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Demokratiutmärkelsen 2021
Vilken aktör inom den offentliga förvaltningen förtjänar utmärkelse för en
samarbetsform mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna som utvecklats under Covid -19-undantagstiden?
Kriterier och anvisningar
Föreslå mottagare till Demokratiutmärkelsen 2021 Nedan hittar du noggrannare anvisningar om
hur förslag läggs fram.
Demokratiutmärkelsen utdelas av Öppen förvaltning-projektet som koordineras av finansministeriet och den beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Finansministeriet utdelar demokratiutmärkelsen i samarbete med
justitieministeriet och Finlands Kommunförbund.
Utmärkelsen stärker samarbetet mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna genom att lyfta
fram nya verksamhetssätt som utvecklats under covid-19-krisen. Målet är också att sprida information om belönade verksamheter som exempel på god praxis som kan tas i bruk även på andra
håll. Demokratiutmärkelsen beviljas nu för femte gången och delas i samband med Demokratidagens seminarium 13.10.2021. Demokratiutmärkelsen som beviljas aktörer inom den offentliga förvaltningen turas om vartannat år med justitieministeriets Demokratipris. Demokratipriset delas ut
till aktörer i det civila samhället.

Samarbete under undantagstiden
Den rådande covid-19-situationen har på många olika sätt påverkat såväl förvaltningens som frivilligorganisationernas verksamhetsbetingelser och verksamhetssätt. Befintliga verksamhetssätt har
ändrats och helt nya funktioner har skapats. Situationen har också lyft fram alldeles nya behov av
stöd och hjälp samt nya klient- och målgrupper. Den nya verksamhetsmiljön har också krävt ett
nytt slags samarbete mellan olika aktörer. Det är viktigt att dessa lärdomar kan lyftas fram, spridas
och utnyttjas även i fortsättningen.
Utveckling av samarbetsformerna mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna är ett av målen för utvecklingen av den öppna förvaltningen. Den första medborgarorganisationsakademin
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som ordnades 2020 stöder det nuvarande regeringsprogrammets mål att öka förvaltningens kompetens när det gäller det civila samhället. Genom Demokratiutmärkelsen 2021 vill man lyfta fram
sådant kunnande.

Urvalskriterier
Som mottagare av Demokratiutmärkelsen kan man föreslå ett exempel på en ny samarbetsform
mellan förvaltningen och en frivilligorganisation/frivilligorganisationer, som skapats under covid19-krisen. Förslaget kan gälla verksamhet på nationell, regional eller lokal nivå. 2021 års utmärkelse tilldelas två aktörer/organisationer.
Vid bedömningen av förslaget fästs uppmärksamhet vid hur den föreslagna samarbetsformen har
möjliggjort
• fortsättning av redan existerande verksamhet eller service under undantagsförhållanden
• tillhandahållande av verksamhetssätt, tjänster, stöd eller hjälp på ett nytt sätt, t.ex. digitalt,
med beaktande av tillgänglighetsfrågor och stödbehovet hos personer som inte kan använda digitala tjänster självständigt
• tillhandahållande av verksamhetssätt, service, stöd eller hjälp för nya målgrupper
• konsekvensbedömning ur olika målgruppers perspektiv av nya stödåtgärder, begränsningar under undantagsperioden etc. som behövs för utredning och analys av behoven av
service, stöd eller hjälp
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•

vilka konkreta resultat och vilket mervärde, också ur samarbetspartnerns och kundernas
eller målgruppens perspektiv, man åstadkommit genom det nya handlingssättet.

Förslaget behöver inte uppfylla alla ovannämnda kriterier.
Därtill fästs uppmärksamhet vid
• hur verksamhetssättet valts och byggts upp, varifrån initiativet till att skapa ett nytt verksamhetssätt kommit
• kan verksamheten etableras som en del av normal verksamhet eller utnyttjas i andra krissituationer, vad detta förutsätter och
• vilket samhälleligt problem eller vilka behov man strävat efter att lösa genom modellen i
fråga.
Verksamhetsmodellen kan vara gemensam för två eller flera aktörer, förvaltningsområden, nivåer
eller sektorer. Verksamheten kan vara antingen inhemsk eller internationell.

Nominering av kandidater
Förslag till mottagare av Demokratiutmärkelsen kan läggas fram av alla som vill tacka vissa aktörer
som främjat samarbetet eller lyfta fram ett nytt tillvägagångssätt som har visat sig vara bra och
som kunnat svara mot det akuta behovet på grund av coom-19-situationen.
En person/instans kan nominera flera kandidater men en separat blankett med motivering måste
fyllas i skilt för varje kandidat. Förslaget kan vara fritt formulerat, men vi ber dock att de kriterier
som omnämnts i stycket ”Kriterier” ingår i beskrivningen.
Förslagen kan sändas fram till 17.9.2021 kl. 12 elektroniskt och per post till adressen Finansministeriet/registratorskontoret, PB 28, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2B, Helsingfors).
Materialet om utmärkelsen finns på webbplatsen https://oppenforvaltning.fi/

Juryn och valet av pristagarna
De som belönas väljs av en jury som består av representanter för finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund. Juryn väljer två som belönas, en från kommunsidan och en från
statsförvaltningen.
Demokratierkännandet för 2019 beviljades projektet Kommunalstrategier för förebyggande av bostadslöshet (AKU) och Helsingfors stads stadlotsverksamhet.

