Lokale kulturpriser i bydelene.
Retningslinjer:
De lokale kulturkontorene i Bergen deler hvert år på vegne av byråd for klima, kultur og næring ut
kulturpriser til organisasjoner, lag eller enkeltpersoner som gjennom frivillig arbeid har utmerket seg
ved en særlig innsats i sin bydel. Fra og med 2019 skal det deles det ut en kulturpris i hver bydel.
Formålet med kulturprisene er å hedre en enkeltperson, gruppe eller organisasjon som gjennom
frivillig engasjement har utmerket seg med en betydelig innsats i bydelenes kulturliv. Vinnerne
mottar kr 20 000,- fra Bergen kommune ved kulturbyråden.
Vedtak om tildeling av kulturprisene gjøres av byråden, etter innstilling fra kulturprisjuryer,
administrert av lokalt kulturkontor.
Juryens sammensetning:






1 ansatt fra kulturkontoret i bydelene, som også fungerer som sekretær for juryen.
2 representanter utpekt av de lokale kulturrådene dersom kulturråd er etablert.
3 representanter fra lokale kulturorganisasjoner (5 dersom bydelene ikke har lokale
kulturråd)
1 politisk representant
1 vararepresentant som har stemmerett ved frafall
Juryens sekretær har stemmerett ved stemmelikhet i juryen

Bergen kommunes habilitetsregler gjelder for jurymedlemmene. Dersom et medlem av juryen blir
foreslått som prismottaker, eller er medlem i en foreslått organisasjon, er vedkommende inhabil og
skal fratre juryen under behandlingen.


Kulturprisutdeling skal bekjentgjøres 2 måneder før fristen for levering av forslag.
Alle innbyggere, lag og organisasjoner kan komme med begrunnede forslag til kandidater.
Medlemmer av juryen har også anledning til å innstille kandidater til kulturprisene.
Forslagene skal være skriftlige og med navn på den eller dem som foreslår kandidaten.



Skriftlige og grunngitte forslag på kulturprisvinner må sendes til det aktuelle kulturkontoret
innen frist som bekjentgjøres ved annonsering.



Kulturprisene annonseres i lokalaviser, på Bergen kommunes nettsider, på Kommunetorget
og i andre naturlige markedsføringskanaler.



Kulturkontorene utformer de årlige rammene rundt kulturprisutdelingen i sine bydeler.
Kulturprisene kan tildeles:
- Enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som på frivillig basis har vist et særlig
engasjement innen amatørkulturlivet, eller som ved nytenking og aktiv profilering
av amatørkulturlivet har vist nye veier for bydelens kulturliv.
- Enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist et særlig frivillig
engasjement for vern og restaurering kulturminner og bygninger som viser lokal
byggetradisjon, samlet inn lokalhistorisk stoff, eller på annen måte har
oppmuntret til lokal bevissthet.
- Enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist et særlig engasjement for
det fysiske og sosiale miljøet eller kulturlandskapet i bydelen.

