs effektivitet 
– en ny start etter Astana-toppmøtet». Under 
regjeringstoppmøtet i desember året før ble 
OSSE-landenes stats- og regjeringssjefer enige om 
organisasjonens hovedprioriteringer de kommende 
år. I Beograd diskuterte man disse, men også 
terrorisme, situasjonen i Moldova, menneskehandel, 
minoritetsspørsmål, migrasjon og en rekke 
andre saker. Et forslag om å ta opp Palestina som 
middelhavspartnerstat i OSSE PA falt med relativt 

Representantene Geir Jørgen Bekkevold og Sigvald O. Hansen observerer valg i Kasakhstan 3. april. 
Foto: Bjørnar Dahl Hotvedt.
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liten margin. Susanne Bratli ble valgt til nestleder i 
forsamlingens faste komité for politiske spørsmål og 
sikkerhet. Høstmøtet i Dubrovnik i oktober var viet 
utviklingen på Balkan. 

Den vesteuropeiske unions 
parlamentarikerforsamling (VEU/ESDA)

Som følge av ikrafttredelsen av Lisboa-traktaten ble 
Den vesteuropeiske union (VEU) og det assosierte 
parlamentarikerorganet Den europeiske sikkerhets- 
og forsvarsforsamlingen (ESDA) lagt ned i 2011. 
Stortinget deltok under forsamlingens 60. og 
siste sesjon i Paris i mai. På møtet ble diskusjonen 
konsentrert om hvilke resultater VEU kan vise til 
historisk sett, og hvordan den demokratiske kontrollen 
med EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk nå best 
kan ivaretas i tiden fremover.

Stortinget har deltatt aktivt i diskusjonen 
om hvilket organ som skal erstatte VEUs 
parlamentarikerforsamling. Det foreligger blant annet 
forslag om å omdanne det halvårlige møtet mellom 
EU-landenes utenrikskomiteer (COFACC) til et slikt 
organ. I henhold til Lisboa-traktaten skal EU-landenes 
parlamenter og Europaparlamentet i felleskap vedta 
opprettelsen av et nytt organ.

Flere land har understreket viktigheten av at Norge 
og andre europeiske land utenfor EU bør få status 
som observatører i den nye konferansen. Ønsket om 
å bli permanent observatør har vært fremmet av både 
stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomiteen, 
og blir møtt med støtte, særlig hos våre nordiske og 
baltiske naboer.

Den norske delegasjonens innsats ble under det 
avsluttende møtet i Paris fremhevet av enkelte 
representanter, som understreket at Norge hadde 
satt viktige spørsmål som nordområdene og Arktis 
på dagsordenen. Da delegasjonsleder Gunvor 
Eldegard takket for det gode samarbeidet i VEUs 
parlamentarikerforsamling, vektla hun betydningen 
av fortsatt dialog om utfordringer i nordområdene 
og Arktis. Hun gjentok Norges ønske om å delta i 
det nye organet som vil overta den demokratiske 
kontrollen med europeisk sikkerhets- og 
forsvarspolitikk.

Den interparlamentariske union (IPU)

Stortingets deltakelse i IPU, som har 159 
medlemsparlamenter, har lange tradisjoner. Den mest 

betydningsfulle årlige begivenheten er hovedsesjonen 
om våren, som i 2011 fant sted i Panama 15.–20. april 
under overskriften «Parlamentarisk ansvar: hvordan 
leve opp til folks forventninger». Delegasjonsleder 
Ingrid Heggø holdt innlegg hvor hun pekte på 
viktigheten av politisk lederskap som motsats til 
kortsiktighet i beslutningstakingen, selv om den 
politiske hverdagen ofte domineres av saker som 
krever umiddelbar oppmerksomhet. 

Også de andre norske deltakerne holdt innlegg 
i løpet av konferansen, om demokrati og godt 
styresett, tiltak mot kasting av mat, partifinansiering 
og landbruksutvikling i fattige land. Truls Wickholm 
deltok i redaksjonskomiteen for utforming av 
resolusjon i andre hovedkomité for bærekraftig 
utvikling, finansiering og handel. Årets hastetema var 
viet demokratisk reform i fremvoksende demokratier, 
med vekt på Midtøsten og Nord-Afrika. En 
resolusjon som understreket viktigheten av snarlig å 
avholde frie og rettferdige valg i de landene hvor en 
har sett omfattende folkelige protester, ble vedtatt i 
plenum.

Høstmøtet var i 2011 lagt til Bern. Temaene som 
ble behandlet i paneldiskusjoner i hovedkomiteene, 
var godt styresett som middel til å fremme fred 
og sikkerhet i lys av omveltningene i Midtøsten 
og Nord-Afrika, omfordeling av makt og 
ikke bare rikdom, men også eierskap til de 
internasjonale agendaer og tilgang til helsetjenester 
som en grunnleggende rettighet. Komiteen for 
parlamentarikeres menneskerettigheter besluttet 

EFTA/EØS-delegasjonsleder Svein Roald Hansen og daværende leder av 
EFTA-domstolen, Per Sannerud, på Svalbard i april. 
Foto: Merethe Elvestad.
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å ta opp til behandling en sak om amerikanske 
myndigheters rettslige skritt mot en islandsk 
parlamentariker på grunn av hennes produsentrolle i 
en film publisert på nettstedet Wikileaks. Hastetemaet 
omhandlet sultkatastrofen i Somalia. Abdelwahad 
Radi, marokkansk parlamentspresident, ble valgt til ny 
president i IPU. 

I desember deltok delegasjonsleder Ingrid Heggø og 
nestleder Øyvind Vaksdal med innlegg på den årlige 
parlamentariske høringen i samarbeid med FN i 
New York. Gunnar Gundersen deltok på partsmøtet i 
klimakonvensjonen i Durban tidlig samme måned.

Parlamentarikerdelegasjonen til EFTA og EØS

Det ble gjennomført seks møter i 
parlamentarikerkomiteene til EFTA og EØS i 2011, 
deriblant to fellesmøter med Europaparlamentets 
delegasjon for kontakt med EFTA-landene. 
Komiteene hadde i tillegg to møter med EFTA-
ministrene, deriblant nærings- og handelsminister 

Giske, og ett møte med EØS-ministrene, hvor 
utenriksminister Støre var med. 

Det halvårlige møtet i den felles EØS-
parlamentarikerkomiteen ble holdt på Svalbard 
i april, med europaparlamentarikere fra Polen, 
Storbritannia, Irland, Tsjekkia, Estland og Østerrike 
samt representanter fra parlamentene i Sveits, Island 
og Liechtenstein. De øvrige møtene i 2011 fant 
sted i Brussel, Genève, Strasbourg og i Schaan i 
Liechtenstein. 

I tillegg ble det holdt møter mellom EFTA-
landenes parlamentarikere og EFTAs konsultative 
komité, som består av representanter for landenes 
fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner samt med 
EFTAs forum for lokale og regionale folkevalgte. 
Det ble også gjennomført en tredjelandsreise til 
Vietnam, som EFTA er i dialog med om mulige 
frihandelsforhandlinger. 

Krisen i europeisk økonomi, tiltak for styrket 
konkurranseevne, nordområdene, evaluering av EØS-
avtalen og innføring av felles flaskepant var blant 
temaene for debatter og resolusjoner under møtene i 
2011. 

Norge og delegasjonsleder Svein Roald Hansen 
hadde 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 
i Brussel i slutten av juni. Blant sakene som ble 
drøftet, var parlamentarisk kontroll med EUs felles 
utenriks- og sikkerhetspolitikk, med henblikk på 
den forestående oppløsningen av Den vesteuropeiske 
unions forsamling. Videre ble situasjonen i Midtøsten 
og Nord-Afrika debattert, i tillegg til utviklingen av 
ny EU-lovgivning, herunder det tredje postdirektivet, 
datalagringsdirektivet og innskuddsgarantidirektivet. 
Siste punkt på agendaen tok for seg reformen av EUs 
felles fiskeripolitikk, med særlig søkelys på forvaltning 
av makrellbestanden. 

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, 
var sammen med seksjonsleder for Vest-Europa i 
EUs utenrikstjeneste, Gianluca Grippa, invitert 
som innledere. De tok begge for seg forholdet 
mellom Norge og EU. Det ble fra både den 

Bendiks H. Arnesen på talerstolen under parlamentariker-
forumet i Tromsø. Foto: Thomas Fraser.
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norske parlamentarikerdelegasjonen og fra 
Europaparlamentets side gitt uttrykk for at man 
er fornøyd med det tette økonomiske og politiske 
samarbeidet. 

Annen internasjonal virksomhet
Nordisk råds delegasjon koordinerer også det 
parlamentariske samarbeidet 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.

Den nordlige dimensjon

Den 22.–23. februar 2011 ble Det andre 
parlamentarikerforum for den nordlige dimensjon 
avholdt i Tromsø. Stortinget var vertskap for forumet, 
som samlet medlemmer av Europaparlamentet, 
Russlands, Islands og Norges parlamenter 
samt representanter for urfolk og regionale 
parlamentariske organisasjoner i nord. Stortinget 
deltok med 14 representanter. Forumet ble åpnet 
av Stortingets president Dag Terje Andersen og 
Sametingets president Egil Olli. Forumet ble ledet av 
delegasjonens leder Bendiks H. Arnesen.

Hovedtemaene var livsstilens innvirkning på helse og 
velferd, kulturturisme og kreative næringer samt sjø- 
og landtransport i den nordlige dimensjon.
Forumet vedtok et sluttdokument som ble forberedt 
av en redaksjonskomité under Morten Høglunds 
ledelse. Det tredje forumet blir holdt i Russland i 
2013.

Barents-parlamentarisk samarbeid – forum for 
unge politikere 

Det 3. forum for unge politikere i Nordvest-Russland 
og de nordiske land fant sted i Arkhangelsk 21.–23. 
mars 2011. Forumet samlet om lag 60 unge politikere 
fra Nordvest-Russland og fra de nordiske land. Fra 
Stortinget deltok Truls A. Wickholm og Jette F. 
Christensen.

Hovedtemaene var mobilitet blant studenter, 
studiemuligheter og sysselsetting av unge. Det var 
lagt inn et besøk til The Northern Arctic Federal 
University (NArFU), som er et at syv føderale 
universiteter i Russland, og som har en viktig rolle 
innen utdanning og forskning i nordområdene. 

NArFU har et tett samarbeid med universitetene i 
Tromsø og Bodø. 

Forum for unge politikere ble opprettet på initiativ 
av unge russiske parlamentarikere som sommeren 
2008 besøkte Norge og Sverige. Første forum ble 
arrangert i Murmansk, mens Stortinget var vertskap 
for tilsvarende forum i Kirkenes i 2010. 

