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Forslag til statutter i forbindelse med utdeling av prisen "Næringsmot"

Bakgrunn
Viser til k-vedtak 25/16 Temaplan for næring med en 4-årig tiltaksdel. I tiltaksdelen står det at
Halsa kommune skal dele ut en pris til bedrifter som viser næringsmot.
Lover/regelverk
Temaplan for næring 2016-2025
Faktiske opplysninger
I tiltaksdelen av kommuneplanen står det at Halsa kommune skal dele ut prisen «Næringsmot»
til bedrifter og etablerere som satser utradisjonelt og nytt (s 48 i planen).
Sammendrag/vurdering
Det er en anledning nå snarlig der det kunne passe å dele ut denne prisen. Det foreslås at den
deles ut under næringslivstreffet 31. januar. Det legges derfor fram forslag til statutter for en slik
pris:

Statutter for prisen Næringsmot
Halsa kommunes pris «Næringsmot» er vedtatt som tiltak i kommunestyrevedtak av 3. mai 2016
sak 25/16, i tiltaksdelen av Temaplan for næring 2016-2025
1. Formålet med prisen er å stimulere næringsutvikling i Halsa kommune. Den skal hedre
det å vise mot som næringsaktør eller etablerer.
2. Prisen er på kr 10 000,- og et diplom.

3. Prisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som er eller har vært
etablerer eller næringsaktør i Halsa. Den er en anerkjennelse for godt
næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Mottakere av
næringsprisen må ha oppfylt to eller flere av følgende kriterier:
Kandidaten har vist innovasjonsevne og stor vilje til nytenking.
Bidratt til arbeidsplassvekst i Halsa.
Skapt en betydelig positiv utvikling innen en virksomhet eller næring.
Kandidaten tør ta spenstige og utradisjonelle valg med mål om vekst og utvikling
i bedriften og Halsasamfunnet.
Bidratt til positiv og modig kultur for næringsutvikling i Halsa.
Satt Halsa på kartet i næringssammenheng.
4. Næringsmot-prisen deles ut hvert år, såfremt det er aktuelle kandidater jfr. kriteriene i
pkt. 3.
5. Formannskapet i Halsa står fritt til å fremme kandidater og vurdere til hvilken anledning
prisen skal deles ut. Næringsforeningen eller andre kan gjerne inviteres til å komme med
forslag til kandidater.
6. Prisen er konfidensiell fram til prisutdelingen.
7. Prisen deles ut av ordfører eller dennes stedfortreder.
Rådmannens innstilling
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til statutter for Næringsmot-prisen.
Evt med følgende endringer: …
Behandling i Halsa formannskap - 31.01.2017
Formannskapet tilrår:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling, uten endringer.

Behandling i Halsa kommunestyre - 02.03.2017
Representanten Ivar Betten la fram følgende endringsforslag:
I rådmannens innstilling pkt. 2 endres beløpet til kr. 25.000,-.
Ved votering fikk forslaget fra Ivar Betten 12 stemmer mot 3 stemmer som var avgitt for
rådmannens innstilling.
Vedtak

Halsa kommunes pris «Næringsmot» er vedtatt som tiltak i kommunestyrevedtak av 3. mai 2016
sak 25/16, i tiltaksdelen av Temaplan for næring 2016-2025
1. Formålet med prisen er å stimulere næringsutvikling i Halsa kommune. Den skal hedre
det å vise mot som næringsaktør eller etablerer.
2. Prisen er på kr 25 000,- og et diplom.
3.

Prisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som er eller har vært
etablerer eller næringsaktør i Halsa. Den er en anerkjennelse for godt
næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Mottakere av
næringsprisen må ha oppfylt to eller flere av følgende kriterier:

-

Kandidaten har vist innovasjonsevne og stor vilje til nytenking.
Bidratt til arbeidsplassvekst i Halsa.
Skapt en betydelig positiv utvikling innen en virksomhet eller næring.
Kandidaten tør ta spenstige og utradisjonelle valg med mål om vekst og utvikling i
bedriften og Halsasamfunnet.
Bidratt til positiv og modig kultur for næringsutvikling i Halsa.
Satt Halsa på kartet i næringssammenheng.

-

4. Næringsmot-prisen deles ut hvert år, såfremt det er aktuelle kandidater jfr. kriteriene i
pkt. 3.
5. Formannskapet i Halsa står fritt til å fremme kandidater og vurdere til hvilken anledning
prisen skal deles ut. Næringsforeningen eller andre kan gjerne inviteres til å komme med
forslag til kandidater.
6. Prisen er konfidensiell fram til prisutdelingen.
Prisen deles ut av ordfører eller dennes stedfortreder.

