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STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - OPPNEVNING
AV JUBILEUMSKOMITE

Vedlegg: Brev fra Nordland fYlkeskommune datert 13.02.2012

Sammendrag:

Det vises til brev fra fylkesordføreren ang. Stemmerettsjubileet 2013 og Grunlovsjubileet 2014.

Ordfører ønsker at det nedsettes en komite bestående av 3 medlemmer.

Komiteen legger fram forslag til budsjett.
Den fylkeskommunale styringsgruppa tenker seg søkbare midler for planegging og
gjennomføringer av markeringer i fylket. Dette vil de komme tilbake tiL.

Fra administrasjonen vil enhetsleder kultu være sekretariat for komiteen.

INNSTILLING:

Som komite for gjennomføring av Stemmerettsjubileet 2013 og Grulovsjubileet 2014

velges følgende 3 personer:
.

Even Ediassen
rådman
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Forespørsel om planlagte arrangement i forbindelse med Stemmerettsjubileet
2012 og Grunnlovsjubileet 2014

Det vises til brev fra BLD datert 07.03.2011 til alle landets ordførere og fylkesordførere om
Stemmerettsjubileet 2013 og Stemmerettskomiteen nedsatt av regjeringen. Komiteen ledes av
fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl.

I henvendelsen vises det til at regjeringen ønsker at Stemmerettsjubileet blir markert lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Innføringen av allmenn stemmerett var en positiv og
betydningsfull endring i norsk historie. Derfor ønsker regjeringen at vi skal feire 100-
årsjubileet i 2013.

Grunnlovens 200-årsjubileum vil markeres året etter i 2014. Begge jubileer markerer viktige
grunnlag for utvikling av demokrati og likestiling på flere plan i vårt lands utvikling.

Fylkesordføreren har opprettet og leder en regional styringsgruppe for jubileene i vårt fylke.

Komiteens mandat vil være å ta initlativ, lede og koordinere arbeidet med Stemmerettsjubileet
i 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 i Nordland. Komiteen skal bidra til å fremme planer og
initiere koordinering og samarbeid med ulike relevante aktører. Komiteen skal søke bredest
mulig kontakt og koordinering med andre tiltak, prosjekter og arrangementer som er relevante
for markeringen av jubileet.

Komiteen skal jevnlig rapportere til fylkestinget og fylkésrådet om fremdriften i arbeidet. For
å bistå komiteen i arbeidet stiler fylkesrådet en administrativ prosjektgruppe til rådighet.

Foreløpig er det ikke avsatt midler til jubileene. Styringsgruppa vil legge fram forslag til et
budsjett. En tenker seg et budsjett der det vil setteS av midler til planlegging og søkbare
midler for planlegging og gjennomføring av markeringer i fylket. Men dette vil en komme
tilbake tiL. I tilegg er det fra fylkeskommunens kulturavdeling lagt føringer og forventninger
til mottakere om å bidra til jubileene gjennom tildelingene over ordinære bevilgninger de tre
kommende år.

Styringsgruppen vil møtes kommende fredag 17. februar. Til dette møtet kunne en gjerne tenkt
seg åfå tilbakemeldinger om detfinnes lokale initiativ ut over de vi allerede kjenner til, i
forbindelse med disse jubileene, slik at disse kan koordineres med øvrige arrangement rundt i
vårt jýlke i løpet av 2013 og 2014. Selv om det ikke vil være vanskelig å melde dette tilbake
på så kort varsel som dere her får, er det likevel av interesse til enhver tid, å bli kjent med slikt
planarbeid.
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ABM-Ieder Geir Knutson vil lede den administrative prosjektgruppa og er også
kontaktperson for Styrigsgruppen. Det bes om at informasjon om planlagte og igangsatt
tiltak meldes til han.

Hans kontaktdata er:
E-post: gknf.no
Kontortlf. 75650921

Mobiltlf: 91113732

Fylkesordføreren ser fram til et godt samarbeid om disse to jubileene i vår fylke.

Med vennig hilsen
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fylkesordfører
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