Den 5. Barents parlamentarikerkonferanse i Luleå 

Nordiske og russiske politikere fra hele 
Barentsregionen møttes i Luleå 18.–20. 
mai i forbindelse med Den 5. Barents 
parlamentarikerkonferanse. Stortinget deltok med 
fem representanter. Temaer som ble drøftet, var 
miljø og bærekraftig utvikling, entreprenørskap 
og næringssamarbeid, urfolk samt utviklingen av 
infrastrukturen i regionen.

Sveriges riksdag var arrangør for konferansen, som 
ble innledet av talman Per Westerberg. Den svenske 
handelsminister og nordisk samarbeidsminister, Ewa 
Björling, holdt åpningstalen på vegne av det svenske 
formannskapet i Barentsrådet. Stortingsrepresentant 
Ivar Kristiansen var en av hovedinnlederne under 
konferansens første dag. 

Kristiansen satt også i redaksjonskomiteen som laget 
sluttdokumentet fra konferansen.

Representantene Jette Christensen og Truls Wickholm på Forum for 
unge politikere i Arkhangelsk. Foto: Sølvi Brun.
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Ved Barentsrådets møte i Kiruna 12. oktober 
var Stortinget representert ved Bendiks H. 
Arnesen. I Kiruna overtok den norske regjeringen 
formannskapet i Barentsrådet for toårsperioden 2011–
2013. Stortinget skal være vertskap for Den 6. Barents 
parlamentarikerkonferanse i 2013. 

Parlamentarisk østersjøsamarbeid

Den 20. parlamentariske østersjøkonferansen ble 
avholdt i Helsingfors 28.–30. august 2011. Stortinget 
deltok med seks representanter. Hovedtemaene var 
grønn vekst, maritime spørsmål, aksjonsplanen for 
Østersjøen, sivil sikkerhet og fremtidig parlamentarisk 
samarbeid i regionen.

Til konferansen ble det også avgitt rapporter fra to 
arbeidsgrupper om henholdsvis maritim politikk og 
sivil sikkerhet, med særlig vekt på menneskehandel. 
Stortinget var representert i de to arbeidsgruppene 
ved henholdsvis Ingebjørg Godskesen fra transport- 
og kommunikasjonskomiteen og André Oktay 
Dahl fra justiskomiteen. Sonja Mandt fra helse- 
og omsorgskomiteen deltok som Nordisk råds 
representant i arbeidsgruppen om sivil sikkerhet. 
Konferansen vedtok et sluttdokument, forberedt av en 
redaksjonskomité der Torfinn Opheim inngikk som 
norsk medlem.

For å forberede og følge opp den årlige konferansen 
er det etablert en fast parlamentarikerkomité, der 
de nordiske parlamentene er representert ved to 
representanter fra Nordisk råd. I 2011 har Torfinn 
Opheim vært medlem av komiteen som den ene av 
Nordisk råds representanter.

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. 

På Vestnordisk råds temakonferanse på Færøyene 
7.–9. juni 2011 var det bred deltakelse fra Stortinget. 
Rigmor Andersen Eide er Nordisk råds presidiums 
rapportør for Vestnorden og deltok alle dagene. 
Temakonferansen var todelt. Under den første 
delen var temaet «Fremtidige løsningsmodeller 
for eldreboliger i Vestnorden». Her holdt Tore 
Hagebakken innlegg på vegne av helse- og 
omsorgskomiten. På temakonferansens annen del, 
som omhandlet sjøberedskap i Nord-Atlanteren, 

deltok Thor Lillehovde fra justiskomiteen og Øyvind 
Halleraker fra Nordisk råds miljøkomité / transport- 
og kommunikasjonskomiteen. Halleraker holdt det 
norske innlegget.

På Vestnordisk råds årsmøte, som fant sted i Bifröst på 
Island 23.–26. august 2011, var Stortinget representert 
ved visepresident Marit Nybakk og Nordisk råd ved 
Rigmor Andersen Eide. Begge holdt innlegg. 

Hviterussland

Etter norsk initiativ videreførte Nordisk råd i samråd 
med Baltisk forsamling en dialog med politikere 
fra partier som ikke er representert i Hviterusslands 
parlament, og med representanter for frivillige 
organisasjoner. Den 25. oktober 2011 ledet Per-
Kristian Foss et møte i Vilnius med disse parter.
Kontakten med parlamentet i Hviterussland er 
lagt på is på grunn av arrestasjonene av politiske 
opposisjonelle i etterkant av presidentvalget 19. 
desember 2010.

Torfinn Opheim var i 2011 en av to representanter fra 
Nordisk råd i komiteen som forbereder og følger opp den 
årlige parlamentariske østersjøkonferansen. 
Foto: John Greiner Olsen.
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Nye retningslinjer for 
kommunikasjon
I 2011 ble nye retningslinjer for kommunikasjon 
i Stortingets administrasjon vedtatt. Oppdraget 
med å utforme de nye retningslinjene er formulert 
i strategidokumentet for 2010–2012. Åpenhet 
og tilgjengelighet er satt som sentrale mål, og 
kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å nå disse 
målene. Retningslinjene definerer blant annet mål 
og prinsipper for kommunikasjon, ansvarsforhold, 
tilrettelegging og involvering av målgrupper, krav til 
språk og form og hvordan informasjonssikkerhet skal 
ivaretas. 

En vesentlig endring i forhold til retningslinjene 
fra 2001 er at «informasjon» er endret til 
«kommunikasjon». Det betyr at retningslinjene skal 
gjelde i alle situasjoner der Stortinget er i kontakt 
med sine eksterne brukere, enten det er i form av 
en brosjyre, en omvisning, en telefonsamtale eller en 
e-postutveksling. Det uttrykker også et mål om at 
Stortinget skal være åpent for tilbakemeldinger og 
mulighet for påvirkning fra brukerne i de situasjoner 
der det er relevant og praktisk mulig.

Nytt på nett

Undervisningssider 

Stortingets nettsted for ungdom, tinget.no, ble opp-
rettet i 2005. Hensikten var å tilby ungdom, først og 
fremst elever på videregående skole, en mer lettfattelig 
informasjon enn det som var tilgjengelig på stortinget.
no. Da stortinget.no i 2008 fremsto i ny drakt, og med 
nyskrevne tekster, ble behovet for et eget nettsted 
for ungdom mindre. Da det også ble ansett som 
nødvendig å modernisere den grafiske presentasjonen 
av tinget.no, ble det besluttet å legge ned nettstedet og 
opprette en egen undervisningsdel på stortinget.no.

Undervisning, som er plassert under Stortinget og 
demokratiet, ble lansert i 2011. Hovedmålgruppen 
er elever og lærere på videregående skole. Noen av 
tekstene fra tinget.no er videreført her, mens andre 
deler av tekstene er blitt innlemmet i de vanlige 
informasjonstekstene på stortinget.no.

Voteringsresultater og statistikk på stortinget.no

Informasjonsseksjonen har i 2011 arbeidet med 
et prosjekt for å tilgjengeliggjøre informasjon om 
voteringene og annen statistikk på en ny måte. Når 
prosjektet er ferdig og løsningen lansert, vil den bestå 
av tre deler: (1) åpne data om voteringer, møter og 
personer, (2) tre «databyggere» som gjør det mulig for 
brukerne å lage sine egne varianter av statistikkene, og 
(3) presentasjoner av voteringer og utvalgt statistikk 
på stortinget.no. Siden høstsesjonen 2011 har dataene 
vært tilgjengelige for en gruppe med pilotbrukere, 
og under årets Open Data Hackathon i desember ble 
tjenesten åpnet opp en hel dag. Tjenesten lanseres i 
løpet av våren 2012.

Difis kvalitetsvurdering

I Difis kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, 
Kvalitet på nett 2011, oppnådde stortinget.no seks av 
seks mulige stjerner. I tillegg var stortinget.no et av de 
tre nettstedene som ble nominert til prisen for årets 
statlige nettsted. Økokrim ble vinneren denne gangen. 
Stortinget.no ble kåret til årets statlige nettsted i 2010. 

Historiske begivenheter markert på stortinget.no

Stortingsarkivet benytter stortinget.no til å 
presentere historiske hendelser, jubileer, merkedager 

Annen utadrettet virksomhet

Undervisningssidene 
på stortinget.no.

Retningslinjer for 
Stortingets 
kommunikasjon.
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og aktuelle temaer. I 2011 ble det blant annet 
laget nettpresentasjoner til hundreårsjubileet for 
første kvinne på Stortinget, Anna Rogstad og til 
150-årsdagen for nedleggelsen av grunnsteinen til 
stortingsbygningen. Det offisielle polaråret ble markert 
med en presentasjon av Fridtjof Nansen. Grunnloven 
av 17. mai 1814 ble i 2011 digitalisert og tilgjengelig 
på Stortingets nettsider, sammen med informasjon om 
selve dokumentet.

Digitalisering av stortingsdokumenter til jubileene 
i 2013 og 2014

I anledning 100-årsjubileet for kvinners stemmerett 
i 2013 er det bestemt at viktige dokumenter knyttet 
til dette skal digitaliseres, blant annet listene med 
kvinneunderskrifter fra unionsoppløsningen i 1905. 

Som del av forberedelsene til grunnlovsjubileet 
i 2014 arbeides det videre med å digitalisere 
stortingsforhandlingene fra 1814 til 2001 i 
samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Ved utgangen 
av 2011 var cirka 600 000 av totalt 2,5 millioner 
sider ferdig skannet. Samarbeidet med Creuna om 
en brukervennlig fremvisning av de digitaliserte 
publikasjonene på stortinget.no ble igangsatt i 2011. 
Planen er å ferdigstille prosjektet i 2013.

Mest populære søk

Det ble gjennomført 421 078 søk på stortinget.no i 
løpet av året. Søketreff kan avgrenses etter tema. De tre 
mest benyttede temasøkene var helsevesen (13,4 %), 
utdanning (9,9 %) og forsvar (6,2 %). Forskning var det 
minst brukte temaet i søket (0,8 %).

Trafikktall for stortinget.no

På stortinget.no var det i 2011 totalt 1 501 832 besøk, 
og 502 502 av disse var unike besøkende. Antallet 
sidevisninger var 4 770 310. Mer statistikk finnes på 
http://www.stortinget.no/no/Stottemeny/Hjelp/ 
Om-nettstedet/Statistikk/

Film- og tv-innspillinger

Det ble gjennomført flere film- og tv-produksjoner 
på Stortinget i 2011. 

