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1. Formål
Trygg bruk-prisen er opprettet av Medietilsynet Trygg bruk. Prisen skal fremheve og hedre
aktører som har vist vilje og evne til å skape gode og trygge omgivelser for barn og unge på
nettet. Prisen skal bidra til å inspirere andre til innsats for å bedre barn og unges opplevelser
knyttet til bruk av digitale medier.
2. Kriterier
Prisen tildeles en eller flere personer, organisasjoner eller virksomheter som har jobbet for at
barn og unge i Norge skal ha en trygg og god digital hverdag, eller som har vist eksemplarisk
praksis til inspirasjon og til etterfølgelse.
3. Prisen
Utmerkelsen består av en pengepremie på 25.000 kroner og et diplom (utmerkelse) som
også kan benyttes i digital versjon på internett.
Hvis prisen tildeles en organisasjon skal beløpet benyttes til å styrke organisasjonens videre
arbeid med trygg bruk av digitale medier for barn og unge.
Hvis prisen tildeles en person eller flere personer skal beløpet benyttes til å styrke og
motivere personenes videre engasjement for å trygge barn og unges digitale hverdag.
Herunder vurderer prisvinner, organisasjonen eller personen, selv hvordan pengene best
benyttes.
4. Nominasjon og utpeking av prisvinner
Prisvinneren utpekes av en jury oppnevnt av Medietilsynet Trygg Bruk. Juryen treffer sitt valg
av prisvinner på fritt grunnlag.
Juryen skal skriftlig begrunne sitt valg av prisvinner.
Kandidater vil nomineres i en åpen nominasjonsprosess. Muligheten til å foreslå kandidater
til prisen vil bli kunngjort innen 1.desember hvert kalenderår. Nominasjonsrunden vil være
åpen fra 1. desember til 15. januar.
Prisen kan tildeles kandidater etter nominasjon fra personen selv eller andre, med
begrunnelse.

5. Jury
Juryen oppnevnes av Medietilsynet Trygg bruk. Juryen ledes av en representant fra
Medietilsynet. Juryen skal gjenspeile en variasjon med tanke på kunnskap om barn, digitale
trender, forskning og innovasjon.
6. Utdeling
Trygg bruk-prisen utdeles årlig i forbindelse med den internasjonale Safer Internet Day som
markeres hvert år den andre uken i februar. Prisen gjelder for foregående kalenderår.
7. Endringer
Medietilsynets Trygg bruk kan endre statuttene eller kriteriene for tildeling av Trygg brukprisen fram til kunngjøring av at nominasjonsrunden er åpnet i desember måned hvert år.
Informasjon om eventuelle endringer i statutter eller kriterier blir kunngjort på Medietilsynet
Trygg Bruks nettsider, www.tryggbruk.no.

