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1. Leders beretning

Et arbeidsomt år!
Årsrapporten for 2013 viser de mange og varierte oppgavene som har blitt utført i Stortingets 
administrasjon i året som er gått. I tillegg til den daglige mangfoldige driften er det gjennomført en 
rekke prosjekter og større aktiviteter gjennom året. Viktigst av alt er at vi har tatt imot mer enn 70 
nye representanter og fått i gang et nytt storting med alt det innebærer av valg, romkabaler, flyttinger, 
opplæring mv.

Stortingsbygningen er av nasjonalhistorisk betydning og forutsetter et omfattende vedlikehold. I tillegg 
er det behov for videreutvikling og modernisering av Stortingets øvrige bygningsmasse. I 2013 ble 
rehabiliteringen av presidentfløyen et stort løft med nytt tak og ventilasjonssystem, samt oppussing av 
fasade og vinduer som ble gjennomført med rekordfart i perioden juli til september. Byggeprosjektet var 
skjult bak en vakker duk med Stortingets fasade fotografert så livaktig at ikke alle med det samme så at det 
faktisk var en byggeduk og ikke bygningen selv. 

Arbeidet med utvikling av et helt nytt intranett har pågått siden 2011og vært et stort og komplisert 
prosjekt, med krevende utfordringer. Prosjektet blir ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2014. Med 
Intradok-prosjektet får vi ikke bare et nytt og mer brukervennlig intranett, men også et fullverdig 
elektronisk arkiv og elektronisk saksbehandlingssystem. Det vil revolusjonere den administrative 
saksbehandlingen og internkommunikasjonen på Stortinget. 

Administrasjonen har gjennomført flere organisasjonsprosjekter. Forvaltningsavdelingen har fått fem 
seksjoner – mot tidligere fire, og to nye ledere er på plass. I Drift- og serviceavdelingen er tidligere teknisk 
seksjon delt i to: Seksjon for byggutvikling og seksjon for eiendomsdrift. Hovedhensikten har vært å få 
nok kraft og kapasitet til å følge opp det store byggeprosjektet i Prinsensgate 26 som starter sommeren 
2014, og samtidig opprettholde god og løpende service. I Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen 
er betjentseksjonen delt i to og består nå av to seksjoner, hhv. seksjon for intern service og besøks- og 
formidlingsseksjonen. Forberedelsene til forhandlinger om en ny arbeidstidsordning på Stortinget har 
også preget året som har gått.

I desember la vi siste hånd på strategien for administrasjonens arbeid de neste fire årene. Flere og 
mer integrerte elektroniske tjenester blir viktige og formidlings- og kommunikasjonsarbeidet står 
sentralt. Det har vært en spennende prosess å få på plass strategien og mange har vært involvert. 
Strategidokumentet inneholder ambisiøse og konkrete mål for hvordan vi som administrasjon vil arbeide 
i den neste fireårsperioden. Vi skal både legge til rette for moderne løsninger som kan utvikle og støtte 
den parlamentariske virksomheten på best mulig vis, og samtidig ivareta Stortingets helt særskilte preg 
som nasjonalforsamling. Jeg tror strategien vil bli et godt verktøy for den videre utvikling av Stortingets 
administrasjon i årene som kommer.

Ida Børresen
Direktør 





2. Introduksjon til virksomheten  
 og hovedtall

Strategidokument 2010–2013
Strategidokumentet presenterer formål, målbilde og de seks handlingsområdene for Stortingets administrasjon i 
perioden 2010 til 2013. Hvert handlingsområde gir mandat og retning for årsplanene og andre styringsdokumenter. 
Det rapporteres på handlingsområdene i Kap 3 Årets aktiviteter og resultater.

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

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

Med relevant menes at administrasjonen skal prioritere Stortingets og representantenes behov, slik at de settes best 
mulig i stand til å ivareta de oppgaver som følger av Grunnloven, Stortingets forretningsorden og øvrige regelverk 
og beslutninger.

Med profesjonell menes at administrasjonen til enhver tid har den kompetanse som er nødvendig, og at den ledes 
på en slik måte at representantenes behov for støtte- og servicefunksjoner blir godt og korrekt ivaretatt.

Med effektiv og serviceorientert menes at representantene og andre opplever at administrasjonens tjenester ivaretar 
deres interesser og behov på en rask, god og forekommende måte.

Med samfunnsbevisst menes at administrasjonen fremstår som en bevisst og troverdig forvalter av det regelverk og 
de etiske og andre normer og retningslinjer som gjelder for offentlig virksomhet.

Det er ledernes ansvar å sørge for at verdigrunnlaget blir kommunisert klart til alle ansatte, slik at det blir forstått og 
etterlevd, samt å tilrettelegge arbeidet slik at det oppfattes som meningsfylt og lystbetont. 

Gjennom god ledelse, aktivt medarbeiderskap, etisk bevissthet, helhetstenkning, rasjonell samhandling og 
hensiktsmessig organisering skal vi skape og vedlikeholde en administrasjon som er profesjonell, dynamisk, trygg 
og begeistret.

Ny strategi for perioden 2014–2018
I 2013 er det utarbeidet en ny strategi for Stortingets administrasjon, gjeldende for perioden 2014–2018. Det 
har vært gjennomført en grundig prosess, med bred involvering fra hele organisasjonen. Strategiarbeidet har 
vært tema både i seminarer for direktørens ledergruppe og i ledersamlinger hvor både alle seksjonslederne og 
de hovedtillitsvalgte har deltatt. Den enkelte medarbeider har blitt involvert gjennom avdelingssamlinger i hver 
avdeling hvor strategien har vært tema. Alle medarbeidere har dermed blitt utfordret i arbeidet med strategien og 
mange har benyttet sjansen til å gi uttrykk for sine meninger. 

Strategien favner den virksomheten administrasjonen allerede bedriver, samtidig som den strekker seg etter nye 
mål. Administrasjonens kjerneoppgave er å støtte opp under den parlamentariske virksomheten og legge til rette 



for å forenkle representantenes hverdag slik at de best mulig kan ivareta sine politiske verv. Over tid har også andre 
sentrale oppgaver vokst frem og dette tydeliggjøres i den nye strategien.

Strategiens formål beskriver de konkrete oppgavene vi har ansvaret for. Stortingets administrasjon skal:
• Organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet og legge til rette for at representantene kan ivareta sine 

verv
• Formidle kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret
• Drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene

Hovedmålene for perioden 2014–2018 er:
• et vitalt parlamentarisk arbeid
• aktuell kunnskapsformidling av folkestyret 
• smart representantservice 
• profesjonell drift og utvikling av bygningene 

Stortingets administrasjon skal ha en felles kultur basert på verdiene hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen. For at vi 
skal nå målene må administrasjon være et levende arbeidssted – et sted hvor ansatte får utvikle seg og blir utfordret 
til å bidra. Gjennom tydelige krav til ledere og medarbeidere og arbeidet med å utvikle organisasjonen ønsker vi at 
Stortingets administrasjon skal være en attraktiv, kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø.

Nøkkeltall

Budsjett
Stortingets budsjettkapittel viser en total vekst fra 2012 til 2013 på 15 mill. kroner i tildelt beløp inklusive 
overføringer (1,3 pst.). I budsjettet for 2012 inngikk delbetalinger for kjøp av 38 pendlerboliger med 90 mill. 

I 2013 var det valgrelaterte merutgifter og planlegging for grunnlovsjubileet som var planlagte kostnadsdrivende 
tiltak i tillegg til lønns- og prisvekst.

Kapittel 0041

Post Post Samlet tildeling 
2013

Overføring 
2012 til 2013

Saldert 
budsjett 2013

Samlet 
tildeling 2012

01 Driftsutgifter 793 600 793 600 771 800

32 Kjøp av leiligheter 56 391 5 391 51 000 90 000

45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 136 463 21 163 115 300 121 000

70 Tilskudd til stortingsgruppene 161 0001 158 600 149 200

72 Tilskudd til Norsk Nobelinstitutts 
bibliotek 1 400 1 400 1 400

73 Kontingenter internasjonale 
delegasjoner 12 000 12 000 12 500

 Kapittel 0041 1 160 854 26 554 1 131 900 1 145 900

Tabell 1 Budsjett 2013; Kap. 0041. Alle tall i 1 000

1  inkluderer tilleggstildeling i nysalderingen på kr 2,4 mill



Kapittel 3041

Post Poster Samlet tildeling 2013

01 Salgsinntekter 7 540

03 Leieinntekter 1 660

40 Salg av pendlerboliger 20 000

 Kapittel 3041 29 200

Tabell 2 Budsjett 2013; Kap. 3041. Alle tall i 1 000

HR i tall
Antallet årsverk har økt fra 442 i 2012 til 450 i 2013, herav en styrking av sikkerhetsseksjonen med 6 nye stillinger 
som gruppeledere. Kjønnsfordelingen for administrasjonen som helhet viser 58 % kvinner og 42 % menn. 
Tilsvarende prosenter i 2012 var henholdsvis 59 og 41.

Figur 1 Kjønnsfordeling per avdeling i % (2013)

Sykefravær
Det er satt som mål i IA-avtalen at det samlede sykefraværet ikke skal overskride 5 %. Fraværet i 2013 har likevel økt 
med 1 prosentpoeng. Det er ikke gjort funn som gir entydige svar på hvorfor målet samlet sett ikke ble oppnådd. 
Fra 2013 ble det innført avdelingsvis rapporteringsplikt hvert tertial, der det skal redegjøres for sykefraværstall og 
tiltak. I tillegg har arbeidsmiljøutvalget besluttet at IA-avtalens delmål 1 – reduksjon av sykefraværet, skal være 
prioritet nummer 1 i den kommende perioden.

Figur 2 Sykefravær (2010-2013)



Tilsettinger og fratredelser
Sett over en fireårsperiode har det vært en netto rekruttering på 98 personer. Økte krav til profesjonalisering av 
tjenestene og utvidelse av tjenesteporteføljen illustreres blant annet av dette.

År Tilsettinger Fratredelser

Intern rekr. Ekstern rekr. Totalt Alder AFP Uføre Annet Totalt

2010 8 33 41 -5 -4 -3 -10 -22

2011 4 32 36 -5 -2 0 -10 -17

2012 14 36 50 -4 -10 -2 -7 -23

2013 7 55 62 -7 -2 -16 -29 -33

Tabell 3 Tilsettinger og fratredelser: 2010–2013

Endringer i organiseringen av tjenestene i Stortingets 
administrasjon 
I løpet av 2013 er det gjennomført tjenesteutviklingsprosjekt i mange avdelinger og seksjoner i Stortingets 
administrasjon. Når året går mot slutten, er det gjennomført flere endringer, noen av dem medfører endringer i 
organisasjonskartet. Her er en kort orientering om noe av det som er skjedd. 

Forvaltningsavdelingen
Avdelingen har gjennomgått sine tjenesteområder i perioden 2012–2013. Avdelingen har foretatt en totalvurdering 
av seksjonene med henblikk på en ny organisering som gir: i) god organisering og ledelse av avdelingen 
og seksjonene, med avklarte roller og ansvar ii) et veldefinert servicenivå, iii) god informasjonsflyt, tydelig 
beslutningsprosesser og effektiv ressursbruk og iv) utviklingsprosesser som implementeres på en god måte i resten 
av organisasjonen. Som følge av vurderingen, er det i 2013 besluttet å omorganisere avdelingen i fem nye seksjoner: 
i) HR, ii) økonomi- og styring, iii) innkjøp, iv) representantordninger og v) kafeteriadrift. Organiseringen 
skal følges av opprettelse av en eller flere tverrfaglige grupper som skal sikre koordinering av utviklings- eller 
driftsoppgaver som omfatter ulike fagområder. Arbeidet med implementering av ny organisasjonsmodell pågår. 

Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen

Betjentseksjonen 
Det er gjennomført en tjenestegjennomgang i seksjonen i perioden 2012–2013. Tjenesteområdene i 
betjentseksjonen har vokst frem uten en overordnet plan gjennom en periode på 20 år. Dette har medført at 
seksjonen har svært stort spenn i oppgaver og kompetanse – fra post-, sentralbord og resepsjonstjenester til 
formidlingsoppgaver rettet mot barn og unge og andre grupper. Tjenestegjennomgangen har resultert i beslutning 
om å dele seksjonen i to – seksjon for besøk og formidling og seksjon for intern service. Begrunnelsen for dette er at 
de to seksjonene kan arbeide mer konsentrert med utviklingen av tjenestene med utgangspunkt i dagens behov og 
fremtidige utviklingstrekk. Endringen skjedde med virkning fra 1.10.2013 da nye seksjonsledere tiltrådte.

Drifts- og serviceavdelingen 

Sikkerhetsseksjonen
Dagens sikkerhetsbehov er preget av en endret og vesentlig mer krevende sikkerhetsforståelse, og det er et betydelig 
behov for kompetanseheving og utvikling av seksjonens medarbeidere. Det pågår derfor en prosess for å: i) utvikle 
et kompetanseutviklings- og treningsprogram, ii) legge til rette for en hensiktsmessig organisering og bemanning 
av seksjonen med tydelig ledelse og rolle- og ansvarsfordeling og iii) etablere instrukser og rutiner som sikrer at 
beredskapsplaner og arbeidsveiledninger utføres på en enhetlig måte, og gir sikkerhetsarbeidet på Stortinget en 



enhetlig praksis. I forbindelse med arbeidet er seksjonen inndelt i grupper, og det er tilsatt seks gruppeledere. 
Sikkerhetsseksjonen ble i desember 2013 flyttet over fra Drifts- og serviceavdelingen til direktørens stab. 
Plasseringen er foreløpig satt til desember 2014.

Teknisk seksjon 
Våren 2013 ble det igangsatt en organisasjonsevaluering som følge av økte krav til planlegging og styring, 
samt at det i perioden 2012–2020 er lagt inn forslag til gjennomføring av flere store investeringer i Stortingets 
bygningsmasse. Det er også over tid blitt innført nye retningslinjer og rutiner, blant annet innenfor anskaffelser, 
leveransestyring og økonomi. Implementering av dette medfører atskillig flere administrative oppgaver og krevde 
en gjennomgang av arbeidsorganiseringen av tjenesteområdene. Gjennomgangen resulterte i at teknisk seksjon ble 
delt i to – seksjon for eiendomsdrift og seksjon for byggutvikling – for å konsentrere seg mer om den daglige driften 
i den ene seksjonen, og for å styrke og optimalisere gjennomføring av de kommende rehabiliteringsprosjekter i den 
andre seksjonen. 

Ledelsessekretariatet
Videreutviklingen av ledelsessekretariatet som støttefunksjon med koordinering og oppfølging for presidentskapet 
og den administrative ledelsen fortsatte gjennom 2013. Sekretariatet er også tillagt ansvaret som Stortingets 
kontaktpunkt for mediene og det er ansatt en egen kommunikasjonsrådgiver for dette formålet. Det er videre 
avklart å overføre ansvaret for koordinering og forberedelse av arrangementer og protokoll til sekretariatet fra 
internasjonal avdeling, og en protokollrådgiver overføres til sekretariatet fra og med 1.1. 2014 for dette formålet.

Videre arbeid
Gjennom prosessen med de ulike tjenesteutviklingsprosjektene ser vi også at det er grensesnitt innen og mellom 
avdelinger som det er behov for å se nærmere på. Arbeidet med gjennomgang av organisasjonen vil derfor fortsette 
med sikte på å utvikle en organisasjon i samsvar med nye og fremtidige behov. 

Organisasjonskart

Figur 3 Organisasjonskart Stortingets administrasjon per 1.1.2013





3. Årets aktiviteter og resultater
Handlingsplanen er Stortingets redskap for å ivareta formålet og nå målene. Handlingsplanen er et styrende 
dokument som legger føringer for all aktivitet i alle avdelinger og seksjoner. Den skal identifisere strategisk viktige 
områder for å sikre en relevant, profesjonell, effektiv og serviceorientert administrasjon i tråd med verdigrunnlaget.

Alt arbeid i Stortingets administrasjon er i videste forstand å betrakte som en støtte til den parlamentariske 
virksomheten. Det består av en samling prosesser som direkte eller indirekte støtter den parlamentariske 
saksbehandlingen. De seks handlingsområdene, slik de er beskrevet i strategidokumentet, omfatter alle disse 
støtteprosessene og angir retningen for perioden 2010–2013. Kapittel 3 er organisert etter rapportering på disse 
handlingsområdene. 

Alt utviklingsarbeid i administrasjonen er spesifisert i utviklingsoppgaver. I 2013 var det 75 slike oppgaver 
fordelt på de seks handlingsområdene i vår strategiske plan, se Figur 4. Størst oppmerksomhet har det vært om 
handlingsområdene Personalpolitikk og kompetanse og Støtte til den parlamentariske saksbehandlingen som begge 
hadde 17 utviklingsoppgaver på sine områder. 

Figur 4 Antall utviklingsoppgaver per handlingsområde

Støtte til den parlamentariske saksbehandlingen [H1]

Krav relatert til handlingsområdet
Administrasjonen skal legge forholdene (administrativt, teknisk og organisatorisk) til rette for en enkel, grundig 
og fleksibel saksbehandling fra sakene blir fremmet, via arbeidet i komiteene til vedtak er fattet i stortingsmøtet 
og beslutningen er meddelt regjeringen og andre berørte. Stortingets administrasjon skal arbeide for en stadig 
forenkling og effektivisering av dokumentflyten og for at stortingsrepresentantene har tilgang til relevant 
informasjon uavhengig av tid og sted. Stortingets administrasjon skal også legge til rette for god kommunikasjon 
mellom representantene og publikum.

Strategidokumentet
Administrasjonen skal sikre god kvalitet og kontinuitet i:
-	 støtte til presidentskapet
-	 representantenes støtteapparat i salen, komiteene og i delegasjonene.

 Indikatorer:
- Viktige hendelser i den parlamentariske kalenderen er gjennomført etter planen.
- Avdelingenes årsplaner til støtte for den parlamentariske saksbehandlingen er gjennomført.



