Retningslinjer for tildeling av Trondheim kommunes mangfoldspris.
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§ 1- Formål
Formålet med mangfoldsprisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for sin aktive
innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeidsog/eller samfunnslivet i Trondheim.
Prisen tildeles for ett år om gangen.
§ 2- Målgruppe
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter samt frivillige lag og
organisasjoner med tilhørighet til Trondheim.
§ 3- Prisen
3.1- Mangfoldsprisen skal bestå av et diplom med begrunnelse for tildelingen, et kunstverk
med en verdi på inntil kroner 25 000 og en pengesum på 25 000 kroner.
3.2- Priskomiteen avgjør sted og form når det gjelder utdeling av prisen.
§ 4- Utlysning av informasjon om mangfoldsprisen
4.1- I mars hvert år utlyser rådmannen informasjon om mangfoldsprisen på kommunens
nettsider og i lokale medier. Organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner inviteres til å
sende inn forslag på aktuelle kandidater. Frist for innlevering av forslag til kandidater settes
til en måned etter utlysningen.
4.2- Det kan kun sendes et forslag fra hver organisasjon, virksomhet eller fra privatpersoner.
4.3- Innsendte forslag skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten og en redegjørelse
om kandidatens konkrete handlinger eller rolle i prosesser som gjør vedkommende aktuell
som mottaker av prisen. Det bør også oppgis navn på to referanser som kan kontaktes ved
eventuelt behov for innhenting av ytterligere informasjon om kandidaten.
4.4- Alle innkomne forslag med begrunnelser er offentlige og registreres i kommunens
elektroniske sak og arkivsystem.
§ 5- Priskomité
5.1- Priskomiteens mandat
Priskomiteen vurderer innkomne forslag til kandidater og beslutter årets mottaker av
mangfoldspris.
5.2- Priskomiteens sammensetting
Priskomiteen skal bestå av ordfører som leder innstillingsprosessen, to folkevalgte
representanter med vara oppnevnt av bystyret, to representanter fra de faste medlemmene i
Mangfoldsrådet og rådmannen. Alle representanter i komiteen oppnevnes for gjeldende
(kommune- og fylkesting)valgperiode.

6- Innstillingsprosessen
6.1- Alle innkomne forslag sendes medlemmene i Priskomiteen innen utgangen av juni hvert
år.
6.2- Priskomiteen vurderer innkomne forslag og vedtar etter simpelt flertall mottakeren av
årets mangfoldspris. Alle medlemmene i Priskomiteen har stemmerett og beslutningen om
mottaker av årets mangfoldspris skjer etter simpelt flertall. Beslutningen fra Priskomiteen
skal være ferdig i løpet av august/september og før Innvandrerkonferansen.
6.3- Mangfoldsrådet kan utarbeide forslag over de kandidatene som rådet mener kan være
aktuelle som mottakere av årets mangfoldspris. Dette utarbeides med utgangspunkt i
innkomne forslag. Forslaget fra Mangfoldsrådet kan sendes Priskomiteen som innspill i
vurderingsprosessen.
6.4- Navn på mottakeren av årets mangfoldspris offentliggjøres i en pressmelding etter
Priskomiteens beslutning.
§ 7- Sekretariat
Rådmannen har sekretariatfunksjon under vurderingsprosessen.
§ 8 – Endring av retningslinjer
Endring av retningslinjer for mangfoldspris skjer etter vedtak i formannskapet.

