
  

 Retningslinjer for Birkenes kommunes kulturpriser: 

  

 

Vedtatt 15.04.97 m/endringer 10.03.98, sak 013/98 og endringer sak 020/17  

 

Kulturprisen: 

 

1. Birkenes kommune deler hvert år ut en kulturpris. Det kan gjøres unntak fra dette 

hvis det et år ikke er aktuelle kandidater. 

 

2. Formålet med utdelingen er å stimulere kulturlivet i Birkenes ved å gi honnør for 

fremragende innsats innenfor rammen av det utvidete kulturbegrep. Prisen går til 

mennesker som over mange år har vist  engasjement og dugnadsinnsats langt utover 

det vanlige og derved  bidratt til at Birkenes  har blitt en god kommune å bo i. Prisen 

kan også tildeles personer  som  har markedsført Birkenes på en positiv måte via 

gode prestasjoner innen det utvidete kulturbegrep.  

 

3. Prisen kan kun tildeles enkeltpersoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i 

Birkenes. Prisen deles ut til personer som over tid har gjort fortjenestefull innsats for 

kultur- og organisasjonslivet i Birkenes. 

 

4. Kulturprisen består av diplom og et kunstverk Det påsettes en metallplate på 

kunstverket med inskripsjon : Kulturprisvinner + årstall + Birkenes kommune 

 

5. En egen komite vurderer de innkomne forslag og legger fram en innstilling for 

 Tjenesteutvalget. Utvalget vedtar  hvem som skal tildeles prisen. 

 Komiteen/utvalget  kan også komme med egne forslag på kandidater. 

 

6. Prisen deles ut og offentliggjøres ved en passende  anledning, fortrinnsvis ved den 

årlige 17.maifesten. (evt. Kulturfest) 

 

 

 

Ungbirken: 

 

1. Birkenes kommune deler hvert år ut Ungbirken. Det kan gjøres unntak fra dette hvis 

det ikke er aktuelle kandidater. 

 

2. Ungbirken skal være kommunens heder til ungdom under 25 år som fremmer 

kulturlivet i kommunen på en positiv måte og/eller markerer kommunen positivt 

utad. Prisen kan i spesielle tilfeller også deles ut på andre områder enn kultur.  

 

3. Prisen kan utdeles både til enkeltpersoner, grupper og lag. 



 

4. Prisen består av diplom og blomst og gavesjekk på kr 5000. Hvis det et år blir valgt 

å dele ut flere enn en Ungbirk må beløpet deles. 

 

    Forøvrig gjelder punkt 5 og 6 som for kulturprisen 

 

 

    

 

 Kulturblomsten: 

 

1. Birkenes kommune deler hvert år ut Kulturblomsten. Det kan gjøres unntak fra dette 

hvis det ikke er aktuelle kandidater. 

 

2. Kulturblomsten er en heder til personer eller lag/organisasjoner som ved 

enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement langt utover det vanlige. 

Mottakeren bør ha framstått som spesielt skapende eller på annen måte ha bidratt til 

større forståelse for kulturell utvikling. 

 

3. Prisen består av diplom, kunst, keramikk  e.l. og blomst. 

 

Forøvrig gjelder punkt 5 og 6 som for kulturprisen. 

 

 

 
 


