
 

STATUTTER FOR 
 

SARPSBORG KOMMUNES KULTURPRIS 
 
Vedtatt av Sarpsborg bystyre i møte 12.10.2017 i sak 96/17. 
 
1. Sarpsborg kommune kan hvert år dele ut en kulturpris, som består av et pengebeløp på kr 
10.000 og en kunstgjenstand med påskriften «Sarpsborg kommunes kulturpris», samt 
årstallet og navnet på vinneren. Prisgjenstanden følges også av et diplom med samme tekst 
samt begrunnelsen for tildelingen. 
 
2. Formålet med kulturprisen er å hedre en enkeltperson, en gruppe eller en organisasjon 
som har utmerket seg med en betydelig innsats i byens kulturliv. 
Kulturprisen skal være en takk og en anerkjennelse til personer og organisasjoner som 
har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Sarpsborg kommune. 
Kulturprisen skal også hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen, gi bedre vilkår og tjene 
som inspirasjon for personer eller organisasjoner som arbeider innen kulturlivet i 
kommunen. 
 
3. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner med tilhørighet til Sarpsborg kommune eller 
organisasjoner hjemmehørende i Sarpsborg kommune som har vist vedvarende evne og vilje 
til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. 
Prisen kan normalt ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som finansierer sitt 
arbeid ved offentlige midler, heller ikke til personer i offentlig tjeneste. Dette er ikke til hinder 
for at offentlige ansatte kan tildeles prisen for innsats for kulturlivet som gjøres utenom 
arbeidet. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli tildelt 
kulturprisen. 

 
4. Muligheten for å fremme forslag til kandidater til kulturprisen kunngjøres i lokalpressen og 

på kommunens internettsider. Innmeldingsfrist for kandidater til Sarpsborg kommunes 
kulturpris er 1. desember. Forslag til kandidater kan fremmes av alle. Forslagene skal 
være begrunnet. 

 
5. Kulturprisen tildeles av en jury, sammensatt slik:  
- Leder av utvalg for kultur og oppvekst (leder av juryen)  
- Nestleder av utvalg for kultur oppvekst (nestleder av juryen)  
- Medlem av utvalg for kultur og oppvekst fra opposisjonen  
- Medlem oppnevnt av Sarpsborg kulturråd 
- Medlem oppnevnt av Sarpsborg musikkråd 
- Medlem oppnevnt av Sarpsborg idrettsråd 
- Medlem oppnevnt av ungdommens bystyre (ordfører i UB)  
 
Enhetsleder kultur er sekretær for juryen.  
 
6. Juryen fatter vedtak om årets kulturpris. Juryen kan også vurdere andre kandidater 
enn de som er foreslått innen fristens utløp. Vedtaket kan ikke overprøves eller kreves 
ytterligere begrunnet.  
  
7. Overrekkelsen av Kulturprisen gjøres av ordføreren ved et årlig fastsatt arrangement. 

 
 


