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Møte tirsdag den 9. oktober kl. 13

President: L o d v e  S o l h o l m

D a g s o r d e n  (nr. 2):

 1. Valg av presidenter og sekretærer
 2. Valg av medlemmer til Lagtinget
 3. Valg av medlemmer til valgkomiteen

S a k  n r .  1

Valg av presidenter og sekretærer

Presidenten: Den vanlege framgangsmåten ved kon-
stituering av Stortinget er at etter at fullmaktene er god-
kjende, skjer val av presidentar og sekretærar.
Presidenten refererer forretningsordenens § 4 femte og
sjette ledd, som lyder:

«Ved det første valg i valgperioden av presidenter
og visepresidenter foregår avstemningene ved sedler
uten underskrift. Ved senere valg i samme valgperiode
gjelder reglene i § 44 første ledd bokstav d første og
annet punktum.

Ved valg av presidenter og sekretærer kreves vanlig
flertall, dvs. over halvparten av de avgitte stemmer.
Oppnår ingen av kandidatene slikt flertall ved første
valg eller ved fritt omvalg, foretas bundet omvalg mel-
lom de to kandidater som har fått det største stemme-
tall (jfr. § 45 pkt. b).»
Det skal først veljast president og visepresident i Stor-

tinget. Desse to vala skjer, som det vart referert, ved
skriftleg votering. Det går føre seg ved at representantane
skriv eitt namn på dei utlagde røystesetlane, går fram og
legg denne i ei av dei to røysteurnene som er plasserte
framfor presidenten sitt bord.

Fungerande president ber om framlegg til stortings-
president.

Hill-Marta Solberg (A): Jeg har den glede å foreslå
Jørgen Kosmo som president.

Presidenten: Jørgen Kosmo er foreslått vald til Stor-
tingets president.

Ligg det føre andre framlegg?

Carl I. Hagen (Frp): Det er til valg av stortingspresi-
dent.

Det har denne gangen vært et forspill til valg av stor-
tingspresident utenfor stortingssalen, og av respekt bl.a.
for tidligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl,
som ønsket at stortingssalen også skulle være på høyde
med Tabloid og Holmgang når det gjelder aktuell poli-
tisk debatt, vil jeg få lov til å kommentere litt av det som
er skjedd i den senere tid. 

Dette forspillet begynte i juni med en helside i Dag-
bladet hvor det ble hevdet at Høyre hadde en slags plan
om å gjøre meg til stortingspresident etter valget. Det
skjedde en del spekulasjoner i så måte. Det var stor for-
undring hos meg og alle over en slik tenkning, fordi i en-

kelte situasjoner har det vært vanlig at det største partiet
får stortingspresidenten. Men det har også vært unntak,
noe jeg har vært klar over. Hvis det er en flertallskonstel-
lasjon som forhandler, er det flertallskonstellasjonen som
i forbindelse med Stortingets konstituering også legger
beslag på presidentplassen, slik det skjedde den gang Jo
Benkow var stortingspresident i åtte år. 

Så hører det selvsagt med til historien at alle vi politi-
kere av og til kanskje har noen drømmer om vår egen
fremtid. Noen er kanskje veldig sterkt opptatt av å være
statsminister. Noen er kanskje veldig sterkt opptatt av å
være utenriksminister og ha en karriere i den retning.
Overfor de fleste som kjenner meg gjennom 20 år i den-
ne sal, er det ikke noe å legge skjul på at min dagdrøm
har vært å bli stortingspresident. Jeg har vært interessert i
den type ting.

Jeg tok det ikke særlig alvorlig til å begynne med,
men etter hvert som valget nærmet seg, og for ikke å
snakke om etter valget, var det mye avisskriverier og in-
tervjuer med kilder i de tre partier som satte i gang å
drøfte en eventuell regjeringsdannelse, og jeg måtte også
forholde meg til det. Det kom aldri noen forespørsel. Det
ble ikke nevnt overfor meg direkte, bortsett fra en del indi-
rekte antydninger om at dette kanskje var en god løsning. 

Fordi det var så pass alvorlig, og fordi enkelte aviser
skrev at de tre som forhandlet om å danne regjering, had-
de vært interessert i å ha et godt forhold til Fremskritts-
partiet og meg, kunne jeg ikke slå helt bort at det kunne
være noe i disse ryktene. Jeg begynte å tenke igjennom
situasjonen og på hva jeg skulle svare hvis jeg skulle få
en henvendelse. Det samme gjorde jeg sammen med
mine medarbeidere, i tilfelle det ble knapt med tid til å
områ seg. På det første møtet mellom de parlamentariske
ledere ble intet sagt om hvorvidt de tre ville opptre sam-
let, og hvordan man tenkte seg dette i det hele tatt. 

