
Ungdomsstipend  

  

Nome kommune har en fast ordning med tildeling av ungdomsstipend. Stipendordningen er 

for spesielt talentfull ungdom innen utøvende og skapende kulturaktivitet i Nome kommune. 

Det kan deles ut inntil 2 personlige stipend á kr. 5000 pr. år. 

Hvem får tjenesten? 

Stipendene deles ut til ungdom under 25 år. Søkeren må være bosatt i Nome kommune. I 

spesielle tilfeller kan stipendet deles ut til ungdom fra Nome bosatt utenfor kommunen. 

 

Hva omfatter tjenesten? 

Stipendene skal være en oppmuntring og ha som formål å motivere og stimulere til 

videreutvikle den enkeltes talent. 

 

Hvordan få tjenesten? 

Ungdom som søker må legge ved begrunnelse for hvorfor de søker stipend. Stipendet kan 

ikke brukes til finansiering av utdanning. Søker må også, så langt det er mulig dokumentere 

sitt talent, enten gjennom resultater, produkter, referanser/uttalelser fra faglig kvalifiserte 

personer. Utøveren må søke selv. Retningslinjer og søknadsskjema er tilgjengelig på 

servicekontoret på rådhuset. Det er også mulig å hente ut papirene på kommunens nettsider. 

 

Merknader 

Stipendet kan fortrinnsvis kun mottas en gang. Ungdom som har mottatt stipend tidligere må 

kunne vise til en dokumentert nivåheving i forhold til forrige tildeling. 

 

Søknadsfristen er 28. oktober 

For ytterligere informasjon kontakt 

Ungdomsleder 

Tlf: 35 94 62 00 

E-post: postmottak@nome.kommune.no 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retningslinjer for tildeling av Nome 

kommunes ungdomsstipend  

1. Det er etablert en stipendordning for spesielt talentfull ungdom innen utøvende og 

skapende kulturaktivitet i Nome kommune. Det kan deles ut inntil 2 personlige stipend á kr. 

5000,- p.r. år. 

 

2. Stipendene skal være en oppmuntring og ha som formål å motivere og stimulere til 

videreutvikle den enkeltes talent. 

 

3. Stipendene deles ut til ungdom under 25 år .  

 

4. Søkeren må være bosatt i Nome kommune. I spesielle tilfeller kan stipendet deles ut til 

ungdom fra Nome bosatt utenfor kommunen. 

 

5. Ungdom som søker må legge ved begrunnelse for hvorfor de søker stipend. Stipendet kan 

ikke brukes til finansiering av utdanning. Søker må også, så langt det er mulig dokumentere 

sitt talent, enten gjennom resultater, produkter, referanser/uttalelser fra faglig kvalifiserte 

personer.  

 

6. Stipendet kan fortrinnsvis kun mottas en gang. Ungdom som har mottatt stipend tidligere 

må kunne vise til en dokumentert nivåheving i forhold til forrige tildeling. 

 

7. Utviklingsutvalget vedtar hvem som skal tildeles stipend på bakgrunn av innstilling fra 

rådmannen. 

 

 

Vedatt av utviklingsutvalget 12.06.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Søknadsskjema for ungdomsstipend for år.........  

 

 

Navn: .......................................................................................... 

 

Adr.: ............................................................................................ 

 

Tlf.: ............................................., fødselsdato: .............................. 

 

Jeg driver med: 

 

* Musikk:.......................................................................................... 

* Dans/teater: .................................................................................. 

* Idrett: ........................................................................................... 

* Tegning/maling: ............................................................................ 

* Foto: ............................................................................................ 

* Litteratur: .................................................................................... 

* Film/video: ................................................................................... 

* Annet: ......................................................................................... 

 

Begrunnelse for søknaden: ........................................................................ 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

................................................................................................................ 

 

Dokumentasjon/uttalelse legges ved søknaden. 

Søknaden sendes til Nome kommune: postmottak@nome.kommune.no,  

Ringsevja 30, 3830 Ulefoss innen 28. oktober. 
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