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Den parlamentariske saksbehandlingen

Utvalget som ble nedsatt i 2003 for å 
utrede alternativer til riksretts-
ordningen, avgav sin rapport til 
Presidentskapet 1. juni 2004.

Etter beslutning i Presidentskapet ble 
det gjennomført 4 møtefrie uker i løpet 
av vårsesjonen. Hensikten var å rydde 
plass for at komiteene skulle kunne 
foreta komitéreiser og avholde høringer. 
Det har vært en tendens til at det skaper 
problemer når denne delen av 
komiteenes virksomhet kolliderer med 
møtene i salen. Prøveordningen vil bli 
evaluert våren 2005.

Høstsesjonen
Nyordningen fra året før med 
trontaledebatt før budsjettet legges frem 
og umiddelbar debatt i salen etter 
finanstalen, ble videreført fordi dette ble 
ansett som vellykket. Som vanlig ble 
høstsesjonen preget av budsjett-
behandlingen, og nødvendige politiske 
avklaringer ble gjort på en slik måte at 
den fastsatte fremdriftsplan kunne 
holdes.

En rekke andre saker ble også 
behandlet, blant annet klimakvotelov, 
sprøyteromsordning og friskolelov.

Vårsesjonen
Blant saker som ble behandlet av 
Stortinget i vårsesjonen, kan nevnes 
rovvilt i norsk natur, digitalt bakkenett 
for fjernsyn, representasjonsanlegg for 
regjeringen med statsministerbolig, 
kulturpolitikk frem mot 2014, 
skattereform, salg av Østre Bolærne, 
tomtefeste, salget av SND Invest, ny lov 
og regelverk for Riksrevisjonen, skipsfart 
og maritime næringer, statens eierskap i 
Statkraft SF og nasjonal transportplan. 
Det ble også vedtatt en endring i 
Grunnloven, og det gjaldt § 100 om 
ytringsfrihet.
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Presidentskapet gav i juni 2004 
administrasjonen i oppdrag å forberede 
forslag til tiltak som kunne gi en mer 
rasjonell flyt i saksbehandlingen i 
komiteene og i Stortinget. 

En arbeidsgruppe i Det konstitusjonelle 
kontor iverksatte tiltak som i hovedsak 
går ut på å innskjerpe og formalisere 
den praksis som skal følges når det 
fastsettes fremdriftplaner for sakene som 
behandles i Stortinget. En ville også få 
en mer aktiv oppfølging og kontroll 
med arbeidsplanen fra Presidentskapets 
side. Det arbeides videre med å få satt i 
verk forskjellige tiltak i 2005.

Presidentskapet har også iverksatt 
planlegging av nødvendige endringer i 
stortingssalen i forbindelse med 
økningen av antall representanter fra 
165 til 169 ved valget i 2005. 

Dessuten er det nedsatt to utvalg som 
skal vurdere henholdsvis 
komitéstrukturen og spørreinstituttet.

Stortinget vedtok i 
2004 en endring i 
Grunnloven, som 
gjaldt § 100 om 
ytringsfrihet. 
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Internasjonale besøk
Stortinget mottok offisielle besøk fra 
Ungarn, Kina og Danmark. Stortingets 
president var i 2004 vert for det årlige 
nordiske parlamentspresidentmøtet.
 
Stortingets president gjennomførte 
offisielle besøk til Island, Kroatia, Kina/
Mongolia og Tyskland. Bredt 
sammensatte parlamentarikerdelegasjon
er ledsaget Stortingspresidenten under 
disse besøkene. Dessuten avla 
Stortingets president et arbeidsbesøk 
(med full offisiell profil) i Bosnia-
Hercegovina. Visepresident Lønning 

deltok under åpningen av den nye 
parlamentsbygningen i Skottland. 
Odelstingspresident Ågot Valle deltok 
på Tynwald Ceremony på Isle of 
Man. Utenrikskomiteens leder deltok 
under 17. mai-feiringen i Chicago. 
Stortingsrepresentantene Eirin Faldet og 
Kari Lise Holmberg representerte 
Stortinget under den årlige Kieler 
Woche i Tyskland. 

Arbeidsbesøk/Studiebesøk 
Stortinget mottar et stort antall 
utenlandske delegasjoner til 

arbeidsbesøk hvert eneste år. De fleste 
grupper som inviteres gjennom 
Utenriksdepartementets besøksprogram, 
får også orienteringer og møter i 
Stortinget. En del grupper kommer 
dessuten på besøk etter anmodning fra 
utenlandske ambassader. Dette gjelder 
blant annet komiteer fra andre lands 
parlamenter. 

Videre har Nordisk Råds delegasjon 
vært vertskap for en gruppe 
parlamentarikere fra Kenyas parlament, 
Polens parlament og for presidiet fra 
parlamentet i Schleswig-Holstein.

Internasjonal virksomhet
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Demokratistøtte-tiltak
Stortinget tok imot parlamentariske 
delegasjoner fra parlamentet i Kenya og 
parlamentet i Bosnia-Hercegovina. De 
besøkende mottok praktisk innføring i 
Stortingets arbeid og det norske 
demokratiske systemets virkemåte. 
Stortinget har innledet et samarbeid 
med UD om gjenoppbygging av den 
ødelagte møtesalen i parlamentet i 
Sarajevo. Stortingets president tar sikte 
på å innvie den nye salen i 2005.

Gjennom Nordisk Råds utvekslings-
program var en gruppe parlamentarikere 
fra Russland på arbeidsseminar i 
Stortinget om demokratibygging.

Virksomheten i faste 
internasjonale delegasjoner

Nordisk Råd
I 2004 har Sverige hatt formannskapet i 
Nordisk Råd, og riksdagsledamot 
Gabriel Romanus har vært president. 

Nordisk Råd hadde et temamøte i april 
i Helsingfors om Den nordlige 
dimensjon i et utvidet Europa. Seks 
temaer ble drøftet: En kunnskaps-
basert region, Sosial og økonomisk 
utvikling, Folkehelse og livskvalitet, 
Industriutvikling, Miljøsamarbeid og 
Menneskehandel. Rådets sesjon ble 
holdt i oktober i Stockholm. Det 
viktigste temaet var fjerning av hind-
ringer for nordiske medborgere ved 
flytting mellom og arbeid i de nordiske 
land. 

Regjeringssamarbeidet i Nordisk 
Ministerråd ble ledet av Island, som 
hadde formann skapet. Nordisk Råd har 
dessuten holdt møter for utvalg, 
presidium og kontrollkomité i Island, 
Finland, Norge, Åland og Sverige. 
Delegasjonens 20 medlemmer har 
deltatt på de ovennevnte møter. 
Delegasjonen har holdt et møte med de 
frivillige organisasjoner. Nordisk Råd 
har samarbeidsavtale med Baltisk 
parlamentarisk forsamling og nære 
kontakter med det russiske parlament, 

samt de regionale parlamentene i 
nordvestre Russland. Delegasjonens 
medlemmer deltar på en rekke møter og 
seminarer i disse områdene. Nordisk 
Råd og delegasjonen er aktiv i arbeidet 
med EUs nordlige dimensjon. 
Delegasjonen har tette kontakter med 
Samisk parlamentarisk råd. Medlem-
mene har også deltatt på flere møter og 
konferanser i de nordiske land og har 
representert Nordisk Råd i andre land. 
Delegasjonen har egen informasjons- og 
kontaktvirksomhet. Dele gasjonen deltar 
i styrene i Nordisk informasjonskontor i 
Arendal og i Alta. (Se også: Stortingets 
Doku ment nr. 20 (2003-2004) og 
www.norden.org.)

NATOs  parlamentarikerforsamling
Stortingets delegasjon til NATO PA var 
vert for to arrangementer i Norge i 
2004: Den faste komité i Oslo i mars og 
en nordområdekonferanse i Longyear-
byen i august. Nordområdespørsmål ble 
dermed satt høyt på Forsamlingens 
dagsorden, spesielt i komiteen for 
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vitenskap og teknologi, som skal arbeide 
videre med dette i 2005.

Under den årlige sesjonen i Venezia i 
november deltok NATOs general-
sekretær Scheffer og hele NATOs Råd. 
Fungerende delegasjonsleder Jon 
Lilletun tok til orde for å trekke 
Ukraina og Serbia-Montenegro 
nærmere transatlantiske samarbeids-
strukturer, sistnevnte parallelt med press 
for å sikre bedre samarbeid med 
krigsforbryterdomstolen.

I Venezia ble for øvrig Jan Tore Sanner 
valgt som nestleder for politisk komité, 
mens Jon Lilletun ble valgt til leder for 
underkomiteen for godt styresett under 
komiteen for sivile sikkerhetsaspekter.
Delegasjonslederen deltok på 
Transatlantisk parlamentarisk forum i 
Washington DC i desember, og tok 
deretter et initiativ til å styrke forumet 
som politisk møteplass mellom 
europeiske og amerikanske politikere.
Delegasjonen avsluttet året med 
valgobservasjon under siste valgomgang 

i Ukraina 26. desember, der 
opposisjonskandidaten Viktor 
Jusjtsjenko vant presidentvalget.

Europarådets    
parlamentarikerforsamling
2004 bekreftet Europarådets sentrale 
stilling i arbeidet for demokrati og 
menneskerettigheter. Europarådet teller 
nå 46 medlemsland. Ikke minst de nye 
medlemslandene ser på forsamlingen 
som en særdeles viktig arena og legger 
stor vekt på sin deltakelse og oppfølging 
av medlemskapsforpliktelsene. 2004 var 
preget av en rekke dagsaktuelle saker. 
Kampen mot terrorisme stod naturlig 
nok meget sentralt. Overvåking av med-
lemskapsforpliktelsene til de nye 
medlemslandene var en annen viktig 
oppgave. Forsamlingen drøftet blant 
annet situasjonen i Kosovo, Bosnia-
Hercegovina, Armenia, Aserbajdsjan og 
Ukraina. Det ble vedtatt å avslutte over-
våkning av medlemskapsforpliktelsene 
til Tyrkia. Situasjonen i Hviterussland 
ble diskutert i april på grunnlag av 

rapporter om undertrykking av pressen 
og forsvinninger. Utviklingen og 
menneskerettighetenes stilling i 
Tsjetsjenia sto også sentralt, og det ble 
under høstsesjonen besluttet å avholde 
et rundebord om situasjonen. 
Minoriteters stilling, migrasjon og 
asylspørsmål, menneskehandel og 
reform av domstolen var andre viktige 
tema. En begynte diskusjonene om et 
tredje toppmøte i 2005. 

