RETNINGSLINJER
FOR
OSEN KOMMUNES KULTURPRIS
1. Kulturprisen har som formål å tjene som inspirasjon for kulturarbeidere i Osen kommune,
og skal være en honnør for oppofrende kulturarbeid.
2. Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Osen kommune, men kan
også tildeles personer som på annen måte er tilknyttet kommunen.
Kulturprisen kan også tildeles lag/organisasjoner og lignende innen kommunen.
3. Kulturprisen kan tildeles for aktivitet innenfor hele kulturområdet.
4. Enkeltpersoner, lag og foreninger m. fl. kan innen den frist som er fastsatt under punkt 7,
fremme forslag på kandidater til kulturprisen. Denne adgang til å sette fram forslag
kunngjøres hvert år i ”Runer fra Osen” og på annen høvelig måte innen utgangen av
august måned.
5. Sektorstyret for kultur og fritid avgjør prisbeløpets størrelse, og hvem som skal få
kulturprisen. Sektorstyret for kultur og fritid er ved valg av kulturprisvinner ikke bundet
til å velge en av de kandidater som er foreslått, men kan vedta å gi prisen til andre.
Dersom sektorstyret for kultur og fritid finner at ingen er kvalifisert til å motta
kulturprisen, deles ikke kulturprisen ut. Det er heller ingen ting i veien for at kulturprisen
kan deles mellom to eller flere kandidater, dersom sektorstyret for kultur og fritid finner ut
at det er vanskelig å skille mellom kandidatene.
6. Overrekkelse av kulturprisen skjer ved ordføreren.
7. Frist for å sette fram forslag på kandidater til kulturprisen er 1. oktober hvert år.
8. Disse retningslinjer kan bare forandres dersom sektorstyret for kultur og fritid og/eller
kommunestyret finner det nødvendig.

UTFYLLENDE MERKNADER TIL RETNINGSLINJENE FOR OSEN KOMMUNES
KULTURPRIS OG FORSLAGSSKJEMAET (Kulturpris – Forslag til kandidat/er).
Retningslinjene:
Pkt. 1. Begrepet ”kulturarbeidere” omfatter her skapende og utøvende kunstnere, ledere for
lag og organisasjoner og andre aktuelle grupper innenfor kulturområdet – både
profesjonelle (”heltids”) og amatører (”fritids”).
Pkt. 2. Kravet om en viss tilknytning til Osen kommune er absolutt, men kan oppfylles også
på andre måter enn ved at personen er bosatt her.
Eks.: Kandidaten kan være knyttet til kommunen gjennom sin virksomhet på
kulturområdet.
Lag, organisasjoner og lignende kan også motta kulturprisen. Dette vil i tilfelle gjelde
som påskjønnelse for spesiell innsats innenfor kulturområdet, og ikke som tilskudd til
ordinær virksomhet.
Pkt. 3. Det vil være mulighet for å motta kulturprisen for aktivitet innenfor hele kulturområdet (rammene er skissert i St.meld. nr. 8 og 52 – 1973/74, ”kulturmeldingene”).
Pkt. 4. Kunngjøring av adgang til å sette fram forslag på kandidater skjer gjennom Runer fra
Osen og ved oppslag på sentrale steder. Det kan ellers bli aktuelt med melding til
registrerte lag/organisasjoner innen kommunen.
Pkt. 5. Det er ikke fastsatt maksimums- eller minimumsbeløp for kulturprisen. Det er heller
ikke fastsatt at prisen skal deles ut hvert år. Sektorstyret for kultur og fritid kan også
vedta at prisen skal deles (deles ut til flere samme år). I tillegg til prisbeløpet vil
prisvinnere få et prisbevis.
Skjemaet:
Før opp så fullstendig som mulig navn, adresse m.v. på den person eller lag/
organisasjon som blir foreslått som mottaker av kulturprisen.
Oppgi hvilken del av kultursektoren kandidaten arbeider innenfor (for eksempel
billedkunst, sang/musikk, ungdomsarbeid, idrettsarbeid). Klargjør tilknytningen til
kulturarbeidet (for eksempel utøvende musiker, dirigent, kunstner med annet
”hovedyrke”, ungdomsleder/utøver, idrettsleder/utøver).
Det anføres særlig dersom kandidaten ikke er bosatt i Osen kommune, hvilken
tilknytning kandidaten har til kommunen.
Gi en mest mulig konkret begrunnelse for forslaget, med vekt på bl.a. hvilken innsats
kandidaten har gjort/gjør i kulturarbeidet, gjerne med konkrete eksempler. Vurder
gjerne hvilken verdi innsatsen har hatt for kulturaktivitet og/eller kulturformidling
m.v. både i nærmiljøet og i videre sammenheng.
Før opp navn på den person (de personer) eller lag/organisasjon som står bak forslaget.
Dersom flere står bak, bruk om nødvendig vedlegg.

