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Saksutredning: 
 
 
STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNNLOVSJUBILEET 2014  
 
           

Trykte vedlegg:  
1) Grunnlovsjubileet 2014 – presentasjon v/prosjektleder 
2) Stemmerettejubileet 2013 – brev til landets ordførere og fylkesordførere  
Utrykte vedlegg: Ingen  

 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja � 
1. Bakgrunn: 
I 2013 og 2014 skal det foregå nasjonale og regionale markeringer av to viktige 
demokratiske milepæler. 11. juni 2013 er det 100 år siden et enstemmig storting 
vedtok å innføre allmenn stemmerett for kvinner. Året etter er det 200 år siden 
Eidsvoll-grunnloven ble utformet og vedtatt. 
 
Begge disse jubileene er det tatt nasjonale initiativ for å markere både i fylker og 
kommuner. Fylkesmannen i Rogaland har også vært blant initiativtakene til å 
etablere en jubileumskomite for 2014-jubileet med bred deltakelse. I denne er 
Rogaland fylkeskommune representert ved fylkeskultursjefen. 
 
2. Problemstilling: 
Gjennom denne saken ønsker vi å orientere om de to jubileene og drøfte hvordan 
Rogaland fylkeskommune skal delta i arbeidet med å planlegge og gjennomføre de 
to jubileene. 
 
3. Saksopplysninger: 
 
Grunnlovsjubileet 2014 
Stortingets presidentskap tok i 2009 initiativ til å etablere en hovedkomité for 
planlegging og gjennomføringen av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014. (Innst. St. 
nr. 162, 2008-2009) Stortinget fulgte dette opp med å oppnevne en komité 
bestående av 26 medlemmer og et arbeidsutvalg bestående av 8 medlemmer. Det 
ble i juni 2010 etablert et eget sekretariat for arbeidsutvalget. 
 
Til grunn for arbeidet la en følgende organisatoriske føringer: 

• Hovedkomiteen utarbeider offisielt program og ivaretar noen fellestiltak. 
• Sektorprinsippet følges ved utforming av tiltak og finansiering. 
• Offentlig finansiering skjer gjennom ordinære budsjettprosesser 
• Kulturdepartementet koordinerer regjeringens arbeid 
• Faglig dialog og nettverk etableres 
• Samarbeid med 2013-komiteen forventes. 

 
Det ble varslet et eget skriv fra hovedkomiteen til landets fylker og kommuner med 
orientering om de nasjonale føringer og tiltak, men dette har så langt uteblitt. 
Gjennom møter med sekretariatsleder har den lokale jubileumskomité blitt orientert 
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om arbeidet til, og anbefalingene fra den nasjonale hovedkomiteen. Dette har 
dannet utgangspunktet for den lokale komiteen sitt arbeid. 
 
De nasjonale føringene viser at det ikke blir et nasjonalt jubileumsprogram, og at 
den nasjonale innsatsen primært blir knyttet til noen felles nasjonale markeringer og 
ivaretaking av viktige nasjonale symbolfunksjoner, for eksempel restaurering av 
Eidsvoll-bygningen. Videre har forskningsrådet initiert en forskningssatsing 
omhandlende grunnlovens betydning for utviklingen av Norge, og det er igangsatt et 
forskningsprosjekt som vil ta for seg Stortingets historie i perioden 1964-2014. 
 
Organisering og finansiering av arbeidet i Rogaland: 
Den lokale komiteen har foreløpig følgende sammensetning: 
Harald Thune (Fylkesmannen), Erling Pettersen (Den norske kirke), John Gunnar 
Johnsen (Rogaland fylkeskommune), Rolf Norås (Stavanger kommune), Peter 
Meyer (MUST), Harald Minge (Næringsforeningen), Tor Hauken (UiS), Hans Eyvind 
Næss (Arkivverket) Sølvi Ona Gjul (Utdanningsdirektør, Fylkesmannen) Lars Helle 
(Stavanger Aftenblad) og Helge Bjørnestad (Sorenskriver). 
 
