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Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har 
dannet selve fundamentet for utviklingen av 
folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer 
levedyktig enn andre konstitusjoner som ble 
utformet i datidens Europa. Som Europas eldste 
og verdens nest eldste gjeldende konstitusjon 
blant de moderne revolusjonsforfatninger, er 
Grunnloven i dag et samlende symbol for frihet, 
selvstendighet og demokrati.

Grunnlovsjubileet i 2014 skal styrke bevisstheten om hva Grunnloven 
betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati.

Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet 
og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha 
denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny generasjon. De som 
vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne 
premisser. Like mye som en feiring av fortiden bør jubileet være en 
investering for framtiden.

Grunnlovens 200-årsjubileum har derfor tre overordnede mål for 
feiringen:

• Bygge mer kunnskap om Grunnloven og dens betydning.
• Skape økt deltagelse og engasjement i demokratiske prosesser.
• Være en bred og inkluderende folkefest i hele landet. 

I dette måldokumentet presenterer Hovedkomiteen sin visjon og  
hvilke mål og temaer som bør vektlegges ved jubileet.



VISJON
FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

Skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for 
folkestyrets utvikling gjennom 200 år, Grunnlovens betydning i dag 
og demokratiets framtidige utfordringer i Norge.

Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltagelse i demokratiske 
prosesser.

MÅL
FOR GRUNNLOVSJUBILEET

Grunnloven har helt siden 1814 vært byggende og samlende for Norge 
og den er et av vårt samfunns viktigste symboler. Norge har en av 
de lengste sammenhengende tradisjonene for nasjonaldagsfeiring. 
Oppslutningen om den norske 17. mai-feiringen er massiv og med 
barna i sentrum.

Grunnloven har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av folkestyret. 
Norge er ett av få land i Europa som med unntak av krigen 1940-
1945, da Grunnloven og vårt demokratiske system ble satt ut av kraft, 
ikke har opplevd et brudd i den demokratiske utvikling. Det liberale 
demokratiet i Norge ble i 1920- og 30-årene utfordret fra autoritære 
og til dels totalitære krefter, både fra venstre og høyre, men den 
konstitusjonelle utviklingen fikk ingen tilbakeslag i autoritær retning.



I takt med folkestyrets fremvekst er Grunnloven gradvis blitt endret. 
Den symboliserer derfor fornyelse og aktualitet, som er viktig for 
tillitsforholdet mellom befolkningen og de folkevalgte.

Grunnlovens bestemmelser er sprunget ut av ulike tidsepoker. Dens 
utvikling gjenspeiler dermed også problematiske trekk ved det norske 
samfunn gjennom 200 år. Direkte ved Grunnlovens opprinnelige 
bestemmelse om å utelukke blant andre jøder fra riket, og i bredere 
forstand gjennom assimilasjonspolitikken overfor andre nasjonale 
minoriteter og samene som urfolk.

Feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 vil ha følgende 
hovedmål:

• Øke den alminnelige kunnskapen om begivenhetene i 1814, 
Grunnloven og den videre utviklingen av demokratiet gjennom 
styrket formidlingsarbeid og forskning. 

• Skape debatt om folkestyrets framtidige hovedutfordringer og 
stimulere til refleksjon, engasjement og deltagelse i demokratiske 
prosesser. 

• Gjennomføre en bred og inkluderende feiring med folkefest 
på nasjonaldagen som høydepunktet i alle landets kommuner. 
Jubileet skal være kunnskapsberikende og bidra til opplevelser for alle.

JUBILEET 
SKAL VÆRE 
KUNNSKAPS-
BERIKENDE



MÅLGRUPPER
Grunnlovsjubileet vil rette seg mot hele den norske befolkning. 
Alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å engasjere seg, 
både ved feiringen av 17. mai 2014 og gjennom ulike aktiviteter i 
jubileumsåret.

Barn og unge er den viktigste målgruppen ved jubileet. Prosjekter 
rettet mot barn og unge skal være ett av hovedelementene ved 
jubileet. Det skal særlig legges vekt på tiltak som kan skape deltagelse, 
medvirkning og engasjement hos barn og unge.



SENTRALE TEMAER 
VED FEIRING AV GRUNNLOVSJUBILEET

Det styrende temaet for grunnlovsjubileet skal være demokratiets 
betydning og utfordringer i vårt samfunn og betydningen av 
bredt engasjement og deltagelse i hele spekteret av demokratiske 
institusjoner, ”Demokratiprosjektet”, jfr. mandatet, Innst.S.nr. 162 
(2008-2009).

Følgende temaer legges til grunn for feiringen av jubileet:

• Grunnlovsjubileet skal belyse folkestyrets utvikling – med 
vekt på representasjon, deltagelse, medbestemmelse og 
menneskerettigheter. Jubileet skal vise hvordan styrkingen 
av demokratiet skjedde gjennom politisk kamp der folkelige 
bevegelser, organisasjoner og enkeltmennesker stod sentralt.

• Grunnlovsjubileet skal vektlegge forskning om Grunnlovens 
betydning for utviklingen av Norge som demokratisk stat og 
folkestyrets framtidige utfordringer. Det vises til mandatet for 
forskningssatsingen: www.forskningsradet.no/no/Utlysning/
GRUNNLOV/1253961571689

• Jubileet skal formidle kunnskap om, skape bevissthet om og legge 
til rette for debatt om de verdier og prinsipper som det liberale 
demokratiet bygger på.

