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Møtedato

Bakgrunn
I møtet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 12.03.19 ble det bedt om fra Arbeiderpartiet v/Even
Eriksen at det til neste hovedutvalgsmøte skulle framlegges en sak for å revidere statuttene til Trysil
kommunes kulturpris.
Kulturprisen er delt ut hvert år siden 1972 med unntak av årene 1973, 1975, 1977 og 1979. Før
kulturprisen ble innstiftet, delte kommunen ut forfatterstipend seks ganger i perioden 1957-1970.
De gjeldene statuttene for kulturprisen ble vedtatt av Trysil kommunestyre i møte 15.2.80, PS 09/80
”Regler for utdeling av Trysil kommunes kulturpris:
-Trysil kommunes kulturpris, stor kr 5 000 deles ut til personer, grupper, lag/foreninger og
institusjoner som gjør eller har gjort en særskilt innsats på det allmenne kulturområdet innen
kommunen.
-Kulturprisen kan deles ut hvert år dersom det foreligger kvalifiserte kandidater.
Enkeltpersoner, lag/foreninger og institusjoner kan innen 1.mars hvert år, fremme forslag på kandidater
til prisen. Hovedutvalg for kultur foretar den endelige utpeking av kandidat (-er) og utdeling av prisen.
-Reglene gjøres gjeldende fra januar 1980. Endringer i reglene må godkjennes av kommunestyret.
Fra og med 1991 er kulturprisen satt til kr 10 000.
-På kommunens hjemmeside har det blitt presisert at det nå er Hovedutvalg for oppvekst og kultur som
behandler kulturprissaken, og utvalget står fritt i å fremme egne forslag på kandidater til kulturprisen.
-Gjeldene frist for å komme med forslag til kandidater har de siste årene vært 15.september av praktiske
årsaker, siden saken årlig blir behandlet i oktobermøtet til Hovedutvalg til oppvekst og kultur.
-Fast prosedyre er at utdelingen av kulturprisen skjer i kommunestyrets julemøte hvert år.
Vedlagt ligger oversikt over alle som har mottatt kulturprisen.
Vedlagt ligger forslag til nye statutter for Trysil kommunes kulturpris.

Vurdering
Statutten skal ivareta at kulturprisen skal være en stor hedersbevisning med betydelig tyngde og
annerkjennelse. Statuttene har fungert slik de står siden 1980. Det er et behov for å formulere statuttene
mer utfyllende og tydelig. De gamle statuttene har blitt videreført i det nye forslaget, men det kommer
tydeligere fram:
- hvem kulturprisen kan gå til
- innsats innen kommunen eller utad
- definisjon for kulturområder
- ingen begrensning på bosted
- hvem som kan nominere, frist og krav om skriftlig begrunnelse.
- hvem som beslutter
- hvem som deler ut, når utdelingen skjer, samt innholdet i prisen.
Ved å oppdatere statuttene i henhold til forslaget vil kommunen ha tydeligere retningslinjer for både
nominering og beslutning.

Endringer i forslaget for nye statutter er at det åpnes opp for at innsats som har bidratt særskilt til å
styrke kulturbygda Trysil utad, også kvalifiserer til kulturprisen. Tidligere har statuttene kun nevnt
innsats innen kommunen. Bosted for kulturprisvinner skal ikke ha noe å si, det er innsatsen på
kulturområde som er avgjørende. Kulturprisen kan være for både ideelt eller profesjonelt arbeid.
Den skal ikke nødvendigvis baseres på frivillighet innen kulturlivet, på det området har Trysil
kommune en egen «Frivillighetspris». Det presiseres at det er det utvidede kulturbegrepet som skal
ligge til grunn, slik det i praksis også har fungert fram til nå. Krav om begrunnelse i nomineringen er
nå formulert i statuttene, og endring av frist til 15.september for å rekke å få saken opp til
Hovedutvalg for oppvekst og kultur i løpet av høsten. Det er fastsatt i statuttene at utdelingen skjer i
kommunestyrets julemøte og utdeling skjer av ordfører.

Konklusjon
Forslag til nye statutter for Trysil kommunes kulturpris vedtas.

