
STATUTTER FOR KULTUR, IDRETT OG FRITIDS PRISER OG STIPENDER 

(Vedtatt av hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 1. februar 2017) 

 

1. Det skal årlig deles ut kommunal Ærespris, Idrettspris, Kulturpris, Barne- og 

ungdomspris, Inkluderingspris, samt stipender. Kommunens priser kan tildeles 

personer/grupper/ foreninger som har gjort en markant innsats til beste for kommunens 

innbyggere og tilreisende innenfor hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og 

stedsutviklings ansvarsområder, og/eller har bidratt til å markedsføre Sandefjord som 

kulturkommune. Prismottakerne må være hjemmehørende i Sandefjord. 

 

2. Sandefjord kommunes ærespris tildeles på bakgrunn av mangeårig markant innsats 

innenfor Hovedutvalget for kultur, idrett og fritids ansvarsområder. Prisen kan ikke 

deles i flere deler eller gis til personer som tidligere har mottatt en annen av 

kommunens priser med tilnærmet lik begrunnelse. Prisen settes til kr. 10 000,- og et 

kunstverk. De nominerte offentliggjøres ikke. 

 

3. Sandefjord kommunes idrettspris tildeles på bakgrunn av markant innsats i 

kommunens idrettsliv gjeldende år. Prisen kan deles, men ikke i flere enn to deler. 

Prisen settes til kr. 10 000,- og et kunstverk, og tildeles etter nominasjon. 

 

4. Sandefjord kommunes kulturpris tildeles på bakgrunn av markant innsats i 

kommunens kulturliv gjeldende år. Prisen kan deles, men ikke i flere enn to deler. 

Prisen settes til kr. 10 000,- og et kunstverk, og tildeles etter nominasjon. 

 

5. Sandefjord kommunes barne- og ungdomspris tildeles på bakgrunn av markant 

innsats for barn og unge i kommunens foreningsliv gjeldende år. Prismottaker skal 

primært være innenfor gruppen barn og unge. Prisen kan deles, men ikke i flere enn to 

deler. Prisen settes til kr. 10 000,- og et kunstverk, og tildeles etter nominasjon. 

 

6. Sandefjord kommunes inkluderingspris tildeles for aktiv innsats i å fremme 

inkludering og likestilling av innbyggere med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet i 

Sandefjord kommune. Inkluderingsprisen skal motivere til bedre inkludering i tråd 

med kommunens visjon «Sammen framover». Prisen kan tildeles enkeltpersoner, 

private og offentlige virksomheter, samt frivillige lag og organisasjoner med 

tilhørighet til Sandefjord kommune. Prisen settes til kr. 10 000 og et kunstverk, og 

tildeles etter nominasjon. 

 

7. Sandefjord kommunes kulturstipend tildeles enkeltpersoner hjemmehørende i 

Sandefjord kommune som er under utdannelse/eller som perfeksjonerer seg innenfor 

Hovedutvalget for kultur, idrett og fritids ansvarsområder (idrett, ungdomsarbeid, 

sang, musikk, dans, teater, bildende kunst, og annet kulturarbeid). Stipendet er på kr. 

10.000,- og tildeles inntil 5 stipendmottakere etter søknad. 

 

8. Pris- og stipendkomiteen behandler innkomne forslag og søknader, og tildeler priser 

og stipendier etter nevnte kriterier. Komiteen består av leder og nestleder fra 

Hovedutvalget for kultur, idrett og fritid, samt én valgt representant fra hovedutvalget. 

Pris- og stipendkomiteens medlemmer kan fritt foreslå kandidater til de ulike prisene 

uavhengig av innkomne forslag.  

 



9. Alle forslag til kandidater til kommunens priser skal fremmes skriftlig, og fristen for 

innsending av forslag samt søknad til stipendier er 15. november. Fristen bekjentgjøres 

i lokalavisen, internett, samt med brev til lag og foreninger. 

 

10. Sandefjord kommunes priser deles ut i forbindelse med et arrangement i Hjertnes 

kulturhus og finner sted i perioden januar/februar hvert år. Sandefjord kommunes 

priser består av et fast beløp ledsaget av et kunstverk, kort og blomster.  

 

11. Sandefjord kommunes kulturstipender deles ut ved et lunsjarrangement i romjulen 

hvert år. Stipendene ledsages av kort og blomster. 
 