Prop 1 S
Administrasjonen skal sikre god kvalitet og kontinuitet i støtten til presidentskapet, samt representantenes 
støtteapparat i salen, komiteene og delegasjonene. Flere tiltak er satt i verk, og settes i verk for å gi representantene 
økt tilgang til den informasjonen de trenger der de til enhver tid befinner seg.

De elektroniske løsningene som benyttes i den parlamentariske saksbehandlingen, videreutvikles for å bli mer 
brukervennlige og gi bedre informasjon. Alle viktige hendelser i den parlamentariske kalenderen skal gjennomføres 
etter planen. Arbeidet med å utvikle en kommentarutgave til Stortingets forretningsorden følges opp etter en 
lovteknisk revisjon.

Det vil bli vurdert nye tiltak basert på debatten knyttet til den kommende Europameldingen. Det tilbys faglige 
møteplasser gjennom seminarer og andre arrangementer. Nordisk råds sesjon 2013 avholdes i stortingssalen.

Rapportering på handlingsområdet [H1]

Stortingsvalget 2013
Stortingsvalget medfører omfattende arbeid i hele organisasjonen. På det parlamentariske området ble det før 
valget registrert et elektronisk kandidatregister, som dannet grunnlag for å overføre det nyvalgte stortinget 
til det elektroniske parlamentariske oppfølgingssystemet (EPOS). Etter valget besto arbeidet blant annet i å 
bistå fullmaktskomiteene i prosessen med godkjenning av valget, utarbeide oversikter for bruk i alle deler av 
organisasjonen, sammensetningen av komiteene og diverse valg til interne og eksterne organer. 

Det har vært et hendelsesrikt år med aktiviteter knyttet til stortingsvalget og Nordisk råd. Begge arrangementene 
krevde en god del ekstra ressurser til akkreditering, vakthold under sonderinger og pressekonferanser og besøk 
knyttet til «Det lykkelige valg».

Introduksjonsdager og opplæringstilbud for nye representanter
Introduksjonsdager for nye representanter ble avholdt 2. til 4. oktober. Dag én handlet om Stortingets 
kjernevirksomhet. Dag to handlet om det å være ny på Stortinget med vekt på holdninger, ansvar og rolleforståelse. 
Dag tre handlet om Stortingets administrasjon. I tillegg ble det avholdt en ekstra introduksjonsdag for nye 
representanter etter regjeringsskiftet, hvor utvalgte deler av de tre introduksjonsdagene ble holdt.

Administrasjonen har også tilrettelagt en opplæringsmeny på Løveporten hvor nye og gjenvalgte representanter 
og også ansatte i partigruppene kan bestille kurs og individuell opplæring ved behov. Tilbudet favner alt fra 
språktjenester, bruk av reiseweb (Stortingets system for levering og behandling av reiseregninger), reisebestilling 
mv. til bruk av komitéportal, faglig bistand og utredninger mv. 

Det er avholdt kurs om godtgjørelser og reisedekning. Kurset ga en kortfattet innføring i de økonomiske ordninger 
representantene er omfattet av, reiseregler, krav til dokumentasjon og relevante skatteregler. Det ble også gitt en kort 
innføring i reiseweb og nye rutiner.

LOS-ordning
Når Stortingets administrasjon skulle ta imot nye stortingsrepresentanter høsten 2013 ble det etablert en LOS-
ordning for de nye representantene. Losen fungerte som en kontaktperson fra administrasjonen, og var tilgjengelig 
for alle mulige henvendelser fra de nye representantene de første to-tre månedene. 

Losen bistod først og fremst med hvordan representantene skal finne frem i bygningsmassen og i Stortingets 
virksomhet. De er ikke superbrukere som kan svare på alt, men hjelper representanten med å finne rett sted, person 
eller informasjon. Effekten av ordningen var forhåpentlig at nye representanter raskere kom inn i sitt virke og fikk 
konsentrert seg om det folkevalgte oppdraget, samtidig som flere medarbeidere i administrasjonen, som til daglig 
ikke arbeider tett på representantene, kom tettere på Stortingets kjernevirksomhet.

Den nye Løveporten erstatter «Håndbok for stortingsrepresentanter»
Tidligere ble «Håndbok for stortingsrepresentanter» trykket opp til alle representantene. Etter valget i 2013 ble i 
stedet all informasjon som stod i håndboken lagt ut og oppdatert på nye Løveporten (ny intranettløsning). Den nye 
Løveporten blir på den måten en elektronisk håndbok for representantene.



Kurset «enklere vei til ny jobb»
Stortingets administrasjon gjennomførte kurs med karriereveiledning til representanter som skulle fratre sitt 
stortingsverv høsten 2013. Kurstilbudet ble gjennomført av eksterne konsulenter. Det ble avholdt to kurs i mai og 
ett i september. Kurset bestod av et fellesprogram på fem timer samt individuell karriereveiledning på fem timer per 
deltaker. Fellesprogrammet og den individuelle prosessen bygger på hverandre. I fellesprogrammet gis det generell 
informasjon, mens det i den individuelle prosessen tas utgangspunkt i den enkelte deltakers ståsted, utfordringer og 
muligheter. Totalt har 30 representanter deltatt på kurset.

Fratredelsesytelse
Stortingsrepresentanter og fast møtende vararepresentanter som ikke fortsatte på Stortinget etter valget, kunne søke 
om fratredelsesytelse for inntil tre måneder. Totalt har 58 representanter fått innvilget fratredelsesytelse etter valget. 

Parlamentarisk arbeid
Avviklingen av møtene i salen har etter hvert blitt gjennomført uten de pausene som var vanlig tidligere, noe 
som har ført til færre sene møter. Det arbeides fortløpende med å forbedre planleggingen av møtene ut fra de 
retningslinjer som presidentskapet trekker opp for administrasjonen.

Et viktig elektronisk system for arbeidet med statsbudsjettet er Storbud. Det har vært behov for å utvikle en ny 
versjon av dette. Arbeidet med en oppgradering innenfor rammen av eksisterende system skjer i tett kontakt med 
brukerne av systemet. Den nye løsningen vil bli tatt i bruk i forbindelse med arbeidet med revidert nasjonalbudsjett 
våren 2014.

Presidentskapet har besluttet at omdeling av sakspapirer i salen skal opphøre. Til erstatning skal dokumentene være 
tilgjengelige på en applikasjon på nettbrett, slik at representantene kan hente dem opp i elektronisk form når de har 
behov for det under møtene, og først og fremst i forbindelse med votering. Applikasjonen vil også inneholde enkelte 
andre funksjoner, som for eksempel talerlisten for den saken som er til behandling. «Salappen» har vært testet i en 
pilotgruppe fra desember 2013 og vil bli tatt i bruk for alle vinteren 2014.

Presidentskapet hadde initiert noen endringer i Stortingets forretningsorden og de trådde i kraft høsten 2013. 
Blant annet er det åpnet for at hver enkelt komité inntil to ganger i hver stortingssesjon kan ta opp et tema til 
debatt i Stortinget utenom konkrete saker komiteen har fått til behandling, om noe som faller innenfor komiteens 
ansvarsområde.

På oppdrag fra presidentskapet har det vært arbeidet med Grecos (Europarådets organ for arbeid mot korrupsjon) 
undersøkelse i Stortinget ved å besvare spørreskjema, delta i Greco-delegasjonen og forberede/bistå under Greco-
besøk høsten 2013.



Parlamentarisk statistikk

Behandlede saker (utvalgte 
sakstyper) Snitt 2005–2009

2009–
2010

    2010–
2011

    2011–
2012

   2012–
2013

Representantforslag (Dok 8) 121 124 187 130 191
Proposisjoner L (lovsaker) 95 56 50 70 109
Proposisjoner S 95 91 103 80 97
Prop LS  3 5 3 3
Stortingsmeldinger 38 27 27 31 53
Innstillinger fra komité og 
presidentskap

    

Inns. S 324 312 378 315 394
Innst. L 98 62 68 78 122
Innberetninger  3 4 6 6
Besvarte spørsmål og 
interpellasjoner

    

Skriftlige spørsmål 1 470 1 815 1 968 2 028 1 722
Interpellasjoner 67 98 124 92 86
Muntlige hovedspørsmål 122 122 139 125 126
Ordinære spørsmål 256 325 298 201 170
Redegjørelser fra regjeringen     
Redegjørelser 9 9 15 10 10
Møter i Stortinget og 
avdelingene

    

Lagtinget 17 - -  -
Odelstinget 44 - -  -
Stortinget 101 100 108 105 104
Anmodningsvedtak2     
Anmodningsvedtak 22 8 7 33 25

Tabell 4 Parlamentarisk arbeid sammenlignet med tidligere sesjoner 3 (2005-2013)

Figur 5 Tid brukt i Stortinget (timer); (2005–2013)

 2  Vedtak initiert i Stortinget
 3  Enkelte tall i saksstatistikken fra historiske sesjoner kan 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 møtestatikken fra tidligere sesjoner, slik at den nå 
også inkluderer den høytidelige åpningen og konstitueringsmøtene ved starten av sesjonen.



Figur 6 Utviklingen i antall skriftlige spørsmål per år (2005–2013)

Figur 7 Referater fra stortingsforhandlinger (antall sider); (2008–2013)

Støtte til partienes parlamentariske arbeid
Det bevilges et årlig tilskudd til partigruppene. Det består av et årlig grunntilskudd per gruppe samt et 
representanttilskudd per representant. Grupper i opposisjon får i tillegg et årlig opposisjonstilskudd. Tilskuddet 
må benyttes i henhold til vedtatte retningslinjer og partigruppene må levere revidert årsregnskap til Stortinget. 
Tilskuddet benyttes hovedsakelig til å lønne politiske rådgivere og sekretærer. 

 2010 2011 2012 20133 Endring 12–13 i %
Grunntilskudd 2 204 497 2 279 009 2 357 407 2 436 616 3,36
Opposisjonstilskudd4 2 053 823 2 123 242 2 357 407 2 436 616 3,36
Representanttilskudd 698 036 706 949 731 268 755 838 3,36

Tabell 5 Støtte til de parlamentariske ordningene på Stortinget; (2010–2013).

 4 Som følge av stortingsvalget høsten 2013 og en vedtatt overgangsordning, fikk partiene utbetalt ulike beløp de tre siste 
månedene i 2013. Beregningene for dette er ikke hensyntatt i tilskuddene over.

 5 Grupper med én representant får ikke dette tillegget



I tillegg til gruppetilskuddet stiller Stortinget et teknologisk hjelpeapparat til disposisjon for partigruppene.

Internasjonalt arbeid
Reiser og besøksvirksomhet
2013 var preget av noe mindre reisevirksomhet for Stortingets presidentskap og delegasjoner, på grunn av 
aktivitetene knyttet til stortingsvalget og nytt storting.

Stortingspresidenten foretok blant annet følgende reiser:
-	 offisielt besøk til Island 20.–22. februar
-	 parlamentspresidentmøte i nordisk-baltisk krets på Grønland 14.–16. august
-	 arbeidsbesøk til København 24. og 25. november 

Stortingets presidentskap mottok blant annet følgende besøk:
-	 offisielt besøk av presidenten for Europarådets parlamentarikerforsamling 4.–5. april
-	 nordiske parlamentspresidenter i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Oslo 30. oktober–1. november
-	 det russiske føderasjonsrådets leder 4.–5. desember
-	 OPCWs generaldirektør 11. desember i forbindelse med utdeling av Nobels fredspris

For øvrig en rekke stats- og regjeringsoverhoder, delegasjoner fra andre parlamenter samt andre internasjonale 
aktører på høyt nivå.

Utvalgte gjennomførte delegasjonsreiser
-	 Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling deltok på de fire delsesjonene i Strasbourg 

som fant sted i januar, april, juni og oktober. Delegasjonens medlemmer deltok på en rekke komitémøter 
i Paris og andre medlemsland, og den nye delegasjonslederen Ingjerd Schou (H) startet sin periode med å 
representere delegasjonen under den faste komiteens møte i Wien i november.

-	 Delegasjonen til Den Interparlamentariske Union deltok under vårsesjonen i Quito 22.–27. mars og under 
høstsesjonen i Genève 7.–9. oktober 2013.

-	 Delegasjonen til NATOs parlamentariske forsamling deltok på vårsesjon i Luxembourg 17.–20. mai, og under 
det årlige møtet som fant sted i Dubrovnik, Kroatia, 11.–14. oktober 2013.

-	 Delegasjonen til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen deltok på 
møter i Brussel 29.–30. mai, i Trondheim 24.–25. juni, i Vaduz 28.–29. oktober samt i Genève og Brussel 18.–
20. november. Leder og nestleder deltok i tillegg på et EFTA-parlamentarikerbesøk til Sentral-Amerika.

-	 Nordisk råds delegasjon deltok på Nordisk råds partigruppe-, utvalgs- og presidiemøter i januar i Reykjavik, 
og på tilsvarende møter i april (Stockholm) og september (Færøyene). Utvalgs- og presidiemøter ble også 
avviklet i juni, men på forskjellige steder. Delegasjonen deltok på Nordisk råds temasesjon i april om nordisk 
samarbeid om forsvars- og utenrikspolitikk samt samfunnssikkerhet. Delegasjonen og Stortinget var også 
representert på den 22. parlamentariske Østersjøkonferansen i Estland 25.–27. august. 

-	 Den arktiske delegasjonens ledelse, Morten Høglund (FrP) og Eirik Sivertsen (A), deltok på Arktisk råds 
ministermøte i Kiruna den 15. mai. Frem til den 1. oktober var Morten Høglund leder av den internasjonale 
arktiske parlamentarikerkomiteen.

-	 Delegasjonen til OSSEs parlamentariske forsamling deltok på vintermøtet i Wien 21.–22. februar samt på den 
23. hovedsesjonen, som fant sted i Istanbul 29. juni– 3. juli. Delegasjonslederen deltok også på høstmøtet i 
Budva, Montenegro, 12.–15. oktober. Flere medlemmer deltok som korttidsobservatører i forbindelse med 
valg i OSSE-medlemsland. 

Samarbeidet med Europaparlamentet
Administrasjonen (inkludert Brussel-kontoret) har gjennomført ulike tiltak for å bidra til økt bevissthet om EU/
EØS-saker på Stortinget. Dette skjer gjennom informasjon og kompetansetiltak, gjennom å svare på spørsmål 
fra representantene og ved å legge til rette for møteplasser mellom Stortingets representanter og folkevalgte i 
Europaparlamentet og i de nasjonale parlamentene i EU. En evaluering viser at Stortingets Brussel-kontor har 
ført til økt oppmerksomhet om EU/EØS-saker på Stortinget og økt synlighet for Stortinget i Brussel, bl.a. flere 
invitasjoner til interparlamentariske møter. I 2013 deltok stortingsrepresentantene på flere slike møter enn året før.

EU/EØS-informasjon 
Administrasjonens faggruppe for EU/EØS-informasjon (stortingsbiblioteket, utredningsseksjonen og internasjonalt 



sekretariat) utarbeider informasjonspakker til Europautvalgets møter og utenriksministerens /statsråden for 
Europa-sakers europapolitiske redegjørelser. Stortingets Brussel-kontor sender også ut informasjon om aktuelle 
saker. Det informeres løpende om forslag til EØS-relevante rettsakter fra Europakommisjonen. Stortingsbiblioteket 
utarbeider EU/EØS-nyhetsbrev som fra mai 2013 er tilgjengelig på Stortinget.no, noe som førte til at antall 
abonnementer økte med 75 %, fra ca. 300 (160 interne og 140 eksterne) til totalt 525 abonnenter. 

Parlamentarisk Barents-samarbeid
Stortinget var vertskap for den sjette Barents parlamentarikerkonferanse i Harstad den 22.–24. april 2013. 
Konferansen samlet rundt 120 deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Russland og EU-parlamentet. 

Nordisk råds sesjon i Oslo 29.–31. oktober 2013
Nordisk råds 65. sesjon ble arrangert i Stortinget 29.–31. oktober 2013. I forbindelse med sesjonen ble det 28.–31. 
oktober i tillegg holdt om lag 45 møter i Stortingets møterom, herunder møtene de nordiske statsministrene 
hadde. 25.–27. oktober hadde Ungdommens Nordiske Råd sin sesjon i Stortingets konferansesenter. 
Parlamentspresidentene i de åtte nordiske parlament deltok på sesjonen. Et eget program ble lagt opp for 
parlamentspresidentene 29. og 30. oktober.

I stortingsbygningen var det satt opp 12 «stands» i Eidsvollgalleriet, vandrehallen og trappehallen. Det ble holdt to 
«side-events» i Stortinget og 2 «side-events» utenfor Stortinget. 

Til sesjonen var det akkreditert ca. 140 journalister, og det ble etablert et eget pressesenter i Stortinget. 

Alle avdelinger i Stortinget bidro til en god gjennomføring av sesjonen, men den største arbeidsbelastningen falt 
på Drifts- og serviceavdelingen, bl.a. fordi Nordisk råds sesjon sammenfalt med valgår, skifte av regjering og store 
flytteprosesser i Stortinget. 

Forberedelsene til Nordisk råds sesjon begynte to år før sesjonen med utarbeidelse av budsjett, og kontakt med 
enkelte seksjoner i Stortinget med tanke på tidsmessig koordinering av nødvendige innkjøp. 

I begynnelsen av året ble det holdt orienteringsmøte for alle berørte seksjoner om den kommende sesjonen, 
omfang, hva som forventes og tidsaspekt. Senere ble det holdt separate møter mellom de enkelte seksjoner og 
NR-sekretariatet i Stortinget. Tekniske utfordringer, f.eks. på IKT-området ble løst på en profesjonell måte med 
stasjonært og bærbart utstyr. Det var tolkning mellom fem språk, og det ble etablert intern TV-sending på seks 
språk fra debattene i plenum. I tillegg ble det spesialmøblert for sesjonen, det ble laget og satt ut skilter, det 
ble opprettet egne kaffebarer og garderobetjenester og på sikkerhetssiden ble tilgangen til bygningene for alle 
besøkende ivaretatt på en profesjonell og sikker måte.