Film om MiniTinget til gulfstatene

Tidlig i februar ble Stortinget kontaktet av Tarmak 
Films Ltd, et produksjonsselskap med base i London, 
om muligheten for å filme i Stortingets lærings- og 
opplevelsessenter MiniTinget. Innslaget skulle inngå 
i Khawater, et tv-program med nedslagsfelt i statene 
rundt Den persiske gulf. Dette stilte Stortinget seg 
positive til, og filmingen ble gjennomført tidlig 
i februar. Programmet hadde til hensikt å vise 
forskjellige former for demokratiopplæring i de 
skandinaviske landene. Episoden som inkluderte 
Stortinget ble vist i august, og ifølge produsenten 
oppnådde programmet svært høye seertall.

Ny film i «2050 – Valget er ditt»

Ungdomsskolespillet «2050 – Valget er ditt» 
har i lengre tid hatt behov for en oppdatert 
introduksjonsfilm. I januar 2011 begynte arbeidet 
med dette i samarbeid med leverandøren av spillet, 
Media Farm. Filmingen tok til i mai, og filmen var 
klar til bruk fra august. «2050 – Valget er ditt» startet 
dermed høsten med en ny introduksjonssekvens.

NRK Migrapolis

I slutten av november fikk Stortinget en henvendelse 
fra NRK Migrapolis, som ønsket å lage en hel 
sending om stortingsansatte med flerkulturell 
bakgrunn. Informasjonsseksjonen bidro med å finne 
aktuelle ansatte og legge til rette for filmingen, som 

Utsnitt av det originale grunnlovsdokumentet, som er  
publisert på stortinget.no.
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ble gjennomført i desember. Sendingen ble vist på 
NRK1 tidlig i januar 2012 og ga et positivt bilde av 
Stortinget som flerkulturell arbeidsplass.

Informasjon gjennom humor

Informasjonsseksjonen har i flere år hatt planer om 
å lage nye informasjonsfilmer om Stortinget. Høsten 
2011 utlyste Stortinget en anbudskonkurranse om 
filmproduksjon. Produksjonsselskapet Funkenhauser, 
der Harald Eia og Bård Tufte Johansen er sentrale, 
utmerket seg i konkurransen. I november ble det 
inngått en rammeavtale. Første film, som handler om 
en stortingsrepresentants hverdag, ble spilt inn tidlig 
i desember, og skal testes ut på publikum. Deretter 
skal den publiseres på YouTube, og også vises via 
Stortingets nettsider.

Barnas spørretime
Barnas spørretime ble gjennomført i 2007, 2008, 2009 
og 2010. Stortingets barnerettsgruppe og Redd Barna 

hadde ansvar for tema, innhold og for- og etterarbeid. 
Stortingets administrasjon bidro til den praktiske 
gjennomføringen. I 2011 trakk Redd Barna seg som 
medarrangør. Barnas spørretime ble ikke videreført i 
2011.

Ungdommens storting
Stortingets presidentskap besluttet i mars 2011 å 
opprette et ungdomsparlament i Stortingets egen 
regi. Ungdommens storting 19.–20. mars 2012 
er et forberedende arrangement, der ungdom 
fra hele landet kommer sammen for å diskutere 
ungdom, medvirkning og demokrati. Samlingen i 
2012 gir unge en anledning til å mene noe om hva 
medvirkningsorganet Ungdommens storting skal være 
i fremtiden.

Åpent storting
Stortinget gjennomførte to store 
publikumsarrangementer i september, Oslo åpne hus 
og Oslo kulturnatt.

Oslo åpne hus

Oslo åpne hus, som i 2011 foregikk lørdag 10. 
september, er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo 
Arkitektforening (OAF), Norske interiørarkitekters 
og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske 
landskapsarkitekters forening (NLA) og Statsbygg. 
Stortinget var ett av flere offentlige bygg som 
publikum kunne besøke. Målet er ifølge arrangøren 
«å synliggjøre god arkitektur og å spre begeistring 
for hovedstadens arkitektoniske og kulturhistoriske 
perler». 

Oslo kulturnatt 

Uken etter, fredag 16. september, var Stortinget del 
av Oslo kulturnatt. For syvende år på rad viste Oslo 
det kulturelle mangfoldet i byen; 120 arrangører 
deltok med over 300 kulturarrangementer. Nytt i 
2011 var at Stortinget åpnet for at besøkende kunne 
vandre rundt i stortingsbygningen på egenhånd. 
Besøkende fikk en folder, og i hvert rom var det 
informasjonsskilt på norsk og engelsk. Stortingets 
guider var tilgjengelig for spørsmål og fortalte om 
bygningen, kunsten, Stortingets historie, oppgaver og 
arbeidsordning. Det ble arrangert to kunstvandringer, 
informasjonsseksjonen hadde stand i vandrehallen 

En besøkende studerer kopien av Grunnloven i historisk sal 
under Oslo kulturnatt. Foto: Tonje Pettersen.
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med informasjonsmateriell, og servicesenteret holdt 
åpent. Arrangementet hadde til tider lange køer av 
besøkende, til tross for kontinuerlig innslipp. 

Arkivdagen
Stortingsarkivet deltok aktivt i forbindelse med 
Arkivdagen 2011, et samarbeidsprosjekt der også 
Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo, Oslo byarkiv og 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek deltok. 
Tema for dagen var protest. I tillegg til deltakelse i 
forberedelsene og gjennomføring av Arkivdagen 
på Litteraturhuset presenterte stortingsarkivet på 
stortinget.no et utsnitt av protester rettet til Stortinget.

Biblioteksamarbeid
Stortingsbiblioteket deltar i det nasjonale og 
internasjonale fjernlånssamarbeidet. Biblioteket tok 
imot flere fag- og forskningsbibliotek til presentasjon 
av tjenester og omvisning på Stortinget. Deler av 
stortingsbibliotekets samling som ikke lenger er 
relevant for Stortinget, er gitt som gave til andre 
bibliotek i Norge.

Arbeidstrening og praksis på 
Stortinget

Tiltaksplasser, praksis og utplassering 

Samarbeidet med Fontenehuset i Oslo om tiltaks-
plasser ble videreført i 2011. Fontenehuset er et 

klubbhus for mennesker med psykiatriske syk-
domshistorier. Formålet er blant annet å bidra til 
at medlemmene kan komme tilbake i arbeid eller 
studier. I løpet av året har fire av Fontenehusets 
medlemmer arbeidet i hustrykkeriet og kafeteria-
seksjonen. Ytterligere tre personer har hatt noen 
måneders arbeidspraksis i personalseksjonen, ekspedi-
sjonskontoret og stortingsarkivet i samarbeid med Nav. 

En student fra bachelorstudiet i administrasjon 
og ledelse ved Høgskolen i Oslo gjennomførte i 
vårsesjonen en 10 ukers praksisperiode i økonomi- 
og administrasjonsseksjonen, regnskapsseksjonen 
og Nordisk råds sekretariat. En student fra 
bibliotekutdanningen ved Høgskolen i Oslo hadde 
fem ukers praksis i stortingsbiblioteket våren 2011.
Flere av seksjonene i Stortingets administrasjon har 
tatt imot skoleelever i deres utplasseringsuke. 

Lærlinger og fagbrev

På initiativ fra Stortingets presidentskap har 
administrasjonen vurdert om det kan legges til rette 
for lærlinger i Stortingets administrasjon. De to fagene 
IKT-service og institusjonskokk ble vurdert som mest 
aktuelle. Udanningsetaten godkjente administrasjonen 

IKT-lærlingen  
Anders Gillholm. 
Foto: Stein Vargeid.

Tora Aasland, Kirsti Kolle Grøndahl og Torild Skard var 
blant deltakerne på Anna Rogstad-markeringen i lagtings-
salen 16. mars. Foto: Lars Henie Barstad.
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som lærebedrift i de to fagene, og høsten 2011 
begynte den første lærlingen i IKT-seksjonen. 

Kafeteriaseksjonen har i første omgang prioritert å la 
to dyktige medarbeidere uten fagbrev gjennomføre en 
realkompetansevurdering. Med utgangspunkt i denne 
vurderingen har de gjennomført tilpasset teori- og 
praksisundervisning som fører frem til fagbrev. 

Kurs, seminarer for eksterne
Se Tall som taler for informasjon om de faste kursene.

Seminarer i lagtingssalen 

Etter at lagtingssalen gikk over i historien som 
arena for lovbehandling i 2009, er salen tatt i bruk 
som en flott og verdig ramme rundt en rekke 
seminarer/arrangementer med temaer i tilknytning til 
konstitusjonen og vårt parlamentariske system. 
Den 17. februar arrangerte Senter for 
rettsinformatikk, Lovdata og utredningsseksjonen 

seminar om lovgivning og rettsinformasjon. Den 
16. mars var det en markering av at det dagen etter 
var 100 år siden en kvinne, Anna Rogstad, møtte 
på Stortinget for aller første gang. Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen i samarbeid med Rettshistorisk 
forening og Forskergruppen for konstitusjonelle 
studier ved Universitetet i Oslo holdt 14. april et 
seminar om riksretten. Den 5. oktober arrangerte 
kontroll- og konstitusjonskomiteen et seminar 
om forholdet mellom Stortinget og Stortingets 
kontrollorgan, Riksrevisjonen. Den 14. november ble 
det holdt et seminar om forberedelse og vedtak av 
grunnlovsendringer. Presidentskapet var arrangør i 
samarbeid med Forskergruppen for konstitusjonelle 
studier ved Universitetet i Oslo.

EU/EØS-kunnskap

Medarbeidere i stortingsbiblioteket holdt 
forelesninger i EU/EØS-kunnskap for 
bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. 

Eidsvolls plass
I tillegg til å være et parkanlegg og en grønn 
lunge i et travelt bysentrum, skal Eidsvolls plass 
fungere som en plass der enkeltpersoner, politiske 
og humanitære organisasjoner samt representanter 
fra 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.

I 2011 ble det avholdt 311 markeringer/
demonstrasjoner på Eidsvolls plass fordelt på 130 
arrangører. Blant de største markeringene i 2011 var: 

•	 Oslo	Ski-VM	satte	opp	en	liten	hoppbakke	for	
barn. 

•	 Stortinget	deltok	for	tredje	gang	på	Earth	Hour-
markeringen, en verdensomspennende markering 
der lysene slukkes i sentrale bygg i én time.

•	 Frelsesarmeens	rusomsorg	hadde	en	
skulpturutstilling.

•	 TV	2	opprettet	et	tv-studio	på	nedre	del	av	plassen	
i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. 

