
Grunnlovsjubileet – offisielt program i 2014 
  
Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum vil behandle nye søknader om medvirkning 

i offisielt program i november 2013. Vi ber om at nye søknader om medvirkning i offisielt 

program sendes sekretariatet for grunnlovsjubileet snarest mulig og senest innen 8. november. 
 
Ved innsending av søknad om medvirkning i offisielt program trenger vi tilsendt informasjon 

om følgende: 
 

         Arena, gateadresse, postnummer, poststed, kommune og fylke  

         Tidspunkt – dato og klokkeslett (så langt dette finnes) 

         Ansvarlig arrangør og kontaktperson (epost og tlf. – til internt bruk) 

         Beskrivelse av arrangementets hovedtema/profil, herunder historisk, faglig eller 

kulturell forankring 

         Arrangementets kategori (velg kun én): 

1.       Kultur 

2.       Foredrag/Seminar/Konferanse 

3.       17.mai-arrangement 

4.       Barn og unge 

5.       Gudstjenester/Kirkelige arrangementer 

         Hovedmålgruppe for arrangementet 

        Vi har behov for ett eller flere bilder som kan illustrere arrangementet i den digitale 

arrangementskalenderen og i trykket programdokument. Bilder sendes til 

førstekonsulent Vilde Bolstad, epost: vilde.bolstad@stortinget.no 

Det er ønskelig med bilder i trykkvalitet, gjerne filer med en oppløsning på 300 ppt 

(evt. en filstørrelse på minimum 600 kB, aller helst 1-2 MB). Husk også å merke 

bildet godt med bildetekst og evt. fotokreditering. 

        Nettlenke til arrangørens nettside 

  

Grunnlovsjubileets nettside og markedsføring av offisielle arrangementer 
Grunnloven200.no er portalen inn til arrangementer og aktiviteter som planlegges i 

jubileumsåret. Her finnes også artikler, aktuelle debatter og ressurser som det visuelle 

profilprogrammet. 
 

De offisielle arrangementene vil bli publisert i den digitale arrangementskalenderen for 

jubileet og i øvrig dokumentasjon om programmet. Senhøsten 2013 vil det bli utarbeidet et 

endelig program som presenterer alle de offisielle arrangementene. Arrangementer som inngår 

i det offisielle programmet vil dermed få markedsført sitt arrangement gjennom det offisielle 

programmet og programlanseringer spesielt. 
 

Hovedkomiteen vil samordne sentrale myndighetspersoners deltakelse på offisielle 

arrangementer. Vi kommer tilbake til dette. 
 

For øvrig gjøres det oppmerksom på at Stortinget/Hovedkomiteen ikke disponerer 

tilskuddsmidler til arrangementer som inngår i det offisielle programmet for 

grunnlovsjubileet. Det legges til grunn at arrangementer kan finansieres over ordinære 

budsjetter. Arrangører kan imidlertid gjerne finne lokale samarbeidspartnere og undersøke 

mulighetene for støtte fra sin kommune/fylkeskommune, lokale bedrifter, organisasjoner, 

stiftelser e.l. 
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Bruk av jubileumsprofilen  
Arrangører vil kunne anvende jubileumsprofilen i utvikling og markedsføring av sine tiltak. 

For full beskrivelse av profilprogrammet, bilder og andre maler som kan brukes vises det til 

jubileets nettside. Profilen finnes under «Verktøykasse». 

 

Profilmateriell er tilgjengelig for nedlastning via jubileets nettside. Det er utarbeidet en 

juridisk avtale som inngås mellom bruker og Stortinget. For å søke om å bli lisenstaker for 

profilprogrammet fylles det ut et enkelt søknadsskjema via våre nettsider. 
 

Grafisk designer Harald Frederik Trollsaas kan kontaktes om spørsmål knyttet til bruk av 

jubileumsprofilen, epost: harald.trollsaas@stortinget.no 
 

Eventuelle øvrige spørsmål kan rettes til undertegnede, gjerne på epost: dnk@stortinget.no, 

eller førstekonsulent Vilde Bolstad, epost: vilde.bolstad@stortinget.no, som har ansvaret for 

tilrettelegging av den digitale arrangementskalenderen m.m. 
 

For kontaktinformasjon til sekretariatet for grunnlovsjubileet, se også våre nettsider: 

www.grunnloven200.no 
 

Vi ser frem til videre dialog! 
 

Med vennlig hilsen 
 

 
Dag N. Kristoffersen 
Prosjektleder 
Grunnlovssekretariatet 
N-0026 Oslo 
Tlf: +47 23313535 
Mob: + 47 41339111 
www.stortinget.no 
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