Spørreskjema med tilleggsside for ”Stortinget i navn og tall”
1. Personlig

Navn:
Fullt navn:
Fødselsdato:
Fødselskommune, fylke:..........................................................................................
Fødested (dersom ikke født i norsk kommune): ......................................................
Telefonnummer vi eventuelt kan kontakte deg på:..................................................

MÅLFORM
Databasen er ut fra standardiseringshensyn tilrettelagt på bokmål, men på sikt håper vi å kunne hente ut opplysningene også på
nynorsk. Foretrekker du dine opplysninger på nynorsk i et framtidig biografiverk, kryss av her:
Foretrekker biografi på nynorsk

Opplysninger om familien
Fars navn:

Mors (pike-)navn:

......................................................................

................................................................................

Fars fødselsår: ..............................................

Mors fødselsår:......................................................

Fars (ev.) dødsår:..........................................

Mors (ev.) dødsår:.................................................

Hvilke stillinger skal vi registrere på dine foreldre i en biografi:

Far stilling: ...................................................

Mors stilling: ........................................................

Ut fra statistiske formål ønsker vi også informasjon om den stilling din mor og far hadde under (mesteparten av) din oppvekst. Vi gjør
oppmerksom på at stilling kan være yrkestittel, men også husmor, elev /student, trygdet, arbeidsledig m.m.
Fars stilling under din oppvekst:...............................................................................................................................................

Mors stilling under din oppvekst: .................................................................................................
Kryss av i boksene under dersom din mor og/eller far var yrkesaktive under din oppvekst.

Far

Mor

Selvstendig næringsdrivende
Privat ansatt
Offentlig ansatt

0

2. Personlig rådgiver / personlig sekretær
Vennligst oppgi stillinger som personlig rådgiver/ personlig sekretær for regjeringsmedlemmer (vi har allerede
opplysninger om aktivitet som statsråd, statssekretær og politisk rådgiver).
Stilling
Departement
Fra
Til

3. Kommunestyre/formannskap:
Medlemskap oppgis kun med høyeste verv (man behøver f.eks. ikke oppgi medlemskap i kommunestyre dersom man også er medlem
eller varamedlem av formannskapet). Det går an å fylle ut mer enn én rad pr. periode dersom man har endret stilling eller ved
kommunesammenslåinger i løpet av en periode. Medlemskap i kommunale nemnder (hovedutvalg, komiteer m.m.) registreres ikke i
denne tabellen, men under 5 a. Offentlige verv på lokalt plan.

Oppgi startår/sluttår i Fra/ Til dersom de ikke faller sammen med inngangen/utgangen av en periode.
Periode
Fra valgår til
valgår (f.eks.
1975- 1979)

Fra

Til

Verv
Medlem, varamedl.,
ordfører, varaordf.,
leder/nestleder byråd

Organ
Kommune
Kommunestyre/
Navnet på
herredsstyre/bystyre; kommunen
formannskap; byråd

Merknad

4. Fylkesting/fylkesutvalg
Medlemskap oppgis kun med høyeste verv. Det går an å fylle ut mer enn én rad pr. periode, dersom man har endret stilling i løpet av
en periode. Medlemsskap i fylkeskommunale nemnder (hovedutvalg, komiteer m.m.) registreres ikke i denne tabellen, men under 5
d. Offentlige verv på regionalt plan.

Oppgi startår/sluttår i Fra/ Til dersom de ikke faller sammen med inngangen/utgangen av en periode.
Verv
Organ
Fylke
Merknad
Til

Periode
Fra
Fra valgår til
valgår (f. eks.
1975- 1979)

Varamedl.; medl.;
fylkesvaraordf.;
fylkesordf.;
fylkesrådsleder (ved
parl.
system); formann/
varaform. (før 1964)

Fylkesting,
Navnet på
fylkesutvalg,
fylket
fylkesråd (ved parl.
system)
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Periode

Til

Fra

Verv

Organ

Fylke

Merknad

5. Offentlige verv:
Med offentlige verv menes i første rekke deltakelse i kommunale og fylkeskommunale styrer og utvalg, deltakelse i utvalg, styrer og
råd som er nedsatt av Storting eller regjering, offentlige verv i domstolene og deltakelse i mellomstatlige institusjoner. Deltakelse i
stiftelser, aksjeselskap m.m. som skjer på vegne av et offentlig organ (kommunestyre, fylkesting etc.), skal også oppgis her.
Kontroller den forhåndsutfylte informasjonen og før opp manglende aktivitet. Vi ønsker så eksakte opplysninger som mulig.
Dersom man har hatt flere verv i samme institusjon, ber vi om at dette oppgis i flere rader med fra- og til- tidspunkt (årstall) for hver
av stillingstypene. Vi har forsøkt å plassere den registrerte aktiviteten ut fra forvaltningsnivå. Dersom vi har plassert aktiviteten feil, ber
vi om at du korrigerer dette.