Delegasjonen medvirket til at for første gang i Nordisk Råds historie ble Nordisk Råds fem priser delt ut ved et 
«Oscar-lignende» arrangement, som ble sendt på TV i alle de nordiske landene. Arrangementet ble holdt i Den 
Norske Opera & Ballett den 30. oktober.

Virksomhetsstyring og lederskap [H2]

Krav relatert til handlingsområdet
Administrasjonen skal være preget av enhetlig styring og god ledelse med utgangspunkt i prinsippene om 
forenkling, helhet, tydelige prioriteringer, resultatmål og nedfelt verdigrunnlag. Det skal utvikles systemer og 
verktøy for styring og ledelse, herunder en ledelsesplattform (som beskriver roller, kompetansekrav, utviklingsbehov 
m.m.), som understøtter dette.

Det skal legges til rette for teamarbeid for å oppnå god samhandling og kunnskapsutveksling på tvers i 
organisasjonen. Prosjekt som arbeidsform skal benyttes når det er mest hensiktsmessig. Alle prosjekter skal ha et 
klart mandat som kan knyttes til administrasjonens verdigrunnlag og handlingsplan. Prosjektene skal ha avklarte 
rammebetingelser og realistiske tidsplaner samt definerte prosjekteiere som har ansvaret for at prosjektet når sine 
mål.



Strategidokumentet
Stortingets interne styring skal være enkel og helhetlig, med god økonomistyring, og den skal gi lederne relevant 
og gyldig styringsinformasjon når de trenger det. Vi skal strekke oss mot å være en foregangsvirksomhet i helhetlig 
lederskap herunder god styring og medarbeiderutvikling.

Indikatorer:
- Avvik budsjett/regnskap (5 %)
- Ledertilfredshet med styringsinformasjon (Høy)
- Høy ledertilfredshet med ny styringsside (Leverandør av ny styringsside valgt)
- Lederutviklingsprogrammet gjennomført i henhold til plan (Lederrollene er omforent og definert, det 

er tilrettelagt for gode leder- og medarbeidersamtaler, det er igangsatt arbeid med omforent program for 
introduksjon av nye ledere)

Prop 1 S
Stortingets administrasjons interne styring skal være enkel og helhetlig, med god økonomistyring, og den skal gi 
lederne relevant og gyldig styringsinformasjon når de trenger det. Administrasjonen skal strekke seg mot å være en 
foregangsvirksomhet i helhetlig lederskap, herunder god styring og medarbeiderutvikling. 

Ledernes systemer og verktøy for styring, innsyn og kontroll videreutvikles. Flere tiltak settes i verk for å sikre 
høy tilfredshet med styringsinformasjon. Lederrollene er omforent, og arenaer for disse er avklart. Program for 
introduksjon av nye ledere er tatt i bruk.

Rapportering på handlingsområdet [H2]

Virksomhetsstyring
Gjennom 2013 ble det gjort et omfattende arbeid for å forbedre virksomhetsstyringen i Stortingets administrasjon. 
Innføring av statens økonomireglement fra 1.1.2013 førte til et behov for en gjennomgang av styringssystemet. Det 
ble utarbeidet en helhetlig oversikt over administrasjonens styrende dokumenter. Som en del av internkontrollen 
ble det på bakgrunn av risiko og vesentlighet identifisert behovet for å utarbeide policyer. Det ble utarbeidet 
policyer for internkontroll på økonomiområdet, økonomistyring, økonomiforvaltning og innkjøp.

Innføring av nytt økonomireglement førte også til en bred gjennomgang av organisering og fullmakter. Det ble 
utarbeidet ny hovedinstruks for virksomhetsstyring som ble iverksatt fra 1.1.2014. Utarbeidelse av ny strategi 
førte til arbeid med en ny målstruktur som ble innarbeidet fra og med 2014. Med bakgrunn i administrasjonens 
til dels innkjøpsintensive virksomhet ble det jobbet med å gjøre innkjøpsvirksomheten til en mer integrert del av 
virksomhetsstyringen. 

Ledelsesutvikling 
Ledelsesutviklingsprogrammet fra 2012 ble delvis videreført i 2013. Arbeidet med ny strategi har vært et 
gjennomgående tema på ledermøter og ledersamlinger gjennom året. I strategien er det blant annet tatt inn felles 
medarbeider- og lederkrav.  Det har vært avholdt temamøter, blant annet om hovedavtalen og om oppfølging 
av sykefraværet. Direktøren har videreført månedlige «lederlunsjer» for avdelingssjefer og seksjonsledere med 
orienteringer og diskusjoner av aktuelle saker. 

Program for introduksjon av nye ledere (og medarbeidere) er av kapasitetsårsaker i HR-seksjonen utsatt til 2014.

Innkjøpsvirksomheten 
Stortingets administrasjon kjøpte varer og tjenester for til sammen kr 335 mill. i 2013. Det er særlig kostnader i 
forbindelse med store rehabiliteringsprosjekt som er årsak til endring i volum i forhold til tidligere år. 



 2012 2013

Antall konkurranser via Doffin 33 37

Rammeavtaler 130 125

Kontrakter* inkl husleiekontrakter 125 120

Antall leverandører

Oms>10 mill 4 9

Oms<10 mill, 1 mill> 58 60

Oms<999’, 101’> 130 135

Oms<10’, 100> 330 320

Oms<10’ 448 374

Antall faktura 12 000 12 000

Tabell 6 Nøkkeltall innkjøp (2012-2013)

Figur 8 Innkjøp varer og tjenester, utvikling (2009–2013) 

Det er inngått avtaler med leverandører for gjennomføring av flere store rehabiliteringsprosesser bl.a. 
presidentfløyen og P26. 

Arbeidet med å etablere gode rutiner for anskaffelser og å videreutvikle rapportering av innkjøpsarbeidet er 
videreført. Antall utlyste konkurranser via Doffin viser en svak økning mens antall rammeavtaler og kontrakter er 
noen færre enn året før. 

Administrasjonen mottok ingen klager fra KOFA eller kommentarer fra Riksrevisjonen på innkjøpsområdet.

Økonomiforvaltning
Administrasjonen har i 2013 gjennomført tiltak for å forbedre rutiner og kvaliteten i regnskapsføring og 
rapportering. 

Regnskapstjenester fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Stortingets administrasjon inngikk i 2013 avtale med DFØ om kjøp av regnskapstjenester. Avtalen ble iverksatt 
fra 1.1.14. Stortinget valgte DFØs delservicemodell innenfor regnskapstjenester som innebærer en definert 
arbeidsdeling mellom DFØ og Stortinget innenfor ulike regnskapsprosesser. I tillegg overtok DFØ scanning 
av inngående faktura og systemansvaret (drift, forvaltning og utvikling) for økonomidelen av Stortingets 



regnskapssystem Agresso, inkludert budsjettmodulen Agresso Planlegger. Stortinget vil i løpet av 2014 gjennomføre 
en evaluering av arbeidsdelingen med DFØ med fokus på eventuelle realiserte gevinster.

«Riktig regnskap»
Tidlig i 2013 besluttet Stortingets administrasjon å sette inn tiltak for å sikre god kvalitet i regn-
skapet. Prosjektet «Riktig regnskap» ble iverksatt i mars 2013. Arbeidet innebar en gjennomgang 
og analyse av kvaliteten på konteringer i regnskapet og en gjennomgang av bruken av smålever-
andører. Kontoplanen ble forenklet og revidert kontoplan ble tatt i bruk fra 1. mai 2013. Samtlige 
posteringer frem til mai ble gjennomgått, kontrollert og eventuelt korrigert. Månedlige stikkprøve-
kontroller ble satt i gang fra mars 2013 og ble gjennomført månedlig ut året. Administrasjonen 
satte større fokus på innkjøp og avtaleforvaltning, blant annet ved å legge til rette for lettere tilg-
jengelig informasjon i avtalearkivet samt opplæring.

Elektronisk faktura (E-faktura)
I 2012 åpnet Stortingets administrasjon for mottak av e-faktura. Utviklingen fra 2012 viser at andelen bokførte 
fakturaer har økt betraktelig. 

 2012 2013

Bokførte fakturaer 9804 9443

E-fakturaer (antall) 383 1992

E-fakturaer (%) 4% 21%

Tabell 7 Bokførte fakturaer og andel e-faktura (2012–2013)

Antall leverandører i 2013 er 800 mot 970 i 2012 av disse er det med 123 e-faktura.

Organisasjonskultur og internkommunikasjon [H3]

Krav relatert til handlingsområdet
Alle ansatte skal ha et reflektert forhold til de vedtatte etiske retningslinjene og til nedfelte verdier og 
samhandlingsformer. På alle nivåer i organisasjonen skal det arbeides for å bevisstgjøre seg vårt felles 
verdigrunnlag, slik at vi kjennetegnes av dette i vårt daglige virke. 

Administrasjonen skal sørge for at stortingsrepresentantene får den informasjonen de trenger til sitt arbeid og om 
sitt praktiske arbeidsforhold på enklest og raskest mulig måte. Ansatte skal ha tidlig informasjon om og kunne 
medvirke til det som gjelder deres oppgaver, ansvar og arbeidsforhold på en måte som gir tillit, trygghet og effektivt 
samarbeid. 

Ansatte i administrasjonen skal ha kjennskap til Stortingets og representantenes hovedoppgaver, og hva andre i 
administrasjonen gjør av relevans for ens eget arbeid. 

Alle enheter skal sørge for at behovene for informasjonsdeling og tilbakemelding blir ivaretatt. Det skal være enkel 
og god tilgang til alle dokumenter og all annen skrevet informasjon som skal deles. 

Strategien
Vi skal skape en helhetsfokusert og utviklingsorientert kultur hvor våre etiske retningslinjer og nedfelte verdier 
reflekteres i den enkeltes holdning og adferd.

Indikatorer:
- Medarbeiderskap og våre etiske retningslinjer er sentrale elementer i introduksjonsprogrammet for nytilsatte
- Vi har nytt opplegg for medarbeidersamtaler der også medarbeiderskap inngår som tema (Nytt opplegg er 

utarbeidet)
- Nytt opplegg for medarbeiderundersøkelser er utarbeidet og gjennomført (Nytt opplegg er utarbeidet)



Prop 1 S

Stortingets administrasjon skal skape en helhetsfokusert og utviklingsorientert kultur hvor administrasjonens etiske 
retningslinjer og nedfelte verdier reflekteres i den enkeltes holdning og adferd.

Det arbeides videre med kultur og medarbeiderskap. Medarbeidersamtaler og egenevaluering utvikles videre som 
instrument for bedre kompetansebehov, tjenester og service. Intranettet oppgraderes slik at det gjøres til foretrukket 
kanal for intern informasjon. Medarbeiderskap og administrasjonens etiske retningslinjer er sentrale elementer i 
introduksjonsprogrammet for nytilsatte.

Rapportering på handlingsområdet [H3]

Medarbeidersamtaler
Det ble utviklet et nytt konsept for gjennomføring av medarbeidersamtaler som skal tre i kraft fra 2014. Det er 
lagt særlig vekt på at medarbeidersamtalene tilpasses individuelle behov og forutsetninger. Medarbeiderskap er et 
gjennomgående begrep i tilretteleggingen av medarbeidersamtalene og det er utarbeidet hjelpedokumenter som i 
større grad legger til rette for medarbeidernes egenanalyse av kompetanse, utvikling og jobbfremtid. 

Revisjonen av etiske retningslinjer for Stortingets administrasjon er utsatt til 2014 og skal ses i sammenheng med 
nye retningslinjer for varsling.

Program for introduksjon av nye medarbeidere er av kapasitetsårsaker utsatt til 2014.

Medarbeiderundersøkelsen
Administrasjonen gjennomførte for første gang en medarbeiderundersøkelse for hele virksomheten. Formålet 
var å undersøke blant annet medarbeidernes motivasjon, jobbtilfredshet, lojalitet og deres helhetsoppfatning av 
kvaliteten på tjenestene som leveres til representantene. Det var også et ønske at medarbeiderundersøkelsen kunne 
komplettere bildet av medarbeidernes oppfatning av Stortingets administrasjon som arbeidsgiver. Svarprosenten på 
85 betegnes som meget bra i undersøkelser av denne typen. Rapporten for hele administrasjonen viste et resultat 
stort sett rundt snittet av resultatene i statlige virksomheter. 

På området «vår virksomhet» som omhandler spørsmål knyttet til stolthet over å arbeide på Stortinget, Stortingets 
omdømme, lå resultatet vesentlig over snittet i staten. Likeså spørsmålet om man forventer å være ansatt i samme 
virksomhet om to år/anbefaler andre å søke jobb i vår virksomhet. Gjennomføring av endringsprosesser, ledelse og 
arbeid med varsling og etikk er utpekt som utviklingsområder i lys av undersøkelsen. 

Området «mangfold på arbeidsplassen» omhandler hvordan medarbeiderne opplever at behov i ulike livsfaser 
blir ivaretatt, at arbeidsplassen tar sosiale og personlige hensyn, at mangfold på arbeidsplassen ses som en styrke 
og at arbeidsplassen oppleves som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold (med mangfold menes plass til 
ulikheter, f.eks. etnisk opprinnelse, alder, kjønn, funksjonshemming og seksuell orientering). Resultatet lå på snittet 
for staten – dvs. på et relativt høyt nivå.

Området «din arbeidssituasjon og utvikling» omhandler blant annet variasjon i oppgaver og innflytelse på egen 
arbeidssituasjon. Her lå resultatet noe under snittet i staten. Dette gjelder også vurderingen av «nærmeste leder», 
selv om resultatet på dette området viste store lokale variasjoner mellom avdelinger/ seksjoner.

Området «omstilling og endringsprosesser» omhandler blant annet i hvilken grad endringsprosesser oppleves å 
ha gitt bedre resultater for brukerne, om forståelsen av behovet for endringer og om hvordan endringene har vært 
kommunisert. Her viste undersøkelsen et resultat omtrent på snittet for staten – et resultat noe under middels på 
skalaen. I tillegg var «vet-ikke»-prosenten høy.

Selv om dette var en standardisert undersøkelse så hadde administrasjonen mulighet for å komme med egne 
spørsmål under området «spørsmål fra egen organisasjon». Her svarte medarbeiderne at de i stor grad opplever 
at representantene er fornøyd med kvaliteten på de tjenestene som leveres av egen enhet og av administrasjonen 
samlet sett. Men det er visse lokale variasjoner. Medarbeiderne er fornøyd med velferdsordningene, og stoltheten 
over å arbeide i Stortinget er meget høy. Opplevelsen av at det er kultur for å ha egne meninger er noe over middels, 
mens opplevelsen av at det er kultur for å kunne ta initiativ og tenke nytt ligger noe lavere.

Resultatet av undersøkelsen på virksomhetsnivå er tilgjengeliggjort elektronisk til alle, blitt presentert i allmøter, på 
ledersamling, samarbeidsmøte med tillitsvalgte og i AMU. Undersøkelsen er fulgt opp med aktiviteter sentralt og 



lokalt i administrasjonen med analyse av resultatene og utarbeiding av handlingsplaner. For administrasjonen som 
helhet er blant annet endringsledelse og etikk valgt ut som tiltaksområder. Undersøkelsen vil bli evaluert med sikte 
på en ny undersøkelse om to—tre år.

Medarbeiderdag
I januar ble det for første gang arrangert en medarbeiderdag for alle ansatte i administrasjonen. Arrangementet 
var lagt til Klingenberg kino, der Odd Nordstoga åpnet med en minikonsert. Direktør Ida Børresen innledet den 
faglige delen blant annet med å vektlegge det gode arbeidet som utføres på alle hold i administrasjonen. Hun 
presenterte også sine vyer for hvordan administrasjonen skal utvikle seg videre. Ytterligere tema for dagen var 
inspirasjonsforedrag om medarbeidersamtaler, nærmere om opplegget for medarbeidersamtaler i Stortingets 
administrasjon og presentasjon av den forestående medarbeiderundersøkelsen. Dagen ble avsluttet med 
premierevisning av filmen «Lincoln». 

Tilgjengeliggjøring av informasjon på digitale plattformer
Nytt intranett
Arbeidet med det nye intranettet har preget administrasjonen i hele 2013. I løpet av året er det spesifisert og utviklet 
en avansert løsning med en rekke funksjoner til nytte for brukerne. Når intranettet står ferdig, vil det blant annet 
inneholde en avansert kalenderfunksjon, en såkalt aktivitetsfeed med nyheter fra alle brukerportaler, muligheter for 
brukertilpasning, et søk i alle kilder og sist, men ikke minst, mye nyttig, intern informasjon. 

Det er gjennomført omfattende testing i flere faser i 2013 med en endelig akseptansetest i oktober og november. 
Leveransen ble ikke godkjent i november, og den planlagte lanseringen av intranettet i desember måtte utsettes. 
Problemer med virksomhetssøket og skjemaløsningen var årsaken til underkjenningen.

I oktober ble det gjennomført opplæring av redaktører på intranettet med ansatte fra flere av administrasjonens 
seksjoner. Det ble også gjennomført opplæring i bruk av den nye søkeløsningen, virksomhetssøket, og bruk av 
skjemaløsningen som skal gjøre oss i stand til å produsere egne elektroniske skjema.

Innholdstjenester på PC og nettbrett
Stortingsbiblioteket tilrettela i 2013 ulike typer innholdstjenester på PC og nettbrett. Blant de mest populære 
tjenestene er nyhetsvarsling som tilbys på iPad, i Løveporten og som e-postvarsling. Ved slutten av 2013 var 
det tilgjengelig ca. 400 ulike nyhetsprofiler, det vil si lenker til forhåndsdefinerte nyhetssøk, som dekket alle 
representanter, statsråder, partier, komiteer og tema. Rundt 380 personer på Stortinget mottok e-postvarsling når 
det var noe nytt i media fra de nyhetsprofilene de abonnerer på. 

Våren 2013 gjennomførte biblioteket et forsøksprosjekt med overvåking av nyheter i etermedia. Dette skjedde i 
samarbeid med administrasjonens kommunikasjonsrådgiver.

Stortingsbiblioteket på Twitter
I februar 2013 begynte biblioteket å tvitre på @storbibl. Bakgrunnen er at de fleste politikerne, både representantene 
og rådgiverne, bruker Twitter svært aktivt som kommunikasjonskanal. 

