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Stortinget

■ Stortinget bestár av 
169 folkevalgte 
representanter fra 7 ulike 
partier

■ Stortinget har 12 faste
komiteer

Hovedoppgavene er á 
a vedta lover 
a vedta budsjetter
■ fore kontroll med 
regjeringens virksomhet



Stortinget

Stortingets kontrollmyndighet

® Fore kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomforer 
de vedtak som fattes i Stortinget

■ Regjeringen stár politisk ansvarlig overfor Stortinget -  dette 
forutsetter lopende kontrollvirksomhet -  utovet av Stortinget

■■ Etterfolgende kontroll

■ Prinsippet om at den folkevalgte makt skal fore kontroll med 
den utovende makt - et grunnprinsipp ved nesten alle 
demokratiske styreformer

B Formálet med kontrollen er á sikre en effektiv og ansvarlig 
forvaltning, samt sikre ápenhet og legitimitet -  en 
demokratisk garanti



p:'í Stortinget

Det juridiske rammeverket

H Stortingets rett og plikt til á iore kontroll folger av Grunnloven
-  flere av bestemmelsene gár tilbake til 1814

s Egne bestemmelser i Grunnloven § 75 om Riksrevisjonen og 
Sivilombudsmannen

® Det ovrige regelverket bestár av lover, instrukser og 
bestemmelser i Stortingets forretningsorden:

-  Ansvarlighetsloven -  Lov 5. februar 1932 nr. 1 om ansvar for handlinger 
som pátales ved Riksrett

-  Riksrettergangsloven - Lov 5, februar 1932 nr. 2 om rettergangsmáten i 
riksrettssaker

-  Riksrevisjonsloven -  Lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen
-  Sivilombudsmannsloven -  Lov 22. juni 1962 nr. 4 om Stortingets 

ombudsmann for forvaltningen
-  Lov om kontroll med de hemmelige tjenester- Lov 3. mars 1995 nr. 7 om 

kontroll med etterretnings-, overvákings- og sikkerhetstjeneste
-  Instruks for Ombudsmannsnemnda for Forsvaret -  av 21. april 1952
-  Forretningsordens bestemmelser om ut0velse av kontrollfunksjonen 

(§ 12, nr. 9 om kontroll- og konstitusjonskomiteen)
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Stortingets arbeidsordning -  kontrolikomité

Ulike losninger for organisering av kontrollarbeidet
* Ordningen med en fast komité som primært steller med kontroll 

har vært det vanlige -  men ikke den eneste losningen:

* 1814-1972: Ansvaret i protokollkomité under Odelstinget

■ 1972-1981: Kontroliarbeidet lagt til fagkomiteene

■ 1981 -  1993: En egen kontrollkomité, men medlemmene var ogsá 
med i en fagkomité

■ 1993: Etablering av dagens ordning med en kontroll- og 
konstitusjonskomité -  komiteen har videre fullmakter enn 
tidligere kontrollkomiteer

■ 2009: AHe partier skal ha medlem i kontroll- og 
konstitusjonskomiteen. Medlemmer fra partier med mindre enn 
12 representanter kan kreve at medlemmet i kontrollkomiteen 
ogsá er med i en annen fagkomité



Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2009-2013
Ledelse

Anders Anundsen 

Leder

Fremskriííspartiet

Ola Borten Moe 

Forste nestleder 

Senterpartíet

Martin Kolberg 

Annen nestleder 

Arbeiderpartiet

Det er alltid opposisjonen som har ledervervet i 
komiteen
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Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2009-2013

|  0vrige medlemmer

Marit Nybakk 

Arbeíderpartieí

Bendiks H. Amesen 

Arbeiderpartiet

Ulf ErikKnudsen 

Fremskrittspartiet

Stortinget

0yvind Vaksdal 

Fremskrittspartiet

Hans Olav Syversen 

Kristeiig Folkeparti

Per-Kristian Foss 

Hayre

Trine Skei Grande 

Venstre

Hallgeir Langeland 

Sosialistisk Venstreparti



Ny komité i arbeid

■
Stortinget



Stortiíiget

Komiteens oppgaver

SftKontroII- og konstitusjonskomiteen behandler saker innenfor 
f0 lgende hovedomráder:

j a Kontrollsaker iht Stortingets forretningsorden, samt saker tatt 
opp pá eget initiativ (etterfolgende kontroll; ikke utforming av ny 

? politikk)

■ Rapporter fra stortingsoppnevnte granskingskommisjoner

■ Saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar 
skal gjores gjeldende (riksrett)

