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Statutter for Omdømmepris og Næringspris

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende statutter vedtas:
1. Statutter for Gildeskål kommunes Omdømmepris
 Prisen skal tildeles en eller flere personer som er eller har vært gode ambassadører for
kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.
 Forslagsfrist er 15. april.
 Vinneren kåres av Formannskapet.
 Prisen deles ut i kommunestyrets junimøte.
 Prisen består av kr. 5.000,-, et diplom og en kunstnerisk gjenstand.
 Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.
2. Statutter for Gildeskål kommunes Næringspris
 Prisens formål er å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av
næringslivet i kommunen.
 Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som har gjort en innsats utover det vanlige i tråd
med formålet med prisen.
 Forslagsfrist er 15. april.
 Vinnere kåres av Formannskapet.
 Prisen deles ut i Kommunestyrets junimøte.
 Prisen består av kr. 10.000,-, et diplom og en kunstnerisk gjenstand.
 Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i 2017 at det skulle opprettes tre nye priser og et nytt stipend som
skal deles ut av Gildeskål kommune.
En pris og et av stipend skal behandles i Levekårsutvalget og to priser skal behandles i
formannskapet. Det skulle også utarbeides statutter for de ulike prisene.

Vurdering:
Statuttene skal si noe om hvem som er mulige kandidater og søkere på prisene og hvem som
har anledning til å sende inn forslag.
Det er i statuttene fastslått en fast sum på prisene.
Kommunestyret er foreslått som utdelingsarena for å få litt stas og blest rundt vinnerne.
Dette er en arena som egner seg godt til slikt, da det ofte skjer litt ekstra i dette møtet.
Søknadsfristene er satt slik at det er tid til behandling før kommunestyrets møte i juni.
For både Omdømmeprisen og Næringsprisen gjelder at prisene ikke deles ut dersom det ikke
er egnede kandidater.