Personalpolitikk og kompetanse [H4]

Krav relatert til handlingsområdet
Stortingets administrasjon skal satse aktivt og målrettet på behovsbasert kompetanseheving, slik at alle 
ansatte til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å ivareta sitt arbeids- og ansvarsområde. 
Medarbeidersamtalene skal benyttes aktivt med dette for øye. Kursmidlene på administrasjonens driftsbudsjett 
skal i sterkere grad begrunnes i og benyttes til å ivareta kompetanseheving som blant annet kartlegges gjennom 
medarbeidersamtalene. Det skal derfor legges til rette for at avdelinger og seksjoner kan planlegge sine 
kompetansebehov og -tiltak enkelt og effektivt. Det skal utarbeides felles kompetansehevende tiltak på områder 
som er felles for mange eller alle i administrasjonen.



Personalpolitikken skal understøtte et aktivt og kvalifisert medarbeiderskap ved å skape rom for initiativ og ideer til 
utvikling av tjenestene, og ved å oppmuntre til åpne og konstruktive tilbakemeldinger. 

Alle oppgaver skal løses internt, hvis ikke behovet for ekstern bistand er åpenbart.

Strategien
Vi skal arbeide kontinuerlig med å anskaffe, beholde og videreutvikle kompetanse i takt med nye behov.

Indikatorer:
- System og verktøy for kompetansekartlegging og planlegging er implementert og tatt i bruk (Verktøy for 

kompetansekartlegging ferdig)
- Fellesaktiviteter for styrking av basiskompetanse er igangsatt (Ja)

Prop 1 S
Administrasjonen skal arbeide kontinuerlig med å anskaffe, beholde og videreutvikle kompetanse i takt med nye 
behov. I løpet av 2013 er verktøy for kompetansekartlegging ferdig og tatt i bruk. Flere aktiviteter er satt i gang for å 
styrke basiskompetanse og kunnskap innen spesielle områder.

Rapportering på handlingsområdet [H4]

Inkluderende arbeidsliv 
Stortingets administrasjon har fra 2004 vært part i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Det 
er i 2013 gjennomført tilretteleggingstiltak overfor en rekke medarbeidere for å sikre at de kan vende helt/delvis 
tilbake i aktivt arbeid etter langtidsfravær og/eller uførepensjon. Det er satt av særskilte lønnsmidler for å bidra til 
intern mobilitet. Det ytes også bistand til karriereplanlegging for personer som har behov for å omstille seg. Det er 
gjennomført en revisjon av administrasjonens seniorpolitiske dokument.

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. Andel kvinnelige ledere på seksjonsledernivå og høyere utgjør 55 % og ligger følgelig godt innenfor 
overordnede mål om en balansert kjønnsfordeling innen ledernivåene. Andelen kvinner er gjennomgående høyere 
innen de fleste stillingsgruppene – se Figur 9. 

Figur 9 Stillingsgrupper fordelt på kjønn i % (2013)



Utvikling av HR-området
Det er igangsatt utviklingsarbeid blant annet innen rekrutterings- og bemanningsområdet med sikte på økt 
kvalitetssikring av tilsettinger og god utnyttelse og fordeling av bemanningsressursene på tvers i administrasjonen.

Det er planlagt å utarbeide en HR-strategi som skal vise vei for utvikling og prioritering av de ulike HR-områdene 
og om organiseringen av interne HR-ressurser.

Helse-, miljø- og sikkerhet 
Stortingets administrasjon skal fremme et godt arbeidsmiljø. Det er etablert ordninger som skal bidra til at den 
enkeltes helse og sikkerhet ivaretas, herunder internkontroll/HMS-system og helse- og arbeidsmiljø-undersøkelser. 

AMU
I 2013 ble det holdt fem møter i arbeidsmiljøutvalget der aktuelle arbeidsmiljøsaker ble diskutert. Det ble avholdt 
kurs om «Arbeid i AMU» for representantene i arbeidsmiljøutvalget. Det er utarbeidet en egen årsrapport fra AMU 
som er tilgjengelig på Løveporten.

Stortingets bedriftshelsetjeneste
Bedriftshelsetjenesten har bistått i oppfølgingen etter medarbeiderundersøkelsen i Stortingets administrasjon. De 
har også deltatt i brukerprosessen knyttet til rehabiliteringen av Prinsens gate og i flytteprosessen til Stortingsgata 6. 
Det har generelt vært stor flytteaktivitet høsten 2013 og bedriftsfysioterapeuten har bistått med arbeidsplassbesøk 
og ergonomiske tiltak. De har bistått i arbeidet med utarbeidelse av rutiner for forebygging og håndtering av 
mobbing og trakassering.

Kompetanseutvikling
System og verktøy for kompetansekartlegging og -planlegging er utarbeidet og gjennomført som pilot i 
Forvaltningsavdelingen. Verktøyet ble tatt i bruk i deler av administrasjonen i 2013.

Videre implementering er utsatt og planlagt for 2014 med utgangspunkt i ny strategiplan og HR-strategi. Det skal 
også ses nærmere på den interne fordelingen av midler til kompetanseutvikling – herunder avsetning av sentrale 
midler til felles motivasjons- og støtteordninger.

Interne kurs og seminarer 
Språkundervisning
I alt 49 stortingsrepresentanter deltok på én-til-én undervisning eller gruppekurs i engelsk, fransk, spansk og tysk i 
løpet av året. I sommerferieperioden deltok to representanter på individuelle språkkurs i England og Frankrike. 

Totalt 75 ansatte deltok på interne språkkurs i 2013. De ukentlige språkkursene (engelsk, fransk og russisk) hadde 
ca. 45 deltakere. I løpet av året ble det i tillegg arrangert skreddersydde engelskkurs for informasjonsseksjonen, 
omvisergruppen og ledelsessekretariatet. 

Introduksjonsdagen 
I mai deltok 22 nyansatte fra administrasjonen og gruppesekretariatene på en introduksjonsdag der 
administrasjonens ledelse presenterte avdelingenes tjenester og arbeidsområder. Samlingen ble avsluttet med 
omvisning i stortingsbygningen.

Kurs i informasjonssøking
Stortingsbiblioteket holder kurs i bruk av Løveportens informasjonsressurser, nyhetssøk og søk i Stortingets 
saker og dokumenter. I 2013 fikk totalt 175 personer tilbud om kurs, blant dem alle de 65 nyvalgte 
stortingsrepresentantene. Til sammen har 62 personer deltatt. Deltakerprosenten er omtrent som tidligere år – 
rundt en tredel av de inviterte.

De 62 deltakerne fordeler seg på 17 representanter (27 %), 21 ansatte i partigruppene (34 %) og 24 administrativt 
ansatte (39 %). Andelen representanter er høyere enn de siste årene, sannsynligvis på grunn av målrettet 
informasjon til de nyvalgte. Antall kurs holdt var 29, noe som betyr at det var omtrent to personer per kurs.

Rollebaserte prosjektkurs



I samarbeid med Metier Academy er det gjennomført tre runder med rollebaserte kurs i prosjektarbeid ifølge 
Stortingets prosjektmodell.

Basis 1 – i prosjektarbeid
Basis 1 var basiskurs i prosjektarbeid og målgruppen var alle som skal delta i prosjekter. Hovedtemaene var hva et 
prosjekt er og hva prosjektdeltakerens rolle i et prosjekt er. Kurset varte to arbeidsdager. 59 av Stortingets ansatte 
gjennomførte dette kurset i 2013.

Basis 2 – for prosjektledere
Basis 2 var basiskurs for prosjektledere. Hovedtemaene var prosjektlederens rolle i et prosjekt, og prosjektlederens 
ansvar og nødvendige kunnskapsnivå. Kurset varte to arbeidsdager. 49 ansatte gjennomførte prosjektlederkurset i 
2013.

Basis 3 – for de som sitter i styringsgrupper
Basis 3 var basiskurs for de som sitter i styringsgruppene. Hovedtemaene var samspill mellom prosjektleder og 
resten av styringsgruppen samt styringsgruppens styring av prosjektet. 31 ansatte gjennomførte kurset i 2013.

Kursene er evaluert, og i direktørens ledermøte i november 2013 ble det besluttet at Stortingets administrasjon skal 
planlegge en gradvis overgang til å benytte Difi sin prosjektmetodikk «prosjektveiviser.no». 

Prosjektforum
Det ble gjennomførte ett prosjektforum i 2013. Møtet ble holdt i samarbeid med DIFI og Metier Academy. Tema 
var «Hva skjer i offentlig sektor rundt prosjektledelse?», «Hva tilbyr DIFI og hva har de gjort?» samt «Stortingets 
tilnærming til Prince 2 – Stortingets prosjektveiviser og veien videre». 45 ansatte i administrasjonen deltok på 
prosjektforumet.

Arbeidstrening og praksis i Stortinget 
Administrasjonens samarbeid med Fontenehuset i Oslo om tiltaksplasser ble videreført i 2013. Fontenehuset er et 
klubbhus for mennesker med psykiatriske sykdomshistorier. Formålet er blant annet å bidra til at medlemmene 
kan komme tilbake i arbeid eller studier. I løpet av året har syv av Fontenehusets medlemmer arbeidet i 
Administrasjonen (hustrykkeriet og kafeteriaseksjonen). Fem personer har hatt noen måneders arbeidspraksis i 
samarbeid med Nav. 

Lærling og fagbrev
Stortingets administrasjon er godkjent lærebedrift i fagene IKT-service og institusjonskokk. I 2013 har 
administrasjonen tilbudt lærlingeplass for i alt tre personer.

 «Utenom jobben»
Kultus
KultuS, Stortingets kunst- og kulturforening, hadde 185 betalende medlemmer ved utgangen av 2013. KultuS 
avviklet en rekke arrangementer og besøk i 2013, herunder omvisning på Munch-museet med utstillingen «det 
moderne øye» og Nye Astrup Fearnley-museet med tema Cindy Sherman, i tillegg til besøk på Riksarkivet og 
Botanisk hage. Sommeravslutningen ble avholdt med omvisning på Akershus slott med bespisning i Karpedammen 
café.

Høsten startet med omvisning på Høstutstillingen og omvisning på Nasjonalmuseet «Munch 150 år». Lutefiskaften 
ble avholdt i kjellerstuen med tidligere stortingsdirektør Hans Brattestå som årets gjest. KulutS avsluttet året med 
julemesse i tunnelgalleriet. Det ble i tillegg formidlet en rekke operaforestillinger gjennom året.

Trimrom og gymsal
Trimutvalget har ansvar for oppjustering og videreutvikling av treningsfasilitetene på Stortinget. Det ble i 2013 
ikke foretatt store utskiftinger av apparater i Stortingets trimrom. Det ble kjøpt inn flere slynger, ellers var det kun 
vedlikehold av eksisterende utstyr. 

Trimutvalget har også ansvar for de ulike treningstilbudene som drives i gymsalen. Arca Friskere Arbeidsplasser 
(tidligere Arca Aktivitet og Helse) har levert åtte treningstimer i uken med god variasjon på timene. Det har vært 
bra oppslutning på timene. Det ble avholdt en aktivitetsettermiddag 14. mars hvor Arca Friskere Arbeidsplasser 



presenterte fem nye gruppetimer. Det var stor deltakelse på aktivitetsettermiddagen. Mange har etterspurt tilbud 
om yoga, og da instruktøren i mensendick gikk ut i barselpermisjon i april ble timen med mensendick byttet ut med 
yoga. Bedriftsfysioterapeuten hadde også flere ukentlige tilbud i gymsalen.

Stortinget idrettslag
Stortinget idrettslag hadde i underkant av 230 medlemmer ved utgangen av 2013. Av de viktigste sakene i 2013 var 
gjennomføringen av aktivitetskortet «Et sprekere storting 2013», Stortingets skidag og inngåelse av avtale om og 
salg av klubbdrakter. 

Figur 10 Pallen fra stafetten under Stortinget idrettslags skidag 14. februar 2013

I aktivitetskortet for 2013 inngikk mange nye aktiviteter. Av disse kan det nevnes at det ble arrangert Stortingets 
Opptur som var fottur fra Midtstuen til Frognerseteren/Tryvannstårnet, Stortingets forbløffende rebusras og 
trappevandringsmesterskap. Det var også deltakelse i Holmenkollstafetten, golfaktiviteter og stortingsmesterskap 
i ski, fotball og innebandy. For første gang ble det også gjennomført tippeliga-tipping hvor Stortingets beste 
fotballtipper ble kåret.

I løpet av høsten ble aktivitetskortet «Et sprekere storting 2013–2014» lansert. Det ble arrangert 
«OverStortingshybeldørTerskelTur» og «SkulpTur» til Ekeberg. Idrettslaget deltok også på introduksjonsdagene 
for de nye representantene. Det var også stor interesse knyttet til salg av klubbdrakter både hos representanter og 
ansatte.

Tjenestekvalitet og servicenivå [H5]

Krav relatert til handlingsområdet
Stortingets administrasjon skal fremstå som en samordnet helhet overfor både stortingsrepresentantene og andre 
brukere og samarbeidsparter internt og eksternt, med lik, likeverdig og korrekt tilnærmingsmåte til alle.



Samhandlingen skal kjennetegnes av åpenhet og gjensidig respekt, korte responstider, konstruktive 
tilbakemeldinger og god dialog om forståelse og prioritering av ønskede tjenester og leveringer. 

Det skal kunne forventes riktig kvalitet på alle tjenester, all service og alle produkter fra Stortingets administrasjon. 
Det skal være rutinebeskrivelser på alle områder der mangel på rutiner vil være kritisk for samarbeid og god 
tjenestekvalitet. Det skal være rutiner for kvalitetssikring av alle oppgaver som krever stor aktsomhet.

Stortinget skal være oppdatert på og utnytte ny teknologi der den kan bidra til forbedring og utvikling av tjenestene, 
effektivitet og god økonomi.

Strategien 
Vi skal definere våre tjenester (strategi og innhold) og servicenivå for å sikre god tilfredshet hos brukeren.

Vi skal utvikle vår tjenesteportefølje ved å levere relevante tjenester med rett nivå og omfang, og basert på 
tilgjengelig kapasitet i Stortingets administrasjon.

Indikatorer:
- Beskrivelsene av de mest relevante (brukernære) tjenester tilgjengelig for brukerne
- Tilgjengeliggjort bestilling av brukernære tjenester gjennom enhetlig portal
- Prosess for inn- og utfasing av tjenester etablert

Prop 1 S
Administrasjonen skal definere sine tjenester (strategi og innhold) og servicenivå for å sikre god tilfredshet hos 
brukerne. Administrasjonen skal utvikle sin tjenesteportefølje ved å levere relevante tjenester med rett nivå og 
omfang, og basert på tilgjengelig kapasitet i Stortingets administrasjon. I 2013 er det introdusert ny portal for 
bestilling av brukernære tjenester. Prosess for inn- og utfasing av tjenester er etablert. Hensikten er å bidra til at 
relevante tjenester produseres. Elektronisk håndbok på Løveporten og nettbrett skal bidra til lettere gjenfinning og 
forståelse av regler. Reise- og telefonordningen effektiviseres ved å videreutvikle nettløsninger. Informasjonstavler 
gir veiledning til å finne frem i Stortingets aktiviteter. Stortingets bygningsmasse vedlikeholdes etter vedtatte planer.

Rapportering på handlingsområdet [H5]

Pensjonsordninger
Dagens pensjonsordning for stortingsrepresentanter ble vedtatt i 2011 med iverksettelse enten 1. oktober 2009 eller 
1. januar 2012. Stortingsrepresentantene tjener opp pensjonen i en pensjonsbeholdning der alle år på Stortinget 
teller med. Det gis pensjonsopptjening av godtgjørelse opp til 12 G. Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år. 
Alderspensjonen er basert på samme prinsipp som ny alderspensjon i folketrygden. Det er en nettoordning. Det 
betyr at tjenestepensjonen kommer i tillegg til andre pensjoner, og at den ikke blir samordnet med andre pensjoner. 
Pensjonen levealderjusteres og reguleres. Representanter som hadde opptjent rettigheter etter tidligere ordning 
beholder disse. Det gjelder også retten etter 75-årsregelen, men videre opptjening etter denne regelen er ikke mulig 
etter 1.1.2012. Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse. 

2010 2011 2012 2013 Endring 
12–13

Pensjonsutbetalinger (alderspensjon, ventegodtgjørelse, 
etterlattepensjon og uførepensjon) (mill. kr)

60,9 61,1 63,7 63,2 - 0,5

Antall som mottok pensjonsytelser fra ordningen 372 364 369 373 + 4

Administrasjonskostnadene til SPK (mill. kr) 2,2 0,8 1,3 1,2 - 0,1

Tabell 8 Pensjonsutbetalinger 2010–2013

Regulering av representantenes godtgjørelse
Torsdag 20. juni 2013 vedtok Stortinget stortingsrepresentantenes godtgjørelse, jf. Innst. 457 S (2012–2013). Fra 1. 
mai 2013 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 836 579.



Den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer fastsettes av Stortinget etter 
innstilling fra Stortingets lønnskommisjon. For perioden 1.9.2013 til 31.8.2016 er følgende oppnevnt som 
medlemmer av Stortingets lønnskommisjon: Daglig leder Inger E. Prebensen (leder), professor Fredrik Engelstad 
og sorenskriver i Oslo tingrett Geir Engebretsen. Forvaltningsavdelingen ivaretar sekretærfunksjonen for 
lønnskommisjonen.

Brukerrådet
Stortinget har et brukerråd for stortingsrepresentanter. Brukerrådet representerer stortingsrepresentantene 
i dialogen med Stortingets administrasjon om alle saker som gjelder administrative rutiner, regelverk for 
representantordninger, IKT-spørsmål og andre saker som har betydning for stortingsrepresentantenes 
arbeidssituasjon. Brukerrådet for representantordninger er et viktig organ for administrasjonen i arbeidet med å 
avstemme brukernes behov mot administrasjonens tjenester. 