Monaco ble tatt opp som det 46. 
medlemsland, og Terry Davis fra 
Storbritannia ble valgt som Europa-
rådets nye generalsekretær. Norge hadde 
formannskapet i Europarådets Minister-
komité fra mai til november, og i den 
forbindelse var det derfor Stortinget 
som inviterte Europarådsparlamen-
tarikerne til møte i Standing Committee 
og byrået i Oslo 7. og 8. september. I 
lys av det norske formannskapet talte 
statsminister Bondevik til forsamlingen 
i juni. Utenriksminister Jan Petersen 
redegjorde både i juni og oktober for 
arbeidet i Ministerkomiteen. En rekke 
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sentrale politikere talte for øvrig i for-
samlingen i 2004, og man merket seg at 
President Saakashvilis første inter-
nasjonale opptreden etter valget i 
Georgia fant sted i forsamlingen i 
januar. 

Delegasjonen deltok på de fire del-
sesjonene i Strasbourg. Delegasjons-
medlemmene deltok også jevnlig på 
ulike komitémøter. Flere av delegasjons-
medlemmene deltok i tillegg i 
valgobservasjoner.

OSSEs  parlamentarikerforsamling 
(OSSE PA) er engasjert i et bredt felt 
av aktiviteter med hovedvekt på 
valgobservasjon i Sentral-, Sørøst- 
og Øst-Europa. I 2004 observerte 
delegasjonen valg i følgende land: 
Georgia, Kasakhstan, Hviterussland og 
USA. Sistnevnte valgobservasjon fikk 
mye presse i Norge og skapte mye blest 
om OSSE PAs øvrige engasjement, 
særlig valgobservasjoner i Øst-Europa. 
Delegasjonen har også deltatt på 

konferanse om fremmedfrykt i Brussel 
og parlamentarisk konferanse i Sofia.

For øvrig har delegasjonen deltatt i 
OSSE PAs Vintermøte i Wien i februar 
og den årlige sesjonen i Edinburgh i 
juli, der særlig likestillingsspørsmål var 
satt på dagsordenen. I Edinburgh fikk 
OSSE PA for første gang en farget 
president: demokraten Alcee Hastings 
fra USA.
 
Under den faste komité på Rhodos i 
september ble menneskesmugling og 
handel med kvinner belyst. 
Delegasjonslederen la avslutningsvis 
frem en presentasjon om den 
kommende subregionale konferanse om 
nordområdene i Tromsø i 2005, som 
kommer til å dominere delegasjonens 
arbeid neste år.

VEU(Vestunionen)s   
parlamentarikerforsamling
Utviklingen av en europeisk sikkerhets- 
og forsvarspolitikk i EU (ESDP) sto 

sentralt i Vestunionens parlamentarikerf
orsamlings arbeid også i 2004. 
Forsamlingen ønsket EUs forfatnings-
traktat velkommen som et stort 
sikkerhetspolitisk fremskritt, men 
fremhevet at den modifiserte Brussel-
traktaten likevel vil måtte være en 
nødvendig del av det europeiske 
sikkerhetspolitiske oppsett fremover. 
Forsamlingen utarbeidet ellers innspill 
vedrørende både nasjonale parlamenters 
rolle i ESDP, en ny europeisk forsvars-
politikk og Europas rolle i sikkerhets-
politikken, inkludert forholdet til 
NATO. Forsamlingen drøftet også 
europeisk forsvarsteknologisk samarbeid 
og transatlantiske forbindelser. 
Situasjonen på Balkan og i Sør-
Kaukasus var andre tema, og 
utfordringene knyttet til operasjon-
alisering av EDA (European Defence 
Agency) ble debattert. Forsamlingens 
anbefaling til rådet understreker at 
tredjelands, herunder Norges, interesser 
må ivaretas fullt ut. Spørsmålet om 
norsk deltakelse i fremtidig europeisk 
forsvarsmateriellsamarbeid var et 
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hovedanliggende i innleggene til den 
norske delegasjonen.

Den norske delegasjonen deltok ellers i 
debatten om hvordan man med det nye 
sikkerhetspolitiske oppsettet kan 
opprettholde en bredt sammensatt 
forsamling som kan utøve parlamen-
tarisk kontroll. Det var tverrpolitisk 
enighet i delegasjonen om å arbeide for 
å bevare Norges rettigheter som assosiert 
medlem av VEU. Forsamlingens 
fremtid er imidlertid usikker, siden 
VEUs operative oppgaver er blitt 
overført til EU. Hovedsesjonene fant 
som vanlig sted i juni og desember. De 
fem faste medlemmene av delegasjonen 
var også med på ulike komitémøter i 
løpet av året, mens varamedlemmene 
kun deltar under hovedsesjonene.

IPU (Den Interparlamentariske 
Union)
I 2004 ble hovedsesjonen arrangert i 
Mexico City i april. Hovedtemaene var 
følgende:

� Fremme av internasjonal forsoning, 
bistand med å bringe stabilitet til 
konfliktregioner og postkonflikt 
gjenoppbygging

� Arbeidet for et rimelig forhold for 
internasjonal handel: Handel med 
landbruksprodukter og tilgang til de 
viktigste medisinene

� Arbeidet med å fremme 
parlamentarisk demokrati for å sikre 
menneskerettighetene og oppmuntre 
til forsoning mellom folkegrupper 
og partnerskap mellom nasjoner. 

I tillegg ble det avholdt to paneldebatter 
under sesjonen. Det ene temaet var 
Menneskerettigheter: Et offer i 
kampen mot terrorisme. Den andre 
debatten hadde temaet Kommersiell 
seksuell utnyttelse av barn. Noen av 
medlemmene i den norske delegasjonen 
deltok også aktivt under kvinnemøtet, 
der debatten dreide seg om kvinners 
rolle i forbindelse med freds- og 
forsoningsprosesser og i gjenoppbygging 
etter konflikt. Fra norsk side ble særlig 
forholdene for kvinner i Burma tatt 

opp. Stortinget var under hovedsesjonen 
representert med seks representanter, de 
fire faste og to til. 

Under høstsesjonen i Genève behandlet 
man en resolusjon om parlamentenes 
rolle i styrkingen av de multilaterale 
mekanismene for ikke-spredning og 
nedrustning i lys av de nye sikkerhets-
utfordringene. Videre behandlet man en 
resolusjon om biomangfold, og en 
annen som gjaldt evaluering av Beijing 
+10 (Beijing Plattform for Action) fra et 
parlamentarisk perspektiv. Situasjonen i 
Irak ble behandlet som hastesak, og en 
resolusjon ble vedtatt. Det ble avholdt 
en paneldebatt om humanitærrett.

Under høstsesjonen deltok tre av de fire 
faste delegasjonsmedlemmene fra 
Stortinget. 

Parlamentarikerdelegasjonen til 
EFTA og EØS
Det var seks møter i EFTA/EØS-
parlamentarikerkomiteene (seks norske 
medlemmer samt varamedlemmer) i 
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2004. I tilknytning til disse møtene var 
det to fellesmøter med Europa-
parlamentets delegasjon til EØS og to 
møter med EFTA-ministrene. Tema for 
møtene var i hovedsak knyttet til EØS-
avtalen, utvidelsen av EU og 
virkningene for EØS-avtalen, og EFTAs 
forbindelser med ”tredjeland”, det vil si 
land EFTA har avtaler eller erklæringer 
om frihandel med. 

I tillegg deltok delegasjonen på en bredt 
anlagt EFTA-konferanse i Reykjavik, 
hvor temaet var EØS og EFTA i et nytt 
Europa. Delegasjonens leder og 
nestleder har i løpet av året også deltatt 
på EFTA-parlamentarikerkomiteenes to 
besøk til hhv de tre baltiske land og til 
Romania og Bulgaria. Følgende fire 
resolusjoner er vedtatt i den felles 
parlamentarikerkomiteen for EØS:

� The Annual Report on the 
Functioning of the EEA Agreement 
in 2003

� Towards participatory democracy: 
the role of local and regional 

authorities in the EU and the  EEA
� The Internal Market Strategy 2003-

2006 and the EEA
� The decision shaping within the 

EEA and the role of the 
parliamentarians

Delegasjonen for forbindelser med
Europaparlamentet
Det avholdes et årlig møte i den 
bilaterale komiteen for kontakter med 
Europaparlamentet, vekselvis i Norge 
og i et EU-land. I 2004 fant dette møtet 
sted i Oslo 18.-19. februar. Den norske 
delegasjonen har 12 medlemmer fra 
utenrikskomiteen.

Temaene for møtet var: Det større 
europeiske området (”Wider Europe”), 
EUs nordlige dimensjon og den andre 
handlingsplanen, forbindelser mellom 
Norge og Russland og EU og Russland, 
arbeidet med EUs forfatningstraktat, 
utvidelsen av EU og EØS – 
ratifikasjonsprosessen og fri bevegelse av 
personer, fiskeri- og energipolitikk i 
Norge og EU.

