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1.1.1.1. Øyer kommuneØyer kommune Øyer kommuneØyer kommune kan hvert år dele ut enkan hvert år dele ut en kan hvert år dele ut enkan hvert år dele ut en
kulturpris innenfor rammen av årets bevilgning til formålet.kulturpris innenfor rammen av årets bevilgning til formålet. kulturpris innenfor rammen av årets bevilgning til formålet.kulturpris innenfor rammen av årets bevilgning til formålet.

2.2.2.2. Prisen deles ut til enkeltpersoner, institusjoner, lag ogPrisen deles ut til enkeltpersoner, institusjoner, lag og Prisen deles ut til enkeltpersoner, institusjoner, lag ogPrisen deles ut til enkeltpersoner, institusjoner, lag og
foreninger som har tilknytning til Øyer kommune.foreninger som har tilknytning til Øyer kommune. foreninger som har tilknytning til Øyer kommune.foreninger som har tilknytning til Øyer kommune.
Kulturprisvinneren må enten selv ha gjort seg bemer ket innenKulturprisvinneren må enten selv ha gjort seg bemer ket innen Kulturprisvinneren må enten selv ha gjort seg bemer ket innenKulturprisvinneren må enten selv ha gjort seg bemer ket innen
et område som omfattes av det utvidede kulturbegrep eller haet område som omfattes av det utvidede kulturbegrep eller ha et område som omfattes av det utvidede kulturbegrep eller haet område som omfattes av det utvidede kulturbegrep eller ha
gjort en betydelig innsats for andre på kulturområd et.gjort en betydelig innsats for andre på kulturområd et. gjort en betydelig innsats for andre på kulturområd et.gjort en betydelig innsats for andre på kulturområd et.

3.3.3.3. Gjennom kunngjøring i lokalpressen ogGjennom kunngjøring i lokalpressen og Gjennom kunngjøring i lokalpressen ogGjennom kunngjøring i lokalpressen og via kommunens webvia kommunens web via kommunens webvia kommunens web----
sideside sideside gis folk anledngis folk anledn gis folk anledngis folk anledning til å fremme begrunnet forslag påing til å fremme begrunnet forslag på ing til å fremme begrunnet forslag påing til å fremme begrunnet forslag på
kulturpriskandidater innen 1.mars hvert år.kulturpriskandidater innen 1.mars hvert år. kulturpriskandidater innen 1.mars hvert år.kulturpriskandidater innen 1.mars hvert år.

4.4.4.4. IIIInnkomne forslagnnkomne forslag nnkomne forslagnnkomne forslag vurderes på politisk plan ogvurderes på politisk plan og vurderes på politisk plan ogvurderes på politisk plan og
vinneravgjørelsen vedtas av Kommunestyret.vinneravgjørelsen vedtas av Kommunestyret. vinneravgjørelsen vedtas av Kommunestyret.vinneravgjørelsen vedtas av Kommunestyret.

5.5.5.5. Kulturkontoret planlegger arrangementet forKulturkontoret planlegger arrangementet for Kulturkontoret planlegger arrangementet forKulturkontoret planlegger arrangementet for
kulturprisutdelingen i samråd med pokulturprisutdelingen i samråd med po kulturprisutdelingen i samråd med pokulturprisutdelingen i samråd med politikere, forsl agsstiller oglitikere, forslagsstiller og litikere, forslagsstiller oglitikere, forslagsstiller og
mottaker.mottaker. mottaker.mottaker.

6.6.6.6. Kulturprisen deles fortrinnsvis ut bare en gang til sammeKulturprisen deles fortrinnsvis ut bare en gang til samme Kulturprisen deles fortrinnsvis ut bare en gang til sammeKulturprisen deles fortrinnsvis ut bare en gang til samme
person, institusjon, lag eller forening. Det legges vekt på å få enperson, institusjon, lag eller forening. Det legges vekt på å få en person, institusjon, lag eller forening. Det legges vekt på å få enperson, institusjon, lag eller forening. Det legges vekt på å få en
spredning av prisen til ulike deler av kultursektor en.spredning av prisen til ulike deler av kultursektor en. spredning av prisen til ulike deler av kultursektor en.spredning av prisen til ulike deler av kultursektor en.