•	 Oslo	kommune	kulturetaten	gjennomførte	et	
arrangement i forbindelse med Oslo kulturnatt 
2011.

TV 2-intervju med Liv Signe Navarsete i tv-studioet på 
Eidsvolls plass. Foto: John Greiner Olsen.
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Stortingets miljøsatsing «Grønt storting» ble startet 
opp som et forprosjekt i 2007. Prosjektet resulterte i 
en miljøstrategi som ble godkjent i januar 2008. I dag 
har alle enheter i Stortingets administrasjon ansvar for 
å leve opp til Stortingets miljømål:

•	 redusere	total	avfallsmengde	og	øke	graden	av	
kildesortering (måles i total avfallsmengde og 
mengde returpapir og papp)

•	 foreta	miljøbevisste	innkjøp	ved	å	velge	
miljøgunstige produkter og løsninger (måles i 
antall nye leverandører som er miljøsertifiserte)

•	 redusere	miljøbelastningen	knyttet	til	transport	
(måles i utslipp av CO

2
 i antall tonn for 

utenlandsreiser og antall videokonferanser)

•	 redusere	miljøbelastningen	knyttet	til	energibruk	
(måles i energiforbruk per m2 av total 
bygningsmasse (67 000 m2)

Transport 
I løpet av 2011 har el-bilen «Elmer» blitt brukt til 250 
oppdrag, først og fremst ved levering av dokumenter 
og spørsmål til departementene og pass til forskjellige 
ambassader og UD. 

Eksternposten har dette året fått store endringer i 
sine rutiner. Etter 22. juli flyttet alle departementene 
i regjeringskvartalet inn i midlertidige kontorer ved 
forskjellige adresser. Dette medførte lengre turer til 
de mest fjerntliggende departementer, og postruten 
krever nå dobbelt så mye ressurser som året før. 

Grønt storting

Stortingets miljøerklæring: 

Det skal tas miljøhensyn i alle deler av 
virksomheten. Dette skal bidra til en varig 
holdningsendring, miljøvennlig tankegang 
og atferd. 
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Enklere styring
Mål- og resultatstyring er det overordnede 
styringsprinsippet i Stortingets administrasjon. Dette 
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.

I 2011 er det tatt i bruk en nettside for ledere 
på Stortingets intranett: «styringssidene». 
Avdelingsledere kan her melde om mål, planer og 
budsjettbehov. Rapporteringsskjema er også tatt 
i bruk. «Styringssidene» får gjennomgående gode 
tilbakemeldinger.

Innkjøpsområdet 
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 ansatt fire spesialister som bistår 
avdelingene og porteføljeforvalterne med deres 
anskaffelser. I tillegg blir det arbeidet med forbedring 
av rapporteringsrutiner og rapporter, sporing av 
fakturaer og etablering av kontrollrutiner, opplæring 
og kompetansetiltak for porteføljeansvarlige og tiltak 
for gjennomføring av enklere og bedre innkjøp. 

Lederskapsutvikling 
I 2011 gjennomførte ledergruppen (avdelingssjefer 
og seksjonsledere) første halvdel av et toårig 
utviklingsprogram. Det ble arrangert to samlinger 
over to dager. Hovedtema for samlingene var 
henholdsvis lederrollen og ledergruppen. I arbeidet 
med lederrollen gjennomførte lederne en såkalt 
360°-evaluering, og utviklet individuelle planer for 
sitt lederskap. Det ble arrangert ferdighetstrening der 
lederne fikk trene på konkrete utfordringer knyttet 
til sitt lederskap. Under temaet ledergruppen ble det 
arbeidet med teori og observasjon, samt at det ble 
gjennomført en analyse av ledergruppeprofilen 
innenfor hver avdeling. Arbeidet resulterte i en 
handlingsplan.

Interne kurs og seminarer

Lunsjseminarer i konstitusjonell avdeling

Konstitusjonell avdeling arrangerte fire lunsjseminarer 
for sine ansatte. Formålet var å formidle kunnskap 
om temaer knyttet til avdelingens arbeidsområde 
i vid forstand. Tre av innlederne kom fra 
administrasjonens egne rekker. Første tema var det 
kommende grunnlovsjubileet. Neste seminar tok 
for seg hendelsesforløpet som dannet grunnlaget 
for bruddet med Danmark, riksforsamlingen og 
begivenhetene i Moss i 1814 – en historisk reise fra 
Kalmarunionen frem til Mossekonvensjonen. Tredje 
seminar handlet om bakgrunnen for Stortingets 
tilstedeværelse med eget kontor i Brussel samt 
aktuelle saker i EU-parlamentet. NRKs tidligere 
Midtøsten-korrespondent, Sidsel Wold, avsluttet 
seminarrekken med et foredrag om israelsk politikk 
og nasjonalforsamlingen Knesset.

Forelesning om taushetsplikt

Konstitusjonell avdeling holdt forelesning om 
taushetsplikt for representanter og ansatte. 
Forelesningen ble holdt tre ganger i løpet av året.

Matpakkeseminarer 

Utredningsseksjonen arrangerte i 2011 tre såkalte 
matpakkeseminarer, der forskere og andre ble invitert 
til å innlede om aktuelle temaer. Blant temaene var 
en studie av stortingsvalget 2009 og den begynnende 
presidentvalgkampen i USA. 

Intern virksomhet

Spesialrådgiver Kyrre Grimstad i konstitusjonell 
avdeling under et foredrag om taushetsplikt. 
Foto: John Greiner Olsen.
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Opplæring i sikkerhet og førstehjelp

Sikkerhetsseksjonen har gjennomført opplæring i 
bruk av hjertestarter/førstehjelp, bruk av  slukkeutstyr 
og gjennomgang av rømningsveier med alle nyansatte, 
repetisjon for ansatte, stortingsrepresentanter og andre 
som har sitt daglige virke i Stortinget.

Stortingets sikkerhetsseksjon har også vedlikeholdt 
trening og oppdatering av egne røykdykkere med 
bruk av forskjellige slukketeknikker.

For informasjon om faste kurs, se Tall som taler. 

Interne trykksaker 

Skriftserien Perspektiv 

Utredningsseksjonens skriftserie Perspektiv kom med 
fire utgivelser i 2011:

•	 Anna	Rogstad	–	første	kvinne	på	Stortinget	i	
1911

•	 Norges	nordlige	og	arktiske	ressurser

•	 Økonomiske	og	administrative	hensyn	i	EØS-
retten, nasjonale myndigheters handlefrihet i det 
indre marked 

•	 Kravet	om	et	grenseoverskridende	element	i	
EØS-avtalen 

Sikker utskrift
Såkalt sikker utskrift, som innebærer at brukeren 
identifiserer seg med adgangskortet sitt for å få ut 
utskriftene, ble innført i hele Stortinget i 2011. Dette 
forhindrer at dokumenter kommer på avveie. 

Sentralarkiv og bildearkiv

Sentralarkiv

I 2011 ble det vedtatt at det skal etableres sentralarkiv 
for arkivdanningen på Stortinget, og at dette blir 
lagt administrativt under stortingsarkivet. Den 
praktiske gjennomføringen ses i sammenheng med 
ombyggingen av Prinsens gate 26. Etableringen av 
sentralarkivet skal etter planen være gjennomført 
innen 1. oktober 2012. 

Elektronisk bildearkiv

Arbeidet med tilføring av metadata til de digitaliserte 
bildene i stortingsarkivet fortsatte i 2011. Materialet 
skal etter hvert gjøres lettere tilgjengelig for brukerne, 
og i den sammenhengen har stortingsarkivet bedt om 
tilbud på program for nettbasert fotoforvaltning.

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

I 2011 var kafeteriadriften i stortingskvartalet ute på 
anbud. Eurest fikk fornyet tillit i fire nye år. 

Røykdykkerøvelse i sikkerhetsseksjonen. 
Foto: Øyvind Havn.
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Det ble tatt i bruk ny betalingsløsning i alle 
spisestedene ved at det nå er mulig å betale med 
kort – adgangskort og bankkort. Bruk av kort 
forenkler betalingen, reduserer kassakøene, er mindre 
arbeidskrevende og mer hygienisk. 

Kafeteriaene er naturlig nok mest besøkt i lunsjtiden kl. 
11–12.30, mens det er roligere utover ettermiddagen 
og kvelden. Det er svært få besøkende etter kl. 18, 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 2011 ble det 
holdt fem møter i arbeidsmiljøutvalget der aktuelle 
arbeidsmiljøsaker ble diskutert.

De fleste verneombudene deltok på et todagers 

internt arrangert HMS-kurs i september. 
Både verneombudene og nye ledere deltok på 
heldagskurset HMS for ledere.

Inkluderende arbeidsliv 
Stortingets administrasjon har fra 2004 vært part 
i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-
avtalen). Målsettingen er å redusere sykefraværet, 
tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne 
og 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
retningslinjene, og partigruppene må levere revidert 
årsregnskap til Stortingets presidentskap.

BDO Noraudit Oslo DA, ved partner og 
statsautorisert revisor Kjell Storeide, er ansvarlig 
revisor for revisjon av stortingsgruppene og 
uavhengige representanter.

Revisors oppdrag omfatter lovpålagt finansiell 
revisjon av regnskapet for hver partigruppe og
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uavhengige representant samt kontrolloppstillinger 
av registrerte og innberettede beløp for lønns- 
og trekkoppgaver. Revisor vil i tillegg utarbeide 
en sammenstilling av regnskapsrapportene for 
stortingsgruppenes bruk av tilskuddsmidler. 
Revisor skal også levere en særskilt erklæring om at 
midlene er anvendt i samsvar med forutsetningene i 
stortingsvedtaket. 

Rapportene for stortingsgruppenes bruk av tilskudd 
er lagt ut på Stortingets nettsted.

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.

Pensjonsordninger – ny lov vedtatt i 2011

Ny lov om pensjonsordning for stortings-
representanter og regjeringsmedlemmer ble vedtatt 
av Stortinget 16. desember 2011, med ikrafttredelse 
1. januar 2012. Pensjonsordningen omfatter 
alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. 
Alderspensjonsordningen er basert på samme 
prinsipper som ny alderspensjon i folketrygden. Det 
vil blant annet si at det gis pensjonsopptjening for alle 
år som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem. 
Opptjent pensjon kan tas ut tidligst fra fylte 62 år. 
Ved uttak av pensjonen skal pensjonsbeholdningen 
levealdersjusteres, det vil si deles på forventet antall 
gjenværende leveår for årskullet til den aktuelle 
pensjonisten. Pensjon under utbetaling skal justeres 
i samsvar med den alminnelige lønnsveksten 
og fratrekkes 0,75 prosent. Alderspensjon fra 
stortingspensjonsordningen skal beregnes som en 
nettoytelse og komme i tillegg til andre pensjoner, 
herunder ytelser fra folketrygden.