5 A. OFFENTLIGE VERV PÅ LOKALT PLAN
VERV
NEMND, STED
FRA TIL

MERKNAD

5 b. Offentlige verv i domstolene

VERV

NEMND, STED

FRA TIL

MERKNAD

FRA TIL

MERKNAD

5 D. OFFENTLIGE VERV PÅ REGIONALT PLAN
VERV
NEMND, STED
FRA TIL

MERKNAD

5 c. Offentlige verv på interkommunalt plan

VERV

NEMND, STED

2

VERV

NEMND, STED

FRA TIL

MERKNAD

5 E. OFFENTLIGE VERV PÅ NASJONALT PLAN
VERV
NAVN PÅ UTVALG / STYRE
FRA TIL

MERKNAD

5 F. OFFENTLIGE VERV I MELLOMSTATLIGE INSTITUSJONER (DU
TRENGER IKKE OPPGI DELTAKELSE SOM
STORTINGSREPRESENTANT)
VERV
NAVN PÅ INSTITUSJON
FRA TIL MERKNAD

6. Andre administrative verv
Vi ønsker at du oppgir deltakelse i styrer, direksjoner, representantskap og råd m.m. i private firmaer, selskaper og stiftelser (også
ideelle stiftelser), dvs. deltakelse i ulike private institusjoner som ikke er medlemsforeninger, og hvor aktiviteten ikke skjer på vegne av
det offentlige. Aktivitet i samvirkeorganisasjoner registreres sammen med annen organisasjonsaktivitet under 8. Verv i frivillige
organisasjoner og foreninger.

VERV

NAVN PÅ INSTITUSJON

FRA TIL

MERKNAD

3

VERV

NAVN PÅ INSTITUSJON

FRA TIL

MERKNAD

7. Politiske partier
7 a. Verv i politiske partier
Oppgi verv du har hatt i politiske partier. Vi ønsker også at du fører opp politiske stillinger som politisk rådgiver for stortingsgruppe,
gruppesekretær, sekretariatsleder, generalsekretær m.m. Ordinære yrker i parti som du ikke oppfatter som politiske stillinger, f.eks.
kontorsekretær, føres under 11 a Yrkesaktivitet. Dersom vervet/stillingen har vært hovedyrke ønsker vi at du skriver en ”H” i
merknadsfeltet, også for den allerede registrerte informasjonen. Vi ber også om at du merker av i kolonnen ”Type”:

L: for aktivitet i parti på lokalt plan (Verv i partiets lokalavdelinger)
F: for aktivitet i parti på fylkesnivå (Verv i partiets fylkesavdelinger)
R: for aktivitet i rikspartiet. (medlem/varamedlem i landsstyre og sentralstyre, medlem av faste utvalg (som programutvalg),
tillitsverv innen ungdomsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner etc., samt verv i stortingsgruppe (parlamentarisk leder, nestleder,
medlem/varamedlem av gruppestyre, sekretær, innpisker)
I: for aktivitet i organer for internasjonalt partisamarbeid
Verv / stilling

Navn på partiorgan Oppgi navn på fylkeseller kommune-/lokalavdeling.

Merknad

FRA TIL

Type

7 b. Partiskifte

Har du noen gang meldt deg ut av et parti, eller har du vært medlem av mer enn ett parti, ber vi deg vennligst
oppgi informasjon om partimedlemskap (i rikspartiet) før, under og etter stortings-/ regjeringskarrieren. Oppgi
årstall dersom du ikke har eksakt dato.

PARTINAVN

Fra
(dato/år)

Til
(dato/år)

Merknad
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8. Verv i frivillige organisasjoner og foreninger
Oppgi alle tillitsverv og andre ledende posisjoner du har fått på bakgrunn av tidligere aktivitet i organisasjon eller frivillig forening.
Ledende posisjoner du har fått uten tidligere tilknytning til organisasjon/forening, og ordinært arbeid på lavere nivå (f.eks.
kontorsekretær), registreres under 11 a Yrkesaktivitet. Dersom vervet/stillingen har vært hovedyrke, ønsker vi at du skriver en ”H” i
merknadsfeltet, også for den allerede registrerte informasjonen. Vennligst kryss av i kolonnen ”Type”:

L: for organisasjons-/foreningsaktivitet på lokalt plan.
N: for organisasjons-/foreningsaktivitet på nasjonalt plan.
I : for organisasjons-/foreningsaktivitet på internasjonalt plan

