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Møte fredag den 30. september 2022 kl. 13

President: M a s u d  G h a r a h k h a n i

D a g s o r d e n  (nr. 98):

1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om konsti-
tuering av direktør i Stortingets administrasjon
(Innst. 470 S (2021–2022))

2. Referat

Presidenten: Representanten Audun Lysbakken, 
som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:
–   fra representanten Sandra Bruflot om foreldreper-

misjon fredag 30. september
–   fra representantene Lubna Boby Jaffery, Terje Halle-

land og Erlend Larsen om permisjon fredag 
30. september – alle for å delta på sjefskurs ved For-
svarets høgskole

–   fra representanten Kari Elisabeth Kaski om forel-
drepermisjon fredag 30. september

–   fra representanten Torstein Tvedt Solberg om for-
eldrepermisjon fredag 30. september

–   fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for repre-
sentantene Aleksander Stokkebø og Mahmoud 
Farahmand fredag 30. september for å delta som 
valgobservatører for OSSEs parlamentariske for-
samling i Bosnia-Hercegovina

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

permisjonstiden:
For Buskerud: Kristin Ørmen Johnsen
For Hordaland: Benjamin Jakobsen
For Oslo: Cato Brunvand Ellingsen
For Rogaland: Tom Kalsås, May Helen Hetland 
Ervik og Irene Heng Lauvsnes
For Telemark: Emilie Schäffer
For Vestfold: Henning Wold

Presidenten: Kristin Ørmen Johnsen, Benjamin Ja-
kobsen, Cato Brunvand Ellingsen, Tom Kalsås, May He-
len Hetland Ervik, Irene Heng Lauvsnes, Emilie Schäffer 
og Henning Wold er til stede og vil ta sete.

S t a t s r å d  O l a  B o r t e n  M o e  overbragte 5 kgl. 
proposisjoner (se under Referat).

S a k  n r .  1  [13:03:22]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om konstitu-
ering av direktør i Stortingets administrasjon (Innst. 470 
S (2021–2022))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering

Votering i sak nr. 1, debattert 30. september 2022
Innstilling fra Stortingets presidentskap om konsti-

tuering av direktør i Stortingets administrasjon (Innst. 
470 S (2021–2022))

Presidenten: Presidentskapet hadde innstilt til 
Stortinget å gjøre følgende

v e d t a k :

1. Kyrre Grimstad konstitueres som direktør for Stor-
tinget fra og med 30. september 2022 og frem til ny 
direktør har tiltrådt.

V o t e r i n g :

Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Videre var innstilt:
2. Stortingets presidentskap gis fullmakt til å fastsette 

lønn.

Presidenten: Rødt har varslet at de vil stemme imot.

V o t e r i n g :

Presidentskapets innstilling ble bifalt med 108 mot 
4 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 13.04.39)

S a k  n r .  2  [13:05:01]

Referat
1. (568) Endringar i havenergilova (utlysing og tilde-

ling av areal) (Prop. 143 L (2021–2022))
2. (569) Endringer i midlertidig lov om stønad til hus-

holdninger som følge av ekstraordinære strømutgif-
ter (økt stønadsgrad) (Prop. 144 L (2021–2022))
Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

3. (570) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Uten-
riksdepartementet, Kultur- og likestillingsdeparte-
mentet, Kommunal- og distriktsdepartementet, 
Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og fami-
liedepartementet, Nærings- og fiskeridepartemen-
tet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og 
miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i 
møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære 
strømutgifter mv.) (Prop. 142 S (2021–2022))
Enst.: Sendes finanskomiteen.
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4. (571) Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål 
som frivillig støttetiltak mv.) (Prop. 141 L (2021–
2022))
Enst.: Sendes justiskomiteen.

5. (572) Endringer i patentloven (unntak fra beskyt-
telse for eksport til tredjeland mv.) og samtykke til 
godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/
2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 
(EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 
469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifika-
tet for legemidler (Prop. 140 LS (2021–2022))
Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som sen-
des næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til 
innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til 
uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Vi er da kommet til avslutningen av 
det 166. storting – det første storting i inneværende valg-
periode. Derfor skal vi i dag undertegne protokollen, 
men presidenten vil først si noen ord om virksomheten 
i den sesjonen vi nå legger bak oss.

Det har vært en begivenhetsrik sesjon med mye ak-
tivitet i Stortinget. Inkludert dagens møte har det til 
sammen vært holdt 98 stortingsmøter. Stortinget har 

behandlet 470 innstillinger fra komiteene og vedtatt 
rett over 200 anmodninger til regjeringen. Den 1. juni 
ble det flertall for flere forslag om endring av Grunnlo-
ven. Det har videre blitt framsatt 289 representantfor-
slag – det nest høyeste antallet i løpet av en sesjon noen-
sinne – og det er blitt levert inn over 3 000 skriftlige 
spørsmål.