Stortingsrepresentanter som hadde opptjent 
pensjonsrettigheter etter den tidligere 
pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, vil 
beholde sine opptjente rettigheter fullt ut. I den 
tidligere pensjonsordningen var opptjeningstiden 

12 år for full pensjon, som utgjorde 66 prosent av 
årlig brutto stortingsgodtgjørelse på tidspunktet for 
fratreden fra stortingsvervet. For kortere funksjonstid 
avkortes pensjonen/ytelsen forholdsmessig. For 
pensjoner som var under utbetaling per 1. januar 
2011, ble pensjonsgrunnlaget satt til den årlige 
bruttogodtgjørelsen på dette tidspunktet. Det samme 
gjelder for dem som har fratrådt vervet før 1. januar 
2011 uten å ta ut pensjon. Pensjonene reguleres på 
samme måte som i den nye ordningen, som beskrevet 
ovenfor. Representanter som hadde opptjent noe, men 
ikke full pensjon etter den tidligere ordningen og 
fortsetter pensjonsopptjeningen i den nye ordningen, 
kan ha krav på pensjon dels etter den gamle og dels 
etter den nye ordningen. Samlet pensjon etter den 
gamle og nye ordningen kan imidlertid ikke overstige 
full pensjon etter den gamle ordningen. 
 
Da den nye pensjonsordningen ble vedtatt, bestemte 
Stortinget at stortingsrepresentanter som ikke 
hadde opptjent rett til pensjon etter den gamle 
pensjonsordningen før 1. oktober 2009 (det vil si 
før stortingsvalget i 2009), skulle underlegges den 
nye pensjonsordningen fra da av. For denne gruppen 
fikk altså de nye pensjonsreglene tilbakevirkende 
kraft. Dette kunne gjøres uten hinder av 
tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 fordi 
Stortinget i juni 2009 – altså før stortingsvalget – i 
lovs form hadde vedtatt et uttrykkelig forbehold om 
at nye pensjonsregler kunne gjøres gjeldende fra 1. 
oktober 2009 overfor stortingsrepresentanter uten 
tidligere pensjonsopptjening. For representanter som 
da allerede hadde opptjent pensjonsrettigheter, vil de 
nye opptjeningsreglene først gjelde fra 1. januar 2012, 
da den nye loven trådte i kraft.

Pendlerboliger 

Stortinget eier 147 leiligheter som skal dekke 
boligbehovet til stortingsrepresentanter som under 
funksjonstiden er folkeregistrert bosatt mer enn  
40 km i kjørelengde fra Stortinget. Leilighetene 
varierer i størrelse fra ett til fem rom, de fleste er 
toroms. 

Det er inngått avtale om kjøp av 38 leiligheter i 
Maridalsveien 17 som skal ferdigstilles i 2013. Et 
tilsvarende antall vil deretter bli solgt.

Myndigheten til å tildele bolig er tillagt Stortingets 
boligkomité, som er oppnevnt av presidentskapet for 
hele stortingsperioden. Komiteen er også rådgivende 
organ i saker som angår representantenes bovilkår. 
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Stortingets administrasjon ivaretar sekretærfunksjonen. 
I inneværende periode har komiteen 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

Stortingets servicesenter
Servicesenteret har i 2011 utvidet tjenestetilbudet 
ytterligere. Servicesenteret tar imot alle meldinger om 
feil og mangler på representantenes pendlerboliger og 
formidler dette videre til rette vedkommende via et 
nytt arbeidsordresystem. Servicesenteret hadde også 
en sentral rolle ved utskiftingen av alle adgangskort 
da betalingssystemet i kantinene ble lagt inn i kortene. 
Omsetningen i servicesenteret av varer og tjenester 
har i 2011 økt med 28 prosent i forhold til året før. 
Økningen er stor med tanke på at kundegrunnlaget 
er det samme som tidligere. Det er også en økning i 
bruken av servicesenteret til intern informasjon.
Ordinær åpningstid i servicesenteret har vært  
kl. 8.30–15.30. Senteret er bemannet av to personer.

Velferdstiltak

Stortinget Idrettslag

Stortinget Idrettslag har som målsetting at flest 
mulig ansatte og representanter skal drive med fysisk 
aktivitet. Idrettslaget bidrar aktivt til å videreutvikle 
trimtilbudet i Stortinget. Aktiviteten i 2011 var på 
samme nivå som tidligere år. Golfgruppen arrangerte 
golfkurs, flere samlinger og konkurranser i både 
vinter- og sommersesongen. Idrettslaget stilte med 20 
deltakere til Nordisk parlamentsmesterskap i langrenn 
i Vaasa i Finland, og nesten halvparten av deltakerne 
gjennomførte i tillegg femmilsrennet Botniavasan 
i 25–30 minusgrader. Stortingets skidag ble igjen 
arrangert på Finnerud i Sørkedalen med nær 200 
deltakere. 

KultuS

KultuS - Stortingets kunst- og kulturforening 
– avviklet en rekke arrangementer og besøk i 
2011, deriblant omvisning på Nasjonalmuseet 
med utstillingen Barokk fra Antwerpen, 
sommeravslutning på Frognerseteren etter omvisning 
i Holmenkollbakken og skimuseet, tur til Italia, 
Amalfikysten, omvisning på Høstutstillingen, 
omvisning i Norske Selskab og lutefiskaften i 

Stortinget Idrettslags tropp til Nordisk parlamentsmesterskap i Vaasa, Finland 2011. Foto: Stortinget Idrettslag.
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kjellerstuen, der Tom Remlov var årets gjest. KultuS 
avsluttet året med julemesse i tunnelgalleriet. 
Dessuten ble det formidlet billetter til en rekke opera- 
og teaterforestillinger. 

IKT og informasjonsflyt
Aktiviteten i IKT-seksjonen har vært svært stor, og 
ressursene har blitt utnyttet godt. Seksjonen har 
bidratt med ressurser til de fleste prosjekter innen 
informasjons- og teknologistrategien. Det er også 
gjennomført flere store interne prosjekter i egen 
seksjon. 

Seksjonen har fått to nye medarbeidere i 2011, 
en IKT-arkitekt og en prosjektleder. IKT har fått 
tilbakemelding om at det er vanskelig å komme 
gjennom på brukerstøttetelefonen. For å øke 
kapasiteten er det satt i gang et kortsiktig tiltak ved 
å innføre en bakvakt. Denne avhjelper brukerstøtten 
og tar seg av henvendelser som kommer inn via 
postmottak og direkte i arbeidsordresystemet.

Nye avtaler i 2011

Det ble i 2011 inngått nye avtaler innenfor følgende 
områder:
 
•	 Bærbare	pc-er	–	Dell	ble	ny	leverandør.	Dette	

betyr at vi fra nå av gradvis vil skifte ut alle 
bærbare maskiner.

•	 Arbeidsstasjoner	–	Dell	ble	igjen	valgt	til	
leverandør.

•	 Nettbrett	–	ePartner	ble	valgt	til	leverandør.

Uønskede hendelser

Stortingets behandling av datalagringsdirektivet våren 
2011 ga uønsket aktivitet rettet mot Stortingets 
datanettverk fra definerte grupperinger ute i 
samfunnet. IKTs beredskapsgruppe for datahendelser 
håndterte hendelsene på en god måte, slik at de ikke 
fikk ringvirkninger inn i Stortingets datasystemer. 

Nettbrett/iPad

Stortingets presidentskap besluttet i januar at 
nettbrett skulle innføres som arbeidsredskap for 
representantene. Tanken bak var å gjøre det lettere å 
få tilgang til informasjon både i møter, på kontoret og 
under reiser. Det ble gjennomført et offentlig anbud, 
og iPad 2 ble valgt. I oktober ble nettbrettene delt ut 
til representantene, og 163 av 169 representanter er i 
dag brukere. Stortingsbiblioteket la til rette for enkel 
tilgang til sentrale informasjonskilder på brettene før 
de ble delt ut. 

Arbeidsorganisering

IKT-seksjonen gjennomførte i 2011 et 
organisasjonsprosjekt med mål om bedre 
brukerrettede tjenester og en organisering som støtter 
dette. Prosjektet ga sin innstilling til styringsgruppen 
rett før jul med følgende mål: bedre ledelse og 
styring av seksjonen, bedre førstelinjetjeneste, bedre 
informasjonsflyt internt i seksjonen og eksternt til 
brukerne av IKT-tjenestene, bedre gjennomføring 
av prosjekter og bedre oppfølging av viktige 
kjernesystemer og administrative støttesystemer. Ny 
arbeidsorganisering iverksettes fra 2012.

Klargjøring for bruk av IP versjon 6

Det adressesystemet som benyttes på Internett, ipv4, 
har ikke flere ledige adresser. I fremtiden vil alle 

Stortingets nødnett. Foto: John Greiner Olsen.
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måtte benytte den neste generasjonens Internett-
protokoll, ipv6. Den 8. juni 2011 ble det arrangert en 
«ipv6-dag»- en verdensomspennende test av ipv6. Da 
hadde alle som tilbød tjenester på ipv6 mulighet for 
å vise dette. Stortingets nettjeneste var tilgjengelig for 
klienter som benyttet ipv6, og dette ble lagt merke til 
i fagmiljøet.

Nødnett

Stortingets sikkerhetsseksjon har skiftet radiosamband, 
og fra høsten 2011 benyttes det nye digitale nødnettet 
som også politi, ambulansetjeneste, brann- og 
redningsetat benytter. 

IP-tv

Presidentskapet vedtok i 2009 å innføre IP-tv og 
utfase dagens tv-løsning. Den nye tv-løsningen har 
vært i drift siden mai 2011 og har blitt gradvis innført 
gjennom året. Løsningen innebærer at tv-signalene 
vises på pc-skjerm i stedet for på vanlig tv.

IKT-beredskap

I løpet av 2011 ble det arrangert øvelser av IKTs 
beredskapsgruppe for datahendelser, som har som 
oppgave å håndtere større IT-relaterte hendelser.

Nye verktøy

Nytt test- og utviklingsmiljø ble etablert med en 
virtuell plattform. I dag har seksjonen 25 virtuelle 
servere i ett produksjonsmiljø. Dette har redusert 
investerings- og vedlikeholdskostnadene på 
serversiden. I tillegg er strømforbruket redusert fordi 
færre fysiske servere bruker mindre strøm. Behovet 
for kjøling er samtidig redusert.

Ny IT-infrastruktur er etablert for å støtte 
nettbrettsatsningen.