For stortingsperioden 2013–2017 har presidentskapet oppnevnt syv stortingsrepresentanter. Frem til 30. september 
2013 var følgende medlemmer i brukerrådet: 

• Kari Henriksen, A, leder
• Bård Hoksrud, FrP
• Øyvind Halleraker, H
• Øyvind Håbrekke, KrF
• Irene Lange Nordahl, Sp 
• Ingvild Boe Hornburg, V (sekretariatsleder)

For stortingsperioden 2013–2017 er følgende medlemmer i brukerrådet: 
•	 Ulf Leirstein, FrP, leder 
•	 Kari Henriksen, A, 
•	 Svein Harberg, H
•	 Anders Tyvand, KrF
•	 Heidi Greni, Sp 
•	 Iselin Nybø, V
•	 Torgeir Knag Fylkesnes, SV

Boligkomiteen 
Komiteens mandat er å tildele pendlerboliger i henhold til retningslinjer fastsatt av presidentskapet. Komiteen 
behandlet i 2013 totalt 94 søknader om pendlerbolig. Av disse var 49 nye representanter. Øvrige var representanter 
som måtte flytte fordi leiligheten de bodde i skulle selges eller representanter som av ulike årsaker ønsket å bytte 
pendlerbolig. Komiteen er også rådgivende organ for presidentskapet når det gjelder representantenes bovilkår. 
Etter at 38 nye leiligheter ble overtatt i september, har komiteen sett behovet for å utjevne forskjellene mellom gamle 
og nye leiligheter og har derfor bedt administrasjonen utrede dette. 

Stortinget har en boligkomité bestående av en stortingsrepresentant fra hvert parti. Frem til 30. september 2013 var 
følgende medlemmer i boligkomiteen 
•	 Gerd Janne Kristoffersen, A, leder
•	 Jon Jæger Gåsvatn, FrP, nestleder
•	 Bent Høie, H
•	 Line Henriette Hjemdal, KrF
•	 Olov Grøtting, Sp 
•	 Geir-Ketil Hansen, SV

(Venstre var ikke representert da de bare hadde to stortingsrepresentanter denne stortingsperioden).

For stortingsperioden 2013–2017 har presidentskapet oppnevnt følgende medlemmer: 
•	 Ingrid Heggø, A, leder
•	 Gunnar Gundersen, H, nestleder
•	 Ingebjørg Amanda Godskesen, FrP
•	 Olaug V. Bollestad, KrF
•	 Snorre Valen (SV)
•	 Heidi Greni (Sp)
•	 Terje Breivik (V)



Sikkerhet
Som oppfølging av 22. juli-hendelsene har det vært arbeidet med en rekke tiltak innenfor sikkerhetsområdet. Det 
har vært iverksatt flere synlige og ikke-synlige tiltak for å bedre sikkerheten for representanter og de som har sitt 
virke på Stortinget. Dette består både av fysiske og tekniske installasjoner og forhold av mer administrativ art. 

I april 2013 ble det besluttet å innføre endringer i adgangsreglementet. Dette innebar i første omgang å stenge 
Stortinget hver natt fra kl 22.00. Endringen ble iverksatt 01.04.13. Samtidig ble det også innført bruk av pin-kode 
ved inngangene. I august ble nytt adgangsreglement fremlagt for presidentskapet og dette ble innført 01.10.13. 
Samtidig som nytt reglement ble vedtatt ble det også gjort en rekke endringer i praksis rundt utstedelse av 
adgangskort og nye kortkategorier ble implementert.

Ny døgnbemannet posisjon er under bygging i tilbygget mot Akersgaten og seksjonen vil bemanne denne 24 timer i 
døgnet. Det er også lagt opp til økt åpningstid i inngangen til Prinsens gate 26 fra mellom kl 07.30 og kl 17.00.

Sikkerhetsseksjonens tilstedeværelse utgjør en viktig del av den operative sikkerhet når det gjelder akkreditering og 
adgangskontroll. Det har derfor vært gjennomført en organisasjonsgjennomgang. Resultatene av gjennomgangen 
synliggjorde behovene for en rekke organisatoriske tiltak som er under gjennomføring. Ett av tiltakene var å 
formalisere et mellomledernivå som kan styre daglig drift av vaktlagene og sørge for kompetanseheving. I tillegg 
er det tilsatt en operativ gruppeleder som koordinerer aktiviteter som krever ressurser fra sikkerhetsseksjonen, 
både internt og ved arrangementer som skjer utenfor Stortinget. Gjennom nytt adgangsreglement og 
organisasjonsgjennomgangen er det sett behov for økt bemanning og seksjonen er derfor tilført seks nye stillinger i 
året som er gått.

Reiser
Det var en nedgang i antall flyreiser, og spesielt utenlands, pga. stortingsvalget høsten 2013.

Online bestillinger på innlands flyreiser var i 2013 på 31 %, en god økning etter ekstra innsats i forbindelse med 
nytt Storting.

Figur 11 Utvikling i antall flyreiser, innenlands og utenlands (2009–2013)



Figur 12 Kostnadsutvikling komitéreiser (2009–2013)

IKT
Ny samhandlingsmodell innen IKT-området
Hensikten med nye samhandlingsrutiner mellom IKT og linjen er å få bedre kontroll og styring på 
bestillingsrutiner, endringer og videreutvikling, herunder inn- og utfasing av nye tjenester. 

Tjenestekatalog IKT
Tjenestekatalog v 2.0 for IKT-tjenester ble justert med et operativt fokus mot samhandlingsmodellen høst 2013. 
Hensikten er å få tjenestekatalogen til å bli et mer effektivt styringsverktøy i kontinuerlig tjenesteoppfølging for 
IKT-seksjonen.

Mobil strategi
Ny mobil strategi for 2013–15 ble besluttet i mai 2013. Den nye strategien omtaler bl.a. flere plattformer å velge 
mellom på mobile enheter, og en gradvis utskiftning av stasjonære pc-er til bærbart utstyr. Tiltakene som er foreslått 
i ny strategi skal implementeres fasedelt. Fase 1 ble gjennomført høsten 2013 ved at nye stortingsrepresentanter 
fikk tilbud om flere plattformer for mobil og nettbrett. Fase 2 vil innebære nye mobile løsninger til ansatte i 
administrasjonen som flytter til Stortingsgata 6 sommeren 2014. Fase 2 vil også benyttes som en pilot for Stortinget 
til videre lansering mot øvrige bruker i administrasjonen og representantene i 2015.

Mobilt kontor
Mobil strategi for Stortinget ble vedtatt i mai 2013. Det ble lansert en enkel mobil produktpakke til nye 
representanter ved høstens valg. Representantene var tilfreds med utlevering av utstyr, løsning og opplæring. 

Det ble satt i gang et prosjekt for å tilby en bredere mobil produktpakke som består av mobiltelefon og bærbar 
pc for brukere i Stortingets administrasjon som flytter til Stortingsgata 6 (S6). Dette innebærer blant annet 
oppgradering til Windows 8.1 og opprettelse av trådløst nett i S6 som pilot for Stortinget



Salappen
Stortingspresidenten fremmet i slutten av 2012 et ønske om å fjerne alt papir fra stortingssalen. Målet var å spare 
papir, og det ville bli mindre arbeid i forbindelse med omdeling og opprydning før og etter møtene.

På presidentskapsseminar i januar 2013 ble det vedtatt at man ville ha et verktøy for å innføre et papirløst 
Storting. Det ble utviklet en applikasjon, Salappen. Den inneholder alle dokumenter som tidligere ble omdelt 
i salen under stortingsmøter: Både dagsorden, innstillinger, lovvedtak, løse forslag, referat og dokumenter til 
spørretimen. I tillegg inneholder Salappen talerliste for pågående sak samt en oversikt over møtende representanter 
og regjeringsmedlemmer. Salappen er utviklet med det mål å kunne redusere bruken av papirdokumenter i 
stortingsalen. Salappen bidrar til digitalisering av Stortinget, og alle representanter kan nå ta med seg iPaden i salen 
og ta Salappen i bruk når den lanseres i april 2014.

Brukerstøtte
Antall henvendelser til Brukerstøtte økte fra 8 500 i 2012 til 9 300 i 2013. Til tross for dette er servicenivået 
over målet. Ressursuttaket har vært høyere på 1. linje på bekostning av kurs og operativ drift av brukersenteret. 
Konsekvensen av dette er færre kurs for administrasjonen og mindre mulighet for å kunne jobbe proaktivt.

Det er innført KPI-målinger for servicenivå i IKT-servicesenter i 2013. Trenden viser at løsningsgrad i 1. linje er 
gjennomsnittlig 80 % mot KPI 78 %. Antall tapte anrop etter 20 sekunder har et gjennomsnitt på 10 % mot KPI 15 %. 

Figur 13 Antall henvendelser til IKT-brukertjenester (2009–2013)

Informasjonssikkerhet
I 2013 ble det gjennom en analyse for å finne risiko og sårbarhet i Stortingets IKT- systemer. Resultatet viste at det 
var små mangler. Det ble det etablert en tiltaksliste og det ble gjennomført et sikkerhetsevent for å øke bevissthet 
om informasjonssikkerhet hos Stortingets brukere. Det er startet et arbeid med å lage en mer robust infrastruktur 
for å få en bedre tilgangsstyring.

Utnyttelse av teknologi
I forbindelse med arrangementet av Nordisk råd ble utskriftsløsning utvidet med en ny funksjonalitet, 
«Gjesteprint». Løsningen går ut på at alle som er på besøk hos Stortinget og har tilgang på sin e-post kan sende 
dokumenter til en utskrifts e-postadresse for kunne få en utskrift av dette på Stortingets skrivere.

Det er også blitt implementert full trådløs dekning i Stortingets bygningsmasse både for ansatte og for gjester. 

I forbindelse med valget i 2013 ble det besluttet og utvide tilbudet på antall plattformer på mobiltelefon og nettbrett 
for Stortings representanter. Plattformene de kan velge i er IOS (Apple), Androide og Windows Phone.

Valgportal og elektroniske skjema
I forbindelse med stortingsvalget 2013 opprettet Stortinget en Valgportal. Valgportalen er et ekstranett for 
tidligere og kommende stortingsrepresentanter som ikke har tilgang til Løveporten. Valgportalen benyttes for å gi 
kommende stortingsrepresentanter all informasjon de trenger i forbindelse med stortingsvalget. Valgportalen ble 
6   Utenriks- og forsvarskomiteen gjennomførte reiser for kr 118 000 i 2013. Det registrerte tallet i regnskapet er -  

kr 27 000. Tallet er knyttet til kredittnota for avlyst reise i 2012.



tatt i bruk for avtroppende representanter 31. mai, og mulige nye representanter fikk tilgang 7. juni. Alle brukere av 
valgportalen har en sikker pålogging i to trinn: Et tilsendt passord og passord på SMS. 

En elektronisk løsning for å erstatte papirskjemaer ble levert sammen med valgportalen. Skjemaer som ble tatt 
i bruk i 2013 var: Fratredelsesytelse, etterlønn, reiseprofil, barnehagesøknad, pendlerboligbekreftelse og verv og 
økonomiske interesser. Personaliaskjema og biografiskjema ble forsinket på grunn av mangler i skjemamotoren 
og blir ikke ferdig før i mars 2014. Skjemaene er forhåndsutfylte med kjent informasjon, og det er utviklet en egen 
løsning som sørger for at dataene som blir sendt inn i noen av skjemaene kan skrives rett inn i vår database, EPOS. 

Valgportalen og elektroniske skjema er eksempler på brukernære tjenester som ble tatt i bruk i 2013.

Servicesenteret
Gjennom servicesenteret er deler av administrasjonens tjenester samlet og gjort lett tilgjengelig for brukerne. Disse 
omfatter blant annet praktisk hjelp i forbindelse med pendlerboligene, posttjenester, reisekort, gaveartikler samt 
informasjon om hvor man skal henvende seg for hjelp med andre spørsmål. Servicesenteret hadde et utvidet tilbud i 
forbindelse med mottak av nye representanter etter valget i 2013.

Figur 14 Omsetning av utvalgte produkter (2009–2013

Møteromstjenesten (åpent kl. 08–16) 2011 2012 2013

Antall bestillinger møterom 194 660 100 800 107 029

Antall bestillinger per dag 846 382

Tabell 9 Utvikling bestillinger møterom (2011–2013)

Telefontjenesten 2013

Antall besvarte telefonhenvendelser 50 538

Tabell 10 Antall besvarte telefonhenvendelser (2013)

Stortingstorget
I 2013 startet administrasjonen planleggingen av et utvidet servicetorg for representantene – stortingstorget. Ideen 
bak stortingetorget er at representantene skal ha ett kontaktpunkt for administrasjonens tjenester. Behovet for et 
slikt kontaktpunkt blir aktualisert ved at flere av tjenestene i administrasjonen blir lokalisert i Stortingsgata 6 i 
perioden 2014–2020 i forbindelse med ombyggingen av Prinsens gate 26 og fløyen mot Akersgata. Stortingstorget 
blir etablert i 2014, sentralt i første etasje av stortingsbygningen. Her samles i første omgang tjenester fra 
servicesenteret, ikt-seksjonen, seksjon for representantordninger og kunnskapstjenester fra biblioteket, arkivet, 
utrednings- og informasjonsseksjonen. Informasjonsskjermer

Prosjektet «Etablering av informasjonsskjermer i mottaksarealer» har som formål å gjøre nødvendig, praktisk 
informasjon tilgjengelig på en effektivt, brukervennlig og oversiktlig måte. Infoskjermene skal bidra til at 
representanter, ansatte og besøkende på et enkelt vis får god oversikt over hva som skjer hvor og når i Stortingets 
bygninger.



Skjermene skal vise dagens møteprogram, bilder fra salen og høringer, med tilhørende talerlister samt informasjon 
om andre møter og aktiviteter i Stortinget. Det skal også kunne vises billedkavalkader med historisk- og annet tids- 
og aktualitetsuavhengig innhold.

Totalt fire skjermer skal etableres i resepsjonsområdene Prinsens gate 26, i Akersgata, på Løvebakken og i 
vandrehallen. Prosjektet startet opp i 2013 med innkjøp og etablering av en skjerm i resepsjonen i Prinsens gate 26. 
Prosjektet fullføres innen 1.5.2014.

Stortingsbiblioteket
Stortingsbiblioteket støtter opp om den parlamentariske prosessen ved å tilby kvalitetssikret informasjon som skal 
gi representanter og ansatte gode beslutningsgrunnlag. 

Figur 15 Utlån i Stortingsbiblioteket fordelt på type lånere (2009–2013

Figur 16 Oppdrag i Stortingsbiblioteket utført for interne og eksterne lånere (2009–2013)



Stortingsarkivet
En av stortingsarkivets oppgaver er registrering av saker og håndtering av søknader om dokumentinnsyn. 

Registrert 2009 2010 2011 2012 2013
Saker 2 471 1 988 1 748 1 601 1 724
Innkomne dokumenter 7 966 7 388 8 120 8 133 8 762
Utgående dokumenter 2 942 3 089 3 146 3 038 3 313
Notater 1 787 1 650 2 010 2 153 2 289
Dokumenter totalt 12 695 12 127 13 276 13 324 14 364

Søknader om dokumentinnsyn    
Innvilget 244 474 193 176 77
Avslått 13 24 7 5 6
Søknader totalt 257 498 200 181 83

Tabell 11 Saker, dokumenter og innsyn i Stortingets arkivtjenester; 2009–2013

Utredninger
Utredningsseksjonen besvarer utredningsoppdrag og yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer 
i Stortinget basert på spørsmål fra den enkelte oppdragsgiver. Seksjonen besvarer også forespørsler fra andre lands 
parlamenter. 

2009 2010 2011 2012 2013

Antall behandlede oppdrag 433 484 435 409 337

Tabell 12 Antall behandlede utredningsoppdrag pr. år. (2009–2013)

European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD)
Samarbeidet mellom europeiske parlamenter vedrørende utredning og dokumentasjon ble etablert i 1977. 
Det meste av aktiviteten innenfor ECPRD er svar på spørsmål fra kolleger om interne parlamentsforhold 
(konstitusjonell praksis og prosedyrer, lønnsnivå, IKT) eller mer generelle politikkspørsmål. Videre arrangeres 
det noen årlige seminarer innenfor fire «areas of interest»: Økonomi, parlamentarisk prosedyre, bibliotek/arkiv/
utredning og IKT. Stortinget har besvart ca. 80 spørsmål og sendt ut tre til ECPRD-nettverket i 2013. 

Servering
Antall gjester og omsetning i spisestedene holder seg samlet sett stabilt. I tillegg til spisestedene leveres det 
bevertning til møter mm på 75 forskjellige steder, og omsetningen viser en liten økning. Det er tatt i bruk 
elektroniske betalingskort for bestilling og intern fakturering av møtemat. For å opprettholde god hygiene ved 
rengjøring av servise og produksjonsutstyr, er det installert ny tunneloppvaskmaskin ved kjøkkenet i Stortinget. 

Figuren viser antall gjester og dagsomsetning i spisestedene.  



Figur 17 Omsetning og gjester per dag, per serveringssted 2011–2013

Figur 18 Omsetning per serveringssted inkl. bespisning ved møter/arrangementer (2010–2013)

Barnehageplass
Stortinget har reservert ni barnehageplasser i en privat barnehage i Oslo. Plassene er forbeholdt 
stortingsrepresentanters barn, men kan benyttes av barn av ansatte/partigruppene dersom plassene ikke fylles opp 
av stortingsrepresentanters barn. Syv barn (to representanters og fem ansatte/gruppeansattes) benyttet ordningen 
hele eller deler av 2013. 



Forholdet til omverdenen [H6]

Krav relatert til handlingsområdet
Gjennom god ekstern informasjon og kommunikasjon skal administrasjonen støtte opp om Stortingets arbeid 
ved å gjøre det allment kjent etter prinsippet om demokrati og åpenhet, og dermed som grunnlag for alminnelig 
opplysning og samfunnsdeltakelse. I alle situasjoner skal vi fremstå utad som en enhetlig administrasjon i en 
samfunnsinstitusjon som blir oppfattet som demokratisk, troverdig og tilgjengelig.

