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Forhandlinger i Stortinget

STORTINGETS SAMMENTREDEN

År 2020 torsdag den 1. oktober trådte Norges 165. 
storting sammen i stortingsbygningen i Oslo.

Første representant for Aust-Agder fylke, Svein Har-
berg, tok ordet og uttalte:

Jeg vil anmode det forrige stortings president, Tone 
Wilhelmsen Trøen, om inntil videre å lede Stortingets 
forhandlinger.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) (fra salen): Hvis ingen 
har noe å innvende, vil jeg etterkomme anmodningen.

To n e  W i l h e l m s e n  Tr ø e n  inntok så president-
plassen.

Presidenten: Fungerende president vil anmode 
sekretæren for det forrige storting, Runar Sjåstad, om 
midlertidig å fungere som sekretær.

Det ble deretter foretatt navneopprop.
Følgende representanter hadde forfall: Hans 

Fredrik Grøvan, Sverre Myrli, Turid Kristensen, Tuva 
Moflag, Arne Nævra, Trygve Slagsvold Vedum, Audun 
Lysbakken, Liv Kari Eskeland, Terje Breivik, Jenny 
Klinge, Steinar Reiten, Åsunn Lyngedal, Morten Ørsal 
Johansen, Kari Elisabeth Kaski, Trine Skei Grande, Jan 
Bøhler, Une Bastholm, Christian Tybring-Gjedde, Petter 
Eide, Geir Sigbjørn Toskedal, Solfrid Lerbrekk, Liv Signe 
Navarsete, Tore Storehaug, Lene Vågslid, Torgeir Knag 
Fylkesnes, Arild Grande, Elin Rodum Agdestein, André 
N. Skjelstad, Maria Aasen-Svensrud, Carl-Erik Grimstad.

Fra de øvrige fraværende representantene forelå det 
permisjonssøknader (se nedenfor). 

Presidenten: Fungerende president foreslår at den 
sist benyttede forretningsorden blir gjort gjeldende, 
med unntak av § 50 andre ledd som ikke videreføres. 
Denne bestemmelsen gjaldt erklæringer i tilknytning til 

forskrifter vedtatt etter koronaloven, som ble opphevet 
27. mai.

– Det anses vedtatt.
Fungerende president vil i medhold av Stortingets 

forretningsorden § 79 fremme forslag om å fravike Stor-
tingets forretningsorden slik at komiteene kan avholde 
møter og treffe avgjørelser uten å måtte møtes fysisk, 
dette for å begrense risikoen for smittespredning. Det 
foreslås derfor følgende vedtak: 

«Inntil videre settes kravet om fysisk tilstede-
værelse i komitémøter, jf. §§ 25 og 26, ut av kraft.»
– Det anses vedtatt.
Fungerende president vil i denne sammenheng 

også minne om smittevernet, særlig på de dagene der 
mange av representantene er samlet her i salen.

Det foreligger fem permisjonssøknader:
–   fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om syke-

permisjon for representanten Torhild Bransdal i 
tiden fra og med 1. oktober og inntil videre

–   fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermi-
sjon for representanten Magne Rommetveit i tiden 
fra og med 1. oktober og inntil videre

–   fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for 
representanten Jonny Finstad i tiden fra og med 
1. oktober og inntil videre

–   fra Rødts stortingsgruppe om omsorgspermisjon 
for representanten Bjørnar Moxnes i dagene 1. og 
2. oktober

–   fra representanten Camilla Strandskog om foreldre-
permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 
8. februar

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1.   Søknadene behandles straks og innvilges.
2.   Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i 

permisjonstiden:
For Vest-Agder: Per Sverre Kvinlaug 1. oktober 
og inntil videre
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For Hordaland: Leif Audun Sande 1. oktober og 
inntil videre
For Nordland: Elizabeth Åsjord Sire 1. oktober 
og inntil videre
For Oslo: Seher Aydar 1. og 2. oktober og Mats A. 
Kirkebirkeland 1. oktober–4. februar

Presidenten: Leif Audun Sande, Elizabeth Åsjord 
Sire, Saher Aydar og Mats A. Kirkebirkeland er til stede 
og vil ta sete.