• Forslag om endringer i Grunnloven

• Saker i forbindelse med valglovgivningen

■ Bevilgninger tii Stortinget, de eksterne kontrollorganene, Det 
Kongelige Hus
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• ;.v=̂ ;:V,;;v .> ■■;■:, ...... ■■■■■;■- ■ Eksterne kontrollorganer

■ Mye av kontrollvirksomheten utoves av Stortings- 
oppnevnte organer

® Kontrollomrádet er det eneste feltet der Stortinget 
har oppnevnt eksterne organer

p % i l  m m■ Riksrevisjonen
■ Stortingets ombudsmann for forvaltningen - 

Sivilombudsmannen
■ Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, 

overvákings- og sikkerhetstjeneste -  EOS-utvalget
*  Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret



Stortinget

Saker fra de eksterne kontrollorganene

■ Stortingets eksterne kontrollorganer rapporterer om sin 
virksomhet til Stortinget- ársmeldinger innen 1. april

" Komiteen avgir innstilling til Stortinget i saker fra 
kontrollorganene

■» Flest saker fra Riksrevisionen -  rapporter om 
forvaltningsrevisjoner

a Grenseoppgang mot fagkomiteene
■ Ikke vanlig at komiteen foretar reiser eller befaringer i 

tilknytning til sakene
■ I enkelte saker avholdes det kontrollhoringer

B Mote mellom komiteen og kontrollorganet nár nye 
rapporter oversendes Stortinget
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Stortinget

Kontakt -  Riksrevisjonen og komiteen
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Stortinget

Andre kontrollsaker

■ Komiteen gjennomgár og avgir innstilling om 
statsrádsprotokollene -  regjeringens besiutninger

B Behandler árlig stortingsmelding om regjeringens 
oppfolging av anmodnings- og utredningsvedtak

-  Det er fagkomiteene som i utgangspunktet foreslár 
anmodningsvedtakene. Som et ledd i sin behandling av 
meldingen ber derfor kontrollkomiteen den enkelte fagkomité 
vurdere og uttale seg om hvordan oppfolgingen har vært
Kontrollkomiteens primære oppgave i behandlingen av meldingen 
er á vurdere om regjeringen har fulgt opp Stortingets anmodning. 
Saken er derfor ikke en arena for omkamp om enkeltvedtak



Kontroll- og konstitusjonskomiteens initiativrett

* Komiteen kan foreta de undersokelser i forvaltningen 
som den anser nodvendig for sin kontrollvirksomhet

<■ Mindretallsrettigheter -1/3 av medlemmene kan 
bestemme at komiteen skal ápne sak

* Komiteen má avgi innstilling til Stortinget nár den har 
vedtatt á ápne en egen sak

■ Stortinget i plenum má fatte vedtak om komiteens 
innstilling

* Vanlig at det holdes ápen kontrollhoring for á belyse 
fakta i saken



Stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteens initiativrett

Komiteen mottar mange henvendelser fra organisasjoner og 
enkeltpersoner som onsker at komiteen skal ”ta saken”

Ogsá oppslag i media kan fore til at det ápnes sak

Vanlig at komiteen ber om opplysninger fra statsráden for den 
evt. beslutter á ápne sak

1993-2009 ble initiativretten brukt til sammen 30 ganger
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Stortinget

Inítiativsaker

Antall saker pá eget initiativ:

1993-1997: 5 saker 
1997-2001: 4 saker 
2001-2005: 9 saker 
2005-2009: 12saker

Mindretallsrettighetene ble innf0rt med virkning fra 1. oktober 
2003.
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Ápne kontrollhoringer
Forst innfort som proveordning
■ Reglement gjeldende fra 1. januar 2002
■ Foregár for ápne dorer
■ Sikrer Stortinget tilgang til opplysninger som det 

trenger for á kunne oppfylle kontrollfunksjonen
■ Offentlig eksponering av kritikkverdige forhold i 

forvaltningen
■ Preventiv effekt
■ Detaljerte prosedyreregler for á sikre de innkaltes 

rettssikkerhet

■ I perioden 2005-2009 ble det avholdt 14 kontrollhoringer.
■ 8 av horingene gjaldt saker komiteen ápnet pá eget initiativ 

og de ovrige gjaldt saker fra Riksrevisjonen.



