
ÅFJORD KOMMUNES FRIVILLIGPRIS
VEDTATTE RETNINGSLINJER

(KOMMUNESTYRET 10.05.2012)

Åfjord kommune ønsker å fokusere på verdien av frivillig innsats i lokalsamfunnet. Dette 
gjøres ved å dele ut en årlig frivilligpris.

Formål:
Frivilligprisen skal hedre nettopp det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, og skal 
skape videre engasjement rundt frivillig arbeid. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi 
gjennom å løfte fram gode eksempler på frivillig innsats. Prisen skal styrke samarbeidet 
mellom kommunen, organisasjonslivet og den frivillige sektor for øvrig. Prisen skal;
- Stimulere til videre innsats.
- Være en påskjønnelse for godt frivillig arbeid.
- Peke på gode eksempler når det gjelder aktiv frivillig innsats i Åfjord kommune.

Mottakere:
Prisen skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en 
bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg over tid. Som gjennom sine ideer og virke 
har bidratt til økt trivsel og bedre livskvalitet for andre, og som med sitt pågangsmot har 
medvirket til et mer åpent og aktivt samfunn.

Oppdeling:
Det er mulighet for å dele ut en frivilligpris hvert år. Dersom flere kandidater blir vurdert likt, 
kan formannskapet unntaksvis dele prisen mellom dem.

Kunngjøring:
Frivilligprisen kunngjøres med anmodning om forslag, gjennom oppslag, avisannonse og på 
kommunens hjemmeside. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer og 
opplysninger om rimelig frist for framlegg av forslag.

Tildeling:
Kommunens formannskap avgjør hvem som eventuelt skal motta frivilligprisen. Tildelingen 
skjer på grunnlag av innkomne begrunnede forslag. Forslag kan sendes inn av enkeltpersoner, 
organisasjoner og institusjoner. Formannskapet kan også på eget initiativ fremme forslag, det 
presiseres klart at disse forslag skal vurderes på lik linje med andre innkomne forslag. 
Frivilligprisen består av et diplom, en kunstgjenstand og en pengegave til en samlet verdi av 
kr 5000,-

Offentliggjøring:

Tildelingen skjer ved et arrangement under Åfjord kommunes kulturuke. (f.eks markering av 
Frivilliges dag i kulturuka)
Dersom det er særskilte grunner, kan prisen offentliggjøres på annet valgt tidspunkt.
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Åfjord kommune