Gjennom god miljøledelse skal Stortingets administrasjon arbeide for at eventuelle negative effekter av Stortingets 
virksomhet på det ytre miljøet blir så små som mulig.

Strategien
Stortingets kommunikasjon med omverdenen skal være relevant og god og bidra til et godt omdømme.

Balanse mellom åpenhet og sikkerhet skal prege Stortingets forhold til omverdenen. Dette gjelder både tilgang til 
informasjon og fysisk tilgjengelighet. Stortinget skal ha miljøvennlig drift.

Indikatorer:
- Toppskår i Difis kvalitetsvurdering av nettsider for offentlige virksomheter (6)
- Minimum snittskår «god» i brukerevaluering av arrangementer rettet mot skoleverket (Min. «God»)
- Positiv omdømmevurdering i retrievermaterialet (Min. 85 %) 
- Samlet prosentdel av ansatte som har befatning med innsynssaker, som har gått på kurs i 

dokumentoffentlighet (50 %)
- Prosentdel av stortingsforhandlingene som er tilgjengelige digitalt gjennom (DigiStorting)
- Antall besøkende på omvisninger
- Planlagte og vedtatte sikkerhetstiltak i verksatt (Ja) 
- Prosentvis årlig reduksjon i antall tonn returpapir (1 %)

Prop 1 S
Stortingets kommunikasjon med omverdenen skal være relevant og god og bidra til et godt omdømme. 

Stortingets forhold til omverdenen skal være preget av god balanse mellom åpenhet og sikkerhet. Dette gjelder 
både tilgang til informasjon og fysisk tilgjengelighet. Målet om et «grønt storting» skal være et av premissene for 
utviklingsarbeidet i Stortinget. Digitalisering av stortingsforhandlinger og registre 1814–2000 fortsetter og fullføres 
i løpet av 2013. Forberedelsene til grunnlovsjubileet 2014 trappes opp. 100 år med stemmerett for kvinner markeres 
med flere jubileumstiltak. I løpet av 2013 er det etablert et ungdomsparlament. Hensikten er å stimulere ungdoms 
interesse for demokrati og medvirkning.

Rapportering på handlingsområdet [H6]

Kommunikasjon og omdømme
Etterspørselen etter god kommunikasjon med Stortinget er blitt betydelig større de senere årene, både fra medier 
og omverdenen ellers. I 2013 ble ledelsessekretariatet tillagt ansvaret som kontaktpunkt for mediehenvendelser 
til Stortingets politiske og administrative ledelse. Ledelsessekretariatet skal i tillegg til å koordinere og følge opp 
henvendelser fra mediene bidra til god og aktiv kommunikasjon fra Stortingets ledelse om relevante saker. Det er 
utarbeidet en egen strategi med rutiner og prinsipper for Stortingets mediehåndtering. 

I kjølvannet av bombetrusselen mot Stortinget i 2013 besluttet administrasjonen å etablere en egen pressevakt. Det 
er utarbeidet en egen instruks for pressevakten med retningslinjer og rutiner. 

Ny virksomhetsstrategi ble ferdigstilt ved utgangen av 2013, og vil bli lansert tidlig i 2014. Strategien trekker frem 
aktuell kunnskapsformidling som ett av fire sentrale hovedmål. Som ledd i dette er det besluttet å utarbeide en ny 
kommunikasjonsstrategi for Stortinget. Arbeidet vil bli igangsatt tidlig i 2014 og forventes ferdigstilt til sommeren 
2014. Strategien vil erstatte kommunikasjonsretningslinjer for Stortingets administrasjon som ble tatt i bruk i 2012.

Nettsider
Stortingets nettsider forbedres og videreutvikles kontinuerlig – hver gang Stortinget engasjeres i noe nytt, må det 
også gjenspeiles på stortinget.no, noe som krever nyutvikling og tilpasninger. Mye av arbeidet i 2013 har foregått 



på «baksiden», og ikke vært direkte synlig for brukerne. Blant de mer synlige tiltakene er forbedring av sakssidene, 
flere avgrensningsmuligheter på høringsoversikten, en egen «databygger» for spørsmålsfordeling på data.stortinget.
no, stortingsarkivets lansering av digitaliserte stortingsforhandlinger 1814–2014, relansering av quizen samt mye 
arbeid forbundet med stortingsvalget. 

År Unike besøkende Besøk Sidevisninger

2011 502 502 1 501 832 4 770 310

2012 856 799 1 393 135 5 483 860

2013 1 055 786 1 655 508 6 595 466

Tabell 13 Besøkstall for stortinget.no (2011–2013)

Figur 19 Utvikling antall unikt besøkende og antall sidehenvisninger stortinget.no (2011–2013)

Det var en klar økning i antall brukere av stortinget.no i 2013. Sammenliknet med samme periode i 2012 økte 
antallet unike besøkende med 23,2 prosent, antallet besøk med 18,8 prosent og antallet sidevisninger med 20,3 
prosent.

Side Unike besøkende Sidevisninger

Representanter og komiteer 134 286 187 522 

Talerlister 45 293 147 760 

Nett-TV 53 097 84 689 

Møteprogram 48 658 62 896 

Hva skjer på Stortinget 40 627 52 213 

Tabell 14 De mest populære sidene (2013)



De besøkende på stortinget.no kom fra:

Land Andel besøkende i prosent
Norge      92,9 %
USA         1,0 %
Sverige         0,9 %
Danmark         0,7 %
Tyskland         0,6 %

Tabell 15 Besøkende på stortinget.no, fordelt etter land (2013)

Selv om brukerne av stortinget.no i all hovedsak fortsatt bruker tradisjonell PC, ser vi en økning av bruken av 
mobile enheter fra 2012 til 2013.

Platform 2012 2013
Desktop 88,29 % 81,16 % 
Mobiltelefon 6,27 % 9,95 %
Nettbrett 5,44 % 8,88 % 

Tabell 16 Oppslag på stortinget.no, fordelt på plattform (2012–2013)

Toppkarakter til stortinget.no
I september 2013 ble det kjent at stortinget.no igjen var tildelt seks av seks mulige stjerner i Difis kvalitetsvurdering 
av offentlige nettsteder. Toppkarakteren bygger på høye poengsummer i de tre vurderingskategoriene 
«tilgjengelighet», «brukertilpasning» og «nyttig innhold». Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, har siden 
2004 gjennomført årlige kvalitetsvurderinger av offentlige nettsteder. På grunn av endringer i kriteriesettet m.m. 
ble det ikke gjennomført noen vurdering i 2012. I 2013 ble 659 offentlige nettsteder vurdert – 213 statlige og 446 
kommunale og fylkeskommunale. Av disse var det kun 33 som oppnådde seks stjerner.

Twitter og Flickr
Både Twitter og Flickr er blitt brukt aktivt i 2013. Når dette skrives, (slutten av februar 2014) har Stortinget rundt 
28 000 følgere på Twitter. Informasjonsseksjonen har i 2013 publisert en rekke høykvalitetsbilder på stortinget.no og 
på bildedelingstjenesten Flickr.

Undervisningsfilmer
I 2013 publiserte informasjonsseksjonen to nye informasjonsfilmer med Bård Tufte Johansen i hovedrollen – om 
Stortingets lovbehandling og om stortingsvalg.

Nye brosjyrer
I 2013 har informasjonsseksjonen satt i gang med å fornye brosjyremateriellet. Det ble foretatt en grundig vurdering 
av materiellet, og man kom frem til at det skulle lages tre nye brosjyrer. Formgiving og produksjon er satt ut til BK 
Grafisk i Sandefjord.

Hovedbrosjyren «Stortinget – Norges nasjonalforsamling» bygger på den tidligere brosjyren, men har en forkortet 
og redigert tekst og helt ny utforming og nye bilder. Brosjyren «Stortinget 2012–2013» er en nyskapning. Den var 
første utgave av det som skal være en årlig rapport for siste stortingsår rettet mot publikum, med informasjon 
om parlamentarisk virksomhet, markeringer og hendelser, og utadrettede tjenester i administrasjonen. En tredje 
brosjyre, «Stortinget – bygningen og kunsten», har også vært under utarbeiding, men blir ikke ferdig før i 2014.

DigiStorting og elektronisk langtidslagring 
Onsdag 27. november 2013 ble stortingsforhandlinger 1814–2001 på nett presentert for publikum i lagtingssalen. 
Stortingspresidenten åpnet løsningen ved å gjennomføre det første offisielle søket. Treffet i nevnte søk førte 



stortingspresidenten til paragraf 85 i Grunnloven av 17. mai 1814. Der kan vi lese at: «Storthinget holdes for aabne 
Døre og dets Forhandlinger kundgjøres ved Trykken, undtagen i de Tilfælde, hvor det Modsatte besluttes ved 
Stemmeflerhed».

Den praktiske løsningen av dette har helt siden 1814 vært å trykke og utgi de dokumentene og sakene som 
dokumenterer den parlamentariske saksbehandlingen. For å gjøre det enklere å vise dokumentene i sin riktige 
sammenheng, ble de samlet mellom stive permer. Raskt ble saksmengden så stor at det var nødvendig å utarbeide 
register med tilhørende hovedregister.

Registerarbeidet ble lagt til stortingsarkivet. Stortingets administrasjon har nå tatt dette videre inn i den digitale 
tiden. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket er stortingsforhandlingene 1814–2001 digitalisert, filene er strukturert 
og det er etablert lenker mellom registeret og innholdsbindene. For perioden 1814–2001 utgjør dokumentene og 
referatene om lag tre millioner sider, mens hovedregistrene utgjør 18 600 sider.

Stemmerettsjubileet 2013
Sekretariatet for grunnlovsjubileet har i samarbeid med stortingsarkivet hatt ansvaret for Stortingets tiltak ved 
stemmerettsjubileet. Stortinget holdt eget jubileumsmøte 11. juni og markerte med det 100-årsjubileet for allmenn 
stemmerett. Stortingets tredje visepresident Marit Nybakk åpnet en utstilling i historisk sal. Temaet for utstillingen 
var Stortingets behandling av kvinnestemmerettsspørsmålet og kvinneforeningenes enorme engasjement 
for å påvirke Stortingets beslutning. Utstillingen inneholdt sentrale dokumenter fra stemmerettskampen fra 
stortingsarkivet, slik som fremsatte grunnlovsforslag, underskriftskampanjer og appeller. Utstillingen er tilgjengelig 
på Stortingets nettsider.

Stortinget ga støtte til en egen debattbok som stemmerettskomiteen utga til skoleelever. Stortinget har gitt bidrag til 
den digitale læringsressursen «Min stemme» som er et felles nettsted for barnehager og skoler i anledning jubileene 
i 2013 og 2014.

Nils Kjærs teaterstykke «Det lykkelige valg» ble spilt i Lagtingssalen 17.–20. september. Forestillingene inngikk i 
Stortingets markering av stemmerettsjubileet. Stortingspremieren var mandag 16. september. 
Interessen var meget stor og teatret spilte ti fullsatte forestillinger. Forestillingene på dagtid var i samarbeid med 
Akershus fylkeskommune og den kulturelle skolesekken. Før teaterstykket fikk elevene en omvisning med vekt på 
valg og stemmerett. 

Grunnlovsjubileet 2014
Sekretariatet for grunnlovsjubileet har vært plassert på Stortinget og ivaretar Hovedkomiteens nasjonale 
fellesoppgaver og flere av Stortingets viktigste tiltak ved jubileet. Generelt har det vært god og økende 
oppmerksomhet om grunnlovsjubileet i 2013. Mange lokale og regionale aktiviteter skaper oppmerksomhet om 
jubileet. Stortingspresidenten og sekretariatet har deltatt på en rekke møter, arrangementer og faglige konferanser i 
2013, blant annet Arendalsuka 2013.

Hovedoppgaver i 2013 har vært:
- Utvikling av det offisielle programmet for jubileet i 2014.
- Lansering av offisielt program, markedsføring av jubileumskalenderen
- Planlegging av Stortingets hovedarrangementer i jubileumsåret.
- Lansering og markedsføring av visuell identitet/ grafisk profil for jubileet både i Norge og utlandet
- Utvikling av nettsiden for jubileet.
- Utvikling av kommunikasjonsplan, formidlingstiltak og faglige ressurser.
- Ferdigstilling av bokprosjektet Stortingets historie 1964–2014.
- Lansering av jubileumssangen «Det går et festtog gjennom landet», Stortingets gave til kor og i anledning 

jubileet. 
- Utvikling av fellestiltak og arrangementer med vekt på det dansk-norske perspektivet ved jubileet og 

åpningsarrangement i Kiel.

Sekretariatet har i 2013 vært styrket med flere engasjementsstillinger, slik at det kunne ivareta de nasjonale 
fellesoppgavene og Stortingets eget arbeid med jubileet på en god måte. Sekretariatet mottar mange og 
ulike henvendelser. Det er generelt meget stor interesse for jubileets fellestiltak som jubileumsprofil, digital 
arrangementskalender og offisielt program.



Den visuelle profilen for grunnlovsjubileet ble lansert 28. januar 2013. Det er lagt til rette for at ikke-kommersielle 
aktører kan benytte profilen fritt og ved nedlastning fra jubileets nettside. Jubileumsprofilen har fått god 
oppmerksomhet og er tatt i bruk av en rekke ulike arrangører i 2013. Profilen bidrar til å gi jubileet oppmerksomhet 
og felles identitet over hele landet.

Første versjon av Hovedkomiteens offisielle program ved jubileet ble lansert 15. mai 2013 i Stortinget. Det er 
utviklet et bredt og mangfoldig offisielt program takket være initiativ fra ulike institusjoner, organisasjoner og 
virksomheter. Stortingets jubileumssang i marsjtakt til kor og korps ble også lansert 15. mai 2013. Jubileumssangen 
har fått god oppmerksomhet. Jubileets nettside er videreutviklet i løpet av 2013 og har fått bedre menystruktur og 
funksjonalitet. Nettsiden er den viktigste inngangen til jubileet og har en rekke relevante verktøy for arrangører, 
skoler og publikum generelt.

Bokprosjektet Stortingets historie 1964–2014 er gjennomført i henhold til fremdriftsplanen. Det ble gjennomført en 
bred lanseringskonferanse i Stortinget 6. mai 2013. Manus ble levert av forfatterne ved utgangen av 2013 og boken 
vil bli utgitt som planlagt 14. oktober 2014. 

Det er gjennomført flere seminarer i serien «Grunnloven og deg».

Sikkerhet og beredskap
Gjennom året er det gjort erfaringer som har synliggjort ytterligere sikkerhetsmessige endringer i forhold til 
beredskap og varsling. Krisestaben og beredskapsorganisasjonen har også vært øvet i løpet av året. Det er innført 
SMS-varsling og erfaringer har underbygget behov for å få på plass nye digitale verktøy for håndtering av kriser og 
uønskede hendelser. 

Funn fra risikoanalysen er bearbeidet og tiltak er gjennomført, både organisatoriske og fysiske. Dette arbeidet er 
ikke avsluttet, men har foreløpig munnet ut i noen synlige og usynlige tiltak.

Besøkende
Besøkstallene har gått noe ned fra i fjor. Stortingsvalget og regjeringsskifte medførte reduksjon i besøkende til 
Stortinget i perioden august til oktober. I tillegg var resepsjonen på Løvebakken stengt grunnet vedlikehold og 
oppussing av inngangsdører i perioden fra 1. juli til 1. august.

Figur 20 Antall besøkende per inngang per år (2009–2013)



Omvisninger

Figur 21 Registrerte besøkende på omvisninger (2009–2013)

Seminar og kurs for eksterne deltakere
Stortinget har arrangert og gjennomført 14 seminar og kurs i stortingskunnskap for deltakere fra departementer, 
kommuner og skoler. Disse har vært spesialtilpasset, og foredragsholdere har vært stortingsrepresentanter og 
ansatte fra konstitusjonelt kontor. En obligatorisk omvisning inngår alltid. Omvisningstjenesten legger til rette for at 
grupper som kommer på omvisning, skal kunne møte fylkesrepresentanter og fagkomiteer. 

I 2013 er det gjennomført følgende:
-	 To introduksjonskurs for nyansatte i Riksrevisjonen (ca. 60 deltakere)
-	 To kurs for departementene (ca. 195 deltakere) 
-	 Seminar for MiniStortinget Vågsbygd (ca. 30 deltakere)
-	 Kurs for kommuner og høyskoler (ca. 45 deltakere)
-	 20 grupper møtte fagkomité og fylkesrepresentanter
-	 To kurs for samfunnsfaglærere (71 deltakere)

Aktiviteter med barn og unge som målgruppe 
Ungdommens storting 2013
Stortingets første ordinære ungdomsparlament ble arrangert 4. og 5. mars 2013. Ungdom mellom 13 og 18 år ble 
invitert til Stortinget for å diskutere saker de er opptatt av. Formålet med samlingen var å gi ungdom en mulighet 
til å uttale seg på nasjonalt plan om saker som angår dem, og å bidra til at ungdom lærer om Stortinget og den 
demokratiske prosessen. 19 plasser var forbeholdt fylkenes medvirkningsorgan for unge, og 36 plasser var satt av til 
enkeltpersoner og var såkalte åpne plasser. 

Deltakerne ble valgt ut på bakgrunn av innsendte saksforslag. Sakene som ble valgt ut, ble presentert for 
Ungdommens storting av forslagsstilleren eller en representant for flere forslagstillere. Gjennom komitéarbeid 
kom de frem til noen kjernesaker som ble presentert i lagtingssalen, der statsråder og statssekretærer møtte 
ungdommene til debatt. 

Etter arrangementet ble de vedtatte sakene fra Ungdommens storting presentert for de relevante komiteene på 
Stortinget.

MiniTinget og «2050 – valget er ditt»
Arbeidet med en ny film til MiniTinget ble sluttført i 2013. Filmen ble tatt i bruk i begynnelsen av oktober etter 
gode tilbakemeldinger fra ulike testgrupper. 

MiniTinget og 2050 har fått flere henvendelser knyttet opp til utvikling av tilsvarende rollespill i andre 
virksomheter. Det nederlandske parlamentets besøkssenter (ProDemos) og KS var på befaring i løpet av året. 
Spillene har også blitt besøkt av studenter som arbeider med pedagogiske utviklingsprosjekt. 

