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Invitasjon til å sende inn anbud for å delta i utvelgelsen av kunstverk for
Tilgjengelighetsprisen
Den 28. september 2020 vedtok det fylkeskommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelser i
Troms og Finnmark å etablere en tilgjengelighetspris.
Prisen skal tildeles en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats
for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte arbeidet utover det vanlige for å
bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø eller fylke.

Universell utforming
Universell utforming handler om forståelsen for – og kunnskap om – tilgjengelighet for alle. Det skal
bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter, og i alle aldre.
Målet med etableringa av Tilgjengelighetsprisen i Troms og Finnmark er å øke kompetansen om
universell utforming blant hele fylkets befolkning. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten rundt
arbeidet med universell utforming, både i media og i samfunnet for øvrig.

Kunstverk
Den som tildeles Tilgjengelighetsprisen vil motta et kunstverk fra Troms og Finnmark fylkeskommune.
Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer nå kunstnere til å sende inn anbud for å delta i utvelgelsen
av kunstverk for Tilgjengelighetsprisen.
Formelle kriterier:
- Verdien på prisen skal være inntil kr. 10000,-

Det er en fordel om kunstverket viser tilhørighet til Troms og Finnmark fylke

-

Det er en fordel å kunne henge/feste kunstverket på vegg eller annet egnet sted

-

Troms og Finnmark fylkeskommune kan bestille inntil 3 kunstverk til utdeling i perioden 2021 –
2023 (ett verk per år med ovennevnt verdi hver)

Innsending av anbud

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø

Besøksadresse

77 75 50 00

922420866

E-post
postmottak@tffk.no

Tffk.no

Kunstnere bes om å sende inn bilder av sitt verk med mål/dimensjoner innen 31. januar.
Fylkeskommune fraskriver seg ansvaret for kunstverk som ev. sendes inn fysisk.
Verkene skal vurderes av fylkeskommunalt rådet for funksjonshemmede i første møte i mars 2021.
Vinneren av anbudet får umiddelbart bestilling for de 3 kunstverkene.

Med hilsen
Alesia Andreassen
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