
 

 
 

    

RETNINGSLINJER FOR HEIM KOMMUNES KULTURPRIS  
(gjeldende f.o.m. 2020) 

 
1. Heim kommune kan hvert år dele ut kommunes kulturpris. Kulturprisen har som 

formål å tjene som inspirasjon til kulturelt arbeid, og å styrke kulturlivet i kommunen. 

Prisen tildeles personer, lag eller organisasjoner som har utmerket seg med kunstnerisk 

eller kulturelt arbeid, bidratt til at kommunens innbyggere opplever at de har et godt 

kulturtilbud, eller er med på å gjøre kommunen kjent utover landet.   

2. Den kommunale kulturprisen i Heim kommune skal være på kr. 10 000,- og kan deles 

ut hvert år. Prisen overrekkes sammen med blomster og diplom med begrunnelse for 

tildelingen.  

3. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag og organisasjoner eller andre sammenslutninger 

bosatt i eller med annen tilknytning til Heim kommune. Forslag på kandidater kan 

fremmes av de som måtte ønske det. Forslag med begrunnelse på kandidater fremmes 

på fastsatt skjema til Heim formannskap. Formannskapet kan selv foreslå kandidater.  

4. Prisen tildeles personer, lag og organisasjoner eller sammenslutninger som har gjort en 

aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen, eller som har bidratt til å gjøre 

Heim kjent regionalt eller nasjonalt. Samme kandidat kan bare unntaksvis motta prisen 

mer enn en gang. 

5. Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning ved tildeling av 

prisen, og alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige med sang, musikk, 

diktning, drama, bildende kunst, kulturvern og annen kulturell aktivitet.  

6. Prisen kan deles på flere likeverdige kandidater. Tildeles den lag eller 

sammenslutninger, tilfaller prisen laget eller sammenslutningen som sådan. Rentene 

av innestående beløp går inn i kommunekassen regnskap. Vedtaket er endelig, og er 

ikke gjenstand for prøving.  

7. Dersom formannskapet ikke finner aktuelle kandidater et år, kan prisutdelingen utstå 

til senere. I slike tilfeller skal pengebeløpet behandles som overført, ubrukt bevilgning 

i kommuneregnskapet som disponeres av formannskapet til kulturpris.  

8. Nominering av kandidater til kulturpris annonseres på kommunens nettsider, og i lokal 

presse med frist 1. oktober.  

9. Utdeling av prisen skal legges til en passende kulturell anledning. Formannskapet bør 

i sitt vedtak peke på hvordan utdelingen skal skje. Kulturprisen overrekkes av ordfører 

eller den han/hun bemyndiger.  
 

 

Vedtatt av Heim kommunestyre i møte 10.09.2020, sak 110/20.  


