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35/13 Kommunestyret 21.03.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Redegjørelsen tas til orientering 
2. Det nedsettes en komite med 3 politiske representanter, leder av Frivilligsentralen 

og en sekretærfunksjon for å planlegge og gjennomføre et enkelt arrangement i 
forbindelse med Stemmerettsuken 11.-20 juni 

 
Innledning/bakgrunn 
Det er nedsatt en stemmerettsjubilekomite som ledes av Fylkesmannen i Buskerud, landets 
første kvinnelige Stortingspresident, Kirsti Kolle Grøndal. Det oppfordres til markeringer 
både lokalt og sentral hele året, men mye er konsentrert om 8. mars og stemmerettsuken 
fra 11.-20 juni. 
 
Nasjonale markeringer 
 
8. mars:  
Jubileets feståpning den 8. mars i Kilden teater- og konserthus 
8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Den feires over hele verden. 
Som en gave til hele Norge vil Stemmerettskomiteen, Kilden teater- og konserthus i 
Kristiansand og NRK lage en storslått fjernsynssendt åpning 8. mars. Dette blir en 
festforestilling for både publikum, offisielle gjester og tv-seerne hjemme. 
Stemmerettskomiteen har oppfordret alle landets kommuner og fylkeskommuner til å bidra 
til feiringen av denne dagen. Mange institusjoner, frivillige lag og foreninger vil også feire 
Stemmerettsjubileet 8. mars og sørger for at dette blir en festdag over hele landet. I Kirken 
blir det mange steder arrangert egne 8. marsgudstjenester. 
 
Stemmerettsuka 11. - 20. juni 2013  
 
11. juni 1913 vedtok et enstemmig storting allmenn stemmerett. Den 11. juni er med andre 
ord jubileets fødselsdag. 20. juni 1847 ble kvinnesaks- og likestillingspioneren Gina Krog født 
i Flakstad i Lofoten. Den 11. og 20. juni danner derfor rammen rundt  
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Stemmerettsuka. 
 
100-årsfeiring 11. juni i Oslo sentrum  
Med utgangspunkt i Stortingets vedtak ønsker Stemmerettskomiteen å invitere til en 
storstilt bursdagsfeiring den 11. juni 2013. Vi vet at det blir feiring over hele landet. 
Stemmerettskomiteen inviterer alle på bursdagsfering på Eidsvolls Plass foran Stortinget fra 
kl. 15:00 tirsdag 11. juni 2013. Det blir servert gratis bursdagskake, og det blir 
underholdning, opptog og et offisielt program som alle er hjertelig velkomne til å være med 
på. 
Komiteen har utfordret lokale, regionale og nasjonale krefter til å bidra til arrangementer 
over hele landet 11.-20. juni. Svært mange bidrar. 
 
Demokratikampanjen - stemmerett i praksis  
Retten til å stemme er lite verd hvis man ikke benytter seg av den. Derfor vil Komiteen 
oppfordre flest mulig til å ta i bruk denne rettigheten i 2013, hundre år etter at den ble 
kjempet fram og sikret både menn og kvinner. Komiteen vil henvende seg til unge velgere 
gjennom å støtte musikkonkurransen Rapvalg og Norges barne- og ungdomsorganisasjoners 
(LNU) demokratiagenter. 
Arbeidet for allmenn stemmerett for kvinner pågikk over mange år og var en sak mange 
engasjerte seg i, både for og mot. Går vi til historiebøkene, trer mange enkeltpersoner fram 
som betydningsfulle for at Stortinget vedtok å innføre stemmerett for kvinner 11. juni 1913. 
Selv om også mange menn spilte en viktig rolle og stod skulder ved skulder med kvinnene, 
har det vært et mål for Stemmerettskomiteen å løfte fram kvinnene og den rolle de spilte i 
denne saken. Samtidig er det også viktig å huske at også organisasjonsliv, lag og foreninger 
spilte en betydelig rolle i kampen for kvinnestemmeretten. 
De fire kvinnene som er valgt ut, i kronologisk rekkefølge, er: 

Camilla Collett (1813-1895) 

Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) 

Gina Krog (1847-1916) 

Fernanda Nissen (1862-1920) 

 
Retten til å stemme er lite verd hvis man ikke benytter seg av den. Derfor vil Komiteen 
oppfordre flest mulig til å ta i bruk denne rettigheten i 2013, hundre år etter at den ble 
kjempet fram og sikret både menn og kvinner.  
Komiteen vil henvende seg til unge velgere gjennom å støtte musikkonkurransen Rapvalg og 
Norges barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) demokratiagenter. 
 
Hva gjør Ringerike kommune? 
 
8. mars:  
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Denne dagen ble det oppfordret til at alle enhetene hadde en liten markering. Dette ble 
fulgt opp blant annet på rådhuset der en liten gruppe( menn) hadde fått oppdraget i forkant 
om å lage en markering. 
Ringerike Bibliotek hadde sammen med Soroptimistene et arrangement på kvelden 8. mars. 
Dette var et godt besøkt arrangement. 
 
Hele året 
Skolene i Ringerike har stemmerettsjubileet som en del av sitt ordinære 
undervisningsopplegg i tillegg til ulikearrangementer på den enkelte skole. 
 
Stemmerettsuken 11.juni – 20. juni 
 
11. juni er jubileets fødselsdag. Den dagen og denne uken er det viktig å markere også . 
Rådmannen er derfor av den oppfatning at det bør nedsettes en komite som er politisk 
ledet som forbereder dette arrangementet i Ringerike kommune. Rådmannen er sekreteriat 
for komiteen.  Leder av frivilligsentralen bør etter rådmannens syn være ett av 
medlemmene i komiteen. 4 medlemmer + sekreteriatsfunksjonen kan være et passende 
antall i komiteen. Det bør være en hurtigarbeidende komite som har et forslag til 
arrangement klart innen 1.juni. I tillegg til ett eller flere arrangementer i Stemmerettsuken, 
bør komiteen også drøfte / utarbeide en strategi for å høyne valgdeltakelsen i Ringerike i 
forbindelse med høstens Stortingsvalg. 
 
Økonomiske forhold 
  
Komiteens medlemmer omfattes av godtgjøringsreglementets bestemmelser, og tilstås 
godtgjøring med videre i henhold til dette. Den økonomiske rammen for arrangementet 
avklares når komiteen har sitt første møte. Rådmannen er av den oppfatning at rammen bør 
være +/- 75.000  
Det er ikke avsatt spesifikke midler til dette, slik at det må dekkes innenfor vedtatte 
budsjett. Rådmannen foreslår formannskapets disposisjonskonto. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 12.03.2013 
 
 
 

Wenche Grinderud 
Rådmann 