Annen internasjonal 
virksomhet

Internasjonale konferanser
Stortinget har hatt representanter i 
mange norske delegasjoner etter invita-
sjon fra Regjeringen. Dette gjelder blant 
annet under FNs generalforsamling i 
New York, UNCTAD XI i Sao Paulo og 
FNs klimakonvensjon i Buenos Aires; 
WTOs parlamentarikerkonferanse i 
Brussel; parlamentarikerforum for 
håndvåpen i Stockholm og forsvars-
politisk konferanse for Balkan i Cetinje, 
Montenegro.

Stortinget var representert på St. 
Petersburgs økonomisk forum i St. 
Petersburg. 

Nordisk Råd arrangerte en 
energikonferanse i Stortinget 9.-10. 
desember 2004 med deltakere fra 
Baltisk Forsamling, Benelux 
Parlamentariske Forsamling, Nordisk 
Råd og de nordiske parlamenter. 
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Nordisk Råd-delegasjonen koordinerer 
også det parlamentariske samarbeid om 
Arktis, Barentsområdet, 
Østersjøområdet og Vest-Norden.

Arktisk parlamentarisk samarbeid
Den arktiske parlamentariske 
samarbeidskomiteen er et motstykke til 
regjeringssamarbeidet i Arktisk Råd. 
Stortinget har et medlem og en 
suppleant i komiteen. I komiteen er det 
repre sen tanter for de nordiske landene, 
Europaparlamentet, Russland, USA, 
Canada og urbefolknings grupper. 

Viktige temaer er klimaendringer i 
Arktis, levevilkår i de arktiske områder, 
Arktisk universitet, bruk av IKT i Arktis 
samt miljø og økonomisk aktivitet i de 
arktiske områder. Medlemmene har 
del tatt på flere møter, konferanser og 
seminarer i komiteens deltakerland. 

I september 2004 ble det holdt en 
arktisk parlamentarisk konferanse på 
Grønland (www.articparl.org). 

Stortingsrepresen-tant Hill-Marta 
Solberg ble valgt til leder for Arktisk 
parlamentarisk komité.

Barentssamarbeidet
Nordisk Råds delegasjon følger opp det 
parlamentariske samarbeid i 
Barentsregionen som ble etablert ved 
konferansen i Alta 1999. I 2001, i 
oktober 2002 og i mars 2004 ble det 
arrangert seminar i henholdsvis Tromsø, 
Petrozavodsk og Piteå for unge 
politikere i Barentsregionen. Det er 
etablert et e-postnettverk. I juni 2005 
arrangerer Stortinget og Nordisk Råd i 
Bodø Det andre Barents parlamen-
tarikermøte. 

Parlamentarisk Østersjøsamarbeid
Til å forberede og følge opp de årlige 
parlamentariske Østersjøkonferanser er 
det etablert en fast parlamentariker-
komité. De nordiske lands parlamenter 
er representert i komiteen ved to 
representanter fra Nordisk Råd. Viktige 

temaer for samarbeidet er miljø-
spørsmål, sikker sjøfart, den nordlige 
dimensjon og det sivile samfunn. I 2004 
hadde Stortinget et medlem av 
parlamentarikerkomiteen, siden 
konferansen fant sted i Bergen (www.
bspc.net). 

Vestnordisk samarbeid
Island, Færøyene og Grønland har siden 
1985 hatt et parlamentarisk samarbeid i 
Vestnordisk Råd. Stortinget har siden 
2003 etablert kontakt med dette 
organet. Stortinget har i 2004 vært 
representert på rådets temakonferanse 
og på rådets årsmøte.
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Annen utadrettet virksomhet

Besøk og omvisninger
Stortinget gav i 2004 omvisninger for 
ca. 30 000 besøkende. Dette er noe mer 
enn foregående år. Skoleelever fra 9.-10. 
klasse på ungdomstrinnet og fra 2.-3. 
trinn i videregående skole utgjorde 
hovedmengden av de besøkende. De 
fleste grupper fra videregående skole 
ønsket seg og fikk besøk av en eller flere 
stortingsrepresentanter. I 2004 ble det 
registrert 41473 besøkende til 
Stortinget. 

Resepsjonen i Akersgaten 21 ble stengt 
fra 18. juni på grunn av ombygging. 

Resepsjonen i Nedre Vollgate 20 ble 
åpnet 16. september, men stengt igjen 
8. november på grunn av få besøkende. 
Nedre Vollgate 20 bemannes etter 
behov – ved for eksempel høringer og 
andre arrangementer. Høsten 2004 ble 
det åpnet en ny resepsjon i 
Akersgaten18, komitéhuset.

Markering av Samefolkets dag
6. februar ble det markert på 
Løvebakken at Samefolkets dag er blitt 
offisiell flaggdag i Norge. Stortings-
president Jørgen Kosmo, sametings-

president Sven-Roald Nystø og 
kommunalminister Erna Solberg holdt 
tale, og Marianne Hirsti sang 
Samefolkets sang på samisk. To 
samiske flagg og det norske ble heist til 
klokkespill fra rådhustårnet.

TV-serien om Stortinget 
10. november begynte sendingen av 
dokumentarserien Stortinget på TV2. 
Gjennom 11 halvtimes programmer ble 
Stortingets arbeid og dagligliv 
presentert. Vel 250 timers opptak var 
gjort av Nordisk Film, som hadde fulgt 
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ansatte og representanter gjennom hele 
stortingsåret 2002-2003. Hensikten var 
å gi folk flest del i litt av det man ikke 
får kjennskap til om Stortinget gjennom 
”ordinære” TV-programmer og andre 
medier. Nordisk Film hadde frie hender 
under arbeidet, og Stortinget har ikke 
hatt i oppgave å godkjenne sendingene.

Seminar, kurs og konferanser for 
eksterne deltakere
Det ble holdt to lærerkurs i 2004:  
22.-24. mars for lærere fra videregående 
skole med 50 deltakere, og 15.-17. 
november for samfunnsfaglærere fra 
både grunnskole og videregående skole 
med 39 deltakere. 

Heretter blir det to kurs i stortings-
kunnskap i året for samfunnsfaglærere 
uansett skoleslag. Kursene inneholder 
forelesninger om Stortingets 
organisasjon og arbeidsformer, 
lovgivning, budsjettarbeid og 
kontrollvirksomhet, grunnlov og 
parlamentarisme, det politiske 

landskapet, medias makt, lobbyisme, 
ungdom og politikk m.v.

Det samarbeidet som Stortingsarkivet 
har etablert med Historisk institutt/
UiO, fortsatte i 2004. To ganger i året 
gis det orientering om Stortingsarkivets 
samlinger som et ledd i et intro-
duksjonskurs for mastergradsstudenter i 
historie. En av komitésekretærene gir 
dessuten studentene en orientering om 
hvordan stortingskomiteene arbeider.

Høsten 2004 var IKT-seksjonen 
arrangør av den 9. IKT-konferansen for 
de nordiske parlamentene. Den holdes 
annethvert år og går på rundgang 
mellom de nordiske land. De ca. 60 
deltakerne var svært godt fornøyd både 
med det faglige programmet og det 
tekniske arrangementet.

Stortingsbiblioteket og Stortingsarkivet 
arrangerte også høsten 2004 seminaret 
Storting, bibliotek og offentlig 
informasjon. Temaet var Stortingets 
arbeid, saksgangen og hvordan finne 

frem i Stortingets publikasjoner. Det 
var 31 deltagere fra bibliotek i hele 
landet. Seminaret ble gjennomført i 
samarbeid med Høgskolen i Oslo.

Stortingsbiblioteket tok imot to 
studenter fra Høgskolen i Oslo i fem 
uker hver som et ledd i bibliotekstudiet. 
60 bibliotekstudenter fikk omvisning og 
orientering om Stortingets arbeid og om 
bibliotekets virksomhet.

Biblioteket stiller samlinger og 
kompetanse til disposisjon for eksterne 
som søker informasjon om Stortinget, 
Stortingets historie, om nåværende og 
tidligere representanter og liknende. 
Flere av henvendelsene kom fra personer 
som er i ferd med å skrive biografier 
over nåværende eller tidligere politikere. 

I 2004 var 30 % av referanse-
spørsmålene fra eksterne brukere. Det er 
noe mindre enn året før. 

Bibliotekets mediatektjeneste har gitt 
faglig støtte til Forvaltningstjenesten for 
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departementene (Ft) i forbindelse med 
omlegging av deres tilsvarende tjeneste. 
Mediateket har inngått avtale om å låne 
ut lyd- og videokassetter/DVD til 
departementenes politiske og 
administrative ledelse

Informasjonsseksjonen har deltatt med 
stands på faglig-pedagogiske dager på 
universitetene i Oslo og Bergen, og på 
lærerstevner i Kristiansand, Stavanger, 
Trondheim, Oslo og Sogndal.

Fellesrådet av representanter for 
Storting og vitenskap
Fellesrådet holdt to møter i 2004. Den 
12. februar innledet tre forskere fra 
Arenaprogrammet, Johan P. Olsen, 
John Erik Fossum og Ulf I. Sverdrup 
om Konventet om EUs fremtid – 
flopp eller skillevei?  Den 22. april var 
temaet Hva skjer i bokbransjen?  
Innledere var Trond Andresen fra 
Norsk faglitterær forfatter- og over-
setterforening og Tore Rem fra Institutt 
for britiske og amerikanske studier.

MiniTinget – Stortingets lærings- 
og opplevelsessenter
Arbeidet med lærings- og opplevelses-
senteret er i rute. Stortingets president-
skap vedtok 5. juni 2003 at dette skulle 
opprettes under Wessels plass.