Regjeringen har på sin side holdt 16 redegjørelser og 
besvart 60 interpellasjoner, 160 hovedspørsmål i munt-
lig spørretime og 397 hovedspørsmål i den ordinære 
spørretimen. Den har overbrakt 147 proposisjoner til 
Stortinget – inkludert 95 lovforslag.

Saksmengden vitner om stort ansvar og stor aktivi-
tet blant Stortingets representanter, men saksmengden 
reflekterer også alvoret som har preget oss både nasjo-
nalt og internasjonalt det siste året – med ny nedsteng-
ning av samfunnet grunnet omikron, energikrise og kri-
gen i Ukraina. Presidenten vil takke for innsatsen til alle 
som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året 
som gikk.

Jeg erklærer herved forhandlingene i det 166. stor-
ting for avsluttet og ber representantene om å underteg-
ne den framlagte protokollen.

Møtet hevet kl. 13.08.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter skrevet 
under av de tilstedeværende representanter:

Masud Gharahkhani, Svein Harberg, Nils T. Bjørke, 
Morten Wold, Ingrid Fiskaa, Hans Andreas Limi, Une 
Bastholm, Trond Helleland, Ingunn Foss, Turid Kristen-
sen, Ragnhild Male Hartviksen, Sveinung Rotevatn, Jan 
Tore Sanner, Abid Raja, Kjell Ingolf Ropstad, Tuva 
Moflag, Ove Trellevik, Eva Kristin Hansen, Gisle Meinin-
ger Saudland, Gro-Anita Mykjåland, Mani Hussaini, 
Christian Tybring-Gjedde, Dagfinn Henrik Olsen, Lise 
Christoffersen, Heidi Nordby Lunde, Per Olaf Lundtei-
gen, Bjørnar Moxnes, Mona Nilsen, Heidi Greni, Rune 
Støstad, Erlend Svardal Bøe, Kari Mette Prestrud, Lars 
Haltbrekken, Ole André Myhrvold, Siv Mossleth, Ine 
Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Per Martin Sandtrøen, 
Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Nils Kristen 
Sandtrøen, Runar Sjåstad, Lise Selnes, Marianne 
Sivertsen Næss, Olaug Vervik Bollestad, Lene Vågslid, 
Siri Gåsemyr Staalesen, Torgeir Knag Fylkesnes, Marius 
Arion Nilsen, Hadia Tajik, Torbjørn Vereide, Anja Ninas-
dotter Abusland, Odd Harald Hovland, Geir Adelsten 
Iversen, Liv Kari Eskeland, Lan Marie Nguyen Berg, Ni-
kolai Astrup, Benjamin Jakobsen, Åse Kristin Ask Bakke, 
Maria Aasen-Svensrud, Kjerstin Wøyen Funderud, Trine 
Lise Sundnes, Truls Vasvik, Grete Wold, Kamzy Gunarat-

nam, Erlend Wiborg, Cato Brunvand Ellingsen. Birgit 
Oline Kjerstad, Karianne B. Bråthen, Marie Sneve Marti-
nussen, Hege Bae Nyholt, Ivar B. Prestbakmo, Tone 
Wilhelmsen Trøen, Carl I. Hagen, Even A. Røed, Ola Elve-
stuen, Bård Ludvig Thorheim, Jenny Klinge, Åslaug Sem-
Jacobsen, Helge Orten, Bård Hoksrud, Even Eriksen, Per 
Olav Tyldum, Jone Blikra, Henning Wold, Michael 
Tetzschner, Kirsti Leirtrø, Cecilie Myrseth, Grunde 
Almeland, Irene Ojala, Maren Grøthe, Kathy Lie, 
Øystein Mathisen, Mudassar Kapur, Marit Knutsdatter 
Strand, Tom Kalsås, Sveinung Stensland, May Helen 
Hetland Ervik, Emilie Schäffer, Tove Elise Madland, 
Terje Sørvik, Anna Molberg, Lisa Marie Ness Klungland, 
Margrethe Haarr, Erling Sande, May Britt Lagesen, Irene 
Heng Lauvsnes, Tellef Inge Mørland, Hans Inge Myr-
vold, Anne Kristine Linnestad, Frank Edvard Sve, Roy 
Steffensen, Tobias Drevland Lund og Eigil Knutsen.
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