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Statutter for "Friskuspris" og "Miljøpris"

Bakgrunn
Næringstreffet som har vært gjennomført siste to år, har etter forslag fra Halsa Næringsforening
endret navn til Næringsgalla. Denne skal gjennomføres 4. april i år, på Stornaustet Halsa. På
Næringsgalla skal det skje prisutdelinger. Nærings-mot er delt ut siste to år og den videreføres
også i år.

Faktiske opplysninger
Næringsmot er en etablert pris og det er utarbeidet egne vedtekter og elektronisk forslagsskjema
i forbindelse med prisen. Den vil snarlig annonseres på våre nett- og facebooksider.
Det foreslås videre å dele ut to priser til som er vedtatt i Temaplan for næring:
1. «Friskuspris» til bedrift som bevisst satser på helsefremmende tiltak.
2. «Miljøpris» til bedrifter som satser bevisst på miljøvennlighet.
Disse bør også få statutter og forslagsskjema.
Sammendrag/vurdering
Det foreslås å føge opp vedtak i næringsplan og dele ut ytterligere to priser til lokalt næringsliv.
Dersom dette skal realiseres må det bestemmes statutter for de to nye prisene. Næringsmotprisen bør står som en «hovedpris» i beløp.

FORSLAG TIL STATUTTER FOR «FRISKUSPRIS»
§1
Formålet
Prisen skal sette fokus på et helsefremmende arbeidsliv. Bedrifter som satser på bevisst på dette
skal legges merke til og hedres.
§2
Prisen
Friskusprisen er på kr 5 000,- , blomster og et diplom.
§3
Kriterier
Bedriften som mottar en slik pris skal vise konkrete tiltak for tilrettelegging av sunne og
helsefremmende arbeidsplasser.
Tiltakene omfatter alle ansatte.
Bedriften inspirerer andre med sin satsing på friskliv på jobb.
§4
Forslag
Prisen lyses ut og alle, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner, kan foreslå kandidater til
prisen. Kandidater kan foreslå seg selv. Den må begrunnes med konkrete eksempler.
Forslagsstiller må være navngitt.
§5
Kåring
Folkehelsekoordinator fremmer sak for formannskapet med forslag til kandidater.
Formannskapet kan selv fremme forslag til kandidater når saken behandles.
§6
Prisutdeling
Prisen deles ut under større arrangement og deles ut ved ordfører og folkehelsekoordinator.

FORSLAG TIL STATUTTER FOR «MILJØPRIS»

§1
Formålet
Miljøprisen skal inspirere til felles innsats for et miljøvennlig samfunn. Prisen er en
æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for miljøet i Halsa..
§2
Prisen
Miljøprisen består av kr 5 000, blomster og et diplom eller en gjenstand/plakett som
symboliserer miljø.
§3
Kriterier
Prisen kan tildeles bedrifter som tar aktivt miljøansvar. Tildelingen bør reflektere god
miljøeffekt, sterk holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement.
Over tid skal det tilstrebes at miljøvernets mangfold gjenspeiles blant vinnerne.
§4
Forslag
Rådmannen skal ved annonsering og på andre måter oppfordre kommunens innbyggere,
foreninger og andre til å foreslå kandidater til prisen innen en fastsatt frist.
Forslag skal begrunnes og forslagsstilleren må være navngitt.

§5
Kåring
Administrasjonen legger fram et grunnlag for formannskapet som behandler pristildelingen.
Formannskapet står fritt til å foreslå egne kandidater.
§6
Prisutdeling
Prisen utdeles av ordføreren i et åpent arrangement.

Det utvikles forslagsstillerskjema til begge prisene og de lyses ut med minimum 14 dagers
svarfrist. Begge priser er hemmelige fram til tildelingstidspunktet.

Rådmannens innstilling
Halsa kommune deler ut «Friskuspris» og «Miljøpris» under næringsgalla i 2019 i tillegg til
Næringsmot-prisen. Saken tas opp til ny vurdering og behandling i Heim.
Som grunnlag for tildeling følges foreslåtte statutter.
Prisene utgjør kr 10 000 med et tillegg på kr 5000 for utforming av diplom. Beløpet belastes
kommunalt næringsfond som administrativ sak etter vedtak om tildeling.
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Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

