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Saksutredning: 
 
 

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT  
 

           

Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 – 2014 i 
Rogaland 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

1. Bakgrunn 

I 2013 og 2014 var det nasjonale og regionale markeringer av to viktige 
demokratiske milepæler i vår historie. I 2013 feiret vi at det er 100 år siden et 
enstemmig storting vedtok å innføre full stemmerett for kvinner på lik linje med 
menn.  I 2014 var det 200 år siden grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på 
Eidsvoll. 

Fylkesmannen i Rogaland etablerte en jubileumskomite for grunnlovsjubileet 
allerede i 2011, og her ble Rogaland fylkeskommune representert ved 
fylkeskultursjefen. I de første møtene gikk komiteen under navnet 1814-komiteen, 
men fikk etter hvert et utvidet mandat ved at man valgte å se jubileene i 
sammenheng; sentralt i begge var demokratibygging og likestilling, og 
Demokratijubileene i Rogaland ble derfor det overbyggende navnet på prosjektet. 
 
Den endelige sammensetningen og organiseringen av fylkeskomiteen kom på plass 
høsten 2012, med prosjektleder og sekretariat hos fylkeskommunens kulturavdeling. 
Fra høsten 2012 ble det også etablert et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og 
fylkesmann Tora Aasland, nestleder og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen, 
sekretær og seniorrådgiver hos Riksarkivaren Hans Eyvind Næss og prosjektleder 
Borgfrid Møen. Fra november 2013 har fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ledet 
komiteen og arbeidsutvalget.  

Stemmerettsjubileet ble organisert nasjonalt av Barne- og likestillingsdepartementet, 
mens Grunnlovsjubileet hadde et sekretariat under Stortinget. Mange ulike instanser 
og ressurser har stått bak de nasjonale og lokale markeringene av 
Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet i 2013 og 2014.  

Tidligere politisk behandling: 
Fylkesutvalget behandlet sak om fylkeskommunens deltagelse i arbeidet med  
planlegging og gjennomføring av Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet i møte 
den 17. april 2012, sak 70/12.  Det enstemmige vedtaket i denne saken lød som 
følger: 

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. 
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. 
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I orienteringssak om demokratijubileene, behandlet i fylkesutvalget i sak 35/13 i 
mars 2013, ble det orientert om oppfølgingen av dette vedtaket. Her ble det belyst 
noen utfordringer når det gjaldt organisering og finansiering av arbeidet og orientert 
om de organisatoriske løsninger som etter hvert ble valgt. I samråd med komiteen 
og Stavanger kommune, gikk Stavanger kommune og Næringsforeningen ikke inn 
med finansiering av prosjektlederstillingen, men med egne administrative ressurser 
og tilskudd i planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak i jubileene. Denne 
organiseringen ble valgt for å styrke Stavangerregionens deltagelse i jubileet.  

 

2. Problemstilling: 
 
I denne saken vil vi orientere om oppfølgingen av fylkesutvalgets vedtak av 17.04. 
2012 ved å legge fram sluttrapporten Demokratijubileene i Rogaland 2013 – 2014.  
Sluttrapporten tar utgangspunkt i initiativet som Rogalandskomiteen under ledelse 
av fylkesmannen og sekretariatet i Rogaland fylkeskommune har stått for. Den gir et 
bilde av den store innsatsen som er blitt gjort disse årene, belyser fylkeskomiteens 
arbeid og rolle, og sammenfatter noen erfaringer 

 

3. Saksopplysninger: 

Rogaland fylkeskommune har hatt en rolle som koordinerende bindeledd mellom 
både de nasjonale sekretariatene, ulike aktører og deler av fylket. Mye av arbeidet 
som et blitt gjort er formidlet og dokumentert på prosjektets nettsted 
https://demokratirogaland.wordpress.com/ 

Rapporten trekker fram fylkeskommunens prioriteringer i forbindelse med 
demokratijubileene. Arbeidet har vært prioritert med en prosjektlederstilling i to år. I 
tillegg har vi tildelt midler over kulturbudsjettet. Totalsummen tildelt til jubileums-
relaterte arrangement/tiltak i regi av kulturorganisasjoner og kommuner over 
kulturbudsjettet, er kr. 1 655 000.  

I tillegg kommer også innsatsen med store fylkesdekkende formidlingsprosjekter 
som kulturavdelingen sto for. Det mest omfattende var Hele Rogaland leser i 2013 
med antologien «Makt, ofre og idioter». Høsten 2013 ble 40.000 bøker delt ut gratis 
på alle folkebibliotekene i fylket.  Det ble også laget to kunstneriske produksjoner 
knyttet til boka, og disse turnerte på skoler i regi av Den kulturelle skolesekken på 
folkebibliotekene og på arbeidsplasser (Den kulturelle nistepakken) over hele fylket. 
I alt ble det gjennomført 67 ulike arrangement i dette prosjektet med et publikumstall 
på 4 183, med skoleforestillingene inkludert.  
 