I løpet av vinteren og våren 2004 ble 
det avholdt en intern konkurranse om 
navn på senteret, og navnet 
MiniTinget, foreslått av flere, seiret. 
Videre ble partinavn for fire fiktive 
partier bestemt: Økopartiet, 
Tradisjonspartiet, Uavhengighets-
partiet og Folkepartiet. Sakene som 
deltakerne i rollespillet skal arbeide 
med, ble også bestemt, sterkt inspirert 
av over 300 forslag fra elever som ble 
invitert til å komme med innspill: 
Miljøkomiteen skal arbeide med en sak 
om forvaltningen av rovdyr (ulv) – 
inngjerding av sauer på beite. 
Helsekomiteen skal arbeide med en sak 
om bio- og genteknologi – implantering 
av biobrikke i alle norske borgere for å 
redusere helsekostnadene. Utdannings-
komiteen får en sak om elevlønn i 

videregående skoler. Innvandrings-
komiteen får en sak om innvandrings-
politikk og integrering av fremmed-
kulturelle i det norske samfunnet. 

I etterkant av godkjent saksgang, saker, 
partier og liknende er manuskriptet for 
rollespillet utviklet i samarbeid med 
ansatte i Stortinget og lærere. Flere 
yngre stortingsrepresentanter kom også 
med kommentarer og innspill. I løpet 
av høsten ble det gjort en rekke 
filmopptak, og ca. 110 roller ble spilt 
inn. Senteret skal stå klart til bruk 
høsten 2005. 

Stortingets informasjonshjørne
Alle henvendelser og spørsmål via 
telefon, besøk og e-post til Stortingets 
informasjonshjørne blir registrert og 
kategorisert. De aller fleste henvend-
elsene til Informasjonshjørnet dreide seg 
om fremdrift og beslutninger i politiske 
saker. Mange brukere fikk hjelp til selv 
å finne frem på Stortinget.no. De som 
henvendte seg hyppigst, var journalister, 
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ansatte i kommune- og fylkes-
administrasjon, departementene, 
studenter, elever, lærere, advokater og 
representanter for ulike organisasjoner.

På grunn av støy og vanskelige arbeids-
forhold i forbindelse med ombyggings-
arbeider og aktiviteten på Wessels plass,
stengte Informasjonshjørnet inntil 
videre 2. november 2004.

Informasjonsmateriale 
Den nye hovedbrosjyren Stortinget – 
Norges nasjonalforsamling ble 
ferdigprodusert i 2004, og utgaver på 
engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk 
foreligger nå. En ny folder på norsk er 
også laget. Alle temaark er kommet med 
ny layout og trykket av Hustrykkeriet. 
Vandring på Løvebakken kom i ny 
utgave og hendigere format.

Utstilling til 2005
Stortingsarkivet arbeider med 
utstillingen som skal stå ferdig i 

Historisk sal til 7. juni 2005. Den har 
arbeidstittelen Stortinget og unionen 
med Sverige, og vil ta for seg den 
unionspolitiske prosessen fra 1814 til 
1905. Hovedinnholdet i utstillingen vil 
være originale historiske dokumenter, 
de fleste fra Stortingets egne samlinger. 
En vil også låne dokumenter, 
billedmateriale og gjenstander fra andre 
arkiv og museer i og utenfor Norge for å 
gi et mer nyansert og interessevekkende 
bilde. For å nå frem til et større 
publikum enn dem som kan få adgang 
til utstillingen i Historisk sal, tar en også 
sikte på en versjon av utstillingen på 
internett.
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Internt rettede tiltak

roms leiligheter i sameiet Ovenbakken 
1-11 på Østerås. Det er i samme 
periode innkjøpt en fireroms leilighet i 
Smestaddammen borettslag, hvor 
Stortinget har flere leiligheter fra før.

Større gjennomførte prosjekter nevnes:

� Installasjon av bredbåndsforbindelse 
og IP-telefoni i 121 tjenesteboliger

� Total rehabilitering av 22 baderom i 
Hoffsveien 47/49

I tillegg er det utført en rekke vedlike-
holdsarbeider i form av maler-, snekker-, 

rørlegger- og elektrikerarbeider. Det ble 
også skiftet ut en del ukurante møbler 
og gardiner og gjennomført hovedvask 
av 38 leiligheter. 

Stortingets lønnskommisjon
Forvaltningsavdelingen har 
sekretærfunksjonen for lønns-
kommisjonen, som, med Stortingets 
samtykke, fastsetter den årlige 
godtgjørelsen til representantene og 
Regjeringens medlemmer. 
Kommisjonen la i 2004 frem sin 9. 
innstilling. 

Boligkomiteen og Stortingets 
leiligheter
Boligkomiteen består av seks stortings-
representanter valgt av Presidentskapet 
for perioden 2001 til 2005. Komiteens 
arbeidsfelt består i hovedsak i å fordele 
leiligheter blant stortingsrepresentantene. 
Det ble i løpet av året avholdt tre møter.  

Stortinget disponerer 138 leiligheter til 
innkvartering av utenbys representanter, 
det vil si representanter som har sitt 
faste bosted mer enn 40 km i luftlinje 
fra Stortinget. Stortingets administ-
rasjon har i løpet av 2004 solgt to fire-
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Stortinget vedtok godtgjørelser i overens-
stemmelse med innstillingen. 

Etter endringer i Lønnskommisjonens 
sammensetning i 2004 har den følgende 
medlemmer for perioden 2004-2008:
Riksmeklingsmann Reidar Webster, 
leder; Professor Fredrik Engelstad;
Lagmann Berit Fosheim. (Lagdommer 
Regine Ramm Bjerke er midlertidig 
oppnevnt for Berit Fosheim.)

Økonomiforvaltning
Stortingets administrasjon har i løpet av 
året utarbeidet nye regler for egen 
økonomiforvaltning, og 9. desember 
vedtok Presidentskapet ny Hoved-
instruks for økonomiforvaltningen i 
Stortinget. 

Stortingets direktør fastsatte 13. 
desember Utfyllende regler, som i 
løpet av 2005 vil bli supplert med 
vedlegg blant annet om kassasjon og en 
veileder for anskaffelser. Statens regel-
verk ligger til grunn for den løsning 

Stortinget har valgt. For å effektivisere 
bilagshåndteringen har Stortinget 
anskaffet og testet ut et system for 
elektronisk fakturabehandling. Systemet 
virker lovende og vil bli innført i full 
skala i løpet av første kvartal 2005.

Likestilling
I samsvar med likestillingsloven skal det 
redegjøres for likestillingsarbeidet enten 
i lovpålagte årsberetninger eller i 
årsbudsjettet. Det fremgår at 
redegjørelsen skal gi en ”systematisk 
beskrivelse av forhold som er 
relevante for å vurdere graden av 
likestilling mellom kvinner og 
menn”. Det skal også redegjøres for 
igangsatte og planlagte tiltak.

Stortingets administrasjon har i samråd 
med organisasjonene lagt til grunn 
Likestillingslovens bestemmelser og 
Hovedavtalens § 21 om Likestilling. I 
tilpasningsavtalen til § 21 er det tatt inn 
følgende: ”Det vil fortsatt være en 
prioritert oppgave ved nyrekrutter-

ing å skape bedre balanse i 
seksjoner hvor ett av kjønnene er 
underrepresentert”.  Det er fremdeles 
seksjoner i administrasjonen som er 
sterkt kvinne- eller mannsdominerte. 
Selv om det har vært en bevisst 
holdning gjennom mange år for å skape 
bedre kjønnsbalanse ved nyrekruttering 
og intern rekruttering, har det ikke 
lyktes fullt ut. Dette vil fortsatt være en 
prioritert oppgave. Etter partenes syn 
har det hittil ikke vært behov for 
spesielle tiltak i lønnspolitikken for å 
oppnå likelønn mellom kjønnene.
(Se ”Tall som teller” for likestillingstall.) 

Opplæring for representanter 
og ansatte

Språkkurs og andre kurs fra 
personalseksjonen

� Det ble gjennomført et internt 4-
dagers skreddersydd engelskkurs for 
åtte representanter i januar. 
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� 25 representanter benyttet seg av 
tilbudet om en-til-en-undervisning i 
engelsk, tysk, fransk eller spansk i 
løpet av året.

� I sommerferieperioden deltok 18 
representanter på individuelle 
språkkurs i England, Frankrike, 
Spania og Tyskland. Det ble i tillegg 
arrangert gruppekurs i engelsk i 
Cardiff med ni deltakere og i York 
med syv deltakere.

� De faste interne språkkursene for 
ansatte, med to undervisningstimer 
per uke, hadde totalt ca. 25 
deltakere. 

� En tverrfaglig gruppe med ansatte 
deltok på et intensivt 4-dagers 
franskkurs i september. 

� Betjentseksjonens omvisergruppe 
deltok på et skreddersydd 
engelskkurs i oktober.

� I mars ble det arrangert et kurs i 
nynorsk for 10 av partigruppenes 
ansatte.

� Det ble arrangert et 2-dagers kurs i 
presentasjonsteknikk for 10 ansatte i 
september.

� Førstelinjetjenesten, med i alt ca. 75 
medarbeidere, deltok på et internt 
kurs i takling av vanskelige 
henvendelser i februar. 

� I januar ble det arrangert et internt 
seminar om blant annet den 
parlamentariske prosessen, med 
deltakere både fra partigruppenes 
politiske rådgivere (som var 
hovedmålgruppen) og fra 
interesserte i administrasjonen. 

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

Kurs i elektronisk informasjonssøk 
og bruk av Løveporten 
Alle nye politiske rådgivere har i tillegg 
fått tilbud fra Stortingsbiblioteket om et 
spesialtilpasset kurs i elektronisk 
informasjonssøking. Bibliotekets strategi 
består i å tilrettelegge og tilby opplæring 
slik at den enkelte bruker kan gjøre seg 
nytte av tjenestene på egen hånd. I 2004 
var opplæringen konsentrert om 

Løveporten, spesielt bruk av tjenesten 
for nyhetsovervåking og bruk av utvidet 
søk. Lokale redaktører har fått 
opplæring i publiseringsfunksjonen.

