
 

Kristiansand kommunes frivillighetspris 

Reglement 

 

§ 1 Formål 

Formålet med utvalget er å tildele frivillighetsprisene i  

Kristiansand kommune. Kommunelovens §5-1 d bestemmer  

at bystyret selv kan opprette utvalg for kommunale formål. 

§ 2 Valg og sammensetning 

Utvalget for frivillighetsprisen skal bestå av til sammen fire folkevalgte, 1 fra hvert av 

følgende utvalg: kulturutvalget, helseutvalget, oppvekstutvalget, by og 

stedsutviklingsutvalget. Disse utvalgene foreslår (nominerer) kandidater, og oversender 

forslagene til valg- og honorarutvalget, som innstiller til bystyret. 

§ 3 Arbeids- og ansvarsområde 

Utvalget for frivillighetsprisen skal tildele frivillighetsprisene i Kristiansand kommune. 

Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Kristiansand, som 

har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte 

innbygger og lokalsamfunnet. lnnsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et 

tidsavgrenset prosjekt. 

Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjons form, tematikk, 

alder og kultur, skaI over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. 

Frivillighetsprisene består av et diplom og et pengebeløp. Prisen tildeles samme 

person/organisasjon bare en gang. 

Prisen overrekkes i forbindelse med den lnternasjonale Frivillighetsdagen 5. desember 

eller på et annet velegnet tidspunkt. 

§ 4 Generelle saks behandlingsregler 

Kristiansand kommunes saksbehandlingsreglement gir nærmere regler for 

saksbehandlingen i utvalget. 

§5 Rutine for nominering og valg av kandidater  

Alle kan sende inn begrunnede forslag til kandidater til frivillighetsprisen. Forslag sendes 

Kristiansand kommune innen 15. juni. lnnbydelse til å komme med forslag vil bli 

kunngjort på www.kristiansand.kommune.no. 

Blant innkomne forslag på kandidater vil utvalget for frivillighetsprisen velge ut en 

prisvinner for organisasjoner og en for enkeltpersoner. Utvalget har også anledning til å 

velge blant egne kandidater. Alle forslag blir automatisk også videresendt til en 

fylkeskommunal jury og kan dermed bli nominert til en nasjonal frivillighetspris. 

§ 6 Gyldighet/endring  

Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre 23.10.19 og trer i kraft fra denne 

dato. Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret. Reglementet skal 

gjennomgås innen 31. desember året etter at bystyret er konstituert. Kulturutvalget skal 

avgi uttalelse til eventuelle endringsforslag. 
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