Denne rykteflommen fikk sin utløsning sist søndag.
Jeg fikk en budbringer til mitt kontor kl. 17.00 som med-
delte at disse ryktene var feil, og at de tre ikke ønsket å
spørre om jeg ville være stortingspresident, men at de
foretrakk Arbeiderpartiets kandidat. Budbringeren sukret
pillen. Det var vel meningen, selv om det virket motsatt.
Han opplyste helt klart at han anså meg for å være den
best kvalifiserte kandidaten, som de altså ikke ville ha
fordi de ville ha Arbeiderpartiets.

Det er det som er skjedd. 
Jeg må legge til at det var jo litt spesielt. Søndag fikk

jeg min dagdrøm knust. Dagen etter kommer de to ho-
vedpersoner som har ansvar for knusingen av min dag-
drøm, til meg og ber om støtte til å gjøre dem til statsmi-
nister og utenriksminister. Noen ville bruke sterke ut-
trykk om dette. Jeg vil nøye meg med å si at jeg synes det
er en litt selsom historie, en litt selsom måte å oppføre
seg mot andre mennesker og andre partier på, særlig når
man hevder i andre sammenhenger at skal man ha et godt
politisk samarbeid, bør det være et godt samarbeidsklima
og en god tone og en positiv holdning. Det gjør det van-
skelig. 

Men jeg vil anbefale Fremskrittspartiets medlemmer å
ta ad notam at sluttresultatet ble at vi skal fordele verv og
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konstituere Stortinget etter det matematiske prinsippet og
ikke etter noen fremforhandlede konstellasjoner. Det er
en grei og ryddig ordning. Det er slik vi pleier å gjøre
det. Derfor vil jeg anbefale Fremskrittspartiets medlem-
mer å stemme for Jørgen Kosmo.

La meg også helt til slutt få lov til å gjøre oppmerk-
som på at jeg står fast på det jeg har sagt, at når det gjel-
der spørsmålet om et mulig regjeringsskifte, har personer
ingenting med slike spørsmål å gjøre. Man verken beløn-
ner eller straffer personer i forbindelse med noe så viktig
som et regjeringsskifte. Det er ene og alene Regjeringens
politikk som skal være grunnlaget for Fremskrittspartiets
behandling av den fremforhandlede politiske plattformen
fra de tre. Det er grunnlaget. Uklarheter der vil vi spørre
om, men det vil ikke være andre ting enn innholdet i det
politiske som skal påvirke Fremskrittspartiets endelige
avgjørelse i den saken. 

Jeg kan også meddele Stortinget at vi så fort vi over-
hodet kan, skal gjøre denne avklaringen, men vi har også
visse hensyn å ta til vår partiorganisasjon. Men vi skal
gjøre det så raskt som overhodet mulig når det gjelder
den avklaringen alle venter på. 

På denne bakgrunn vil jeg anbefale Fremskrittsparti-
ets gruppe å stemme for Jørgen Kosmo som stortings-
president.

Presidenten: Då vil presidenten igjen spørje om det
ligg føre andre framlegg. Det gjer det ikkje. Det blir
skriftleg votering. 

Valet hadde dette resultatet:
Det vart avgitt i alt 163 røyster.
Til Stortingets president vart Jørgen Kosmo vald med

156 røyster. 7 røystesetlar var blanke.

Presidenten: Presidenten ber så om framlegg til Stor-
tingets visepresident.

Jan Petersen (H): Jeg har gleden av å foreslå Inge
Lønning.

Presidenten:  Inge Lønning er foreslått vald til Stor-
tingets visepresident. Andre framlegg ligg ikkje føre. Det
blir skriftleg votering.

Valet hadde dette resultatet:
Totalt vart det avgitt 164 røyster.
Til Stortingets visepresident vart Inge Lønning vald

med 129 røyster. 35 røystesetlar var blanke.

Presidenten:  Det skal veljast sekretær og visesekre-
tær og dessutan første og andre varapresident og vara-
sekretær i Stortinget.

Dersom det blir sett fram berre eitt framlegg ved kvart
av desse vala, vil presidenten gjere framlegg om at røyst-
inga skjer på vanleg måte. Blir det derimot sett fram flei-
re framlegg, vil skriftleg votering bli nytta.

Presidenten ber om framlegg til sekretær.

Hill-Marta Solberg (A): Jeg har gleden av å foreslå
Signe Øye som Stortingets sekretær.

Presidenten: Signe Øye er foreslått som sekretær.
Andre framlegg ligg ikkje føre.

Det blir votert på vanleg måte.

V o t e r i n g :

Framlegget frå Hill-Marta Solberg vart samrøystes
vedteke.

Presidenten: Presidenten ber så om framlegg til vise-
sekretær.

Jan Petersen (H): Jeg tillater meg å foreslå Sonja
Irene Sjøli.