I 2013 ble det brukt to millioner på reisestøtte til klasser som besøkte MiniTinget og «2050 – valget er ditt».



Utplasseringselever:
Seksjon for besøk og formidling tok imot 22 utplasseringselever i 2013. 

Store markeringer og arrangementer
Markeringer og demonstrasjoner på Eidsvolls plass
I 2013 var det ca. 300 markeringer og demonstrasjoner på Eidsvolls plass. I forbindelse med stortingsvalget 2013 
satte Dagbladet opp et valgstudio på plenen mot Rosenkrantzgaten i 4 uker. TV 2 benyttet plassen til et flyttbart 
studio to helger før valget. I tillegg hadde NRK sendinger fra plassen dagen etter stortingsvalget. 

Figur 22 Valgboder på Eidsvolls plass i forbindelse med stortingsvalget 2013

4-årsfesten
Avslutningsfesten for Stortingets representanter ved utløp av fireårsperioden, den såkalte 4-årsfesten, ble i tråd 
med tradisjonen arrangert på Akershusfestning 15. juni 2013. Det ble dekket opp i Romerikssalen og Olav Vs 
hall, med overføring av taler på skjermer. Christan IVs sal ble brukt til aperitiff og til kaffe etterpå. Etter middagen 
underholdte bandet «Sturm und Drang» for gjestene. 319 personer deltok, hvorav 138 stortingsrepresentanter. Det 
ble tatt bilder av alle som deltok på vei inn til middagen, og alle fikk muligheten til å laste ned sine bilder. Det ble 
tilrettelagt for god mediedekning i forkant av selve festen. 

Markering med vinneren av Nobels fredspris
Vinner av Nobels fredspris for 2013, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), representert av 
generaldirektør Ahmet Üzümcü besøkte Stortinget 11. desember. Besøket ble i 2013 arrangert i form av en samtale 
mellom generaldirektøren, stortingspresidenten og lederen for utenriks- og forsvarskomiteen direkte tv-overført på 
NRK. 

Julelunsj
Stortingets julelunsj ble i 2013 arrangert i ny drakt med stående buffet og musikalsk underholdning av Fagottkoret. 
Anslagvis deltok i underkant av 700 personer, og det var nok mat til alle.. Forberedelsene fikk mediedekning, og 
oppmøte og tilbakemeldinger viste at det varet vellykket arrangement. 



Miljø
Stortingets miljøsatsing ble startet i 2007 som et eget prosjekt «Grønt storting». Det ble laget en miljøerklæring og 
etablert indikatorer for å måle på de fire satsningsområdene avfall, innkjøp, transport og energi. Prosjekt «Grønt 
storting» har siden 2012 blitt overlevert til linjeorganisasjonen som følger opp måltallene årlig – se måltallene under 
avsnittet tall som taler.

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

 2009 2010 2011 2012 2013
Avfall Total avfallsmengde kg 299 684 334 779 304 615 131 750 156 740 

Mengde returpapir og 
papp i kg

162 480 150 142 150 601 139 524 192 103 

Innkjøp Antall nye leverandører 
som er miljøsertifiserte

81 115 158 127 146 

Transport Utslipp av CO2 i antall 
tonn for utenlandsflyreiser

850 1 539 1 382 546 321 

Antall videokonferanser 5 2 0 0 14 
Energi 
(kwh)

Energibruk per m2 av total 
bygningsmasse på 67 000 
m2

187 198 191 198 174 

Tabell 17 Måltall for miljø, utvikling over tid (2009–2013)

Avfall
De siste årene har det vært en betydelig reduksjon i restavfall og returpapir/ papp. Fra 2011 til 2013 var det en stor 
reduksjon i avfallsmengden (33 341 kg). Det har vært et mål å opprettholde denne reduksjonen, men tall for det 
siste året viser en økning. Dette skyldes at det var valg i 2013, noe som medførte betydelig mengder med avfall og 
mye rydding. Det ble totalt foretatt allokering/ flyttinger av totalt 612 arbeidsplasser, noe som også resulterte i mye 
rydding og kasting fra kontorer. Det har også vært foretatt 185 flyttinger for pendlerboliger, som har medført ekstra 
returavfall. 

Figur 23 Avfall (restavfall og papp og papir) (2009–2013)

Innkjøp
Stortinget har et bevisst forhold til valg av leverandører. Bl.a. stiller Stortinget krav om at våre leverandører også har 
dette. Ved valg av nye leverandører, ber vi om at de legger med dokumentasjon på sin miljøpolicy.

Antall leverandører som er miljøsertifiserte har økt fra 127 i 2012 til 146 i 2013.



Transport
Stortingsrepresentantene har en utbredt reisevirksomhet. I dag måles CO2 utslipp på alle utenlandsflyreiser.

Figur 24 Utslipp av CO2 i antall tonn for utenlandsflyreiser (2009–2013)

Energi
Stortingets administrasjon har en total effektiv bygningsmasse på 67 000 m2. Strømforbruket de siste årene har 
de siste årene vært stigende, men har gått noe ned i 2013. Dette har gitt en reduksjon på 24 kwh/m2. 

. Det viser at 
energifokuset i Stortingets bygninger har gitt effekt. 

2012 2013

Strømforbruk (kwh) 6 899 202 5 709 501

Fjernvarme(kwh) 6 372 589 6 000 000

Totalt energi forbruk (kwh) pr kvm 198 174

Tabell 18 Energibruk (2012–2013)

Kopiering 

Figur 25 Kopiering på hustrykkeriets maskiner og alle andre kopimaskiner på Stortinget (2009–2013)



Eiendomsforvaltning

Arbeidsutvalg for arealdisponeringer
Opprettelse og virkeområde

I februar ble det nedsatt et arbeidsutvalg som har mandat til å koordinere behov og foreslå større endringer 
i arealdisponeringer i Stortingets bygninger. Arbeidsutvalget består av avdelingssjefene for Drifts- og 
serviceavdelingen, Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen, Forvaltningsavdelingen, seksjonsleder for teknisk 
seksjon og en representant fra tjenestemannsorganisasjonene. Arbeidsutvalget rapporterer til Stortingets direktør.

Følgende saker var til behandling i perioden:
•	 Flytting av informasjonsseksjonen, IKT-seksjonen og Forvaltningsavdelingen unntatt kafeteriaseksjonen til 

erstatningslokaler for P26 i Stortingsgata 6 (S6) fra juli 2014.
•	 Styrende rammer for utnyttelse av arealene i S6
•	 Disponering av nye arealer som planlegges ferdig i 2016
•	 Midlertidig disponering av arealene i P26 og tilliggende lokaler i Nedre Vollgate 20 og Akersgata 21
•	 Internasjonal avdeling ble samlet i Tollbugata 2. etasje.
•	 Prinsipper for blokktildelinger under valget. Utfordringer i blokktildelingene var at de små og mellomstore 

gruppene hadde fått økt gruppetilskudd. 
•	 Kontorlokaler til ny seksjon for besøk og formidling
•	 Kontorlokaler til ny seksjon for intern service
•	 Plassering av direksjonen og ledelsessekretariatet etter valget.

Flyttinger som følge av valget 2013 

Stortingets bygningsmasse
Tilbakemeldingene fra partigruppene er at flytteprosessene stort sett har fungert profesjonelt og at denvar godt 
planlagt og gjennomført. Flyttingene skjedde effektivt i store bolker utenom ordinær arbeidstid og til tider som ikke 
forstyrret deres arbeid i stor grad. 

I tillegg har det vært en suksessfaktor at både partigruppene og administrasjonen har hatt en koordinator 
tilgjengelig for nødvendige avklaringer.

Organisering av flytteprosessen 
Det ble opprettet en egen prosjektgruppe til arbeidet med flyttingen av administrasjonen..

Hver partigruppe utpekte en flytteansvarlig forsin partigruppe våren 2013. Flytteansvarlig var administrasjonens 
kontaktperson for å planlegge flyttedatoer, koordinere flyttearbeidet i egen gruppe, for å distribuere nødvendig 
flytteinformasjon til representantene og partigruppens egne ansatte og følge opp at flyttingene ble gjennomført som 
planlagt.

Planlegging og disponering av arealene til Stortingets administrasjon
En arbeidsgruppe startet medio august 2013 arbeidet ved å gjennomgå ferske valgprognoser, og å vurdere mulige 
konsekvenser dette kunne medføre for den totale arealdisponeringen. Samme øvelse ble gjort valgdagen og dagen 
etter valget. Underlag til møtene var etasjevise tegninger av Stortingets totale bygningsmasse, samt en beskrivelse 
av fordelingen av arbeidsplasser per partigruppe basert på antall stortingsmandater, fordeling av kontorplasser fra 
forrige valg, arbeidsplasser tildelt per mandat m.m.

Planlegging og gjennomføring av flytteprosessene
Prinsens gate 26 skal rehabiliteres fra sommeren 2014. Dette medfører et stort behov for flytting og omrokkeringer 
internt i Stortingets bygninger. Høsten 2013 ble det foretatt en rekke interne omrokkeringer for at partigruppene 
skulle slippe større forstyrrelser/flytteprosesser i stortingsperioden. De siste flytteprosessene som følge av valget var 
ferdig i 6. november. Da var det gjennomført totalt 612 flyttinger.

Pendlerboligene
Stortinget overtok 38 nye pendlerboliger ved VULKAN før valget 2013, og skal selge tilsvarende antall boliger som 
har beliggenhet på forskjellige adresser. Ved nyanskaffelsen av disse boligene eier nå Stortinget tre egen bygårder. 
Det ble som følge av regjeringsskifte og valg 2013,gjennomført totalt 185 flyttinger. Det ble også foretatt en del 



oppussing/utbedring av noen leiligheter, men det var ikke tilrettelagt for en rasjonell og systematisk oppgradering. 
Dette arbeidet vil søkes igangsatt i 2014 og fortløpende. 

Store investeringsprosjekter i 2013

Branntiltak i pendlerboligene
Prosjektet hadde som mål å forbedre brannsikkerheten i pendlerboligene Parkveien 17. Gården er fra 1971 
og tilfredsstilte datidens branntekniske krav. Det er installert nytt brannvarslingsanlegg i hele bygget med 
avstillerenheter (for feilmeldinger) i alle leiligheter, med en hovedsentral i foajeen. I tillegg er det montert 
sprinkleranlegg i hele bygget. Leilighetsdører er oppgradert med nye tettelister og selvlukkere.

Prosjektets kostnadsramme for 2013 ble 3,7 mill. kr.

Rehabilitering presidentfløyen 
Utgangspunktet for prosjektet var et stort behov for en bedre utnyttelse av energieffektivisering. Det ble etablert 
nytt ventilasjonsanlegg, nye føringsveier, etablering av fuktlogging, utført omfattende reparasjoner av råteskader 
i bærende konstruksjoner. Det er lagt inn ny og bedre isolasjon i taket som også skal gi bedre energibesparelse. 
Ved at hele taket ble skiftet og råtne bærekonstruksjoner ble skiftet, ble også ny kobberkledning lagt på taket 
utvending. Det er også montert nye markiser og solavskjerming. Prosjektet ble gjennomført i løpet av en hektisk 
sommerperiode, ved at det ble bygd tak over tak løsning, slik at arbeidene kunne gjennomføres kontinuerlig uten 
avbrudd for vær og vind. Budsjett var på 22 millioner kroner, men på grunn av en del endringer og uforutsette 
oppgaver skal prosjektet sluttføres innenfor 27 millioner kroner.

Nytt teknisk rom 
Med bakgrunn i at Prinsens gate 26 (hele bygget) skal rehabiliteres, var det behov for å forberede og legge til rette 
for et nytt teknisk rom i stortingskvartalet. Arbeidet har vært meget krevende, da den valgte løsningen ble å bygge 
ny underetasje med tilhørende utfordringer med utgravinger, sprenging og støyende arbeider. Prosjektet skal stå 
ferdig sommeren 2014. 

Nytt møterom under Wessels plass
Det er bygd et nytt og moderne møterom for intern bruk under Wessels plass. Arbeidet var meget omfattende og 
medførte mange tilpasninger i tilstøtende arealer. Arbeidet ble gjennomført i løpet av sommeren 2013, og stod 
ferdig i oktober innenfor et budsjett på seks millioner kroner. 

Rehabilitering av Prinsens gate 26 (P26)
Prosjektet med rehabilitering av Prinsens gate 26 omfatter både rehabilitering av selve Prinsens gate 26, og bygging 
av et nytt post- og varemottak under Wessels plass med en adkomstkulvert fra Rådhusgata. I mai 2013 ble det levert 
et forprosjekt for rehabiliteringen av Prinsens gate 26 samt nytt post- og varemottak. Kostnadsrammen for dette 
er 660 MNOK per mai 2013. Prosjektet ble vedtatt gjennomført i mai, og detaljprosjektfasen ble ferdig i desember. 
Parallelt med prosjektering av P26 og post- og varemottak, har det vært jobbet med plassering av innkjøring til det 
nye post- og varemottaket.  Etter en lengre prosess med naboer, byantikvar og Bymiljøetaten ble det arbeidet frem 
et omforent alternativ med innkjøring fra Rådhusgata. Dette forslaget ga presidentskapet tilslutning til å legge til 
grunn for videre planlegging 5. desember 2013. Estimerte kostnader for adkomstkulvert til post- og varemottaket 
blir fremlagt i løpet av andre kvartal i 2014. 

Prosjektet har i 2013 i samarbeid med Bymiljøetaten funnet en løsning for å håndtere kollektivavviklingen 
igjennom sentrum i den kommende anleggsperioden, noe som også Oslo kommune stilte som et krav i forbindelse 
med prosjektet. I tillegg til Stortingets prosjekt med rehabilitering av P26 og nytt post- og varemottak, holder 
Bymiljøetaten på å planlegge en ny kollektivtrasé gjennom sentrum, noe som medfører anleggsarbeid i hele 
Prinsens gate, Tollbugata samt flere av tverrgatene imellom. 

Konklusjonen av dette arbeidet er at bussen som nå kjører Prinsens gate/Tollbugata blir lagt om via Rådhusplassen 
til Solli plass fra høsten 2014 til høsten 2018.

Prosjektet er i rute, og har forventet byggestart i juli 2014.



4. Styring og kontroll i      
 virksomheten
Presidentskapet fastsatte 10. desember 2012 at Stortingets administrasjon fra 1. januar 2013 skal følge reglement og 
bestemmelser om økonomistyring i staten med noen tilpasninger. Dette omtales som Stortingets økonomiregelverk 
(ØR). Hovedinstruks for virksomhetsstyring, inkludert forvaltning og kontroll, i Stortingets administrasjon ble 
fastsatt av direktøren den 18. desember 2013 med virkning fra 1. januar 2014. Instruksen omhandler alle forhold 
som kommer inn under begrepet styring, samt alle områder som internkontrollansvaret omfatter iht. ØR kap. 2.4, 
herunder budsjettrammer, måloppnåelse og resultater, effektiv ressursbruk, forvaltning av verdier og forebygging og 
avdekking av misligheter. 

Hovedinstruks for virksomhetsstyring er en del av Stortingets hierarki for styrende dokumenter som ble 
utviklet i 2013. Fire policydokumenter, policy for økonomistyring, økonomiforvaltning, intern kontroll (på 
økonomiområdet) og innkjøp, ble også utviklet og vedtatt i 2013 og er en del av dette dokumenthierarkiet. 
Policyene ble vedtatt i juni 2013. 

Administrasjonen bygger sin virksomhetsstyring på prinsippet om mål og resultatstyring. Rammer 
i direktørens årlige disponeringsskriv gir føringer for hvilke mål, resultater og krav som skal oppnås. 
Budsjettdisponeringsfullmakt delegeres fra direktøren til avdelingssjefer i virksomheten gjennom årlige 
disponeringsskriv. Dette gir rammer for videre delegering av fullmakter nedover i organisasjonen. Det finnes en 
oversikt over gjeldende fullmakter og denne oppdateres ved endringer.

Den ordinære virksomhetsstyringen tilrettelegges slik at vi sikrer styring og oppfølging i henhold til strategien, 
økonomireglement og hovedinstruks. Det utarbeides årlige planer som synliggjør administrasjonens prioriteringer 
og oppfyllelse av resultater. Aktiviteter i virksomhetsplanen skal sikre måloppnåelse av delmål i strategien. Det er 
tertialvis virksomhetsrapportering med fokus på oppnåelse av mål i strategien operasjonalisert i utviklingsoppgaver 
i virksomhetsplanen. Administrasjonen rapporterer status på alle utviklingsoppgavene og økonomiske prognoser. 

Stortingets administrasjon utarbeider årsrapport som gir en fremstilling av administrasjonens virksomhet for året 
som har gått. Rapporten tar utgangspunkt i strategi, planverk og budsjett, og viser resultater som er oppnådd og 
ressurser forbrukt. 

Stortingets administrasjon har som mål å utvikle og etablere et helhetlig system for internkontroll og arbeidet ble 
startet i 2012 og videreført i 2013.  I denne første fasen var utvikling og implementering av internkontroll begrenset 
til økonomiområdet.  Et av prosjektene i internkontrollarbeidet i 2013 var «riktig regnskap», som er omtalt i kap. 3 
under Økonomiforvaltning. I forbindelse med dette prosjektet ble det gjennomført månedlige stikkprøvekontroller 
for å kontrollere hvorvidt inngående fakturaer tilfredsstilte avtalte krav og ble behandlet korrekt internt i Stortingets 
administrasjon. Etter hver måned ble det utarbeidet tiltak for å lukke avvik. Avvik og tiltak ble gjennomgått i 
direktørens ledergruppe. De månedlige kontrollene videreføres i 2014. 

Som et proaktivt tiltak ble det gjennomført opplæringer for å styrke kompetansen til fullmaktsinnehavere. Alle som 
skulle tildeles fullmakter måtte gjennomgå en obligatorisk opplæring i hva ansvaret innebærer og hvordan man 
attesterer og konterer i fakturasystemet før de ble tildelt fullmakt. Denne obligatoriske opplæringen videreføres i 
2014.