Den kulturelle skolesekken i fylkeskommunen bidro i tillegg med tilbud om flere 
produksjoner med vekt på stemmerett og demokrati til alle skolene i Rogaland. Her 
ble produksjonen om Aasa Helgesen og historien om Kvinnekuppet på Utsira et 
spesielt løft i stemmerettsjubileet. Den ble vist for over 2000 ungdomsskoleelever i 
kommunene Utsira, Haugesund, Vindafjord, Bokn og Tysvær. I 2014 ble den satt 
opp med nypremiere og vist for elever på ungdomstrinnet i Sola.  
 
Prosjektleder for demokratiubileene i fylkeskommunen fikk flere roller: Som 
Rogalandskomiteens sekretær og koordinator mellom lokale ledd; Som formidler av 
informasjon og kontakt fra nasjonalt hold til lokale aktører og vice versa, og som 
formidler av informasjon og bygger av nettverk for idéutveksling og samarbeid. 

https://demokratirogaland.wordpress.com/
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Prosjektleder har deltatt direkte i flere arbeidsgrupper knyttet til enkelte større 
satsinger. I fylkeskommunen har hun også koordinert innsats fra 
opplæringsavdelingen og regionalplanavdelingen.  
 
Et viktig virkemiddel i dette koordineringsarbeidet ble nettsider. Disse ble laget på en 
enkel måte ved hjelp av publiseringsverktøyet WordPress. Nettsidene har fungert 
som en idé- og informasjonsbank for alle som har arbeidet med jubileene i 
Rogaland. Prosjektleder har vært redaktør for sidene og har i hovedsak basert 
innholdet på bidrag fra aktørene i fylket. Sidene ble brukt og besøkt av mange med 
et antall visninger på over 22.000. Nettsidene gir et godt overblikk over omfanget og 
bredden av arbeidet og er et åpent felles arkiv over mye av arbeidet som er gjort i 
disse årene.   
 
Det er publisert til sammen 283 innlegg og 200 av disse er om arrangementer og 
aktiviteter i Rogaland derav mange innlegg som viser en oversikt over lokale 
arrangørers og kulturaktørers aktivitet. Basert på dette arkivet sammen med 
innsendte rapporter og oversikter fra kommunene, er det rimelig å anta at det samlet 
kan ha vært over 400 tiltak og arrangement i Rogaland knyttet til jubileene.  
 
Tilbakemeldingene på fylkeskommunens koordinerende funksjon for jubileene er 
overveiende positive fra kommunene: Sekretariatet virket som en nyttig pådriver og 
nettsidene gav inspirasjon og viktige oppdateringer.  

 

Organisering og engasjement 
Rogalandskomiteen oppfordret i sitt første brev i oktober 2012 de enkelte 
regionrådene til å ta et overordnet ansvar og opprette arbeidsgrupper i samarbeid 
med kommunene og lokale institusjoner og organisasjoner for jubileumsarbeidet. 
Det viste seg at flere av regionrådene var i en omstilling - eller det var ingen naturlig 
oppgave for dem å ta, så komiteens opprinnelige idé om lokal organisering gjennom 
disse lot seg ikke gjennomføre i praksis.  
 
Det ble etter hvert tydelig at det ikke var mulig å finne en organiseringsmodell som 
skulle fungere for hele fylket, og det viste seg at kommuner og regioner organiserte 
seg på ulikt vis og rapporten ser på noen av særtrekkene.  
 
Rapporten peker på at det er slående hvor stor aktivitet det har vært disse årene. 
Markeringene karakteriseres også av mangfold av ulike tiltak og med sterk lokal 
forankring. Det har vært et stort engasjement som sprengte alle rammer for hva man 
på forhånd hadde sett for seg. Rapporten avslutter med en oversikt over noen av 
tiltakene disse årene. Den viser at det er stor variasjon i typer av tiltak, arenaer, 
deltagere og publikum.  
 

