
 
 

Arbetsordning 

Tävling om titel som Europeisk kulturhuvudstad 2026 i Finland. 

 

Med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU av den 16 april 2014 

om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–

2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG (nedan kallat beslutet) utfärdar Europa-, 

kultur- och idrottsminister Sampo Terho härmed denna arbetsordning för tävlingen om titeln 

Europeisk kulturhuvudstad 2026 i Finland. 

 

 

Artikel 1 

Inledande bestämmelser 

 

1. Denna arbetsordning fastställer bestämmelserna för tävlingsarrangemangen för titeln 

Europeisk kulturhuvudstad 2026 i Finland och särskilt sammansättningen, 

medlemskapet och verksamheten i den expertjury som inrättats för urvalsförfarandet 

(nedan kallad juryn). 

2. Juryn ska enas om en slutlista över kandidatstäder och, efter det slutliga urvalsmötet, 

rekommendera en stad för titeln Europeisk kulturhuvudstad, utom i den händelse att 

ingen stad anses ha uppfyllt alla kriterier.  

3. Det organ som ansvarar för att organisera och leda tävlingen (nedan kallad den 

förvaltande myndigheten) är undervisnings- och kulturministeriet. 

 

 

Artikel 2 

Juryns sammansättning 

 

1. Juryn ska ha 12 medlemmar. EU-institutionerna och EU-organen utser tio medlemmar 

– Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen ska vart och ett välja tre 

medlemmar och Regionkommittén ska välja en medlem i juryn. Finlands kulturminister 

ska utse två medlemmar i enlighet med den förvaltande myndighetens förfarande och i 

samråd med Europeiska kommissionen. 

 

2. Juryn ska ledas av en ordförande, som ska ställföreträdas av en vice ordförande i hans 

eller hennes frånvaro. Ordföranden måste vara en av de medlemmar som utsetts av EU-

institutionerna och EU-organen.  

 



3. Ordföranden och vice ordföranden ska utses av jurymedlemmarna i inledningen av 

mötet om det preliminära urvalet, helst i samstämmighet. 

 

4. Om ingen samstämmighet finns kan en omröstning arrangeras. Ordföranden och vice 

ordföranden ska väljas i en hemlig omröstning. Röstblanketter ska tillhandahållas av 

den förvaltande myndigheten, som ska leda och övervaka omröstningen. Ordföranden 

och vice ordföranden ska vara de kandidater som mottar rösterna från en majoritet av 

juryns medlemmar som är närvarande.  

 

5. Om ingen kandidat får röster från en majoritet av juryns medlemmar i den första 

omröstningsrundan, ska en andra runda genomföras mellan de två främsta kandidaterna. 

 

 

Artikel 3 

Juryns medlemskap 

 

1. Juryns medlemmar kan inte ersättas av suppleanter utom i de fall som avses i punkt 4 

nedan. 

2. Juryns medlemmar ska vara unionsmedborgare. Som medlemmar i juryn ska de arbeta 

självständigt, personligen och inte på någon organisations vägnar. De ska ha stor 

erfarenhet och kompetens inom kultursektorn, inom kulturutveckling av städer eller 

inom organisationer i samband med ett Europeiskt kulturhuvudstadsår eller ett 

internationellt kulturellt evenemang med liknande inriktning och omfattning. De ska 

också kunna ägna ett lämpligt antal arbetsdagar åt juryn. Anställda på den förvaltande 

myndigheten kan inte vara medlemmar i juryn. 

3. Juryns medlemmar ska underteckna en försäkran på heder och samvete att de inte har 

någon faktisk eller potentiell intressekonflikt gentemot någon av de kandidatstäder som 

har ansökt om titeln Europeisk kulturhuvudstad före både mötet om det preliminära 

urvalet och mötet om det slutliga urvalet. Förvaltningsmyndigheten ska lagra 

originalförsäkran från varje jurymedlem.  

4. Jurymedlemmarna ansvarar för att meddela förändringar i deras yrkesmässiga eller 

privata arbetsuppgifter som kan ge upphov till verklig eller potentiell intressekonflikt 

avseende en viss kandidatstad. I händelse av en sådan förklaring av en medlem eller om 

en sådan intressekonflikt uppstår, ska den medlemmen avgå och den berörda 

unionsinstitutionen eller unionsorganet eller medlemsstaten ska ersätta den medlemmen 

för återstoden av mandatet i enlighet med det relevanta förfarandet. 