Stortinget

Granskingskommisjoner

a Fem stortingsoppnevnte granskingskommisjoner
1985-2009

■ Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler 
rapporter fra kommisjonene

■ Rvssdal-kommisionen (1985) gransket 
myndighetenes hándtering av Reksten-rederiets 
problemer pá slutten av 1970-tallet og 
regjeringens informasjon til Stortinget i den 
forbindelse

a Lund-kommisionen ble oppnevnt i 1994 for á 
granske de hemmelige tjenestene

B Smith l-kommisionen (1997) ble oppnevnt for á 
granske myndighetenes rolle under bankkrisen i 
Norge i slutten av 1980-taIIet og begynnelsen av 
1990-taIlet



■ Smith II-kommisjonen ble nedsatt i 2000 for á granske 
forhold rundt Gardermoutbyqqinqen (ny hovedflyplass)

■ Mehamnkommisjonen ble nedsatt i 2003 for á foreta en 
bred granskning for á klarlegge alle omstendigheter 
rundt en luftfartsulykke i 1982



Riksrett

Stortinget
I I IS I

8 Komiteen behandler saker der Stortinget skal ta stilling til 
om konstitusjonelt ansvar skal gjores gjeldende 

a Ny ordning med riksrett vedtatt i 2007
-  hensikten med endringene var á redusere det sterke politiske 

preget ved den tidligere ordningen, der Stortinget selv hadde en 
fremtredende rolle báde i tiltalesporsmálet og i selve rettssaken

■ Stortinget har oppnevnt to permanente utvalg:
-  Stortingets ansvarskommisjon -  et eksternt etterforskningsorgan 

som Stortinget i plenum kan anmode om á tre i funksjon. Fem 
medlemmer med bl.a. erfaring fra etterforskning og pátale

-  Riksrettsutvalget bestár av seks medlemmer som sammen med 
fem dommere i hoyesterett skal utgjore selve riksretten
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Riksrett

Stortinget

■ Kontroll- og konstitusjonskomiteen har mottatt 17 
henvendelser med krav om riksrett etter at den overtok 
dette ansvaret i 2007

■ Fritz Moen-saken -  eneste sak der komiteen har lagt fram 
innstilling for Stortinget

-  Mindretallet (Frp) onsket at saken skulle oversendes til 
Ansvarskommisjonen for á klarlegge grunnlaget for ansvar

■ Flere av sakene gjelder hoyesterettsdommere -  
tilsynelatende ofte pga ”skuffelse” over at saker er blitt 
awist av Hoyesteretts ankeutvalg

* Det store flertallet av saker er dárlig dokumentert og 
begrunnet



Riksrett

■ En eventuell riksrettssak skal forst vurderes av kontroll- 
og konstitusjonskomiteen. I slike saker har komiteen 
folgende handlingsalternativer:

-  Komiteen er gitt fullmakt til á avvise saker som ápenbart ikke kan 
fore frem. Slike saker fremlegges ikke for Stortinget. Tidligere 
hadde Presidentskapet denne funksjonen

-  Komiteen kan i innstilling til Stortinget foreslá at 
Ansvarskommisjonen skal tre i kraft for á foreta nodvendige 
unders^kelser og forberede pátalesporsmálet. Det er komiteen 
som skal behandle rapport fra Ansvarskommisjonen

-  Komiteen kan i innstilling til Stortinget foreslá at Stortinget reiser 
tiltale og at prosessen med riksrett startes

-  Komiteen kan i innstilling til Stortinget foreslá at Stortinget 
henlegger saken.



■ Mistillit og riksrettstiltale er de formelle 
reaksjonsmidlene -  svært sjelden benyttet

Ingen riksrettssak siden 1926.
Krav om riksrettsvurdering i nyere tid har helt eller delvis 
dreid seg om regjeringens opplysningsplikt.
Formelle vedtak om mistillit har svært sjeldne, men antall 
mistillitsforslaq langt hoyere.
Oftest mot enkeltstatsráder; ikke mot regjeringen som 
helhet.
Sakjuni2009:
” Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad har ikke Stortingets 

tillit”

■ Kritikkvedtak - Det fattes et vedtak som uttrykker 
kritikk -  (”daddelsvotum”)

"Stortinget konstaterer at X-departement har unnlatt á ta med i 
dokument x opplysninger som man burde ha forstátt at det 
kunne bli lagt vesentlig vekt pá under vurderingen av saken i 
Stortinget.”



■ "Stortinget konstaterer at Samferdselsdepartementet i x- 
dokument ikke ga Stortinget dekkende informasjon nár 
det gjaldt usikkerhet om forhold som var av betydning 
for á vurdere Gardermobanens lonnsomhet.”

"Stortinget uttaler at nærings- og handelsministerens hándtering 
av salget av aksjene I SND lnvest AS var kritikkverdig.”