IKT-opplæring
I 2004 har kursvirksomheten på IKT-
området vært en del mindre enn 
tidligere år. Antall tilbudte kurs har ikke 
vært så forskjellig fra normalen, men det 
virker som om det er blitt vanskelig å 
prioritere den tradisjonelle klasseromsu
ndervisningen. IKT-seksjonen har 
derfor tilbudt interaktiv opplæring, som 
kan tas på kontoret, hjemme eller hvor 
som helst der det er tilgang til PC. I 
tillegg er representantene tilbudt en-til-
en-opplæring med egen instruktør.

Grunnutdanning i brannberedskap
I løpet av 2004 utdannet Sikkerhets-
seksjonen i alt 25 medarbeidere til lette 
røykdykkere i forbindelse med strategi-
plan for Stortingets brannberedskap. I 
den forbindelse ble også stortings-
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representantene og administrasjonens 
ansatte gitt grunnutdanning i 
brannberedskap og rømningsveier i 
henhold til lovverket

Stortinget som IA-bedrift

Om avtalen
I samsvar med Presidentskapets vedtak 
ble Stortingets administrasjon tilknyttet 
Avtalen om et mer inkluderende 
arbeidsliv som er inngått mellom 
regjeringen og partene i arbeidslivet. 
Avtalen ble gjort gjeldende fra 1. mai 
2004. Formålet med avtalen er å få til et 
mer inkluderende arbeidsliv til beste for 
den enkelte arbeidstaker, arbeidsplassen 
og samfunnet. 

Avtalens operative mål er tredelt:

� Redusere sykefraværet med 20 % for 
avtaleperioden 2001 – 2005 

� Tilsette flere arbeidstakere med 
redusert funksjonsevne

� Motvirke tidlig pensjonering
I samsvar med avtalens bestemmelser og 
i samråd med de ansattes organisasjoner 
har administrasjonen utarbeidet 
følgende delmål til de ovennevnte 
hovedmålene:

� Administrasjonens mål er å holde 
sykefraværet under 5 % på årsbasis 
for Stortingets ansatte. Det blir lagt 
stor vekt på kvalitativ oppfølging av 
sykmeldte for å forebygge langtids-
fravær. Oppfølgingen skjer i dialog 
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

� Hvis en arbeidstaker i Stortinget blir 
hemmet i sitt yrke som følge av 
ulykke, sykdom, slitasje eller 
liknende, vil administrasjonen så 
langt det er mulig, iverksette 
nødvendige tiltak for at arbeids-
takeren skal kunne opprettholde sitt 
arbeidsforhold, jf. § 13 i AML.

� Administrasjonen vil legge til rette 
for tiltak for å motvirke tidlig 
pensjonering. Det er en målsetting 
at ingen skal fratre med full pensjon 
før fylte 65 år.

Informasjon om IA 
Administrasjonen utarbeidet skriftlige 
retningslinjer for oppfølging av 
sykmeldte, som ble sendt alle ansatte i 
forkant av avtalens iverksettingsdato. I 
tillegg gav bedriftshelsetjenesten en 
nærmere orientering og utdyping av 
retningslinjene for samtlige seksjoner/
avdelinger. I løpet av høsten ble det 
arrangert dagseminar om Den viktige 
samtalen som et ledd i oppfølgings-
arbeidet i regi av Arbeidslivssenteret, og 
alle ledere, tillitsvalgte og hoved-
verneombudet deltok.

Seniorundersøkelse/seniortiltak
Seniorbegrepet er i Stortingets 
administrasjon knyttet til aldersgruppen 
55 år og oppover. Gruppen utgjør ca. 
1/3 av alle ansatte. 

Seniorundersøkelsen ble gjennomført 
høsten 2003. Bakgrunnen for 
undersøkelsen var et ønske om å vurdere 
innføring av seniorpolitiske tiltak for 
ansatte i Stortingets administrasjon. 
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Dette var basert på den grunnleggende 
holdning at seniormedarbeidere 
representerer verdifulle ressurser som 
Stortinget trenger, og at eventuelle 
seniortiltak skal legge til rette for å 
motvirke tidlig pensjonering.

Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at 
de aller fleste trives og er fornøyd med 
arbeidet sitt. Resultatene viser først og 
fremst at seniorene har forskjellige 
ønsker og behov, og at det er vanskelig å 
finne frem til ett eller noen få tiltak som 
passer for alle. Det er derfor nødvendig 
å ha et bredere spekter av tiltak som gir 
nødvendig handlingsrom for å legge 
forholdene til rette ut fra den enkeltes 
og Stortingets konkrete behov. 

Ved utgangen av 2004 har fire personer 
fått innvilget seniortiltak.

Måloppnåelse
I 2004 er sykefraværet 4,5 % og  
gjennomsnittlig pensjoneringsalder   
65 år (Se også ”Tall som teller”).

Stortinget som 
overgangsarbeidsplass 
Det ble gjort avtale med Fontenehuset 
om Stortinget som overgangsarbeids-
plass for to personer i seks måneder 
hver. Den første begynte i Hustrykkeriet 
i oktober. Fontenehuset er et klubbhus 
for folk med en psykiatrisk sykdoms-
historie, med det formål å støtte 
medlemmene til å komme tilbake til 
arbeid eller studier. Styret i 
Fontenehuset rekrutterer arbeidsplasser 
til ordningen. Gode interne 
forberedelser og informasjonsmøter 
mellom Fontenehuset og Hustrykkeriet 
bidro til at man ved årsskiftet kunne se 
tilbake på en meget vellykket første 
periode av arbeidsforholdet.

Utredning

Utredningsseksjonen har videreført 
evalueringsprosessen fra 2003 i form av 
oppfølgingssamtaler med de politiske 
gruppesekretariatene og gjennom 
utarbeidelse av en kvalitetsmanual for 

utredningsarbeidet. Antall oppdrag har 
vist en viss oppgang i 2004. Virksom-
heten holder seg relativt stabilt på rundt 
300 oppdrag i året.

Bibliotektjenesten

I forbindelse med ombyggingen av 
stortingskvartalet har biblioteket måttet 
flytte rundt på store deler av 
samlingene. Til tross for mye byggestøy 
i perioder og manglende lesesal fra 
sommeren av vises dette i liten grad på 
tallene som gjelder utlån og antall 
henvendelser.  (Se ”Tall som teller”.)

Kunsten i Stortinget

Komitéhuset står i en særstilling i 
Stortinget når det gjelder kunstnerisk 
utsmykning. En samlet utsmyknings-
plan for huset ble vedtatt av Stortingets 
presidentskap 15. mai 2003 og 
gjennomført i 2004, med unntak av et 
par verk som kommer på plass først i 
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2005. Svært mye av kunsten som er 
anskaffet spesielt til komitéhuset, er 
verk av utenlandske kunstnere, det 
meste nokså moderne. Stortinget har 
fulgt de veiledende satsene fra 
Utsmykningsfondet for offentlige bygg i 
budsjetteringen av utsmykningen i 
forhold til byggekostnadene.

En del av verkene i komitéhuset er 
flyttet over fra andre deler av Stortingets 
bygningsmasse. En plan for utsmykning 
av de andre byggene – stortings-
bygningen og stortingskvartalet med 
tilhørende tunneler – ble godkjent av 
Presidentskapet 5. februar 2004. 
Gjennomføringen av denne planen er 
tilpasset ferdiggjøringen av bygge-
virksomheten i de aktuelle områdene.
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IKT og informasjonsfl yt

– ikke minst – mye ny kompetanse. Det 
gjelder både blant prosjektmed-
arbeiderne og blant alle som har lært å 
ta i bruk de løsningene som prosjektet 
har frembrakt i løpet av vel tre år. Det 
er også registrert en betydelig nedgang i 
returpapir etter overgangen til mer bruk 
av elektronikk i produksjon og 
distribusjon av post og dokumenter. 

Lagånd preget arbeidet i hele prosjektet. 
100 interne medarbeidere og seks 
eksterne konsulenter hadde arbeidet til 
sammen 7350 timer bare i møter i 
prosjektperioden. Det tilsvarer 300 fulle 

døgn. Til hele VIS-prosjektet gikk det 
ikke med større beløp enn enkelte andre 
parlamenter har brukt på forprosjektene 
til storsatsinger det går an å sammen-
ligne med. 

Strategier for informasjon og IKT 
I januar 2004 tok Stortingets 
presidentskap initiativ til arbeidet med 
nye strategier for informasjon og IKT 
(informasjons- og kommunikasjons-
teknologi) for 2005-2008. I mars 
vedtok de hovedmålsetninger for 
arbeidet, innenfor tre hovedområder. 

VIS-prosjektet formelt avsluttet
19. februar markerte Stortingets 
administrasjon avslutningen på det store 
prosjektet VIS – Videreutvikling av 
Informasjonssystemene i Stortinget. 
Utviklingen fortsatte, men som prosjekt 
var arbeidet ferdig og det videre ansvaret 
plassert i linjen. 

De praktiske resultatene er synlige 
gjennom Løveporten med partiportaler, 
bedre flyt i trykkeprosessen for 
dokumenter, enhetlige postrutiner og 
elektronisk postjournal, ett felles 
personregister til alle interne formål, og 
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Disse er den utadrettede informasjons-
virksomheten, støtte til og forenkling av 
den parlamentariske arbeidsprosessen og 
effektivisering av de administrative 
oppgavene. 