5. För urvalsprocessens skull löper medlemskapet för juryns ledamöter utsedda av 

Finlands kulturminister ut 

a. när arbetet med urvalsförfarandet är slutfört, 

b. vid uppsägning av medlemskap, 

c. vid medlemskapets avslutande, 

d. vid medlemmens död. 

 

6. Ministern får säga upp tillsättningen av en medlem av den jury han/hon har utsett om 



a. den medlemmen underlåter att delta i första omgången av tävlingen utan en 

tillfredsställande skriftlig förklaring,  

b. den medlemmen överträder de sekretesskrav som anges i artikel 4 i dessa 

bestämmelser, 

c. den medlemmen inte avgår om en intressekonflikt uppstår. I ett sådant fall kan 

ministern, om han/hon anser det lämpligt, utse en ersättare.  

 

Artikel 4 

Juryns möten 

 

1. Juryns möten ska sammankallas av den förvaltande myndigheten. Skriftliga 

inbjudningar att delta i den första urvalsrundan ska sändas till företrädare för de städer 

som har svarat på inbjudan att lämna ansökningar (nedan kallad inbjudan) genom att 

skicka en ansökan inom den tidsfrist som anges i inbjudan. De städer som sätts upp på 

juryns slutlista kommer att uppmanas att delta i det slutliga urvalet genom en inbjudan 

att lämna in kompletterande och reviderade ansökningar.  

2. Den förvaltande myndigheten ska tillhandahålla allt tekniskt och logistiskt stöd som 

behövs för juryns arbete under mötena. 

3. Juryns möten ska inte vara öppna för allmänheten. Företrädare för den förvaltande 

myndigheten och Europeiska kommissionen har rätt att delta i juryns möten som 

observatörer. Andra personer kan inbjudas att delta om alla medlemmar i juryn som är 

närvarande samtycker till detta. 

4. Ordföranden för juryn eller, i hans eller hennes frånvaro, vice ordföranden, ska leda 

mötet och vara ansvarig för förfarandet. 

5. Omröstningar i juryn ska inte vara hemliga. Röstarna ska ges muntligt.   

6. Juryns medlemmar får inte avslöja förhållanden som rör enskilda ansökningar och 

rekommendationer från juryn avseende städers kandidatur före det slutliga urvalet. 

Ordföranden eller, i hans eller hennes frånvaro, vice ordföranden, kan emellertid svara 

på muntliga frågor från kandidatstäderna efter mötet om det preliminära urvalet. 

7. Juryns arbetsspråk kommer att vara engelska. 

8. Efter varje jurymöte ska en rapport utarbetas på engelska av en föredragande som utsetts 

bland juryns medlemmar och som alla jurymedlemmar samtycker till.  

 

Artikel 5 

Preliminärt urval 

 

1. Den förvaltande myndigheten ska skicka de ansökningar som mottagits från 

kandidatstäderna till samtliga jurymedlemmar och Europeiska kommissionen.  

2. Den förvaltande myndigheten ska uppmana kandidatstäderna att skicka en delegation 

till ett möte om preliminärt urval för en utfrågning. Städerna får själva bestämma vem 



de ska sända för att presentera sin kandidatur, förutsatt att delegationen är begränsad till 

högst tio personer. Städerna får tar med sig en egen tekniker. I detta fall räknas inte 

teknikern som medlem av delegationen, förutsatt att han eller hon inte uttalar sig under 

utfrågningen.  

3. Mötet för preliminärt urval ska äga rum några veckor efter det att tidsfristen för 

inlämning av ansökningar har fastställts.  

4. Utfrågningen ska omfatta 

a. en muntlig presentation av varje kandidatstad, med en översikt över deras 

kandidatur, med en tidsgräns på 30 minuter, 

b. en fråge-/svarssession mellan juryn och respektive kandidatstad, med en 

tidsgräns på 60 minuter. 

5. Språken för utfrågningen ska vara engelska. 

6. Inga besök av juryn till kandidatstäderna är tillåtna före mötet om det preliminära 

urvalet. 