Komiteen har definert sitt mandat til å være koordinator og inspirator for 200-
årsjubileet. Gruppen har et særlig ansvar for kollektiv informasjonsinnsamling og  
- spredning under planlegging og gjennomføring av jubileet. I dette ligger at de 
enkelte arrangement må skapes og gjennomføres lokalt, og at komiteens oppgave 
blir å koordinere slike arrangement, eventuelt samordne noen få felles tiltak. Dette 
innebærer generelt betraktet en overføring av den nasjonale sektormodellen til 
fylket, m.a.o. at den enkelte sektor har ansvaret for finansiering av tiltak innen sine 
ansvarsområder. 
 
Det er ingen midler som distribueres til fylkesjubileumskomiteen fra sentralt hold. 
Det er avsatt begrensede midler som kan søkes på fra initiativtakere over hele 
landet. Ressurser til jubileumstiltak må finnes lokalt. 
 
En rekke intitusjoner, offentlige virksomheter, foreninger og bedrifter vil bli 
oppfordret til å bruke av ordinære budsjettmidler til tiltak som i 2013-2014 rettes inn 
mot grunnlovsjubileet.  
 
Regionale komiteer anbefales opprettet med utgangspunkt i den firdelte 
regioninndeling som er etablert: Haugalandrådet, Ryfylkerådet, Dalanerådet og 
Greater Stavanger. Hver region anbefales å opprette bredt sammensatte komiteer 
som får ansvar for organisering og gjennomføring av tiltak og finansieringen av 
disse. Komiteen anbefaler at de regionale komiteer får medlemmer som best mulig 
sikrer deltakelse fra kultur- og kulturverninstistusjoner, skoleverk (videregående 
skoler og grunnskoler), bibliotek, næringsliv mv. 
 
Rogaland fylkeskommunes rolle: 
Det forventes at Rogaland fylkeskommune vil påta seg en viktig rolle for planlegging 
og gjennomføring av jubileet gjennom de regionale tiltak og organisasjonsledd som 
allerede eksisterer.   
 
Jubileumskomiteen i fylket anbefaler at det blir opprettet en stilling som 
prosjektleder, og at denne personen knyttes til kulturseksjonen i Rogaland 
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fylkeskommune. Bakgrunnen for dette er erfaringer fra sammenliknbare 
arrangement hvor en har sett viktigheten av å samle tråder og 
informasjonsvirksomhet på et sted. Både for å koordinere og motivere til utvikling av 
tiltak, vil det være viktig med lett tilgang til en person som er dedikert til en slik 
oppgave. Det er ønskelig med en redusert stilling fra høsten 2012 og en utvidelse til 
full stilling i løpet av 2013 og ut 2014. 
 
Komiteen oppfordrer Rogaland fylkeskommune om å ta et særlig ansvar for en slik 
prosjektlederstilling i samarbeid med Næringsforeningen for Stavanger-regionen og 
Stavanger kommune. I tilknytning til en slik prosjektlederstilling vil det også være 
ønskelig at Rogaland fylkeskommune blir vert for et jubileumsnettsted.  
 
I tillegg er det ønskelig å knytte fylkeskommunale tiltak til tema som naturlig inngår i 
2014-markeringen. Dette kan for eksempel skje gjennom programtilbudet innenfor 
Den kulturelle skolesekkene (DKS), utviklingsprosjekter innenfor RUP, øremerkede 
tilskudd til museene og øremerkede tilskudd til arrangement innenfor ordinære 
tilskuddsordninger. Særlig relevant i denne sammenheng er litteraturprosjektet 
”Hele Rogaland leser”. Gjennom dette blir det delt ut 40 000 eksemplarer av en bok 
over hele fylket.  I tilknytning til jubileet kan en velge å skape en antologi med 
tekster som belyser relevante tema knyttet til grunnlovsjubileet. Litteraturprosjektet 
samarbeider tett med alle folkebibliotekene i fylket, disse vil dermed kunne bli 
naturlige arenaer for ulike typer lokale arrangement. 
 
En modell som dette innebærer ikke økte budsjettrammer, men en tematisk 
prioritering av søknadene. 
 
