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Sammendrag: 
Rådmannen foreslår i denne saken endring av retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris. 
Endringene går i hovedsak på rammene rundt utdeling av kommunens kulturpris, for å 
sikre lik behandling av prismottakere.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommunes kulturpris har blitt delt ut 36 ganger siden 1981. Mottakere har vært både 
enkeltpersoner og foreninger som har utmerket seg på ulike områder innen for idrett, 
håndverk og ulik uttrykkskultur.  
 
Rammen rundt selve utdelingen av prisen har variert mye. Alt i fra egne, relativt storslagne 
arrangement, til helt enkle seremonier i forbindelse med et annet arrangement eller 
kommunestyremøte. Det har aldri vært satt av egne midler til arrangement for 
kulturprisen. Tidspunkt for utdeling har også variert kraftig, både ut i fra mottakers 
kalender og for å finne en passende anledning.  
 
Målet med å sette en standard for utdeling av kulturprisen er å gi alle mottakere lik 
behandling.  
 
Vurdering: 
Øyer kommunes kulturpris er en godt etablert pris. Mottakere opplever det som en stor 
heder å bli tildelt prisen. Det er viktig for å opprettholde denne status at det etableres 
gode rammer for utdeling av prisen. 
 
Det er mange ulike eksempler på tilsvarende prisutdelinger i nabokommunene. I f.eks. 
Ringebu og Nord-Fron har det de siste årene vært laget egne arrangement/forestillinger for 
kulturprisvinneren, og bl.a. i Ringebu blir det satt av et beløp for å dekke utgiftene til et 
slikt arrangement i tillegg til selve prispengene. I den andre enden av skalaen har det i 
Lillehammer vært tradisjon å invitere prismottakeren til et kommunestyremøte for 
utdeling.  
 



Det er et poeng å holde en lik ramme for utdeling av Øyer kommunes kulturpris, slik at 
mottakerne ikke opplever å bli ulikt rangert ut i fra rammene for utdeling. Et arrangement 
spesielt i forbindelse med kulturprisutdeling vil fort komme til å koste mellom kr. 15 og 
30 000. Innhold og omfang vil kunne variere ut i fra mottaker, og publikumstilfang vil kunne 
variere tilsvarende. Det vil derfor kunne være at man bruker uforholdsmessig mye midler 
til et arrangement med begrenset publikumspotensiale.  
 
I den andre enden vil en utdeling av kulturprisen i forbindelse med et kommunestyremøte 
kunne virke vel enkelt. Samtidig er rammen lik for alle, og med dagens web-tv-overføring 
sørger en for at mange kan få med seg utdelingen uten noen ytterligere tilrettelegging. Det 
bør sørges for at det settes av tilstrekkelig tid i møtet til utdelingen, slik at det ikke 
oppleves som for hastig.  
 
Ut i fra kommunens nåværende økonomiske situasjon anbefales det å gå for en løsning 
med utdeling av Øyer kommunes kulturpris i forbindelse med et kommunestyremøte.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar nye retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris til etterretning.  
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