11 Uformell parlamentarisk kritikk -  kritikk uttrykkes i 
komitémerknader og utdypes under debatten

Forskjell pá kritikk fra en samlet opposisjon og kritikk 
som bare fremfores av mindre grupper

* Ingen kritikk - komiteen og Stortinget tar saken til 
etterretning



Oppsummering

KontroII med den utovende makt er en av 
Stortingets viktigste oppgaver -  en demokratisk 
garanti

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag 
videre fullmakter enn tilsvarende komiteer har hatt 
tidligere

Ikke et mál i seg selv at en kontrollsak skal 
resultere i kritikk eller reaksjon -  ofte er 
prosessen viktig i seg selv



Om riksretten

Norske regier og praksis i saker som gjelder 
konstitusjonelt ansvar (ministeransvar)



Oversikt
► Revisjonen av Riksretten i 2007

° Hva er riksretten? 
° Hovedtrekkene i den nye ordningen

• Bakgrunn - Froiland-utvalget og 
Riksrettsutvalget

• Ansvarsgrunnlaget
• Organer i riksrettssystemet - med særlig vekt 

pá ”etterforskningsstadiet”
► Noen erfaringer fra praksis



Riksrettens kompetanse
Særdomstol som kun behandler saker om 
konstitusjonelt ansvar
Omfatter stortingsrepresentanter, statsráder 
og hoyesterettsdommere
Gjelder kun ”brudd pá konstitusjonelle 
plikter” x

Med stor makt folger okt ansvar cv)
Maktbalansen mellom parlamentet og^ 
regjeringen





► Utspilt sin rolle etter innf^ring av 
parlamentarismen?

► For omstendelig og ressurskrevende
► Upresist og politisert straffansvar
► Báde pátalemakt og domstol utspringer fra 

Stortinget - forholdet til EMK



Mál for reformen
► 0kt rettsikkerhet. Kun rettsstridiqe 

handlinger skal omfattes.
► 0kt mulighet for ansvarliggjoring. Behov for 

et mer effektivt og mindre ressurskrevende 
system.

► En domstolsordning mer i trád med kravene i 
EMK



Ansvarsgrunnlaget
"fSlii

► Brudd pa ”konstitusjonelle plikter”
► Nedfelt i Grunnloven og ansvarlighetsloven
► Omfatter ogsá uaktsomme handlinger

► Eks:
► - brudd pá opplysningsplikten overfor 

Stortinget Grl § 82
► -brudd pá plikten til á gá av etter mistillit, j f  

Grl § 15



§ 10. Med boter ejler med fengsel inntil 2 ár straffes det 
medlem av Statsrádet som bevirker eller medvirker til at 
statens eiendommer eller ovrige midler ikkeoblir forsvarlig 
anvendt, eller bestyrt, eller som pá annen máte viser 
uforstand eller forsommelighet i sin virksomhet.

 ̂ §11,  forste ledd. Den der som medlem av Statsrádet pá 
annen máte enn nevnt i denne lovs 0vriae bestemmelser 
ved handling eller undlatelse bevirker eller medvirker til 
noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, 
straffes med boter eller med fengsel inntil 10 ár.

► §12 forste punktum. Det medlem av Stortincjet som uten 
gyldig forfall undlater á mote pá Stortinget nar dette trer 
sammen, straffes med boter.
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Ansvarskommisjonen
► 5 medlemmer som oppnevnes av Stortingets 

for en periode pá 6 ár
► Skal ha etterforsknings/pátalekompetanse og 

politisk erfaring
► Har fullmakter tilsvarende politi- pátalemakt
► Kan be domstolene om tvangstiltak - f.eks. 

ransaking
► De som innkalles har moteplikt
► Kommisjonen avgir sin tilrádning til 

Stortinget



Riksretten - domstolen
'í7

► 11 medlemmer
► Stortinget velger et utvalg pá 6 av de 11 

medlemmene - Riksrettsutvalget -  for en 
periode pá 6 ár.

► De ovrige 5 dommere er 
hoyesterettsdommere

► Hoyesterettsjustitiarius er rettens president
► Domstolen skal ikke lenger motes i 

Stortinget



8 riksrettssaker fra 1 814 til 1 927. 3 
medforte domfellelse.

7 saker der det har vært fremmet forslag 
om á innlede en evt. riksrettssak siden 
1989.
« 3 hvor grunnlaget var rapport fra Riksrevisjonen 

og 2 der grunnlaget (ogsá) var rapport fra egen 
granskingskommisjon



Riksretten fortsatt relevant?