Presidenten: Sonja Irene Sjøli er foreslått som vise-
sekretær. Andre framlegg ligg ikkje føre.

Det blir votert på vanleg måte.

V o t e r i n g :

Framlegget frå Jan Petersen vart samrøystes vedteke.

Presidenten: Det skal så veljast første og andre vara-
president i Stortinget. Presidenten ber først om framlegg
til første varapresident.

Hill-Marta Solberg (A): Jeg foreslår Eirin Faldet
som første varapresident.

Presidenten: Eirin Faldet er foreslått som første vara-
president i Stortinget. Andre framlegg ligg ikkje føre.

Det blir votert på vanleg måte.

V o t e r i n g :

Framlegget frå Hill-Marta Solberg vart samrøystes
vedteke.

Presidenten: Stortinget har då kome til valet av andre
varapresident. Presidenten ber om framlegg til andre
varapresident.

Jan Petersen (H): Jeg foreslår Kari Lise Holmberg.

Presidenten:  Kari Lise Holmberg er foreslått som
andre varapresident i Stortinget. Andre framlegg ligg
ikkje føre. 

Det blir votert på vanleg måte. 

V o t e r i n g :

Framlegget frå Jan Petersen vart samrøystes vedteke. 

Presidenten: Til slutt skal det veljast varasekretær.
Presidenten ber om framlegg.
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Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per
Erik Monsen.

Presidenten: Per Erik Monsen er foreslått som vara-
sekretær i Stortinget. Andre framlegg ligg ikkje føre. 

Det blir votert på vanleg måte. 

V o t e r i n g :

Framlegget frå Carl I. Hagen vart samrøystes vedteke. 

S a k  n r .  2

Valg av medlemmer til Lagtinget

Presidenten: På representantane sine plassar er det
lagt ut eit framlegg til medlemer av Lagtinget som er ut-
arbeidd på grunnlag av framlegg frå stortingsgruppene. 

Presidenten vil gjere merksam på ei endring. I andre
kolonne skal namnet Elisabeth Røbekk Nørve gå ut. Det
skal i staden stå Ingjerd Schou. Det er viktig at alle gjer
rettinga på arket, for denne lista skal brukast som røyste-
setel. Rekkjefølgja for dei lagtingsmedlemene som får
like mange stemmer, blir avgjord ved loddtrekning. 

Det blir votert. 

Til medlemer av Lagtinget var foreslått, med den refe-
rerte endringa:

Bendiks H. Arnesen (A)
Kjetil Bjørklund (SV)
Per Roar Bredvold (Frp)
Julie Christiansen (H)
Kristin Krohn Devold (H)
Sigrun Eng (A)
Inger S. Enger (Sp)
Dagrun Eriksen (KrF)
Svein Flåtten (H)
Åslaug Haga (Sp)
Øyvind Halleraker (H)
Svein Roald Hansen (A)
Britt Hildeng (A)
Odd Holten (KrF)
Bjørn Jacobsen (SV)
Lena Jensen (SV)
Rolf Terje Klungland (A)
Øyvind Korsberg (Frp)
Jørgen Kosmo (A)
Ingmar Ljones (KrF)
Leif Lund (A)
Audun Lysbakken (SV)
Petter Løvik (H)
Ingvild Vaggen Malvik (SV)
Sigbjørn Molvik (SV)
Michael Momyr (H)
Thore Aksel Nistad (Frp)
Ingjerd Schou (H)
Torny Pedersen (A)
Lars Rise (KrF)
Raymond Robertsen (H)

Anne Helen Rui (A)
Reidar Sandal (A)
Elsa Skarbøvik (KrF)
Rune J. Skjælaaen (Sp)
Lodve Solholm (Frp)
Christopher Stensaker (Frp)
Olaf Michael Thommessen (H)
Per Ove Width (Frp)
Ivar Østberg (KrF)
Gunhild Øyangen (A)

Etter røystinga sa 
presidenten: Presidenten vil minne om at represen-

tantane til Lagtinget blir valde inn i nummerrekkjefølgje.
Presidenten vil difor no foreta loddtrekning.

Til medlemer av Lagtinget blei valde med 163 røys-
ter:

1. Kristin Krohn Devold (H)
2. Ivar Østberg (KrF)
3. Inger S. Enger (Sp)
4. Per Ove Width (Frp)
5. Leif Lund (A)
6. Per Roar Bredvold (Frp)
7. Lars Rise (KrF)
8. Lena Jensen (SV)
9. Raymond Robertsen (H)