Det er kjøpt inn en ny løsning for å lastbalansere 
datatrafikken og bedre kapasiteten for nye og 
eksisterende nettjenester.

Radio og tv i Løveporten.
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Fasaderehabilitering i indre gård
Stortingets fasade i indre gård var til dels nedsmusset 
og trengte vedlikehold av vinduer, beslag og 
murfasader. Arbeidet, som ble gjennomført i 2011, 
besto av skånsom avrensing, utskifting av dårlige 
murfuger, utskifting av skadet murstein, istandsetting 
av vinduer, utskifting av beslag og nedløpsrør. Metode 
og materialer er valgt etter antikvariske prinsipper og 
i nært samarbeid med Riksantikvaren.

Brannsikkerhetsprosjektet
Det arbeides målrettet med å bedre brannsikkerheten 
i hele bygningsmassen. I 2011 ble arbeidet 
med å oppgradere rømningsveier, trapperom, 
brannskiller, seksjoneringer, slokkemidler og 
lede- og markeringslys videreført. Det ble arbeidet 
mye med å finne en god løsning for å forbedre 
rømningssituasjonen fra publikumsgalleriet i 
stortingssalen. I samarbeid med Riksantikvaren 
ble det funnet en løsning som tar hensyn til både 
verneinteressene og brannsikkerheten.

Vinduer mot Løvebakken 
Stortingets vinduspartier mot Løvebakken er svært 
nedslitte. Det har vært nødvendig med en total 
rehabilitering av alle typer materialer (tre, glass og 
støpejern) og overflater. Dette arbeidet har foregått 
i nært samarbeid med NIKU (Norsk institutt for 

kulturminneforskning) og Riksantikvaren. Arbeidet 
ble startet i 2011 og forventes avsluttet i løpet av 
2012. 

Historisk tilbakeføring av 
statsrådenes værelse 
Arbeidet med å tilbakeføre statsrådenes 
værelse ble sluttført i 2011. Det gjelder alle 
bygningsmessige detaljer som gulv, brystningspanel 
og overflatebehandling, inkludert dekorering og 
fargevalg. Arbeidene ble prosjektert og gjennomført 
i nært samarbeid med NIKU (Norsk institutt for 
kulturminneforskning) og Riksantikvaren. 

Loft over presidentfløyen 
Det har i lang tid vært et stort varmetap i tredje etasje 
i presidentfløyen. Etasjeskilleren mellom 3. og 4. etasje 
ble sommeren 2011 åpnet og tømt for stubbloftsleire 
og etterisolert med mineralull. Oppfølgende arbeider 
med reparasjoner av bærende konstruksjoner, 
utskifting av råteskader og istandsettelse av taket 
planlegges gjennomført i løpet av 2013.

Oppussing av 25 kontorer i 
stortingsbygningen
For å bedre den tekniske infrastrukturen i 25 
kontorer i 1. og 2. etasje i stortingsbygningen ble det 

Bygninger og teknisk drift

De indre gårdene ble oppusset. Foto: Lars Henie Barstad.

Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel på nyoppusset kontor. 
Foto: John Greiner Olsen.
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i løpet av sommeren 2011 gjennomført omfattende 
arbeider for å forbedre/automatisere styring av lys, 
varme og kjøling for kontorene. Alle 25 kontorer ble 
pusset opp, og de tilfredsstiller nå dagens krav.

Rehabilitering av fasade i en 
pendlerbolig
Pendlerboligens fasade mot syd hadde dårlige vinduer 
med utilfredsstillende egenskaper knyttet til varme, 
trekk, støy og reflektering av sol. Vinduene er skiftet 
ut. Samtlige fasadebeslag er skiftet. I tillegg er det 
montert solavskjerming på begge fasader, og rekkverk 
er forhøyet i henhold til dagens forskriftskrav.

Oppgradering av teknisk utstyr 
Stortinget har til dels mange gamle og utdaterte 
tekniske anlegg som er under kontinuerlig 
oppgradering. Det har gjennom hele 2011 blitt 
foretatt en god del utskiftinger innenfor elektro- og 
rørtekniske anlegg. Av større oppgaver kan nevnes at 
rørsystemer er oppgradert med tanke på å sikre mot 
legionellabakterier, fyrhuset i Stortinget har fått en 
oppgradering, samt at det er skiftet ut mange lyskilder 
i stortingssalen for å ivareta krav til tv-overføring. 
Det ble også gjennomført en komplett utskifting 
av hovedtavlen (hovedfordeling av el-kraft anlegg) 
i stortingsbygningen. Arbeidet ble gjennomført 
sommeren 2011. Hovedtavlen tilfredsstiller nå dagens 
forskriftskrav til en hovedtavlefordeling.

Rom S-333, statsrådenes værelse, etter oppussingen. Foto: Per Kristian Engebretsen.
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Tall som taler

Parlamentariske tall

Parlamentariske tall sammenliknet med tidligere sesjoner *

Behandlede saker 
(utvalgte sakstyper)

2001–
2002

2002–
2003

2003–
2004

2004–
2005

2005–
2006

2006–
2007

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

Repr.forslag/Dok. 8 123 136 100 111 78 106 141 158 124 187
Prop. L (Ot.prp.) 85 123 95 122 90 91 73 126 56 50
Prop. S (St.prp.) 82 101 94 89 81 103 82 112 91 103
Prop. LS 3 5
Meld. St. (St.meld./
Ot.meld.)

43 42 56 52 25 39 36 53 27 27

Innstillinger fra  
komité og  
presidentskap
Innst. S 290 314 295 299 259 304 340 392 312 378
Innst. L (Innst. O) 84 133 106 132 76 100 78 137 62 68
Innberetninger 3 4
Besvarte spørsmål og 
interpellasjoner
Skriftlige spørsmål 590 782 974 991 1243 1415 1607 1613 1815 1968
Interpellasjoner 32 22 46 36 57 70 72 68 98 124
Muntlige hoved-
spørsmål

170 156 131 116 103 124 127 134 122 139

Ordinære spørsmål 467 430 369 277 257 229 316 221 325 298
Redegjørelser fra 
regjeringen 
Redegjørelser 15 8 6 10 14 5 10 8 9 15
Møter i Storting og 
avdelingene
Lagting 12 14 16 14 12 17 17 20 – –
Odelsting 39 42 44 44 36 44 42 52 – –
Storting 106 105 104 100 93 102 105 105 100 108
Anmodningsvedtak**
Anmodningsvedtak 140 242 181 171 9 20 24 35 8 7

Kilde: EPOS 
* Når det gjelder saksstatistikken, kan enkelte tall i historiske sesjoner avvike noe fra det som har vært oppgitt i tidligere årsrapporter. Dette 
skyldes blant annet en ny måte å avgrense statistikken på. Det enkelte dokument er nå registrert i den sesjonen det ble ferdigbehandlet i 
Stortinget. Det er også gjort noen mindre endringer i møtestatistikken fra tidligere sesjoner, slik at den nå inkluderer den høytidelige åpningen og 
konstitueringsmøtene ved starten av sesjonen.  
**= vedtak initiert i Stortinget 
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Utviklingen i antall skriftlige spørsmål fra sesjonen 1996–1997 og frem til sesjonen 2010–2011 

Tid brukt i Storting/Odelsting/Lagting 

 Storting Odelsting Lagting
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 time 28 min
2004–2005 345 timer 47 min 85 timer 52 min    2 timer 1 min
2005–2006 332 timer 50 min        34 timer 08 min     1 time 39 min
2006–2007 426 timer 47 min 60 timer 14 min    3 timer 0 min

2007–2008 451 timer 07 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 486 timer 53 min        –     –
2010–2011 582 timer 52 min        –     –

Referater fra antall møter 

Det ble tatt referat fra til sammen 108 møter i Stortinget, syv høringer (fire i kontroll- og konstitusjonskomiteen, én i 
justiskomiteen, én i finanskomiteen og én i utenriks- og forsvarskomiteen) og seks møter i Europautvalget. 

Referater fra stortingsforhandlinger i antall sider

Sesjon Storting Odelsting Lagting
2007–2008 4 070 774 71
2008–2009 4 139 1 006 51
2009–2010 4 472 – –
2010–2011 5 188 – –
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Antall saker/høringer i komiteene og organisasjoner til høring i 2011 

Komité Saker/ høringer Organisasjoner

Arbeids- og sosialkomiteen 9 70
Energi- og miljøkomiteen 6 107
Familie- og kulturkomiteen 8 99
Finanskomiteen 10 106
Helse- og omsorgskomiteen 13 150
Justiskomiteen 13 59
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 7 99
Kommunal- og forvaltningskomiteen 8 62
Næringskomiteen 7 58
Transport- og kommunikasjonskomiteen 4 85
Utenriks- og forsvarskomiteen 7 60
Sum u/kontroll- og konstitusjonskomiteen 92 955
Kontroll- og konstitusjonskomiteen 3 18
Sum m/kontroll- og konstitusjonskomiteen 95 973

Det er laget én sum som inkluderer og én sum som ikke inkluderer kontroll- og konstitusjonskomiteen, fordi 
denne komiteen skiller seg vesentlig fra de andre komiteene. Høringene i 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. De fleste høringene gjelder budsjettbehandling. Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen har ingen budsjetthøringer. 

Besøk, omvisninger og henvendelser

Registrerte besøkende fordelt på Stortingets innganger

 2008 2009 2010 2011
Løvebakken 25 957 24 311 27 337 28 086
Komitéhuset 1 247 1 439 2 100 2 638
Stortingskvartalet 7 190 6 908 7 655 9 432
Garasjen 3 319 2 787 2 271 1 876
Totalt 37 713 35 445 39 363 42 032

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

 2008 2009 2010 2011
Omvisninger (antall besøkende) ca. 30 000 ca. 30 000 ca. 26 000 ca. 30 000
Kunstvandringer (antall besøkende) 360 540 432 440
Kunstvandringer (antall omvisninger) 18 27 25 23
Oslo åpne hus (antall besøkende)* – – – 228
Oslo åpne hus (antall omvisninger)* – – – 9
Kulturnatt (antall besøkende) ca. 700 772 716 1215
Kulturnatt (antall omvisninger) 23 24 24              –
2050 – Valget er ditt (antall besøkende)                – 3 720 1 666 3 158
2050 – Valget er ditt (antall spill)                – 124 70 136
MiniTinget (antall besøkende) 5 873 5 895 5 163 7 518
MiniTinget (antall spill) 237 243 215 278

*Tall for «Oslo åpne hus» på Stortinget er med i årsrapporten f.o.m. 2011.
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Besøkstallene til Stortingets lærings- og opplevelsessentre MiniTinget og «2050 – Valget er ditt» viser en markant 
økning. Dette kan skyldes at det i 2011 ble iverksatt tiltak for å bedre informasjonen om tilbudet «2050 – Valget er 
ditt», som hadde hatt noe lavere besøkstall i 2010 enn forventet.  

