Norges kulturkommune 2011
Prisen Norges kulturkommune blir delt ut av Norsk kulturforum hvert annet år, og har som
formål å fokusere på kommunenes kulturengasjement og innsats for det lokale kulturlivet.
Prisen ble første gang delt ut i 1992 til Larvik kommune og senest i 2009 til Vinje kommune.

Kåring
Høsten 2010 kårer fylkesjuryer vinnere i hvert fylke. Det legges opp til at Norsk kulturforums fylkeslag
sammen med fylkeskommunene (kulturpolitikere og administrasjon) nominerer kommuner som de
mener vil være gode kandidater. De nominerte kommunene velger selg vom de vil ta imot
nominasjonen og utarbeide en presentasjon av eget kulturliv og kulturpolitikk
Fylkesvinnerne går videre til den nasjonale kåringen, der tre kommuner nomineres og får presentere seg
ved et arrangement i Oslo våren 2011, og der Norges kulturkommune blir utpekt.

Kriterier.
Prisen tildeles en kommune som i spesiell grad har markert seg med en allsidig innsats for kulturlivet.
Det vil i vurderingen bli lagt vekt på følgende:
 Kommunenes satsing på helhetlig og langsiktig planlegging, synliggjort gjennom vilje og evne til å
bevare viktige lokale kulturelementer, legge til rette for gode ordninger i det daglige kulturarbeidet
og utvikle nye og utradisjonelle tiltak.
 Involvering av lokale kulturaktører, både frivillige og profesjonelle, gjennom samarbeid og dialog,
herunder innbyggernes ønsker og vurderinger knyttet til estetikk og stedsutvikling.
 Kommunenes arbeid med forankring av kulturloven i egen kulturpolitisk virksomhet.
 Et godt og variert tilbud om egenaktivitet og opplevelser for alle aldersgrupper.
 Kommunenes kulturpolitiske ambisjoner.
Søknaden vurderes primært ut fra innsendt egenpresentasjon. Plandokumenter, brosjyrer,
tiltaksrapporter og lignende vil bare i unntakstilfeller bli tillagt vekt. Slike dokumenter vil imidlertid bli
brukt mer generelt, som grunnlag for Norsk kulturforums øvrige arbeid med å synliggjøre gode
prosjekter og tiltak med interesse for kultur-Norge som helhet.

Jury.
Fylkesjuryer organiseres av Norsk kulturforums fylkeslag.
Den nasjonale juryen består for 2011 av Gunn Karin Gjul, leder av Stortingets familie- og kulturkomité,
Halvdan Skard, leder av KS og Jorunn Bøe, leder av Norsk kulturforum.

Pris.
Fylkesvinnerne blir tildelt diplom fra Norsk kulturforum med bekreftelse på at de er kåret til årets
kulturkommune i sitt fylke og er kandidat til prisen Norges kulturkommune. Fylkesvinnerne vil få
mulighet for å presentere seg på Norsk kulturforums hjemmesider.
Norges kulturkommune tildeles et kunstverk, og vil få en bred presentasjon i Norsk kulturforums arbeid.
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