Partigruppene, komitésekretærene og 
avdelingene i administrasjonen ble 
konsultert om behov og innspill, og i 
juni vedtok Stortingets presidentskap at 
arbeidet skulle konsentreres innenfor 
følgende handlingsområder:

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

2. Videreutvikle Stortinget.no 
(internett) og blant annet øke 
tilgjengeligheten for brukere med 
særskilte behov

3. Tilrettelegge øvrig ekstern 
informasjonsvirksomhet overfor 
ulike målgrupper

4. Videreutvikle Løveporten (intranett) 
og avklare bruken av den

5. Utvikle og forbedre mobile 
løsninger for bruk internt i 

Stortinget, under reiser og ved 
fravær fra Stortinget

6. Anskaffe og revidere systemløsninger 
7. Tilrettelegge for bruk av daglig 

dokumentlager i komiteer og 
partigrupper

8. Tilrettelegge for bedret produksjon, 
dokumentflyt og publisering av 
stortingsdokumenter

Åtte arbeidsgrupper ble nedsatt til å 
utarbeide detaljerte handlingsplaner for 
hvert sitt av disse områdene, med 
formulering av mål, tiltak, ressursbehov, 
kritiske forutsetninger, omkostninger og 
tidsplan. En koordineringsgruppe 
vurderte alle planene i sammenheng og 
la frem en bearbeidet oversikt for 
stabsmøtet og direktøren. De endelige 
planene ble godkjent før jul, med noen 
endringer i prioriteringer og tidsbruk. 

Det er avdelingenes og seksjonenes 
ansvar å legge aktivitetene og ressurs-
bruken inn i sine respektive årsplaner og 
budsjetter fra og med 2005. Organiser-
ingen av arbeidet blir dermed et linje-

ansvar, selv om nye arbeidsgrupper blir 
opprettet som prosjektgrupper på tvers 
av enheter for at man skal få med riktig 
kompetanse til det som skal gjøres. En 
koordineringsgruppe skal sørge for den 
overordnede koordineringen og jevnlige 
rapporteringer til stabsmøtet. 

Webutvikling
Web-redaksjonen ble  utvidet med to 
stillinger (i Informasjonsseksjonen). 
Dette har gjort det mulig å starte opp 
nye prosjekter som skal realiseres i løpet 
av 2005. Blant de større prosjektene kan 
følgende nevnes: 

� arbeidet med å utvikle Stortingets 
nettsted for ungdom, Tinget.no 

� ny presentasjon av Stortingets 
databaser over saker, møter og 
personer 

� nytt søk for gjenfinning av 
Stortingets publikasjoner og saker

Presentasjonen og innholdet på 
førstesiden på internett er endret for å 
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oppnå tydeligere formidling av aktuell 
informasjon til eksterne brukere.

Statistikken over bruk av Stortinget.no 
viser en fortsatt jevn økning i bruken av 
nettstedet. 

Ved utgangen av året har Løveporten 
vært i drift i nesten to år, og hoved-
inntrykket er at den er en nyttig intern 
informasjonskanal som benyttes av de 
fleste på huset. 

Det foregår en kontinuerlig forbedring 
av Løveporten – både når det gjelder 
innhold og basis programvare. Arbeidet 
med å oppgradere den tekniske 
løsningen (Web-plattformen), det vil si 
implementering av Eway 3.0, ble startet 
i 2004. 

Året har også vært preget av arbeidet 
med strategier for videreutvikling av 
Løveporten og Stortinget.no som inngår 
i den felles informasjons- og IKT-
strategien for Stortingets administrasjon 
i perioden 2005 til 2008.

Modernisering av IKT-systemer
IKT-seksjonen startet i 2004 arbeidet 
med modernisering av flere av de 
sentrale systemene.  Dette gjelder blant 
annet budsjettoppfølgingssystemet 
STORBOS og saksoppfølgingssystemet 
EPOS. 

Det gamle databasesystemet Sybase 
skiftes ut med Microsoft MS SQL-
server. Samtidig tas utviklingsspråket 
.NET i bruk. Dette er et omfattende 
arbeid, som beslaglegger utviklings-
gruppens ressurser til langt ut i 2005. 
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Bygnings- og driftsmessige tiltak

For å tilrettelegge og motta besøks-
grupper til Stortinget og MiniTinget 
(Stortingets lærings- og opplevelses-
senter) under Wessels plass, ble inn-
gangspartiet mot Akersgaten bygget om. 
Det ble gjort for å ivareta sikkerhets-
kontroll og redusere forstyrrelser for 
kontorbrukere i 1. etasje. 

Rehabilitering av Stortingets fasade  
Stortingets fasader er nedsmusset, og 
det trengs generelt vedlikehold av 
vinduer, beslag og murfasade. Arbeidet 
er omfattende og vil måtte 

Ombygginger i fl øy mot Akersgaten
I forbindelse med flyttingen av 
Stortingets komitévirksomhet til 
Akersgaten 18 ble de tidligere komité-
rommene (med unntak av utenriks-
komiteens) bygget om til cellekontorer. 
Dette medførte også inngrep i en del 
eksisterende kontor. 

I alle kontorene ble IKT-kabling og 
teknisk infrastruktur oppgradert. Om-
fanget av arbeidene gav i denne omgang 
ikke rom for nødvendig oppgradering 
av fløyens ventilasjons-system. Dette vil 
imidlertid gjennomføres senere. 

gjennomføres over flere år. I 2004 ble 
Stortingets sydfasade renset ved hjelp av 
en metode som man etter langvarige 
undersøkelser har funnet å være den 
mest skånsomme for fasaden. 

Dårlige murfuger ble skiftet ut, vinduer 
ble skrapt og malt og beslag og 
nedløpsrør ble skiftet ut. 

I tillegg ble fasaden behandlet med 
kalkvann for å gi den ”værhud” og 
tilføre alkalitet. Metode og materialer 
ble valgt i forståelse med 
Riksantikvaren.
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Innfl ytting i det nye komitéhuset
Årets store aktivitet har vært ferdig-
stillelse av komitéhuset (ca. 4500 m²) 
slik at dette kunne tas i bruk. Hele 
denne flytteprosessen har i 2004 
medført at omkring 300 personer har 
fått nye kontoradresser. På grunn av 
nødvendige, men midlertidige flyttinger 
har seksjonen gjennomført 350-400 
personflyttinger.

Komitéhuset har fått tre høringssaler, 
12 komitérom, kontor til komité-
sekretærer og tekstsenter og en ny 
resepsjon i 1. etasje for besøkende til 
høringer. Den nye restauranten i 6. 
etasje er foreløpig kantine for alle 
Stortingets representanter og ansatte. 
Stortingets nye VIP-rom vil bli tatt i 
bruk til rett formål når ny restaurant 
åpner i Akersgaten 21.

Ombygginger i stortingskvartalet
Etter omfattende rehabiliteringsarbeider 
i Tollbugaten 31 var denne delen av 
stortingskvartalet klart til å tas i bruk i 

mai 2004. For å få til en større plan for 
flyttinger var det nødvendig å gjennom-
føre innflytting før alle detaljene var på 
plass. Dette medførte til dels store 
forstyrrelser for dem som flyttet inn. 

Det resterende arbeidet i stortings-
kvartalet for å få til ny restaurant og nye 
kommunikasjonsakser inneholdt 
omfattende rivearbeid. Dette førte til 
store støv- og støyplager. Arbeidet ble 
gjentatte ganger stoppet av hensyn til 
brukerne av de omliggende kontorene, 
og det måtte iverksettes støybegrens-
ninger. Som en konsekvens måtte store 
deler av arbeidet utføres som natt- og 
helgearbeid. I tillegg har uventede 
problemer med bærekonstruksjoner og 
fundamenteringer ført til store ut-
fordringer for fremdrift og prosjekt-
økonomi.

Stor fl yttejobb også for IKT
IKT-seksjonen har vært tungt involvert 
i de store byggeprosjektene. Innflytting 
i nye bygg har medført utplassering og 

flytting av mer enn 300 PC’er. I tillegg 
er deler av den tekniske infrastrukturen 
skiftet ut i løpet av året. Blant annet er 
det utplassert flere nye skrivere.

Wessels plass – råbygg, park, 
innredning
Med pågående arbeider i ovennevnte 
byggeprosjekter har utfordringen vært å 
koordinere entreprenører med 
forskjellig prosjektansvar og interesser.

Progresjon i råbygget skulle ligge til 
grunn for både innredningsarbeidet i 
MiniTinget (Stortingets lærings- og 
opplevelsessenter) og utvendige arbeider 
med parken. Utfordringer i råbygget  
(på 2500 m² over to plan) har forsinket 
de øvrige prosjektene. 

Kommunale myndigheters interesse for 
parkprosjektet og deres ønsker for 
parkens utforming og innlemming av 
trikketrasé har også påvirket park-
prosjektet og beslaglagt store deler av 
Stortingets byggetekniske ressurser. 
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Målet har hele tiden vært at parken i alt 
vesentlig skal stå ferdig til 7. juni 2005.

Brannmessige utbedringer
Omfattende branntekniske utbedringer 
pågår i hele bygningsmassen. 
Utbedrings- og oppgraderingsbehovet er 
stort. Dette er et arbeid som vil måtte 
gå over flere år. 

I 2004 ble det montert nye branndører, 
nytt brannglass, nye sprinkelanlegg, nytt 
ledelys og markeringslys i deler av byg-
ningen. Brannskiller og seksjoneringer 
er utbedret. Det er montert trykk-
settingsaggregat i trapperom, og 
ventilasjonskanaler og bærekonstruk-
sjoner er brannisolert.

Oppgradert sikkerhet
Stortingets sikkerhetsseksjon gjennom-
førte fra januar 2004 permanent opp-
gradering av adgangskontrollen med 
alminnelig person- og bagasjekontroll 
for besøkende.

Varierte oppdrag for biltjenesten
Svært mange av biltjenestens godt over 
1000 oppdrag innebar både tur og retur. 
Biltjenestens oppdrag er svært varierende 
målt både i tid og avstand. Benyttet tid 
og antall kjørte kilometer står ofte ikke i 
forhold til hverandre på grunn av 
ventetid som er mer eller mindre 
uforutsigbar. Slik sett gir antall oppdrag 
et upresist bilde av biltjenestens faktiske 
virksomhet. (Se ”Tall som teller.)