Fylkesrådmannen vil i denne sammenheng også vise til RKU-sak 8/12, 26.01.12, 
hvor det ble bevilget kr. 100 000,- til kunstprosjektet Transparens 2014 i 
Haugesund.  Dette prosjektet tar utgangspunkt i hvordan tankene omkring 
demokratiet kan synliggjøres og konkretiseres med utgangspunkt i lokal politikk 
gjennom en gjennomsiktig fullskala kopi av bystyresalen i Haugesund. 
Installasjonen vil bl.a. fungere som arena for kommunestyremøter, 
kulturarrangement og meningsutveksling. 
 
Demokratitema inngår i kunnskapsmålene i flere fag i den videregående skole. 
Dermed vet vi at emnet blir behandlet i alle våre skoler.  En utfordring for disse 
skolene kan være å samordne noen av sine pedagogiske tilbud både seg i mellom 
og med lokale aktører og arrangement.  
 
Andre aktuelle tiltak/prosjekter som er lansert gjennom deltakerne i 
jubileumskomiteen: 
MUST, Den norske kirke, Arkivverket, UiS og Næringsforeningen planlegger ulike 
tiltak, og det forventes at disse finansieres ut fra sektorprinsippet. 
 
Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har jevnlige kontaktmøter. 
Kultursjefene vil drøfte om det kan være noen posistive effekter av å skape tema- 
og/eller prosjektsamarbeid mellom 100-årsjubileet for feiring av innføring av allmen 
stemmerett for kvinner i 1913 og 1814-jubileet. Grunnen er at begge jubileene 
ulikheter til tross, handler om demokratibygging og likestilling. 
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Stemmerettsjubileet 2013 
Regjeringen har nedsatt et eget utvalg som skal lede arbeidet med den nasjonale 
markeringen av Stemmerettsjubileet 1913-2013.  I brev fra komiteen, datert 
02.11.2011, blir det orientert om mandat og planlagte tiltak. 
 
I mandatet blir det framhevet at en ønsker markeringer både nasjonalt og lokalt og 
at jubileet skal samle seg om ”sentrale fellesverdier i vårt demokrati: stemmerett, 
likestilling, deltakelse og representasjon. Jubileet tar utgangspunkt i en historisk 
hendelse. Samtidig er det viktig at det blir noe mer enn en ren historietime, slik at 
feiringen i 2013 engasjerer i samtid og framtid.” 
 
Langt på vei er de nasjonale føringer de samme som for 2014-jubileet, med 
sektorvis organisering og finansiering og et skille mellom nasjonale og lokale tiltak. 
De lokale overlates det til fylker og kommuner å ta ansvar for. 
 
Stemmerettskomiteen har initiert flere, større arrangement som den tar ansvar for. 
Dette omfatter bl.a. følgende: 

1) Den internasjonale kvinnedagen i 2013 markeres med et større nasjonalt 
arrangement. 

2) Stemmerettsuka 11. – 20. juni 2013. Flere arrangement knyttet til 
markeringen av hundreårsdagen for stortingets vedtak. 

3) Demokratikampanje for stortingsvalget 2013 
4) Internasjonal kvinne- og likestillingskonferanse 

 
I tillegg har komiteen satt i gang bl.a. disse tiltak: 
 1) «De fire store». En presentasjon av fire sentrale kvinnesaks- og 
      likestillingspionerer som en ønsker å hedre med bl.a kortfilmer. 
 2) Debattbok for ungdom/førstegangsvelgere 
 3) Ettbindsverk om norsk likestillingshistorie 
 4) Nettside på www.regjeringen.no 

5) Vandreutstilling om det norske demokratiet. Denne knyttes også til 2014- 
    jubileet. 

 
Det blir i brevet oppfordret til at det lokale arbeidet med stemmerettsjubileet blir 
samordnet med 2014-jubileet. Dette er en oppfordring som også jubileumskomiteen 
i fylket har vært opptatt av og vil tilstrebe.  De utfyllende kommentarer under 2014-
jubileet blir dermed like relevante for dette jubileet. Samtidig gjør dette at det blir 
desto viktigere å organisere dette arbeidet slik at vi får en helhetlig plan og 
koordinering som kan bidra til arrangement allerede ved inngangen til 2013. 
 