Stortingets lærings- og opplevelsessentre har besøk fra hele landet, og skolene kan søke om reisestøtte. I 2010 ble det 
totale støttebeløpet økt til kr 1 500 000, og det ble også mulig for ungdomsskoler som besøker «2050 – Valget er ditt» 
å søke om støtte. I 2011 medførte dette besøk av ungdomskoleklasser også fra de nordligste fylkene samt Rogaland, 
Sogn og Fjordane, Hordaland og Vest-Agder. Til sammen fikk 62 klasser reisestøtte i 2011; 40 klasser til MiniTinget 
og 22 klasser til «2050 – Valget er ditt». Støtten var på til sammen kr 1 612 972.

Henvendelser til informasjonshjørnet

 2008 2009 2010      2011
Telefon 2 817 3 816 3 121       2 100
Stortingets felles e-postmottak 2 678 2 362 1 715 1 600*
Skranke 1 663 1 835 1 645       1 350
Totalt 7 158 8 013 6 481       5 050

*1400 behandlede og 200 leste meldinger

Forespørslene kommer noe ujevnt i løpet av året. Høysesong er oktober, november og desember med mange 
henvendelser om budsjettarbeidet. Alle lovproposisjonene som behandles i april, mai og juni samtidig med revidert 
budsjett i finanskomiteen, gir også travle tider.

Henvendelser til Stortingets arkivtjeneste

Henvendelser 2008 
(antall)

2008 
(%)

2009 
(antall)

2009 
(%)

2010 
(antall)

2010 
(%)

2011 
(antall)

2011 
(%)

Eksternt 738 72 935 76 779 75 806 76
Internt 284 28 294 24 256 25 259 24
Henvendelser totalt 1 022 1 229 1 035 1 065
Henvendelsesform         
Personlig oppmøte 291 28 386 31 279 27 296 28
Telefonhenvendelse 516 50 535 44 418 40 353 33
Skriftlig/e-post 215 21 308 25 338 33 416 39
Henvendelser vedrørende         
   Stortingsforhandlingene 475 46 624 51 532 51 420 39
Historiske arkiv/bilder 547 54 605 49 503 49 645 61

Stortingsarkivet skal være mest mulig åpent for ulike grupper brukere. Omtrent 75 prosent av forespørslene til arkivet 
kom i 2011 fra eksterne brukere som forskere, studenter, journalister, advokatkontor og kommunepolitikere. 

Saker og dokumenter i Stortingets arkivtjeneste 

Registrert 2008  2009  2010  2011
Saker * 2 471 1 988 1 748
Innkomne dokumenter 9410 7 966 7 388 8 120
Utgående dokumenter 3 939 2 942 3 089 3 146
Notater 1 586 1 787 1 650 2 010
Dokumenter totalt 14 935 12 695 12 127 13 276
Søknader om dokumentinnsyn        
Innvilget 120 244 474 193
Avslått 19 13 24 7
Søknader totalt 139  257  498  200

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

Utlån 2008 
(antall)

2008 
(%)

2009 
(antall)

2009 
(%)

2010 
(antall)

2010 
(%)

2011 
(antall)

2011 
(%)

Interne lånere 5 840 84 5 004 80 6 005 80 4 848 90
Eksterne lånere 972 14 1 160 19 1 337 18 442 8
Andre bibliotek 122 2 93 1 128 2 81 2
Utlån totalt 6 934 6 257 7 470 5 371
Referanseoppdrag         
Interne oppdrag 386 66 313 66 326 61 349 68
Eksterne oppdrag 199 34 163 34 206 39 167 32
Referanseoppdrag totalt 585 476 532 516
Oppdrag i mediateket  803  726  286     –

* Papirkopier fra aviser, tidsskrifter og bøker ikke inkludert f.o.m. 2011.

Utlån av trykte publikasjoner erstattes i stor grad av elektroniske publikasjoner. Dette fremkommer ikke av 
statistikken.

Utredningsoppdrag

 2008  2009  2010  2011
Antall behandlede oppdrag 462  433  484  435

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

Henvendelser til IKT-brukerstøtte

Antall henvendelser til brukerstøttetelefonen er nå stabilt. De fleste henvendelsene gjelder bruk av Outlook (858 
henvendelser) og passord (555 henvendelser).

Det har også vært mange henvendelser rundt nettbrett som ble innført høsten 2011. 
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Henvendelser til brukerstøtte for mobilt kontor

EDB ErgoGroup, som leverer brukerstøtte til mobilt kontor, betjener 30–50 henvendelser per måned.

Henvendelser om reise 
 

 2008 2009 2010 2011
Henvendelser til Berg-Hansen Reisebureaus 24-timers 
service

989 1 224 1 248 1 510

 

Kurs/undervisning for eksterne 

Kurs i stortingskunnskap

I informasjonsseksjonens regi ble det holdt to tredagers kurs i stortingskunnskap for samfunnsfaglærere fra 
ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet. På kurset 28.–30. mars var det 43 deltakere, og 21.–23. 
november 47 deltakere. Siden starten i 1994 er det arrangert i alt 30 slike kurs. Seksjonen gjennomførte også 
18 tretimers kurs i stortingskunnskap for deltakere som kom fra 18 departementer, fagforeninger, ideelle lag og 
Riksrevisjonen (totalt 505 personer). Seksjonen var representert som utstiller på fagpedagogiske dager ved UiB, UiA, 
lærerstevne for Rogaland, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Finnmark og Høgskulen i Sogn og Fjordane. 

Stortingsbiblioteket gjennomførte kurs i stortingskunnskap for 30 bibliotekarer. Stortingsbiblioteket tok imot 
120 bibliotekarstudenter fra Høgskolen i Oslo til omvisning i Stortinget og biblioteket. Dette som et ledd i 
undervisningen om offentlige institusjoner og publikasjoner.

Interne kurs og seminarer

Introduksjonsdagen 

Den årlige introduksjonsdagen for nyansatte ble arrangert i oktober med 32 deltakere fra administrasjonen og 
partigruppene.

Søkekurs 

Stortingsbiblioteket holder kurs i bruk av Løveportens informasjonsressurser, søk i nyheter både på nett og i 
papiravisenes tekstarkiv og søk i Stortingets saker og dokumenter. Totalt 69 kursdeltakere fordelte seg i 2011 på til 
sammen 30 kurs.

 
Språkundervisning

I alt 27 stortingsrepresentanter deltok på én-til-én undervisning i engelsk og fransk i løpet av året. I 
sommerferieperioden deltok tre representanter på individuelle språkkurs i England og Frankrike. Ti 
stortingsrepresentanter deltok på et gruppekurs i engelsk i Chester.

Totalt 100 ansatte deltok på interne språkkurs i 2011. De ukentlige språkkursene (engelsk, fransk, tysk og russisk) 
hadde cirka 50 deltakere. Ti ansatte deltok på et intensivt todagers franskkurs i august/september. I løpet av året ble 
det i tillegg arrangert skreddersydde engelskkurs for ansatte i informasjonsseksjonen, kafeteriaseksjonen, internasjonal 
avdeling og omvisergruppen.
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Grønt storting 

Miljøtall

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Avfall Total 

avfallsmengde kg
325 712 328 133  331 497 299 684 334 779 304 615

Mengde returpapir 
og papp i kg

190 000* 183 400 180 855 162 480 150 142 150 601

Innkjøp Antall nye 
leverandører som 
er miljøsertifiserte

– – 37 81 115 158

Transport Utslipp av CO2 
i antall tonn for 
utenlandsflyreiser 
(måles fra 2008)**

– – 851,8 849,8 1 539,0 1 382,0 

Antall 
videokonferanser 

– 6 3 5 2**** 0

Energi Energibruk per 
m2  av total 
bygningsmasse på 
67000 m2 ***

194 kWh 192 kWh 187 kWh 187 kWh 198 kWh 191 kWh

* Mengden returpapir/papp er endret i forhold til årsrapporten for 2006 pga. nye tall fra tjenesteleverandøren. 
** I 2008 ble det etablert rutiner for betaling av klimagasskvoter. 
*** Leverandøren har fra 2008 garantert, ved egen avtale, kjøp av strøm produsert ved hjelp av fornybare energikilder.
**** I tillegg ble det avholdt mange telefonkonferanser, anslagsvis to i uken i gjennomsnitt.

Video- og telefonkonferanser

Etterspørselen etter videokonferanser har vært lav, og den tekniske løsningen er nå faset ut. Det blir arbeidet med å 
etablere en ny løsning. Det blir imidlertid gjennomført mange telefonkonferanser, i snitt to i uken.

Datalagringskapasiteten

Datalagringskapasiteten er økt fra 39 TByte til 50TByte.

Kopiering på hustrykkeriets maskiner og alle andre kopimaskiner på Stortinget

 2008 2009 2010 2011
Antall kopier 11 289 484 12 386 822 12 106 676 13 166 464
Fargekopier 479 907 914 968 1 133 302 1 178 298

 
Hustrykkeriets maskiner skiller mellom tosidig og ensidig trykk. Volumet av ensidig trykk i 2011 er 26 prosent av 
totalvolumet, en økning fra 19 prosent i 2010.
Økningen av ensidig trykk består i hovedsak av kopiering for DSS (Departementenes servicesenter) på maskiner i 
hustrykkeriet. Hustrykkeriet inviterte trykkeriet til DSS til samarbeid etter at regjeringskvartalet ble ødelagt 22. juli. 
Samarbeidet varte til 1. oktober. Til sammen var det seks personer som utførte arbeid (design, layout, webredigering 
og kopiering) for DSS i Stortingets hustrykkeri. 

Papirforbruk

Hustrykkeriet kjøpte inn 69 paller papir à 120 000 ark, dvs. 8 280 000 ark, i alt 44 tonn. 
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Reise

Online-bestilling

 2008 2009 2010 2011
Andel som bestilte innenlandsbilletter online selv* 9 % 16 % 25 % 23 %

* Online-bestilling tilbys kun for innlandsreiser.

