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Til kulturansvarlig i fylket
Arbeidet med Norges kulturkommune 2019 har startet!
Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum. Prisen er en anerkjennelse av kommuner
som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter der både offentlige, frivillige og private
aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.
Vi ønsker at du sprer dette til kommunene i ditt fylke og at du gjerne oppfordrer til søknad fra de
kommunene som du vet har et godt potensial.

Arbeidet starter og har allerede startet i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere januar/februar 2019. Den
nasjonale kåringen vil skje i løpet av sommeren/høsten 2019. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges
kulturkommune.

Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for søknader fra kommuner i fylker uten fylkeslag. Disse
kommunene søker direkte til Norsk kulturforum innen 1.februar 2019.

Bodø ble kåret til Norges kulturkommune 2017, Risør kommune i 2015, Trondheim kommune i 2013 og Sandnes
kommune i 2011, for å nevne de fire siste.

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall,
organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming.
Det finnes mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene.

Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid.
For mer informasjon se vår hjemmeside.

Juryen for 2019 består av: Kristin Ørmen Johnsen, leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Gunn Marit
Helgesen, leder i KS og Else Blom, styreleder i Norsk kulturforum.

Vi håper fylkeskommunene, både de som har godt samarbeid med våre fylkeslag og fylker uten fylkeslag, vil bidra til
å oppfordre aktuelle kommuner til å søke.
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