
 

 

Målselv kommunes statutter for Kulturpris og Ildsjelpris.   

Målselv kommune kan hvert år dele ut 1 kulturpris og 1 ildsjelpris. 

Begge prisene består av et prisbevis og en pengegave pålydende kr.7 500,-.  

 

Målselv kommunes kulturpriskomité avgjør hvert år om prisene skal deles ut og hvem de skal 

tildeles. Komitéen tar sin beslutning på bakgrunn av årets innkomne og /eller egne forslag.  

 

Prisene kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner med tilknytning til Målselv kommune. 

Prismottaker må ha vist svært god skapende virksomhet og/eller vedvarende evne og vilje til å 

yte aktiv innsats utover det vanlige i lag, foreninger eller samfunn. Til enkeltpersoner kan 

prisen vanligvis bare deles ut en gang.  

 

Prisene kan ikke gis til offentlige institusjoner, organisasjoner eller til enkeltpersoner i deres 

egenskap av offentlig ansatt. Det er ikke anledning til å søke om prisen. 

 

Prisene kunngjøres ca. 1. mai i lokalpressen, Målselv kommunes hjemmeside og 

facebookside. Frist for innsending av forslag er 1. juni hvert år. Forslagene må være 

begrunnet og sendes pr e-post til postmottak@malselv.kommune.no eller pr post til 

postmottak, Målselv kommune, 9321 Moen. 
 

 

Spesielt for Kulturprisen:  
Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen, og tjene som 

inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede 

kulturbegrepet.   

 

 

Spesielt for Ildsjelprisen: 
Formålet med ildsjelprisen er at den skal være en takk, en anerkjennelse og en videre 

inspirasjon for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør 

en fremragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeidet i Målselv kommune.  

 

 

Arrangement: 
Selve overrekkelsen av prisene skjer ved et større kulturelt arrangement i september. 

Arrangementet gjennomføres i regi av Kulturpriskomitéen i samarbeid med Enheten for 

kultur og idrett. Kommunens politikere, øverste administrasjon og prisvinneres nærmeste 

inviteres spesielt til dette arrangementet. Offentlig kunngjøring av prismottakere skjer nært 

opp til prisoverrekkelse.  
 

 

Vedtatt av kulturpriskomitéen 24. februar 2016 og kommunestyret 9.mars 2016 
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