• Jubileet utvikles som et inkluderingsprosjekt med vekt på kunnskap, 
verdibevissthet, deltagelse og formidling. Jubileet skal ha en 
tydelig flerkulturell profil. Det skal bidra til å klargjøre utfordringer 
og muligheter i spenningsfeltet mellom kulturelt mangfold og 
universelle menneskerettigheter i et liberalt demokrati.



• Grunnlovsjubileet bør bidra til innsikt i det norske demokratiets 
møte med okkupasjonsmaktens totalitære samfunnssystem i 
krigsårene 1940 – 1945, og andre alvorlige samfunnstrusler som 
terroraksjonene 22. juli 2011.

• Jubileet skal ha et internasjonalt perspektiv og skal bidra til økt 
bevissthet om hvordan nasjonen Norge og det moderne Norden 
vokste fram innenfor en europeisk kontekst. Kunnskap om vår 
historie kan bidra til å skape forståelse for vår samtid og hvordan 
nasjonalstater påvirkes av globaliseringen.

• Jubileet skal belyse den tidlige etableringen av 
representasjonsordninger i Norge og framveksten av det lokale 
selvstyret fra 1837 (formannskapslovene) og lokaldemokratiets 
utfordringer i dag.

• Jubileet skal sette søkelyset på minoriteters rolle, vilkår 
og status i det norske samfunn, spesielt i et demokrati- og 
rettighetsperspektiv.

• Jubileet skal mobilisere til økt bevissthet om og innsats mot 
diskriminering, rasisme og ekstremisme.

• Kultur kan bidra til å formidle den kulturarven som er knyttet til 
jubileet. Kulturen og kunsten spilte en viktig rolle i utviklingen 
av samfunnet i Norge og kan medvirke til å skape forståelse, 
integrasjon og opplevelse.

BARN OG 
UNGE ER DEN 
VIKTIGSTE 
MÅLGRUPPEN 
VED JUBILEET



JUBILEETS PROFIL
Følgende føringer legges til grunn for jubileets hovedprofil:

• Jubileet skal ha et tydelig budskap med utgangspunkt i de 
historiske merkedagene og de sentrale arenaene i 1814. 17. mai-
tradisjonen har en hovedfortelling med en innarbeidet dramaturgi 
som gir den naturlige rammen for jubileet.

• Jubileet skal kombinere det nasjonale og lokale i pakt med 
den årlige 17. mai-feiringen. Det offisielle programmet og 
aktiviteter knyttet til grunnlovsjubileet generelt vil legge stor 
vekt på en regional og lokal forankring. Det skal utvikles større 
publikumsarrangementer som kan knyttes tydelig til 17. mai-
tradisjonen.

• Både det offisielle programmet for jubileet og tiltak knyttet til 
jubileet skal ha en åpen og inkluderende tilnærming som gir rom 
for mangfold, refleksjon, kritikk og debatt.

MANGFOLD, 
REFLEKSJON, 
KRITIKK OG 
DEBATT



MANDATET FOR 
HOVEDKOMITEEN

Stortinget har oppnevnt Hovedkomiteen for Grunnlovens 
200- årsjubileum i 2014. Hovedkomiteen ledes av Stortingets 
president. Hovedkomiteen skal ha det overordnede styrings- og 
planleggingsansvar for den offisielle markering og feiring av Norges 
200 års grunnlovsjubileum i 2014, Innst.S.nr. 162 (2008-2009).

Komiteen skal:

• Utarbeide en programerklæring (måldokument) med 
hovedprinsipper og bærende elementer for jubileet.

• Initiere og koordinere offisielle tiltak, prosjekter og arrangementer 
på nasjonalt plan, som kan skape oppmerksomhet og engasjement 
om jubileet fram mot 2014.

• Søke bredest mulig kontakt og koordinering med andre tiltak, 
prosjekter og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt, som er 
relevante for feiringen av jubileet.

Måldokumentet vil legge rammene for den offisielle feiringen av 
jubileet og dermed være styrende for videre planlegging av program 
og aktiviteter i Hovedkomiteens regi.

GRUNNLOVS-
JUBILEET 
SKAL BELYSE 
FOLKESTYRETS 
UTVIKLING



ORGANISERING
Det er lagt til grunn at Hovedkomiteen vil ivareta noen fellestiltak ved 
grunnlovsjubileet:

• Utarbeidelse av det offisielle programmet for jubileet.

• Nettside for jubileet og formidling av informasjon om 
arrangementer og tiltak.

• Jubileumsidentitet/-logo/designprogram.

• Koordinering og samarbeid med tiltak og prosjekter som er 
relevante for jubileet.

• Kontaktpunkt for og veiledning til arrangører.

• Mediekontakt.

• Dokumentasjon og evaluering.

Det er etablert et sekretariat som skal bistå Hovedkomiteen i arbeidet 
med grunnlovsjubileet.



FINANSIERING
Stortinget har lagt til grunn at offentlig finansiering eller 
delfinansiering av jubileumsaktiviteter ivaretas gjennom de ordinære 
budsjettprosesser (sektorprinsippet); Innst.S.nr. 162 (2008-2009).

Det er forutsatt at Hovedkomiteen vil disponere budsjettmidler som 
trengs for å dekke virksomheten i Hovedkomiteen, og eventuelle 
jubileumsaktiviteter i komiteens regi.

JUBILEET SKAL 
HA ET TYDELIG 
BUDSKAP MED 
UTGANGSPUNKT 
I DE HISTORISKE 
MERKEDAGENE
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