Økonomi og sektorprinsippet 
Felles for alle kommuner og regioner var at jubileene skulle finansieres og 
prioriteres innenfor de vanlige budsjettene, det såkalte sektorprinsippet. Det var ikke 
prioritert midler fra nasjonalt hold til tiltak, fylkeskomiteen hadde ingen midler å bidra 
med og ressurser til jubileumstiltak måtte finnes lokalt. Fylkeskommunen ved 
kulturavdelingen åpnet for at søknader fra kommuner og kulturaktører til 
jubileumsprosjekter kunne prioriteres innenfor vanlige støtteordninger på 
kulturbudsjettet.  
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Rapporten peker på at sektorprinsippet både var en styrke og en utfordring. Det lå 
en styrke i at dette var noe kommunene og aktørene selv måtte prioritere, og 
dermed kan man kanskje si at eget engasjement og lokal vilje ble aktivisert. På den 
annen side opplever kultursektoren i kommunene og fylkene stramme budsjetter. 
Jubileene var i utgangspunktet en felles utfordring for alle samfunnssektorer, men 
det ble i stor grad lokalt definert som en kulturoppgave å lage markeringene. Det ser 
ut til at det er kultursektoren som kan jubileer; kulturadministrasjonene har bred 
kontaktflate i lokalsamfunnet og når også ut til de frivillige. Men dette kulturarbeidet 
skjer ikke uten ressurser og midler. Utfordringen for både fylkesadministrasjonen og 
kommunene ble å få løftet arbeidet til politisk nivå så tidlig som mulig for å oppnå 
prioritering i budsjetter, skape engasjement og forankring.  

 
 

4. Fylkesrådmannens vurderinger: 

 
Det er fra fylkeskommunens side lagt betydelige ressurser ned i arbeidet med 
demokratijubileene 2013 – 2014. Ressurser til prosjektleder, tilskudd til ulike 
arrangement og prosjekter i kommunene og ikke minst satsingen på Hele Rogaland 
leser 2013 og program i Den kulturelle skolesekken.  
 
Rapporten konkluderer med at det har vært et betydelig læringsutbytte i dette 
prosjektet. Det er også rådmannens vurdering at mange av erfaringene i rapporten 
knyttet til nettverksbygging og samarbeid på tvers, er verdifulle å ta med seg videre.  
 
En viktig kritisk refleksjon i rapporten er knyttet til organiseringen i prosjektet: «Det 
var en utfordrende og lærerik prosess med en fri og uforpliktende organisering, uten 
økonomi og frikjøpte ansatte, lagt opp til egen prioritering. En mer tydelig 
prosjektorganisering med større formell forpliktelse, en prosjektgruppe og ressurser 
til å drive arbeidet, bør være noe som vurderes ved en annen anledning.»  
 
Til tross for utfordringer med organisering så viser rapporten at Rogaland har 
utmerket seg på landsbasis med svært mange arrangementer og stort engasjement. 
Fylkesrådmannen er imponert over denne innsatsen. Det er kommet begeistrede 
tilbakemeldinger fra de nasjonale sekretariatene både på antall og kvalitet. 
Aktiviteten viser sterk lokal forankring og det kan anslås at det må ha vært minst 400 
ulike arrangement og tiltak disse årene med stor variasjon i type, arenaer, deltakere 
og publikum.  
 
Det er ikke blitt laget et regnestykke for kost/nytte på dette arbeidet. Det er 
rådmannens vurdering at mye av det arbeidet som er gjort disse årene, som for 
eksempel de store kunnskapsprosjektene, vil bli stående også fremover, og effekten 
av slike satsinger viser seg på lengre sikt.  
 
Det ligger en fare for «jubileumstrøtthet» i å vektlegge jubileer for kultursektoren. 
Med et slikt fokus blir små bevilgninger og ressurser dreiet mot ad hoc markeringer 
snarere enn å støtte det langsiktige kulturarbeidet. Denne rapporten viser at mye av 
det som er gjort i disse årene er starten på noe som kan videreføres, og slik sett kan 
dette arbeidet sies å ha tilført noe til samfunns- og kulturlivet. Rapporten avslutter 
med å understreke dette slik: «Mye av arbeidet som er gjort i disse årene er starten 
på noe som kan videreføres. Det har vært et stort engasjement på alle nivåer i 
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kommunene. Det er knyttet nettverk og laget nye samarbeidsstrukturer mellom ulike 
offentlige aktører, kulturliv og frivillige. Mange av satsingene som 
Grunnlovskonferansen «Frihet, likhet, sunnhet…»  på Finnøy, Frivillighetslørdag i 
Statens hus  og ungdomskonferansen Ung Innflytelse, peker også framover. Her er 
det aktivisert debatter og problemstillinger og ikke minst et engasjement for 
lokaldemokratiets rolle som er verdt å ta med seg videre.» 
 

5. Konklusjon: 

 
Rådmannen slutter seg til den oppsummering som rapporten gir og vurderer 
fylkeskommunens og kulturavdelingens koordinering av dette arbeidet som 
verdifullt.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken og den vedlagte rapporten tas til orientering.  
 
 
 
 

 
Trond Nerdal 

   fylkesrådmann 
 

John Gunnar Johnsen  
          kultursjef 
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