7. Juryn ska bedöma kandidatstäderna på grundval av deras ansökningar och utfrågningar 

i ljuset av de mål och kriterier som har fastställts i beslutet. 

8. Efter utfrågningarna ska juryn diskutera respektive stads kvaliteter och enas om en 

slutlista över kandidatstäder som ska uppmanas att revidera och komplettera sin ansökan 

under urvalsfasen. Juryn bör bara föreslå städer som den anser har en verklig chans att 

bli rekommenderade vid den slutliga urvalsetappen. 

9. Juryn bör försöka enas om vilka städer den ska välja preliminärt. Om samstämmighet 

inte kan nås ska beslutet om upprättande av en slutlista över preliminärt utvalda städer 

fattas genom omröstning. För varje kandidatstad ska varje jurymedlem rösta för eller 

emot dess placering på slutlistan. Beslutet om huruvida en stad ska föras upp på 

slutlistan ska fattas med enkel majoritet av de närvarande jurymedlemmarna. Vid lika 

antal röster avger ordföranden, eller vid hans eller hennes frånvaro, vice ordföranden, 

den avgörande rösten.  

10. Juryn som helhet ska godkänna det slutliga beslutet. 

11. Den slutlista som upprättas av juryn kommer att offentliggöras genom ett 

pressmeddelande efter mötet om det preliminära urvalet. 

12. Juryn ska utarbeta en rapport som innehåller en allmän bedömning av alla ansökningar, 

slutlistan över kandidatstäder som ska beaktas ytterligare samt rekommendationer till 

dessa städer.  

13. Juryn ska i lägga fram sin rapport till den förvaltande myndigheten och Europeiska 

kommissionen senast 21 arbetsdagar efter mötet om det preliminära urvalet. 

14. Kulturministeriet ska formellt godkänna slutlistan grundat på juryns rapport. 

15. Europeiska kommissionen och den förvaltande myndigheten ska båda offentliggöra 

juryns rapport på sina respektive webbplatser.  



16. Den förvaltande myndigheten ska skicka en skrivelse till alla kandidatstäder på 

slutlistan och uppmana dem att komplettera och revidera sina ansökningar och ange 

tidsfristen för inlämningen av dessa ansökningar. 

 

 

Artikel 6 

Slutligt urval 

 

1. Kandidatstäderna på slutlistan ska komplettera och revidera sina ansökningar i syfte att 

uppfylla kriterierna i beslutet samt ta hänsyn till de rekommendationer som juryn gjorde 

i sin rapport om det preliminära urvalet. 

2. Den förvaltande myndigheten ska skicka de kompletterade och reviderade ansökningar 

som mottagits från de preliminärt utvalda städerna till samtliga jurymedlemmar och 

Europeiska kommissionen. 

3. Om juryn önskar besöka de preliminärt utvalda städerna, ska besöken ske efter 

tidsfristen för inlämning av de kompletterade och reviderade ansökningarna och före 

mötet om det slutliga urvalet. Två–fyra jurymedlemmar kommer att delegeras för att 

företräda hela juryn under besöken. Minst en medlem av delegationen ska vara en 

jurymedlem som utsetts av en EU-institution eller ett EU-organ. Likabehandling mellan 

alla preliminärt utvalda städer måste säkerställas, vilket innebär att alla preliminärt 

utvalda städer måste besökas av företrädarna i det här fallet. Inga enskilda inbjudningar 

från de berörda städerna kan godtas. Besöken ska arrangeras av de berörda städerna 

tillsammans med den förvaltande myndigheten. Besöket i varje stad bör vara ungefär en 

dag. 

4. Den förvaltande myndigheten ska uppmana städerna att skicka en delegation till mötet 

om det slutliga urvalet för en utfrågning. Städerna får själva bestämma vem de ska sända 

för att presentera sin kandidatur, förutsatt att delegationen är begränsad till högst tio 

personer. Städerna får tar med sig en egen tekniker. I detta fall räknas inte teknikern 

som medlem av delegationen, förutsatt att han eller hon inte uttalar sig under 

utfrågningen.  