Reiser og reisekostnader fordelt på innland og utland

 2008 2009 2010 2011
Omsetning flybilletter inkludert skatt innenlands 14 893 558 13 304 281 13 192 950 13 728 827
Omsetning flybilletter inkludert skatt utenlands 11 300 376 7 182 224 13 548 258 10 728 662
Omsetning flybilletter inkludert skatt totalt 26 193 934 20 486 505 26 741 208 24 457 489
Antall reiser innenlands 6 730 6 345 7 030 7 227
Antall reiser utenlands 2 125 1 581 2 251 2 022
Antall reiser totalt 8 855 7 926 9 281 9 249
Flybesparelse i forhold til dyreste fullpris innenlands 18 % 29 % 35 % 37 %
Flybesparelser i forhold til dyreste fullpris utenlands 75 % 63 % 58 % 62 %
Flybesparelse i forhold til dyreste fullpris totalt 56 % 46 % 50 % 52 %
Flybesparelse i kroner innenlands 2 608 883 4 384 234 5 824 655 6 382 762
Flybesparelser i kroner utenlands 14 925 279 10 272 160 16 193 565 14 922 401
Flybesparelser i kroner totalt 17 534 162 14 656 394 22 018 220 21 305 163
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Kostnadsoversikt over komitereiser i inn- og utland i 2006–2011 

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

Serveringsenhetene

Dagsgjennomsnitt
Komitéhuset

2010 2011
Stortingets kafeteria
2010 2011

Stortingskvartalet
2010 2011

Gjester 94 86 566 490 445 433
Omsetning 1 908 1 904 13 972 12 505 9 840 11 493
Omsetning totalt       
Kasse i kafeteria 299 503 308 489 3 129 856 3 063 565 2 381 419 2 540 011
Møte/arrangement 1 574 998 1 727 090 1 147 817 1 402 975
Automater   55 000            – 120 596           –

Servicesenteret

 2008 2009 2010 2011
Frimerker 131 415 154 379 163 856 154 027
Reisekort 440 948 564 995 617 622 813 160
Kort/konvolutter 27 264 23 262 27 544       26 502
Profil/gaveartikler 154 930 294 700 441 366 566 612
Billetter 99 695 199 485 179 098 172 523
Pakker 11 285 18 470 17 916  22 976

Andre tall

Markeringer på Eidsvolls plass

  2008 2009 2010 2011
Antall markeringer på Eidsvolls plass  256 370 300 311

De 311 markeringer/demonstrasjoner som i 2011 ble holdt på Eidsvolls plass, var fordelt på 130 arrangører.

Møteromstjenesten 

Møteromstjenesten (åpent kl. 08–16)         2011

Antall bestillinger møterom 194 660
Antall bestillinger per dag 846  

Det er stor etterspørsel etter møterom. Fra og med 2011 er hver enkelt forespørsel om reservasjon (også faste 
daglige eller ukentlige bestillinger) og alle endringer i reservasjoner registrert, i motsetning til tidligere, hvor kun én 
registrering per bookingnummer var med i statistikken.  

Statistikk for mobilt kontor perioden 2009–2011

 Lenovo ThinkPad T400 Lenovo ThinkPad X200 Totalt Totalt
 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Representanter 72 71 89 88 161 159
Rådgivere 73 67 62 58 135 125
Komitésekretærer 10 10 3 2 13 12
Administrasjonen 49 69 27 30 76 99
Totalt 204 217 181 178 385 395
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Trimrom og gymsal
Trimutvalget har ansvar for Stortingets trimrom og de ulike treningstilbudene i gymsalen. Arca Aktivitet og Helse AS 
har levert 8 treningstimer i uken i gymsalen, og den totale deltakelsen var 3053 i 2011, gjennomsnittlig 10 personer 
per time både vår- og høstsesong. Mest populære var styrke- og zumba-timene. Bedriftsfysioterapeuten har også hatt 
flere ukentlige tilbud i gymsalen.

Idrettslaget
Idrettslaget hadde 230 betalende medlemmer i 2011.

KultuS

KultuS – Stortingets kunst- og kulturforening – hadde 241 medlemmer ved utgangen av 2011, både representanter 
og ansatte.

Hytta i Eggedal

Hytta har vært jevnt brukt utover hele året. Det er en stille periode i november og desember hvert år. Hytta har vært 
leid ut totalt 123 dager. 

Godtgjørelser og pensjoner til representantene 

Fra 1. mai 2011 var stortingsrepresentantenes godtgjørelse kr 750 900. Godtgjørelsen økte ytterligere med kr 26 700 
fra 1. januar 2012 etter vedtak i Stortinget 9. desember 2011. Oppjusteringen var et resultat av en teknisk omlegging 
av godtgjørelsesordningene for representantene, hvor dagpengegodtgjørelsen for 330 dager i året ble opphevet. 
Endringen gir derfor ikke uten videre grunnlag for tilsvarende økning for andre grupper, se Innst. 90 S (2011–2012) 
pkt. 4. Bakgrunnen for den tekniske endringen er nærmere behandlet i Innst. 89 L (2011–2012) pkt. 3.

Stortingspresidenten har samme godtgjørelse som statsministeren, kr 1 366 700. 

Første visepresident har en tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent, øvrige visepresidenter og komitéledere har en 
tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent, regnet av den faste godtgjørelsen.

Pensjoner 

Det ble utgiftsført 61,1 millioner kroner i pensjonsutbetalinger (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) 
i 2011. Pr. 31.12.2011 var det 364 personer som mottok pensjonsytelser fra ordningen. Administrasjonskostnadene til 
Statens Pensjonskasse ble utgiftsført med 0,8 millioner kroner.

Støtte til de parlamentariske gruppene i Stortinget

Stortinget bevilger et årlig tilskudd til gruppene som hovedsakelig benyttes til å lønne politiske rådgivere og 
sekretærer. Fra april 2011 var gruppetilskuddet per gruppe 2 279 009 kroner/år pluss 706 949 kroner/år per 
representant. Grupper i opposisjon fikk i tillegg et årlig opposisjonstilskudd på 2 123 242 kroner.

Stortingets leiligheter 

Stortinget eier 147 møblerte leiligheter i varierende størrelse, som stilles vederlagsfritt til disposisjon for 
representanter som bor mer enn 40 km i kjøreavstand fra Stortinget. 

 
Stortingets leiligheter i 2011 fordelt på størrelse

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

Sykefravær

I 2011 var sykefraværet 4,7 % (5,0 % i 2010).

Ansettelsestid

Gjennomsnittlig ansettelsestid er 12,40 år (12,47 i 2010).

Alder

Gjennomsnittsalder i 2011 var 49 år (49 år i 2010).

Avgangsalder

Gjennomsnittlig avgangsalder i 2011 var 66 år (66 år i 2010).

Tilsettinger i Stortingets administrasjon i 2011

Tilsettinger Intern rekruttering Ekstern rekruttering Totalt
Antall 4 32 36

Fratredelser i Stortingets administrasjon i 2011

Fratredelser Alderspensj. AFP Uførepensjon Annet Totalt
Antall 5 2 0 10 17

Deltidsansatte i 2011 fordelt på kjønn

Type deltid (stilling) Kvinner Menn Totalt
AFP 6 1 7
Omsorg (60–90 %) 4 1 5
Uføre (40–80 %) 7 2 9
Fast deltid (50–90 %) 13 6 19
Annen type (60–90 %) 2 1 3
Deltidsansatte totalt (% = andel kjønn) 32 (74 %) 11 (26 %) 43

Alderssammensetning i 2011 fordelt på kjønn       

Alder Kvinner Menn Totalt
Gjennomsnittsalder 51 47 49

Stillingsgrupper i 2011 fordelt på kjønn

Stillingsgrupper Kvinner (antall) Kvinner (%) Menn (antall) Menn (%) Totalt
Ledere Ledere totalt 15 50 15 50 30
 Dir./ass.dir. 1 50 1 50 2
 Avd.sjefer 2 50 2 50 4
 Seksjonsledere 12 50 12 50 24
Rådgivere/spesial-/seniorrådgivere 39 55 32 45 71
Senior- og førstekonsulenter 67 74 24 21 91
Andre stillingsgrupper 120 56 98 44 217
Bemanning totalt 256 58 183 42 439
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Likestillingstall

Kjønnsfordeling totalt
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Stortingets budsjett og regnskap 2011  

Budsjett/regnskap 2011 – sammendrag

Post nr Poster

Budsjett 
2011 (inkl. 
overføringer 
fra 2010)

Regnskap 2011
Avvik 
regnskap/ 
budsjett

Prosentvis 
avvik 
regnskap/
budsjett inkl. 
overføringer

01 Driftsutgifter 754 480 000 709 237 345 45 242 655 6,0

45
Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold (kan overføres) 73 589 000 49 551 403 24 037 598 32,7

70 Tilskudd til stortingsgruppene 142 638 000 143 106 000 –468 000 –0,3

72
Tilskudd til Norsk Nobelinstitutts 
bibliotek 1 400 000 1 400 000 0 0,0

73
Kontingenter internasjonale 
delegasjoner 12 100 000 10 620 848 1 479 152 12,2

 Totalt 984 207 000 913 915 595 70 291 405 7,1

Budsjett/regnskap 2011 – detaljer i post Driftsutgifter

Poster

Budsjett 
2011 (inkl. 
overføringer fra 
2010) Regnskap 2011

Avvik 
regnskap/
budsjett

Prosentvis 
avvik 
regnskap/
budsjett inkl. 
overføringer

0111 Stillinger 211 845 130 209 956 901 1 888 229 0,9
0112 Ekstrahjelp 6 045 000 4 112 643 1 932 357 32,0
0118 Trygder, pensjon 111 527 870 112 104 630 –576 760 –0,5
0119 Godtgjørelse representanter 143 950 000 139 886 106 4 063 894 2,8
 Lønn og godtgjørelser 473 368 000 466 060 281 7 307 719 1,5
0121 Maskiner, inventar, utstyr 16 500 000 6 273 050 10 226 950 62,0
0122 Forbruksmateriell 39 139 000 27 664 541 11 474 459 29,3
0123 Reiseutgifter m.m. 58 193 000 54 142 300 4 050 700 7,0
0124 Kontortjenester 43 575 000 37 066 440 6 508 560 14,9
0125 Konsulenttjenester 39 951 000 26 891 405 13 059 595 32,7
0126 Norske og int. delegasjoner 3 613 000 2 756 952 856 048 23,7
0127 Vedl. og drift av maskiner, 445 000 380 776 64 224 14,4

transportmidler 
0128 Vedlikehold av bygg og anlegg 23 210 000 26 707 610 –3 497 610 –15,1
0129 Bygningers drift, lokalleie 56 486 000 61 293 990 –4 807 990 –8,5
 Varer og tjenester 281 112 000 243 177 064 37 934 936 13,5
 Driftsutgifter 754 480 000 709 237 345 45 242 655 6,0
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