
Larvik kommunes honnørpriser  

Retningslinjer for Larvik kommunes Kulturpris 

Vedtatt av Larvik kommunestyre 04.04.2018, sak 067/18. 

 

 
1.  

a) Kulturprisen  deles ut til en mottaker som har gjort en verdifull frivillig innsats 
for kulturlivet i kommunen. 

 
b) Kulturprisen «Ung utøver»  deles ut til ung aktiv kulturutøver innen 

foreningslivet i  kommunen.   
 

2. Kostnadsrammen for Kulturprisene settes samlet til inntil kr 30.000. Dette skal 
inkludere en kunstgjenstand og plakett/diplom til frivillig, samt et stipend og diplom 
til ung kulturutøver.  
 
 

3. Leder av politisk komité (Kultur- og oppvekstkomiteen) oppnevner en jury til å utrede 
og beslutte tildeling av prisen. Juryen består av: 

a) Leder av Kulturrådet i Larvik 
b) Leder av Samarbeidsutvalget for Kulturvern i Larvik kommune 
c) En representant for administrasjonen i Larvik kommune 
d) To politiske representanter fra komiteen. Juryleder oppnevnes av leder av 

komiteen. Ved stemmelikhet har juryleder dobbeltstemme. 
  
 

4. Juryens og komiteens arbeid: 

 Jury har oppstartsmøte innen utgangen av februar. 

 Juryen bestiller en sak i ØP og sørger for aktiv bruk av sosiale medier, lager 
mediestrategi og kunngjør forslagsfrist samtidig. 

 Fristen for å sende inn forslag på nominerte er 1 mai, fristen er endelig for 
alle.  

 Juryen samler informasjon om alle nominerte kandidater, gjennomgår og 
lager en innstilling på inntil 5 kandidater til komiteemøte i mai. I dette møtet 
kan ikke komiteen fremme nye kandidater, kun komme med bemerkninger til 
inntillingen. 

 Juryen har prioriteringsmøte om endelig innstilling  til 1 kandidat før 
sommeren, denne  legges frem i augustmøtet. 

 Endelig  innstilling behandles som en egen lukket sak i komitémøtet i 
august/september. Komiteen offentliggjør deretter prisvinner og forestår 
utdelingen av prisen. 
 

5. Larvik kommunes honnørpriser (kulturprisen, idrettsprisen, byggeskikkprisen og 
bevaringsprisen) deles ut ved et felles arrangement om høsten. Kommunen er ikke 
pliktig til å dele ut prisen hvert år. 



 
 
Vurderingskriterier for Larvik kommunes kulturpris 
 

 
Følgende kriterier legges til grunn for vurdering og tildeling av kulturpris 
 

 Kulturpris  - Honnør til mottaker for verdifull frivillig innsats i kulturlivet 
-varighet - innsats i kulturlivet over tid  

  -mangfold -  innsats innen flere områder av kulturlivet 
- kvalitet - Fremmeav /utøvelse av kultur av høy kvalitet 

 
 

 Ung kulturutøver : 
-Ung engasjert utøver som motiverer innen det frivillige kulturfeltet innen for 
eksempel dans, teater, musikk, visuell kunst, ungdomsarbeid organisasjonsliv. 
-Utøveren kan ha utmerket seg som motivator for andre, bidrar til godt miljø i 
sin organisasjon og på sitt felt og legger ned en ekstra innsats uttover det som 
kan forventes. 
 


