
 

 

 

STATUTTER – The Thorvald Stoltenberg Award / Thorvald Stoltenbergs pris 

1. Prisens fulle navn som fremkommer i logo og på pris:  

The Thorvald Stoltenberg Award for promoting international dialogue.  

Thorvald Stoltenbergs pris for fremme av internasjonal dialog.  

Omtales som: The Thorvald Stoltenberg Award eller Thorvald Stoltenbergs pris 

 

2. Prisens formål: Thorvald Stoltenbergs pris er en utmerkelse i Thorvald Stoltenbergs ånd. Prisen gis 

med det formål å videreføre Thorvald Stoltenbergs arbeid med å fremme internasjonal dialog og 

kontakt mellom naboland i Barentsregionen.  Prisen skal gå til en eller flere personer, 

organisasjoner eller andre som har utmerket seg spesielt i arbeidet med å fremme dialog, tillit og 

vennskap over grenser og mellom mennesker i Barentsregionen.  

 

3. Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på: 

• Arbeid som fremmer dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen  

• Arbeid som er inkluderende og får personer til å møtes 

• Arbeid for vekst, utvikling og mangfold 

• Synligheten av arbeidet 

 

4. Eierskap: Barentssekretariatet er prisens eier og den deles ut hvert år i forbindelse med et 
arrangement, fortrinnsvis i Barentsregionen. Det er et mål om at den årlige kunngjøringen av 
prisvinneren skal gjøres under Kirkeneskonferansen. Eier ivaretar administrative spørsmål rundt 
prisutdelingen og kan endre statuttene. 
 

5. Prisen forvaltes av Barentssekretariatets styre og de skal sikre at prisens interesser ivaretas i 

henhold til formål og statutter. Styret skal hvert år utnevne en jury som skal vurdere kandidater og 

utnevne en vinner.  

 

6. Barentssekretariatets styre skal alltid ha ett medlem i juryen og denne skal fungere som juryleder. I 

tillegg skal det utnevnes maks tre jurymedlemmer med spredning i kjønn, alder, faglig bakgrunn og 

geografisk tilhørighet.  

 

Juryen vil foreta en nominering av kandidater og velge en prisvinner. Kandidater kan foreslås av 

alle, og nominasjonsprosessen administreres av Barentssekretariatet. Forslag til nominerte skal 

begrunnes. Juryen innhenter nødvendig informasjon om nominerte ved behov. 

 

7. Prisen består av anerkjennelse for innsatsen, et prisminne og et stipend på totalt 20.000 kroner. 

 

Statuttene er godkjent av Barentssekretariatets styre 12.01.2021 

 

Lars Georg Fordal 

Daglig leder Barentssekreteriatet  