10. Thore Aksel Nistad (Frp)
11. Gunhild Øyangen (A)
12. Britt Hildeng (A)
13. Christopher Stensaker (Frp)
14. Julie Christiansen (H)
15. Svein Flåtten (H)
16. Bendiks H. Arnesen (A)
17. Rolf Terje Klungland (A)
18. Sigbjørn Molvik (SV)
19. Anne Helen Rui (A)
20. Øyvind Korsberg (Frp)
21. Odd Holten (KrF)
22. Jørgen Kosmo (A)
23. Audun Lysbakken (SV)
24. Ingmar Ljones (KrF)
25. Reidar Sandal (A)
26. Elsa Skarbøvik (KrF)
27. Ingvild Vaggen Malvik (SV)
28. Svein Roald Hansen (A)
29. Michael Momyhr (H)
30. Rune J. Skjælaaen (Sp)
31. Olaf Michael Thommessen (H)
32. Lodve Solholm (Frp)
33. Sigrun Eng (A)
34. Torny Pedersen (A)
35. Bjørn Jacobsen (SV)
36. Petter Løvik (H)
37. Åslaug Haga (Sp)
38. Dagrun Eriksen (KrF)
39. Øyvind Halleraker (H)
40. Kjetil Bjørklund (SV)
41. Ingjerd Schou (H)



Forhandlinger i Stortinget nr. 2
9. okt. – Valg av medlemmer til valgkomiteen

S 2001-2002

2001 17

Presidenten: Fire av dei representantane som no er
valde til medlemer av Lagtinget, er for tida permitterte frå
Stortinget. Det er representantane Petter Løvik, Gunhild
Øyangen, Per Ove Width og Anne Helen Rui. 

Presidenten gjer framlegg om at vararepresentantane,
Rolf Jarle Brøske, Tore Nordseth, Per Arne Olsen og
Dag Terje Andersen, blir valde inn i Lagtinget i den tida
representantane Petter Løvik, Gunhild Øyangen, Per Ove

Width og Anne Helen Rui har permisjon. – Det er ved-
teke.

Presidenten foreslår at Stortinget no avbryt forhand-
lingane for at Lagtinget og Odelstinget kan tre saman og
velje presidentar og sekretærar. – Det er vedteke.

Stortinget held fram med forhandlingane sine etter at
Lagtinget og Odelstinget har konstituert seg.

Møtet vart avbrote kl. 13.45.

Stortinget gjenopptok sine forhandlinger kl. 14.10.

President: J ø r g e n  K o s m o

Presidenten: Presidenten vil først på vegne av de
valgte presidenter og sekretærer få lov til å takke for til-
liten, og skal søke i samarbeid med Stortinget å få Stortin-
gets forhandlinger til å gå så godt som overhodet mulig.

Referat

1. Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har
konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer.

2. Odelstingets presidentskap melder at Odelstinget har
konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer.

Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

Presidenten: Norges 146. Storting erklæres herved
lovlig konstituert.

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes
Hans Majestet Kongen gjennom Regjeringens sjef, for at
denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for
Stortingets åpning. – Det anses vedtatt.

Tidspunktet vil senere bli kunngjort.
Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortin-

get er erklært åpnet og etter at trontalen og beretningen
om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige
ønske for Kongen og fedrelandet. – Denne bemyndigelse
anses for gitt.

Presidenten ber om Stortingets bemyndigelse til å
oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta
Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. – Denne
bemyndigelse anses også for gitt.

Som deputasjon oppnevnes representantene Haakon
Blankenborg, leder, Olaf Michael Thommessen, Inger S.

Enger, Kjetil Bjørklund, Per-Kristian Foss, Marit Ny-
bakk og Kristin Halvorsen.

Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse
for Presidentskapet til etter alminnelig praksis å utføre
forskjellige forretninger som tilligger Presidentskapet, og
tar opp følgende forslag:

«Presidentskapet bemyndiges til å la oppta og re-
digere debattene i Stortinget og dets avdelinger i sam-
svar med den gitte instruks samt til enhver tid å treffe
de bestemmelser som måtte kreves i anledning av utgi-
velsen at Stortingstidende, innstillinger, dokumenter
og lover.»
– Denne bemyndigelse anses som gitt.

S a k  n r .  3

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Presidenten: Det er omdelt på representantenes plas-
ser i salen en fortegnelse over de foreslåtte medlemmer og
varamedlemmer til valgkomiteen, og presidenten ber re-
presentantene om å benytte denne fortegnelse som stem-
meseddel. Stemmesedlene vil etter vanlig praksis bli
opptalt etter møtet, og resultatet av valget blir referert i et
senere stortingsmøte.

Stortinget gikk så til votering.

Presidenten: I anledning Stortingets høytidelige åp-
ning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til
gudstjeneste i Oslo Domkirke i dag, tirsdag 9. oktober kl.
17.00. Gudstjenesten vil bli holdt av biskop Gunnar Stål-
sett og domprost Olav Dag Hauge.

Før møtet heves vil presidenten gjøre oppmerksom på
at tidspunktet for budsjettets framleggelse i Stortinget er
torsdag 11. oktober kl. 10.

Møtet hevet kl. 14.15.
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