ÅRETS SENTRUM I NORGE
BYLIV – SAMARBEID - IDENTITET
Utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» tildeles hvert år en kommune, sentrumsforening, næringsforening, gårdeierforening eller andre som har initiert, gjennomført eller arbeider med konkrete
planer og tiltak for å vitalisere sentrum til en økonomisk bærekraftig og funksjonell arena for:
- Handel (herunder tilkomst, åpningstider, markedsføring mv.)
- Tjenesteyting /-leveranse (herunder trygghet, renhold, trivselstiltak mv.)
- Kultur og opplevelse (herunder arrangementer, kveldsøkonomien mv.)
- Infrastruktur (herunder parkering, kollektivtrafikk, universell tilrettelegging mv.)
- Boligetablering og bomiljø.
Forslag på kandidater
Forslag på kandidater skal være basert på felles kriterier, ha tilnærmet likt oppsett og inneholde
de momenter som fremgår nedenfor.
Forslag kan fremmes av kommuner, sentrums-, nærings, - og gårdeierforeninger o.a. Særlig vekt
vil bli lagt på forslag som er fremmet i samarbeid mellom to eller flere av disse.
I tillegg kan styrets medlemmer i NSU foreslå kandidater.
Frist for å fremme forslag er 1. mars.
Forslagets innhold
1: Navn på forslagsstiller/e.
Oversikt over eventuelle samarbeidsrelasjoner mellom flere forslagstillere skal beskrives.
2: Bakgrunn for forslaget om nominasjon til «Årets sentrum i Norge».
3: Beskrivelse av utgangspunktet for vitaliseringstiltaket (hvorfor tiltaket ble iverksatt).
4: Beskrivelse av målsettingen for vitaliseringstiltaket.
- Beslutningsvedtak (av hvem, når).
- Plan for gjennomføring av tiltaket.
5: Sentrumsplan (om sentrumsplan er utarbeidet) - vedlegges.
6: Beskrivelse av finansiering av vitaliseringstiltaket.
7: Beskrivelse av selve prosessen for vitaliseringstiltaket.
8: Beskrivelse av målbare resultater av hva tiltaket har ført til) med hensyn til:
- omsetningsutvikling
- besøkstall
- utvidelse av tjenestetilbud
- boligetablering /-utvikling
- arrangementer
- omdømmeutvikling
- annet.
9: Videreføringstiltak (planer for oppfølging).
Bare forslag som inneholder alle elementer i søknadskriteriene vil bli vurdert, og nominasjon kan
bare foretas dersom forslaget er i samsvar med fastsatte kriterier.

Nominasjonskomite
Styret i NSU er nominasjonskomite og foretar nominasjon av inntil tre kandidater.
Styret skal á priori foreta oppnevning av et antall inhabilitetsmedlemmer i fall det fremkommer
forslag på byer som er representert i nominasjonskomiteen eller i juryen.
Oversikt over nominerte offentliggjøres og bekjentgjøres i forbindelse programmet for Sentrumskonferansen samme år.
Bedømming
Kåring av vinner «Årets sentrum i Norge» foretas av en jury og etter avstemning på blant deltakerne på Sentrumskonferansen. Juryens samlede votum skal utgjøre 6/10 og avstemningsresultatet på Sentrumskonferansen 4/10.
Jury
Juryen har seks medlemmer, hver med én av til sammen ti stemmer (6/10) og består av:
- Styrets leder i NSU
- Styrets nestleder i NSU
- Administrerende direktør i NSU
- Én representant med faglig kompetanse, utpekt av NSU
- Én representant fra Kommunal- og administrasjonsdepartementet (utpekt av departementet)
- Én representant med gårdeierkompetanse (utpekt fra relevant gårdeiersammenslutning)
Vurderingskriterier
I sine vurderinger skal både nominasjonskomiteen og juryen vektlegge lokalt samarbeid omkring
vitaliseringstiltaket med henblikk på mål, organisering og resultat.
- Mål: Beskrivelse av utfordring, definert målsetting og målbare resultater
- Organisering: Relevante samarbeidsrelasjoner (offentlig - privat og / eller privat - privat).
- Resultat: Vitalisert byliv, økt økonomisk bærekraft, stolthet, identitet og omdømme
Presentasjon
Nominerte kandidater presenterer seg og vitaliseringsarbeidet /-tiltaket på Sentrumskonferansens første dag. Presentasjonen inngår i konferanseprogrammet og skal tjene som inspirasjon og
erfaringsdeling på konferansen. Presentasjonen baseres på felles retningslinjer for presentasjonsform / tid og omfang.
Avstemning
Deltagerne på Sentrumskonferansen foretar avstemning blant de nominerte kandidatene.
Avstemningsresultatet skal utgjøre til sammen 4/10 av beslutningsgrunnlaget for kåring av vinner
Kåring av vinner
Kåring av vinner av utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» finner sted på Sentrumskonferansens
siste dag.
Vinner av utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» tildeles en plakett for plassering i sentrum i prisvinners by, samt kostnadsfri deltagelse på neste års sentrumskonferanse for tre representanter
for prisvinneren.

