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STATUTTER 
 

Holtålen kommunes kulturpris  

og  

Holtålen kommunes kulturstipend for ungdom 

 
 
 
HOLTÅLEN KOMMUNES KULTURPRIS  

 
1. Kulturprisen skal tjene som anerkjennelse for særlig oppofrende innsats til beste for 

kulturlivet i kommunen, og samtidig være til inspirasjon for videre engasjement. Prisen 
kan deles ut annethvert år.  

2. Prisen deles ut til enkeltpersoner, grupper, lag, foreninger eller institusjoner som har 
tilknytning til kommunen og som har gjort seg fordelaktig bemerket innenfor områder som 
omfattes av det utvidete kulturbegrep.  

3. Kulturprisen består av et diplom samt et pengebeløp på 10 000 kr.  
4. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag på kandidater til 

kulturprisen. Forslagene sendes Holtålen kommune, Formannskapet, innen 15. 
september. Oppfordring til forslagsstillere bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og i 
lokalpressen.  

5. Formannskapet vurderer de innkomne forslag og avgjør om utdeling skal foretas og hvem 
som skal motta prisen.  

6. Overrekkelsen av kulturprisen skjer ved ordføreren.  
7. Holtålen kommunes kulturpris er innstiftet av kommunestyret ved vedtak av  

24.02. 1983, med endring i Formannskapet 11.01.2011. 
 

 
 
 

HOLTÅLEN KOMMUNES KULTURSTIPEND FOR UNGDOM  
 

1. Kulturstipendet skal stimulere unge talenter innen en vid definisjon av det utvidede 
kulturbegrep til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Stipendet kan 
deles ut hvert år.  

2. Stipendet tildeles lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Mottakeren 
skal bo i, eller ha tilknytning til Holtålen kommune.  

3. Stipendet består av et diplom og et pengebeløp på 5 000 kr.  
4. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag på kandidater til 

kulturstipendet. Forslagene sendes Holtålen kommune, Formannskapet, innen 15. 
september. Oppfordring til forslagsstillere bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og i 
lokalpressen.  

5. Formannskapet vurderer de innkomne forslagene og avgjør om stipendet skal utdeles og 
hvem som skal få det.  

6. Overrekkelsen av kulturstipendet skjer ved ordføreren. 
7. Holtålen kommunes kulturstipend er innstiftet av kommunestyret ved vedtak av  

24.02. 1983, med endring i Formannskapet 11.01. 2011. 
 
 