5. Mötet om det slutliga urvalet ska äga rum senast nio månader efter mötet om det 

preliminära urvalet. Om så krävs kan den förvaltande myndigheten, i samråd med 

kommissionen, förlänga tidsfristen med en rimlig tidsperiod. 

6. Utfrågningen ska omfatta 

a. en muntlig presentation av varje kandidatstad, med den mest precisa och 

uppdaterade översikten över deras kandidatur, med en tidsgräns på 45 minuter, 

b. en fråge-/svarssession mellan juryn och respektive kandidatstad, med en 

tidsgräns på 90 minuter. 

7. Språken för utfrågningen ska vara och engelska.  

8. Juryn ska bedöma kandidatstäderna på slutlistan på grundval av de reviderade 

ansökningarna och utfrågningen i ljuset av de mål och kriterier som har fastställts i 

beslutet. 



9. Juryn ska försöka rekommendera en stad för titeln genom samstämmighet. Om 

samstämmighet inte kan nås ska beslutet om denna stad fattas på grundval av en 

omröstning med enkel majoritet av juryns närvarande medlemmar. Varje jurymedlem 

har en röst och röstar på en stad. Om ingen preliminärt utvald stad erhåller den 

nödvändiga majoriteten av rösterna i första rundan, ska en andra omröstningsrunda äga 

rum. De två kandidatstäderna med det högsta antalet röster från de närvarande 

jurymedlemmarna, och samma antal röster, ska gå vidare till denna andra 

omröstningsrunda. För att ett beslut ska antas i den andra omröstningsrundan måste det 

ha stöd av en majoritet av juryns närvarande medlemmar. 

10. Vid behov av en tredje omröstningsrunda kommer staden med det lägsta antalet röster 

att uteslutas. I händelse av lika antal röster mellan två eller flera kandidatstäder för 

staden med det lägsta antalet röster, ska ordföranden för juryn eller, vid hans eller 

hennes frånvaro, vice ordföranden, avge den avgörande rösten om vilken stad som ska 

uteslutas före den tredje omröstningsrundan. 

11. Om, efter en tredje runda, ingen stad har fått en majoritet av rösterna, kommer 

ytterligare rundor att följa förfarandet som angetts ovan. 

12. Om ingen av kandidatstäderna uppfyller alla kriterier kan juryn rekommendera att inte 

tilldela titeln.  

13. Juryn som helhet ska godkänna det slutliga beslutet. 

14. Juryns urval ska offentliggöras genom ett pressmeddelande efter mötet om det slutliga 

urvalet. 

15. Juryn ska utfärda en allmän bedömningsrapport om ansökningarna från samtliga städer 

på slutlistan och en vederbörligen motiverad rekommendation för nomineringen av en 

stad som Europeisk kulturhuvudstad. Rapporten ska innehålla rekommendationer till 

den utvalda staden om de framsteg som ska göras fram till kulturhuvudstadsåret, om 

den formellt utses till Europeisk kulturhuvudstad. Den ska också nämna de frågor som 

juryn ska ta upp under det första övervakningsmötet.  

16. Juryn ska i lägga fram sin rapport till den förvaltande myndigheten och Europeiska 

kommissionen senast 21 arbetsdagar efter mötet om det slutliga urvalet. Europeiska 

kommissionen och den förvaltande myndigheten ska båda offentliggöra juryns 

urvalsrapport på sina respektive webbplatser. 

17. Kulturministeriet ska utse en stad till Europeisk kulturhuvudstad, grundat på 

rekommendationen i juryns urvalsrapport, och ska underrätta Europaparlamentet, rådet, 

kommissionen och Regionkommittén om detta val.  

 

Artikel 7 

Slutbestämmelser 

 

1. Varje jurymedlem som har utsetts av Finlands kulturminister har rätt till ersättning för 

rese- och boendekostnader i samband med utförandet av en jurymedlems arbete enligt 

nationell relevant lagstiftning och andra förordningar, samt ett dagtraktamente och en 



avgift för sitt arbete. De kostnader som uppstår i samband med deltagande i mötena för 

de jurymedlemmar som utses av EU-institutioner och EU-organ kommer att täckas av 

Europeiska kommissionen. 

2. Denna arbetsordning ska träda i kraft den dag den undertecknas av Europa-, kultur- och 

idrottsministern. 