4. Fylkesrådmannens vurderinger: 
Fylkesrådmannen anser det som viktig å delta i arbeidet med å organisere og 
gjennomføre grunnlovs- og stemmerettsjubileet i fylket. Til sammen symboliserer og 
samler disse kjernen i vårt demokratiske fundament. Jubileene har et historisk 
perspektiv, men minst like viktig er det at vi bruker disse som en innfallsvinkel 
knyttet til dagens- og framtidens demokratiutfordringer. Dialog, refleksjon og 
meningsbrytning anser vi som viktige elementer i de tiltak som initieres.  
Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle som bindeledd mellom de ulike delene 
av fylket og de ulike fagfelt som det her er naturlig å organisere et samarbeid 
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mellom. Derfor vil fylkesrådmannen anbefale at vi påtar oss arbeidet med å 
koordinere de to jubileene.  
 
Finansieringen av en slik prosjektstilling kan imidlertid ikke være fylkeskommunens 
oppgave alene. En delt løsning sammen med Stavanger kommune og 
Næringsforeningen for Stavangerregionen, hvor alle parter bidrar likt, ser vi på som 
en rimelig fordeling av det økonomiske ansvaret. Fylkesrådmannen vil i denne 
sammenheng påpeke at staten i denne saken burde ha tatt ansvar i forhold til 
finansiering av regionale og lokale tiltak. 
Det er ønskelig å få en slik koordinator på plass fra høsten 2012 i en 50% stilling. 
For å få fortgang i dette arbeidet anbefaler fylkesrådmannen at kostnadene for dette 
engasjementet i 2012 dekkes av Rogaland fylkeskommune og at den som tilsettes 
knyttes til kulturseksjonen.  
 
I føringene for begge jubileene har det fra nasjonalt hold blitt understreket at det 
skal organiseres sektorvis og normalt dekkes innenfor ordinære budsjetter. 
Rogaland fylkeskommune har budsjettmidler på ulike områder som kan prioriteres til 
tiltak som kan inngå i jubileene. Dette må samtidig vurderes i forhold til de ordinære 
begrensede midler, slik at dette ikke går på bekostning av andre tiltak.  
I denne forbindelse vises det for øvrig til FU-sak angående revidert budsjett.  
Aktiviteter og tiltak ut over dette forutsetter rådmannen blir organisert og finansiert i 
hvert enkelt tilfelle gjennom et samarbeid mellom kommuner, frivillige 
organisasjoner og næringsliv.  
 
5. Konklusjon: 
Fylkesrådmannen anbefaler at Rogaland fylkeskommune støtter opp om den 
nasjonale oppfordringen for å skape gode og varierte arrangement i forbindelse 
med stemmerettsjubileet i 2013 og grunnlovsjubileet i 2014. I dette arbeidet mener 
fylkesrådmannen at fylket bør innta en ledende koordinerende rolle ved å del-
finansiere en prosjektlederstilling som knyttes til kulturseksjonen. I tillegg foreslår 
fylkesrådmannen at en innenfor de ordinære budsjettrammene prioriterer midler til 
arrangement og tiltak som naturlig kan inngå i disse markeringene. 
... Sett inn saksutredningen over denne linja � 
 
Forslag til vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja � 

1. Fylkesutvalget slutter seg til forslaget om å samordne stemmerettsjubileet i 
2013 og grunnlovsjubileet i 2014. 

2. Rogaland fylkeskommune oppretter en prosjektlederstilling i 50% for 2012 
med oppstart 1. august. Dekning av denne skjer gjennom revidert budsjett. 

3. Prosjektlederstillingen videreføres i 2013 og 2014 som hel stilling. Det 
forutsettes at denne finansieres med like andeler fra Stavanger kommune, 
Næringsforeningen i Stavangerregionen og Rogaland fylkeskommune. 

::: Sett inn innstillingen over denne linja � 
 

Trond Nerdal 
fylkesrådmann 

John Gunnar Johnsen 
fylkeskultursjef 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 