I det videre arbeidet med internkontroll prioriteres de mest risikoutsatte områdene først og det etableres et årshjul 
for gjennomføring av internkontroll.

Administrasjonen følger opp saker fra Riksrevisjonen, både løpende gjennom året og etter årsrevisjonen.



5. Fremtidsutsikter
Arbeidet med strategi for Stortingets administrasjon 2014–2018 ble fullført ved utgangen av 2013. Strategien bærer 
bud om betydelig satsing i Stortingets administrasjon på modernisering og videreutvikling av det parlamentariske 
arbeid.

Samtidig uttrykker strategien at administrasjonen tar sats for å utvikle funksjonen som formidler av kunnskap om 
Stortinget og folkestyret, og som profesjonell drifter og moderniserer av Stortingets bygninger og systemer. Dette er 
satsningsområder som vil gi spennende arbeidsoppgaver for administrasjonens medarbeidere.

Det er grunnleggende at det parlamentariske arbeid kan gjennomføres på en måte som møter utviklingen i 
samfunnet ellers. De store og altomfattende forandringene vi opplever med informasjonsteknologiens raske og 
stadige utvikling betinger at administrasjonen kan tilby nye teknologiske løsninger til representantene spesielt og i 
vår virksomhet generelt. Og den krever at vi kan møte både et stadig større informasjonsbehov i samfunnet og den 
måten kommunikasjon foregår på i samfunnet. 

Forberedelsene til grunnlovsjubileet i 2014 er møtt med stor forventing fra mange forskjellige grupper og aktører 
i samfunnet. Det vitner om betydelig interesse for Norges konstitusjonelle grunnlag og Stortingets helt sentrale 
rolle i dette. Å møte denne interessen er en viktig oppgave for administrasjonen. Som det kanskje ville ha stått i en 
årsrapport i næringslivet: Vårt selskap opplever et marked i positiv utvikling. Fremtidsutsiktene vurderes som gode!



6. Årsregnskap
Stortingets utgiftskapittel viser en økning i utbetalinger rapportert til drift og investeringer fra 2012 til 2013 på kr 
65,1 mill. Veksten er i hovedsak knyttet til normal lønnsvekst for ansatte og representanter, til direkte valgrelaterte 
utgifter, til forberedelser til grunnlovsjubileet 2014 og til økte IKT-utgifter. Økningen i partigruppestøtte utover 
normal lønns- og prisvekst er knyttet til et nytt parti på Stortinget.   

Artskontorapportering

Note 31.12.2013 31.12.2012

Salgsinntekter 1             -7 692 321                    -8 529 955 
Inntekter 1             -2 111 431                    -1 869 879 

Sum innbetalinger             -9 803 752                  -10 399 834 

Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet *
Lønn og sosiale utgifter 2           462 729 110                  423 211 745 
Utgiftsførte investeringer 3           182 548 647                  184 000 029 
Andre driftsutgifter 4           259 237 510                  231 921 930 

Sum utbetalinger           904 515 267                  839 133 704 

          894 711 516                  828 733 869 

Utbetalinger av tilskudd og overføringer 5           172 631 968                  160 458 033 
          172 631 968                  160 458 033 

5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift           -58 082 940                  -53 153 985 
5309 Tilfeldige inntekter                -241 839                       -609 955 

          -58 324 780                  -53 763 941 
       1 009 018 704                  935 427 962 

Eiendeler og gjeld
Finansielle anleggsmidler 6                    -4 450                           -4 450 
Kortsiktige fordringer 6                -691 355                         266 894 
Merverdiavgift o.l. 6                  -11 439                         -12 396 
Kontanter ** 6                    45 000                           45 000 
Leverandørgjeld 6                  -63 089                              -194 
Skattetrekk og andre trekk 6           -20 099 680                  -19 454 254 
Annen kortsiktig gjeld 6                -764 138                       -920 172 

          -21 589 151                  -20 079 572 

* Se tilleggskommentar i note 4
** Se tilleggskommentar i note 6 

Netto utgifter rapportert til drift og investeringer

Artskontorapportering

Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Sum spesifisering av mellomværende

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Inntekter og utgifter på felleskapitler

Sum bokførte inntekter felleskapitler
Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

Oversikt over mellomværende med statskassen

Tabell 19 Artskontorapportering



Artskonto 31.12.2013 31.12.2012

Inntekter
300 Salgsinntekter varer (Avgiftspliktig)                -616 911                -758 723 
310 Salgsinntekter varer (Avgiftsfri)             -5 956 525             -6 525 047 
344 Tilskudd og overføringer fra organisasjoner og stif telser             -1 068 010                -750 962 
360 Leieinntekt fast eiendom                  -50 875                -495 223 

Sum             -7 692 321             -8 529 955 

Leieinntekter
360 Leieinntekt Fast eiendom             -2 111 431             -1 869 879 

Sum             -2 111 431             -1 869 879 

Note 1 Driftsinntekter

Tabell 20 Note 1 Driftsinntekter

Artskonto 31.12.2013 31.12.2012

Stillinger
500 Faste stillinger           211 970 528           197 213 655 
505 Overtid faste stillinger             19 481 995             15 435 159 
510 Midlertidige ansatte               7 439 500               7 116 606 
539 Telefon/bredbånd                  826 265                  198 492 

Sum          239 718 287          219 963 912 

Ekstrahjelp
510 Midlertidige ansatte               6 307 553               4 622 944 
530 Annen oppgavepliktig godtgjørelse                           -                      58 092 
815 Rentekostnad                  198 681                    65 679 

Sum              6 506 233              4 746 715 

Trygder og pensjoner
540 Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser             58 082 940             53 153 985 
592 Gruppelivsforsikring               2 018 056               1 841 551 
593 Yrkesskadepremie                  315 874                  263 513 

Sum            60 416 870            55 259 049 

Godtgjørelse til Stortingsrepresentanter
502 Faste ansatte           156 087 720           143 242 069 

Sum          156 087 720          143 242 069 

Note 2 Lønn og sosiale utgifter

Tabell 21 Note 2 Lønn og sosiale utgifter



Artskonto 31.12.2013 31.12.2012

Kjøp av leiligheter
486 Boliger inkludert tomter             56 736 648             84 609 000 

Sum            56 736 648            84 609 000 

Større utstyrsansaffelser og vedlikehold
495 Inventar                  987 910                           -   
498 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)               1 988 556                           -   
639 Annen kostnad lokaler                    74 511                    25 851 
642 Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)                  415 591               1 012 500 
651 Verktøy og lignende               1 046 993               1 508 951 
652 Programvare (anskaffelse)                           -                    119 549 
654 Inventar                  522 215                  520 735 
655 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)                           -                 3 800 912 
660 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger             38 515 559             34 259 116 
661 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger             15 639 569             12 232 824 
669 Reparasjon og vedlikehold annet                    14 375                           -   
671 Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.             13 402 635             18 184 679 
672 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT               2 354 668             12 657 302 
673 Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.                           -                    172 800 
679 Kjøp av andre fremmede tjenester             50 849 419             14 859 566 
690 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett                           -                      36 244 

Sum          125 811 999            99 391 029 

Note 3 Utgiftsførte investeringer

Tabell 22 Note 3 Utgiftsførte investeringer



Note 4 Andre driftsutgifter 

        
Artskonto 31.12.2013 31.12.2012 

        
  Maskiner og inventar     

495 Inventar                  106 556                            -    
498 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)               1 122 021                            -    
499 Andre driftsmidler                  197 025                            -    
642 Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)             11 094 591              18 904 398  
644 Leie av andre kontormaskiner               2 411 486                2 688 322  
645 Leie av biler                    10 027                       8 293  
650 Maskiner                  598 379                   182 590  
651 Verktøy og lignende               3 601 705                2 538 004  
652 Programvare (anskaffelse)                           -                     257 099  
654 Inventar               6 352 960                6 777 284  
655 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)                    80 000                2 021 709  
656 Andre kontormaskiner               1 390 135                2 526 927  
657 Arbeidsklær og verneutstyr               1 259 749                1 573 227  
666 Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg                  328 394                   358 271  
669 Reparasjon og vedlikehold annet               1 543 291                1 122 137  

  Sum            30 096 320             38 958 260  
        
  Forbruksmateriell     

430 Innkjøp av varer               5 708 812                5 873 288  
431 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester                  577 327                   719 114  
591 Kantinekostnad                           -                     420 771  
634 Lys, varme             11 692 370              10 220 169  
760 Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser, jf. 642))                  205 531                   220 095  
779 Annen kostnad               1 103 256                   691 058  

  Sum            19 287 295             18 144 495  
        
  Reiseutgifter     

364 Annen leieinntekt                           -                     -10 400  
593 Yrkesskadepremie                  161 126                   140 470  
594 Deltakeravgifter for kurs og konferanser                         450                2 925 360  
596 Velferdstiltak               1 136 438                1 135 361  
599 Annen personalkostnad                  613 785                   471 838  
686 Møter                  681 224                            -    
687 Kurs og seminarer for egne ansatte               3 577 425                            -    
713 Reisekostnad             46 971 375              47 059 275  
735 Representasjon               4 529 537                1 513 729  
741 Gave                  135 585                   149 216  

  Sum            57 806 945             53 384 849  

 



        
  Kontortjenester     

550 Annen kostnadsgodtgjørelse                    38 227                     35 517  
680 Kontorrekvisita               2 107 321                2 711 043  
682 Trykksak               6 425 554                5 196 125  
683 Annonser, kunngjøringer               2 564 095                1 893 153  
684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.               8 413 811                7 785 261  
689 Annen kontorkostnad                  218 965                   140 156  
690 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett               5 519 911                7 256 219  
694 Porto                  791 581                   696 226  
700 Drivstoff                  198 199                   200 925  
702 Vedlikehold                  168 648                     51 955  
704 Forsikring                    48 456                     33 383  
705 Transport                    21 100                   130 268  
732 Reklamekostnad               2 240 940                3 011 637  
740 Kontingent                  147 091                     85 996  
777 Bank- og kortgebyr                         -38                          661  

  Sum            28 903 862             29 228 527  
        

  Konsulenttjenester     
670 Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester               5 218 088                4 888 756  
671 Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.             16 758 133              12 248 223  
672 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT             20 201 751                8 759 514  
673 Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.               2 427 953                2 242 180  
674 Innleid personell fra vikarbyrå o.l.               6 723 436                3 737 649  
679 Kjøp av andre fremmede tjenester             20 138 709              16 351 351  

  Sum            71 468 070             48 227 675  
        
  Norske og internasjonale delegasjoner     

876 Tilskudd til ideelle organisasjoner               1 874 325                   718 187  
  Sum              1 874 325                  718 187  
        
  Vedlikehold av bygg og anlegg     

655 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)                           -                     510 076  
660 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger               7 766 147              10 639 070  
661 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger               8 239 007                7 508 625  

  Sum            16 005 153             18 657 771  
        
  Bygningers drift, lokalleie     

630 Leie lokaler             15 240 937              11 460 706  
632 Renovasjon, vann, avløp o.l.               5 002 946                4 434 685  
636 Renhold, vakthold, vaktmestertjenester               5 201 714                2 586 510  
639 Annen kostnad lokaler               6 976 048                4 726 071  

  Sum            32 421 645             23 207 972  
        

  Reiseutgifter, tjenestereiser (Utenriksdepartementet)     

713 Reisekostnad               1 373 895                1 394 193  

  Sum              1 373 895               1 394 193  
        

Belastningsfullmakt utgiftsført av andre *     

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet                  800 000                            -    

Statens pensjonskasse             63 154 705   63 770 000  

  Sum            63 954 705   63 770 000  

        
* Ikke med i totaloversikten i oppstillingen av artskontorapportering. 

Tabell 23 Note 4 Andre driftsutgifter



Artskonto 31.12.2013 31.12.2012

Tilskudd til partigruppene
876 Tilskudd til ideelle organisasjoner           160 779 517           148 624 004 

Sum          160 779 517          148 624 004 

Tilskudd til Nobelinstituttet
876 Tilskudd til ideelle organisasjoner               1 400 000               1 400 000 

Sum              1 400 000              1 400 000 

Kontingent delegasjoner
876 Tilskudd til ideelle organisasjoner             10 452 451             10 434 029 

Sum            10 452 451            10 434 029 

Note 5 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Tabell 24 Note 5 Tilskuddsforvaltning



 med statskassen

Artskonto 31.12.2013 31.12.2012

Finansielle anleggsmidler
139 Andre langsiktige fordringer                    -4 450                    -4 449 

Sum                    -4 450                    -4 449 

Kortsiktige fordringer
154 Fordring på ansatte                -691 355                  266 895 

Sum                -691 355                 266 895 

Merverdiavgift o.l.
160 Utgående merverdiavgift                      5 041                      2 865 
161 Inngående merverdiavgift                         336                    -2 285 
164 Oppgjørskonto merverdiavgift                  -16 816                  -12 976 

Sum                  -11 439                  -12 396 

Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen
190 Kontanter                    45 000                    45 000 
193 Bankinnskudd for oppgjørskonto og arbeidskonto - ut *             12 419 909             13 073 578 
194 Bankinnskudd for oppgjørskonto og arbeidskonto - ut *      -1 019 929 033         -946 318 074 
198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert *             20 079 572             17 449 878 

Sum         -987 384 552         -915 749 618 

Leverandørgjeld
240 Leverandørgjeld                  -63 089                       -193 

Sum                  -63 089                       -193 

Skattetrekk og andre trekk
260 Forskuddstrekk           -20 061 950           -19 444 254 
261 Påleggstrekk                  -37 730                  -10 000 

Sum           -20 099 680           -19 454 254 

Annen kortsiktig gjeld
290 Mottatt forskuddsbetaling                -299 343                -351 911 
298 Annen kortsiktig gjeld                -465 795                -569 261 
299 Annen kortsiktig gjeld                      1 000                      1 000 

Sum                -764 138                -920 172 

 

Note 6 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende 

* Ikke med i totaloversikten over artskontorapportering, men med i S-rapporten for 2013

Tabell 25 Note 6 Avregning mellomværende



Bevilgningsrapportering

Bevilgningsrapportering

Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev
Utgifts-
kapittel

Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2013 Merutgift (-) og 
mindreutgift

0041 Stortinget budsjettkapittel 01 Driftsutgifter A, B 793 600 000 720 592 725 73 007 275
0041 Stortinget budsjettkapittel 32 Kjøp av leiligheter A, B 56 391 000 56 736 648 -345 648
0041 Stortinget budsjettkapittel 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold A, B 136 463 000 125 811 999 10 651 001
0041 Stortinget budsjettkapittel 70 Tilskudd til gruppene A, B 161 000 000 160 779 517 220 483
0041 Stortinget budsjettkapittel 72 Tilskudd til Det norske Nobelinstitutts bibliotek A, B 1 400 000 1 400 000 0
0041 Stortinget budsjettkapittel 73 Kontingenter internasjonale delegasjoner A, B 12 000 000 10 452 451 1 547 549
0100 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet (Belastningsfullmakt) 0 1 373 895 -1 373 895
Sum 1 160 854 000 1 077 147 235 83 706 765
Inntekts-
kapittel

Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2013 Merutgift (-) og 
mindreutgift

3041 Stortinget inntektskapittel 01 Salgsinntekter -27 260 000 -7 692 321 -19 567 679
3041 Stortinget inntektskapittel 03 Leieinntekter -1 940 000 -2 111 431 171 431
5309 Tilfeldige inntekter 29 Tilfeldige inntekter -241 839
5700 Arbeidsgiveravgift 72 Arbeidsgiveravgift -58 082 940

-29 200 000 -68 128 531 -19 396 248
Netto utgifter rapportert til  bevilgningsregnskapet 1 009 018 704

1939 Norges Bank KK/innbetalinger 12 419 909
1949 Norges Bank KK/utbetalinger -1 019 929 033
7xxx Endring i mellomværende med statskassen -1 509 579
Sum rapportert -1 009 018 703

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto Tekst 31.12.2013 31.12.2012 Endring
7xxx Mellomværende med statskassen -21 589 151 -20 079 572 -1 509 579

Sum

Kapitalkontoer

Tabell 26 Bevilgningsrapportering1 2

Budsjettavvik

For post 01 driftsutgifter må belastningsfullmakten til Statens pensjonskasse og Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet regnes med. Da viser regnskap for post 01 et mindreforbruk i 2013 på kr 9 mill. 
Mindreforbruket er knyttet til sent mottatte faktura.

For post 45 viser regnskapet et mindreforbruk på kr 10,5 mill. for 2013 knyttet til forskyvninger i byggeprosjekter 
og IKT-prosjekter. 

1 Post 01: Regnskap 2013 inkluderer ikke regnskapstall fra Statens pensjonskasse og Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. Totalt regnskap for kap/post 004101 er 784 547 430.

2 Post 70: Samlet tildeling inkluderer 2 400 000 ekstra som følge av lønns- og prisvekst.



Kapittel               
og post

Overført fra                          
i f jor

Årets       
tildelinger

Samlet                 
tildeling

004101 793 600 000 793 600 000
004132 5 391 000 51 000 000 56 391 000
004145 21 163 000 115 300 000 136 463 000
004170 161 000 000 161 000 000
004172 1 400 000 1 400 000
004173 12 000 000 12 000 000

Note A Forklaring på samlet tildeling

Tabell 27 Note A Forklaring på samlet tildeling

Kapittel og 
post

Merutgift (-) / 
mindreutgift

Belastnings-
fullmakt 

utgiftsført av 
andre

Merutgift (-) / 
mindreutgift 

etter 
belastnings-

fullmakt

Refusjon    
lønn

Merinntekter 
if t. fullmakter

Omdisponering 
mellom poster

Overskridelser 
og innsparing

Sum grunnlag 
for overføring

Maks 
overførbart 

beløp

Mulig 
overførbart 

beløp beregnet 
av 

virksomheten

004101 73 007 275 63 954 705 3 645 295 9 052 570 39 680 000 9 052 570
004132 -345 648 -345 648 0
004145 10 651 001 10 651 001 212 300 000 10 651 001
004170 220 483
004172 0
004173 1 547 549

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overføring til neste år

Tabell 28 Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overføring
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