VERV /
STILLING

Organisasjon/ forening

Merknad

FRA TIL

Type

9. Utdanning

Oppgi all skolegang og utdanning, inkludert obligatorisk grunnskoleutdanning. For utdanning der fagfeltet er
vanskelig å vite ut fra skolebetegne lse (f.eks. ”yrkesskole”) eller utdanningstittel (f.eks. ”Cand.mag.”), vær snill å
oppgi fagfelt i tillegg til grad / skole (f.eks. ”Meldal yrkesskole, elektrikerlinja” eller ”Cand.mag., mellomfag
engelsk, grunnfag i historie og fransk”). Vennligst gjør dette også for den forhåndsutfylte informasjonen
Utdanning m/navn på utdanningssted og fagspesifikasjon

MERKNAD

fra – til

Høyeste fullførte utdanning (hovedutd.):..........................................................................................................................................
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10. Fagbrev – utdanning via lærlingordning
Oppgi eventuell lærlingpraksis og fagbrev som ikke er bygget på videregående skole, dvs. utdanning som foregår innen et ordinært
lønnet arbeid (f.eks. postelev, malerlære m.m.). Lærlingordninger bygget på videregående skole (dagens system) registreres ikke her,
men i tabellen over, 9. Utdanning.

Lærlingepraksis:.....................................................................................

FRA-TIL..........

Fagbrev:.................................................................................................. Hvilket år? ..................
11. Yrke
11 a. Yrkesaktivitet
Du har til nå fylt ut informasjon om aktiviteter på følgende områder:
- Tillitsverv og lederstillinger i organisasjoner
- Tillitsverv og politiske stillinger i parti
- Kommunestyre
- Fylkesstyre
- Andre administrative verv
I tillegg har vi fra eksisterende biografier informasjon om din aktivitet på disse områdene:
- Storting
- Regjering
Opplysninger fra disse ovenfor nevnte områdene skal ikke tas med nedenfor. Kommer du på noe du har utelatt - gå heller tilbake og
fyll inn. Ordinært arbeid på lavere nivå (ikke ledende stillinger) i organisasjoner eller parti skal føres opp her. Det samme gjelder
ledende stillinger i organisasjoner man ikke fra før har en tilknytning til (se definisjon under 8. Verv i frivillige organisasjoner og
foreninger).

Yrkesaktivitet m/navn på arbeidssted

FRA TIL

MERKNAD

11 b. Siste ikke-politiske stilling ved tidspunkt for valg
Vi ønsker også at du fyller ut opplysninger om det du oppfatter som din siste ikke-politiske stilling før valg til Storting/regjering, selv
om du ved inngangen til perioden(-e) som er ført opp under hadde høyere politiske verv som hovedyrke (ordfører/fylkesordfører,
kommunalråd, partileder, statssekretær, personlig/politisk rådgiver m.m.).

6

Stilling før perioden 1997-2001:
Elev/student
Hjemmearbeidende

Trygdet
Arbeidsledig
Pensjonist
Yrkesaktiv
Yrkestittel: ........................................................................................................................................

I tilfeller der yrkestittelen ikke er beskrivende for arbeidsoppgaver og næringsområde
(f.eks. konsulent, disponent) – før inn
arbeidsoppgaver og næringsområder her: ................................................................
- I denne stillingen var du....
Selvstendig næringsdrivende
- eller ansatt i:
Stat
Kommune
Fylkeskommune
Privat virksomhet
Organisasjon, navn på organisasjon: …………………………
Parti (ikke-politisk stilling)

12. Medaljer, utmerkelser m.m.

Medaljer, priser, utmerkelser, æresdoktorat

ÅR

MERKNAD

7

13. Litteratur
Vennligst oppgi eget (med-)forfatterskap og litteratur om deg selv (biografier). Står du som bidragsyter, ønsker vi både tittelen på bidraget og boka. For litteratur om deg selv sett et
kryss i merknadsfeltet.
Utgivelses-sted Utgivelsesår

FORFATTER

TITTEL

FORLAG

14. Annet du ønsker å oppgi?:

8

MERKNAD

Vedlegg
Personlige opplysninger til Stortinget i navn og tall:
Opplysningene under vil ikke bli lagt ut på Internett, men kun bli benyttet i Stortinget i navn og tall.

SIVILSTATUS:
Gift / ugift / separert / skilt / partnerskap / samboende /enke - enkemann
(Strek under det som passer).
Ektefelle/partner/samboer:
(Oppgi også tidligere ektefeller dersom du ønsker at dette skal være med i biografien)
Ev.
Navn, stilling
Født dato
vigselsår

Merknad

BARN:
Navn

Fødselsår

1
2
3
4
5
6

Slektskap med andre stortingsrepresentanter/statsråder (og på hvilken måte):
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Konfesjonell tilhørighet (vil bare bli brukt statistisk):
Den norske kirke
Intet trossamfunn
Annet trossamfunn, hvilket: ...........................................................................

