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Sammendrag

Kommunens prisutdelinger i 2022.

Bakgrunn for saken
Hitra kommunes årlige utdeling av Kulturpris, Frivilligpris, Ærespris og Hitra Ambassadør, samt
ev. andre priser.
Saksopplysninger
Arrangement for utdeling av priser
Utdelingen av prisene er i år planlagt til årets Hitterkveld som arrangeres i Hitrahallen 30. april
2022.
Statutter
Det ble i 2021 gjort en revisjon av statuttene til alle priser, jmf. Formannskapets SAK 39/21.
De nye statuttene ligger som eget vedlegg til saken.
Tildeling av årets priser
Priser som skal utdeles og vurderes utdelt i 2022 er følgende:
 Kulturprisen
(utdeles årlig)
 Frivilligprisen
(utdeles årlig)
 Æresprisen
(sporadisk)
 Hitra-ambassadør
(sporadisk)
Priser for barn- og unge (utdeles årlig):
 Flekkmarihandprisen – (2 priser, grunnskole og videregående skole)
 «Æ bryr mæ om dæ» - prisen – (2 priser, grunnskole og videregående skole)
De 2 ungdomsprisene tildeles av Hitra Ungdomsråd (HUR).
Tidligere prisvinnere
Det ligger egen liste med oversikt over alle tidligere prisvinnere for perioden 1982 – 2021 som
eget vedlegg til saken.
Presisering i forbindelse med tilsvarende sak i 2021, FSK SAK 70/21
Priser som tildeles post-mortem kan kun tildeles personer som har gått bort i løpet av det siste
året.
Vurdering
Kommunedirektøren foretar ingen vurdering av kandidatene til kommunens priser, men legger
fram liste over innkomne forslag i møte.
Kommunedirektøren vil da også legge fram eventuelle forslag til utdeling av Ærespris og Hitra
Ambassadør dette året.
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