Stortingets kafeteriaseksjon
Driften av kafeteriaene var i 2004 
preget av rehabiliteringer og utvidelser i 
bygningsmassen. Kafeteriaseksjonen har 
nå ansvaret for drift av 3 spisesteder, 
møtebespisning og drift av automater. I 
tillegg kommer bespisning og servering 
ved spesielle arrangementer, som blant 
annet Holmenkollrennet, byggefester, 
tidligere representanters årlige 
middager, lærermiddagene, Forum for 
tro og verdier, administrasjonens 
jubileer, 17. mai, juletilstelninger i 
avdelingene og gruppene og julelunsjen.

Siden det i byggeperioden kun var 
Kjellerstua som var tilgjengelig til 
tjenestelige arrangementer, ble flere av 
de andre arrangementene flyttet til 6. 
etasje i Tollbugata, hvor de som har 
holdt arrangementet, selv har bestilt mat 
ute eller fra kafeteriaen. 

I første halvår var varmtkjøkkenet i 
Akersgaten 21 stengt, og middagen kom 
fra et av Eurests produksjonskjøkken. 
All varelevering skjedde via garasjen i 
Stortinget og ble fraktet gjennom 
tunnelen. 

I juni stengte kafeteriaen i Akersgaten 
for rehabilitering.

I september åpnet den nye serverings-
enheten i komitéhuset. Til å begynne 
var det litt kaotisk i Stortingets kafeteria 
i lunsjtiden, men det tok ikke lang tid 
før fordelingen mellom dem som spiser 
lunsj i komitéhuset og i Stortingets 
kafeteria, ble slik at det er sitteplasser til 
alle begge steder. Vel 120 personer 
spiser daglig lunsj i komitéhuset.
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Det er fremdeles i lunsjtiden det er stor 
trafikk i kafeteriaene, mens det er 
roligere utover ettermiddagen og 
kvelden. Kafeteriaseksjonen har i 2004 
hatt følgende svært populære temadager: 

� Havets festbord
� Grønnsakbord
� Sildebord

Post- og servicesenteret
Åpningstiden i Post- og servicesenteret 
er kl. 09.00-15.00. I ferieperiodene er 
åpningstiden kl. 10.00-13.00. Det 
kommer stadig positive tilbakemeld-
inger fra brukerne på tjenestetilbudet.

Det var ingen omsetningsøkning i 
2004. Dette kan skyldes at varetilbudet 
ikke er utvidet. Dessuten tilbyr nå Stor-
Oslo Lokaltrafikk abonnementsordning 
for månedskort, og dette har ført til 
redusert salg av reisekort. Kundekretsen 
er stabil, og dette gir jevn omsetning. 
Bestillingstelefonen for omvisninger ble 
flyttet inn i Post- og servicesenteret i 

august 2004, som en midlertidig 
ordning. Lokalavisene fra avisrommet 
ble i den anledning flyttet til 
omdelingssenteret i 3 etasje. Der er 
avisene tilgjengelig hele døgnet.

I september ble nytt billettsystem 
installert via Billettservice, slik at Post- 
og servicesenteret igjen kan tilby 
billetter til en rekke arrangementer. 

Ekstra utfordringer for 
husøkonomene
De store byggeprosjektene som er i gang 
både i og utenfor Stortingets bygnings-
masse, har medført mye ekstra arbeid 
for renholderne i Husøkonomseksjonen. 
Selv om entreprenørene er pålagt å 
foreta byggrenhold i og omkring 
byggeplassen, blir det likevel mye støv 
og smuss i de omkringliggende lokalene 
som er i bruk. Dette er arbeid som er 
utført i tillegg til vanlig daglig renhold 
og i tillegg til hovedrengjøringen som 
gjøres om sommeren. I forbindelse med 
innflytting i komitéhuset og Tollbugata 

31 har Husøkonomseksjonen foretatt 
klargjøring og polishbehandling av alle 
lokalene. Det samme er gjort i de om-
bygde lokalene i Stortingsbygningen – 
det vil si ”Nybygget” ut mot Akersgaten.

Nye renholdsrutiner
1. oktober ble renholdsrutinene lagt om 
i store deler av stortingskvartalet. En har 
nå gått over til renhold annenhver dag – 
det vil si mandag – onsdag – fredag i en 
uke og tirsdag – torsdag i neste uke. I 
denne delen av bygningsmassen er det 
dessuten lagt opp til at brukerne selv 
skal tømme papir i nærliggende 
papircontainer. Omleggingen har fått 
noe blandet mottakelse, og det ligger an 
til at rutinene for tømming av søppel 
må justeres noe. Erfaringene med lavere 
renholdsfrekvens er gode, og 
administrasjonen har planer om 
tilsvarende endringer også i kontorene i 
resten av bygningsmassen. To av 
renholderne har i løpet av året tatt 
fagbrev i renhold og får dermed tittelen 
renholdsoperatør.
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Organisasjonskart

Stortingets administrasjon er organisert i fi re  
avdelinger og et konstitusjonelt kontor. Stortingets 
direktør leder den administrative virksomheten og 
er sekretær for Stortingets presidentskap.I alt består 
Stortingets administrasjon av ca. 400 ansatte.
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Tall som teller

Parlamentariske tall
Behandlede saker 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dokument 8 (representanters forslag) 94 102 81 82 135 144 133 102

Odelstingsmeldinger 3 0 0 2 3 0 0 0
Odelstingsproposisjoner (lovforslag) 69 72 99 93 104 109 120 93
Stortingsmeldinger 58 51 45 48 50 45 48 56
Stortingsproposisjoner 84 104 112 102 107 98 99 107
SUM 308 329 337 327 399 396 400 358

Fra komiteer og presidentskap 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Budsjettinnstilling 16 17 16 16 16 23 17 16
Innst. O. (lovsaker) 83 84 113 105 109 115 128 106
Innst. S. 272 267 258 270 324 295 298 321
SUM 371 368 387 391 449 433 443 443

Besvarte skriftlige spørsmål og interpellasjoner 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Skriftlige spørsmål 132 373 411 493 494 706 814 1066
Interpellasjoner 38 57 46 35 19 33 34 41
Muntlige spørsmål 59 219 237 189 177 182 146 134
Spørretimespørsmål 491 626 662 634 410 518 407 373
SUM 720 1275 1356 1351 1100 1439 1401 1614

Redegjørelser fra regjeringen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Redegjørelser 17 18 21 15 20 12 6 9

Møter i Stortinget og avdelingene 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lagting 12 16 20 18 13 14 14 15
Odelsting 33 39 41 40 42 42 44 42
Storting 109 113 111 100 102 108 104 99
SUM
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Anmodningsvedtak (vedtak initiert i Stortinget) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Anmodningsvedtak - - 138 123 177 186 221 169

Besøk, omvisninger og åpne høringer

Åpne høringer

Antall høringer    103
Personer til høring       2380
Ansatte/rådgivere 256
Dep./Riksrev. 146
Presse 109
Publikum 503
Mehamnkommisjonens høringer ikke medtatt

Stortingets fagkomiteer har avholdt åpne høringer i tilknytning til 83 av de sakene de har hatt til behandling. Antall organisasjoner som 
har vært representert i høringene, er 1139, og 2692 personer har deltatt utenom komiteenes medlemmer.

Eksterne besøkende
I 2004 ble det registrert 41473 besøkende til Stortinget, fordelt på følgende innganger:

Løvebakken Akersgaten 18 Akersgaten 21 Nedre Vollgt.20 Garasjen

30502 972 4472 2224 3311

Tall fra Stortingets arkivtjeneste

Saker og dokumenter Antall
Registrerte saker: 3 110 (3 069)*
Registrerte dokumenter: 17 632 (17 212)
Herav innkomne: 11 538 (11 129)
  -  utgående: 4 037 (4 041)
  -  notater: 2 071 (2 042)

Søknad om dokumentinnsyn: Innvilget: Avslått:

                        271 (110)  230 (109)  40 (1) 

(* = Tall for 2003 i parentes)
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Henvendelser i Stortingsarkivets ekspedisjon 
Det ble i løpet av året registrert 990 (958)* henvendelser. Antallet registrerte henvendelser fordeler seg på følgende kategorier:
Henvendelser om: Antall %

Stortingsforhandlingene 557  (612) 56   (63,9) 
Historisk arkiv/bildearkivet 433  (346) 44   (36,1) 

Henvendelser fra: Antall %

Eksterne 675  (696) 68   (72,7) 
Interne 315  (262) 32   (27,3)

Henvendelsenes form: Antall %

Personlig oppmøte  215 (298) 22   (31,0) 
Telefonisk  632 (538) 64   (56,2) 
Skriftlig/e-post  143 (122) 14   (12,8) 

(* = Tall for 2003 i parentes)

Humankapital

Likestilling
Nedenstående statistikk viser faktisk situasjon innen visse likestillingsområder:
Stillingsgrupper totalt kvinner % menn % 

Lederstillinger 29 12 41 17 59 
herav:
Dir./ass.dir. 2     2 100
Avd.sjefer 4 2 50 2 50 
Seksjonsledere 23 11 48  12  52
Spesialrådgivere / rådgivere

28 12         43 16   57    
Førstekonsulenter 73 55 75    18         25
Deltidsansatte 32 28 87  4 13
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Kvinner i deltid Stillingsprosent Antall
AFP (80 % stilling) 3
Omsorg (60-90 % stilling) 7
Andre sosiale grunner (60-90 % stilling 3
Uføre (50-80 % stilling 3
Fast deltid (50-90 % stilling) 12
Menn i deltid Stillingsprosent Antall
AFP (80 % stilling) 1
Fast deltid (50 % stilling) 3

Ansatte fordelt på kvinner og menn   
pr. 31.12.2004

Gjennomsnittsalder fordelt på kjønn   
pr. 31.12.2004

Spesialrådgivere, rådgivere og førstekonsulenter 
fordelt på kvinner og menn

Fordeling av kvinner og menn pr. avdeling

Kvinner Menn
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Bemanning Antall
Kvinner 248
Menn 144
Totalt 392

Kjønn Gjennomsnittsalder
Kvinner 49
Menn 45
Totalt 47

Rekruttering og avgang  

Tilsettinger Antall
Ekstern rekruttering 17
Intern rekruttering 12
Totalt 42

Fratredelser grunnet: Antall
Alderspensjon 2
AFP 4
Uførepensjon 1
Annen stilling/annet 8
Totalt 13

Gjennomsnittlig avgangsalder: 65 år

Sykefravær
I 2004 var sykefraværet omkring 4,5 %
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Stortingets leiligheter
Stortinget disponerer 138 leiligheter til 
innkvartering av utenbys representanter, 
det vil si representanter som har sitt 
faste bosted mer enn 40 km i luftlinje 
fra Stortinget. Se tabell for detaljer om 
leilighetenes fordeling (orientert om 
antall rom) nedenfor:

Antall rom Antall leiligheter
1  7 
2 91
3 28 
4 11 
5 1 

Andre tall

Informasjonshjørnet
I 2004 mottok Informasjonshjørnet 
2382 telefoner, 986 besøkende og ca. 
1000 seriøse e-postmeldinger i tillegg til 
likelydende e-brev i forbindelse med 
ulike aksjoner og store mengder spam.

