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Til Stortinget

Bakgrunn
Forslagsstillerne fremmer med dette forslag om

en ny § 107 i Grunnloven om rett til kulturell identitet
og deltakelse i det kulturelle liv på bakgrunn av for-
slaget i Dokument 16 (2011–2012). 

Stortingets presidentskap besluttet den 18. juni
2009 å nedsette et utvalg til å utrede og fremme for-
slag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det
formål å styrke menneskerettighetenes stilling i na-
sjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter
grunnlovs rang. 

Utvalget avga 19. desember 2011 sin rapport til
Stortingets presidentskap. Rapporten er trykt som
Dokument 16 (2011–2012).

Menneskerettighetsutvalget foreslo en ny § 107 i
Grunnloven om retten til kulturell identitet og delta-
kelse i det kulturelle liv. Utvalgets mindretall, Carl I.
Hagen, sluttet seg ikke til dette forslaget, jf. mindre-
tallsmerknaden gjengitt i Dokument 16 (2011–2012)
punkt 11.4.2.

Utvalget viste til at Grunnloven i dag ikke inne-
holder noen generell bestemmelse om rett til å delta i
kulturelt liv eller rett til å ivareta sin kulturelle iden-
titet. Slik grunnlovfesting ville etter utvalgets syn
synliggjøre at deltakelse i kulturelt liv er en viktig
verdi i det norske samfunnet. Grunnlovfesting ville

være en anerkjennelse av at kulturell utfoldelse og
deltakelse i kulturelle aktiviteter er av stor betydning
for personlig utvikling, etablering og markering av
identitet og tilhørighet, og for livsglede og livsutfol-
delse.

Om den nærmere begrunnelsen for forslaget vises
det til Dokument 16 (2011–2012), s. 205 flg.

Forslaget er tidligere fremmet i flere alternativer
som del av grunnlovsforslag 31 (2011–2012), jf. Do-
kument 12:31 (2011–2012) romertall I og Innst. 187
S (2013–2014). Forslaget ble behandlet i Stortinget
13. mai 2014, men oppnådde ikke det tilstrekkelige
grunnlovsmessige flertall. 

I Dokument 12:31 (2011–2012) ble det fremsatt
seks alternative forslag til første ledd. Forslagsstiller-
ne fremmer det tidligere fremsatte alternativ 5 om at
statens myndigheter skal respektere og legge forhol-
dene til rette for at den enkelte kan delta i kulturakti-
viteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Forslaget til annet ledd er i samsvar med Mennes-
kerettighetsutvalgets forslag om respekt for vitenska-
pens og kunstens frihet. 

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :

Alternativ 1:

Ny § 107 skal lyde:

Statens myndigheter skal respektere og legge for-
holdene til rette for at den enkelte kan delta i kultur-
aktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Vitenskapens og kunstens frihet skal respekteres.
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–
Dei statlege styresmaktene skal respektere og leg-

gje til rette for at alle kan delta i kulturaktivitetar og
oppleve eit mangfald av kulturuttrykk.

Den vitskaplege og kunstnarlege fridommen skal
respekterast.

Alternativ 2:

Ny § 107 a skal lyde:

[Som alternativ 1]
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