Statutter for Karl Evang-pris
1. Bakgrunn og hensikt
Karl Evangs pris ble opprettet i 1981 som en honnør til den tidligere helsedirektørens
sosialmedisinske pionerinnsats. Hensikten med prisen er å stimulere interessen og arbeidet for
folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne.
2. Prisen
Prisen blir delt ut i anledning Karl Evangs fødselsdag 19.oktober, eller hvis denne dato faller i en helg
eller på en helligdag, så nært inntil denne dato som mulig.
Prisen består av et diplom og et stipend på et nærmere angitt beløp som p.t. utgjør kroner 50.000.
Prisbeløpet kan disponeres fritt etter prisvinnerens ønske.
Beløpets størrelse vil bli justert etter innstilling fra bedømmelseskomiteen hvert femte år, neste gang
i 2015.
3. Hvem kan få prisen
Karl Evangs pris skal gis til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats
for å fremme


folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne



rettssikkerhet og sikkerhet innen barnevern og/eller helse- og sosialtjenesten



opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse-, sosial- og/eller
barnevernpolitiske spørsmål.

Det skal også legges betydelig vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som er
ekstraordinær i forhold til hva som forventes av denne personen eller organisasjonen.
Personer eller organisasjoner som søker om prisen trenger ikke ha tilhørighet innen barnevern,
helse- eller sosialtjenesten. Det legges vekt på at innsatsen er tidsaktuell, men innsats over tid kan
også vurderes.
Prisen kan tildeles kandidater etter søknad fra vedkommende selv eller andre, eventuelt med
anbefaling fra foreninger, grupper eller enkeltpersoner.
4. Bedømmelseskomité – dens sammensetning og arbeid
Prisen skal deles ut av en komité som oppnevnes av Helsedirektoratet for fire år av gangen.
Komitémedlemmer kan gjenoppnevnes. Komiteen skal bestå av fire eller fem medlemmer.

Helsedirektoratet bestemmer hvilket komitémedlem som skal være komiteens leder. For øvrig skal
ett av medlemmene ha tilknytning til Helsedirektoratet, og fungere som komiteens sekretariat.
Komiteens sammensetning skal være slik at både helsetjenesten, sosialtjenesten og allmennheten er
representert.
Dersom et medlem må fratre i løpet av perioden, oppnevner direktøren nytt medlem på bakgrunn av
komiteens innstilling.
Bedømmelseskomiteen skal legge opp sitt arbeid slik at prisen kan deles ut rundt Karl Evangs
fødselsdag 19. oktober. Aktuelle kandidater vurderes av komiteen på bakgrunn av skriftlig innsendte
søknader.
Komiteen kan på selvstendig grunnlag foreslå kandidater. I så fall skal komiteen skriftlig begrunne sitt
valg av kandidat.
Komiteen innstiller årets prisvinner. Innstillingen kan være enstemmig eller støttet av et flertall av
komiteens medlemmer etter avstemming. Ved stemmelikhet har komitélederen
dobbeltstemme. Komiteens innstilling skal av komiteens sekretær snarest mulig legges fram for
direktør for Helsedirektoratet for endelig godkjenning/bekreftelse. I de tilfeller der direktøren av
tungtveiende grunner ikke finner grunn til å kunne støtte innstillingen kan komiteen enten innstille
en av de gjenværende kandidatene som prisvinner, selv fremsette et skriftlig begrunnet forslag om
prisvinner, eller foreslå at prisen ikke deles ut det året. Etter at direktøren har bekreftet innstillingen
skal komiteens leder underrette prisvinneren uten opphold.
5. Reiseutgifter, offentlighet, pressemelding mm
Helsedirektoratet dekker etter statens satser nødvendige utgifter for reise og eventuelt opphold for
prisvinner og dennes ledsager, samt for komiteens medlemmer i forbindelse med prisutdelingen.
Prisvinnerens navn skal holdes skjult for offentligheten til den dagen prisen overrekkes.
Helsedirektoratet utarbeider pressemelding om prisvinneren og dennes arbeid og besørger
utsendelse til relevant fag- og dagspresse. Eventuelt kan offentligheten underrettes på annen høvelig
måte. Dersom det sendes ut pressemelding før prisen deles ut, må det oppgis en sperrefrist for
offentliggjøring som tidligst er samme dag som prisen deles ut. Prisvinneren skal i så fall orienteres
om dette.