Biblioteket
Antall utlån av bøker og tidsskrifter og 
kopier av artikler var 6732 i 2004. Det 
ligger noe under utlånet for 2003, som 
var 7278. Antallet referanseoppdrag, 
som er henvendelser som krever opp-
følging, ligger stabilt på ca. 1000 per år.

Utredning
Antall utredningsoppdrag økte fra 307 i 
2003 til 320 i 2004

Biltjenesten
Biltjenesten hadde i 2004 totalt 1071 
oppdrag. Av disse var 53 på lørdager og 
54 på søn- og helligdager og fordelt på 
de fleste av døgnets timer

Stortingets kafeteria
Da kafeteriaen i Akersgaten stengte, 
økte antall besøkende med 30 % i 
Stortingets kafeteria. Salget av varmmat 
(både lunsj og middag) økte med 50 %. 
I gjennomsnitt bruker hver gjest kr 
19,86 per dag.

2004 har gitt følgende omsetning:
kr 4,6 mill i vanlig kafeteriadrift inkl 
automater. kr 1,8 mill i møte- og 
arrangementsbespisning.

Tall fra Hustrykkeriet
Hustrykkeriet kjøpte inn 75 paller papir 
à 100 000 ark, det vil si 7 500 000 ark, i 
alt 38 tonn. Om alt ble stablet i én 
søyle, ville den bli 750 meter høy. I 
tillegg holdes det alltid et lager papir, 
som stadig reduseres for å oppnå et 
minimum av papirhåndtering i huset. 
Antallet kopier som ble tatt på både 
Hustrykkeriets maskiner og alle andre 
kopimaskiner i huset, var 11 343 709 i 
2004 mot 12 750 806 i 2003 og 
12 455 850 i 2002. Nedgangen fra 

2004 til 2003 skyldes i stor grad bedre 
bruk av elektroniske tjenester. 

Omsetning på Post- og 
servicesenteret 2004

Måned Omsetning i kr

Januar 91 609,50 
Februar 105 117,50 
Mars 79 667,95 
April 84 960,72 
Mai 84 138,88 
Juni 82 799,20 
Juli 28 501,55 
August 62 254,90 
September  66 080,00 
Oktober 95 818,50 
November 111 962,00 
Desember 141 104,00 
 SUM  1 034 014,70 
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Regnskap

Budsjett/regnskap 2004 - 
sammendrag

Opprinnelig 
budsjett 2004

Overført 
fra 2003

Budsjett til 
disp. inkl. 

overf.

Tilleggs-
bevilgning

Revidert 
budsjett 

2004

Regnskap 
2004

Avvik 
regnskap/ 

rev. budsjett

%-vis 
økning fra 
opprinnelig 

budsjett 

%-vis økning 
regnskap - 

rev. budsjett

Driftsutgifter 573 330 7 735 581 065 -32 500 548 565 530 973 17 592 -4,3 -3,21

Spesielle driftsutgifter 8 000 1 408 9 408 8 592 18 000 8 658 9 342 - -51,90

Kjøp av leiligheter (kan overføres) 0 1 284 1 284 2 500 3 784 2 000 1 784 - 0,00

Større utstyrsanskaff elser og 
vedlikehold (kan overføres) 258 848 45 289 304 137 25 000 329 137 241 904 87 233 27,2 -26,50

Tilskudd til stortingsgruppene 94 331 0 94 331 5 000 99 331 99 315 16 5,3 -0,02

Utsmykning til vandrehallen 0 0 0 0 0 0 0 - -

Sum 934 509 55 716 990 225 8 592 998 817 882 850 115 967 6,9 -11,61

Spesifi kasjon av driftsposter: Opprinnelig 
budsjett 2004

Overført 
fra 2003

Budsjett til 
disp. inkl. 
overf.

Tilleggs-
bevilgning

Revidert 
budsjett 
2004

Regnskap 
2004

Avvik 
regnskap/ 
rev. budsjett

%-vis 
økning fra 
opprinnelig 
budsjett 

%-vis økning 
regnskap - 
rev. budsjett

Stillinger 138 680 900 139 580 1 063 140 643 140 285 358 1,4 -0,25

Ekstrahjelp 5 210 150 5 360 -1 506 3 854 4 206 -352 -26,0 9,13

Trygder, pensjon 94 006 0 94 006 -8 506 85 500 82 096 3 404 -9,0 -3,98

Godtgj. til representantene 100 217 785 101 002 20 101 022 101 647 -625 0,8 0,62

Sum lønn og godtgjørelser 338 113 1 835 339 948 -8 929 331 019 328 234 2 785 -2,1 -0,84

Maskiner, inventar, utstyr 11 650 0 11 650 -2 025 9 625 9 245 380 -17,4 -3,95

Forbruksmateriell 25 760 450 26 210 -560 25 650 21 306 4 344 -0,4 -16,94

Reiseutgifter mv. 41 139 1 250 42 389 -1 435 40 954 36 773 4 181 -0,4 -10,21

Kontortjenester 26 645 500 27 145 190 27 335 25 549 1 786 2,6 -6,53

Konsulenttjenester 10 265 1 900 12 165 -3 285 8 880 9 287 -407 -13,5 4,58

Faste parlamentariske delegasjoner 22 566 600 23 166 -1 187 21 979 20 213 1 766 -2,6 -8,03

Vedlikehold og drift av maskiner 306 0 306 21 327 322 5 6,9 -1,53

Vedlikehold av bygg og anlegg 17 530 0 17 530 -1 150 16 380 19 199 -2 819 -6,6 17,21

Bygningers drift, lokalleie 56 425 1 000 57 425 4 257 61 682 60 844 838 9,3 -1,36

Sum varer og tjenester 212 286 5 700 217 986 -5 174 212 812 202 738 10 074 0,2 -4,73

Ufordelt post 01 22 931 200 23 131 -18 397 4 734 0 0 - -

Sum post 01 Driftsutgifter 573 330 7 735 581 065 -32 500 548 565 530 972 17 593 -4,3 -3,21
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Foto

Side Motiv Foto
Omslag Detalj fra Løvebakken Y. Haugen

4 Stortingsbygningen Y. Haugen
5 Minneplakat av Grunnloven Y. Haugen
5 Stortingspresidentens klubbe/Presseoppbud i Vandrehallen T. Fraser /L.H. Barstad
6 Yunnan Nationalities University i Kunming, Kina E. Christensen
7 Stortingspresidenten mfl. utenfor Beijing, Kina E. Christensen
8 Temamøte i Helsingfors (Nordisk Råd)/Uspenskikatedralen (Helsingfors) J. Jansson (norden.org)
9 Visepresidenten mfl. i Riga/Senatstorvet (Helsingfors) S. Ness/T. Sørensen (norden.org)
10 Riksdagen (Stockholm) M. Frödenberg (norden.org)
11 Motiv fra Longyearbyen /Barentskart A. Groth/ukjent (arcticparl.net)
12 Plenum Nordisk Råd/Nordisk Råd-flagg M. Frödenberg (norden.org)/ J. Jansson (norden.org)
13 Informasjonsmateriell Y. Haugen
14 Klipper Mari Rekdal og Stig Andersen som laget storingsserien/den nye 

omvisningshåndboken/oppsalgsverk ved arkivet
S. Andersen/ Y. Haugen

15 MiniTinget: seter i salen og korridor mellom gruppe- og komitérom Y. Haugen
16 Innesperret Informasjonshjørne/informasjonsmateriell Y. Haugen
17 Fra det nye komitéhuset S. Lønnkvist
18 Stortingets leiligheter Marius Erlandsen
19 ”Lønn”/Intern kursvirksomhet Y. Haugen
20 T. Fraser demonstrerer heve-senkepult på nytt kontor/”Mousetrapper” mot vonde armer Y. Haugen
21 Fra biblioteket Y. Haugen
22 Jon Gundersens Stein med glidelås (Utstilt i Akersgaten) Y. Haugen
23 Fra Stortingets serverpark Y. Haugen
24 T. Edvardsen viser en skisse over EPOS-strukturen/Web-TV fra Stortingssalen (Stortinget.no) Y. Haugen
25 Stortinget.no/.NET-logo Y. Haugen/Microsoft
26 Fasaden før og etter oppussing Entreprenør
27 Wessels plass Y. Haugen
28 Brannutstyr/ Kantinen i det nye komitéhuset Y. Haugen/S. Lønnkvist
29 Aviser/Nytt høringsrom/oppussing Y. Haugen/S. Lønnkvist/ Y. Haugen