Valg av presidenter og sekretærer

Presidenten: Det skal så foretas valg av presidenter 
og sekretærer.

Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets for-
retningsorden § 6, andre og tredje ledd.

Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på 
vanlig måte, uten bruk av stemmesedler.

Fungerende president ber om forslag på Stortingets 
president.

Trond Helleland (H): Jeg har gleden av å foreslå 
Tone Wilhelmsen Trøen.

Presidenten: Da er Tone Wilhelmsen Trøen fore-
slått valgt til Stortingets president. – Andre forslag fore-
ligger ikke. 

V o t e r i n g :

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stor-
tingets første visepresident.

Jonas Gahr Støre (A): Det er en glede å foreslå Eva 
Kristin Hansen.

Presidenten: Eva Kristin Hansen er foreslått valgt til 
Stortingets første visepresident. – Andre forslag er ikke 
fremkommet.

V o t e r i n g :

Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stor-
tingets andre visepresident.

Siv Jensen (FrP): Jeg har æren av å foreslå Morten 
Wold.

Presidenten: Morten Wold er foreslått valgt til Stor-
tingets andre visepresident. – Andre forslag er ikke 
fremkommet.

V o t e r i n g :

Forslaget fra Siv Jensen ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stor-
tingets tredje visepresident.

Jonas Gahr Støre (A): Jeg har den ære å foreslå 
Magne Rommetveit.

Presidenten: Magne Rommetveit er foreslått valgt 
til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag er 
ikke fremkommet.

V o t e r i n g :

Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stor-
tingets fjerde visepresident.

Marit Arnstad (Sp): Jeg har æren av å foreslå Nils T. 
Bjørke.

Presidenten: Nils T. Bjørke er foreslått valgt til Stor-
tingets fjerde visepresident. – Andre forslag er ikke 
fremkommet.

V o t e r i n g :

Forslaget fra Marit Arnstad ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stor-
tingets femte visepresident.

Trond Helleland (H): Jeg har den glede å foreslå 
Ingjerd Schou.

Presidenten: Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stor-
tingets femte visepresident. – Andre forslag er ikke 
fremkommet.

V o t e r i n g :

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det skal så velges sekretær og vise-
sekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på se-
kretær.

Jonas Gahr Støre (A): Jeg har æren av å foreslå 
Runar Sjåstad.

Presidenten: Runar Sjåstad er foreslått som sekre-
tær. – Andre forslag er ikke fremkommet.

V o t e r i n g :

Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.



2020 31. okt. – Stortingets sammentreden
Presidenten: Presidenten ber så om forslag på vise-
sekretær.

Trond Helleland (H): Jeg har gleden av å foreslå 
Ingunn Foss.

Presidenten: Ingunn Foss er foreslått som vise-
sekretær. – Andre forslag er ikke fremkommet. 

V o t e r i n g :

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten:Norges 165. storting erklæres herved 
lovlig konstituert.

Presidenten foreslår at underretning om dette sen-
des Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef. 
– Det anses vedtatt.

Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stor-
tinget er erklært åpnet og etter at trontale og beretnin-

gen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sed-
vanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser den-
ne bemyndigelse for gitt.

Presidenten ber videre om Stortingets bemyndig-
else til å oppnevne en deputasjon på syv representanter 
til å motta Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten 
ved Stortingets åpning – og anser også denne bemyndi-
gelse for gitt.

Som deputasjon oppnevnes Helge Orten, leder, 
Sylvi Listhaug, Else-May Norderhus, Marianne Synnes 
Emblemsvåg, Jon Georg Dale, Fredric Holen Bjørdal og 
Vetle Wang Soleim.

I anledning av Stortingets høytidelige åpning har 
Stortingets representanter blitt innbudt til gudstjeneste 
i Oslo domkirke fredag 2. oktober kl. 17.

Ønsker noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, 
og møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 13.15.
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