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Talentstipend – Retningslinjer 
 

1.Talentstipend 
Talentutviklingsmidler settes årlig av i budsjettet for å styrke utviklingen av unge talenter i 

kommunen. 

2.Formål 
Ordningen har som formål å støtte unge talenter, og deles ut til lovende personer som anerkjennelse 

og som inspirasjon til videre innsats. 

3.Hvem kan søke? 
Stipendet kan tildeles ungdom med talent innen kunst/ kultur, idrett, eller åpen klasse om personen 

utmerker seg i noe annet. 

Personer mellom 12 og 30 år som er bosatt i Herøy kommune, eller har sterk tilknytning til 

kommunen, kan søke. 

Det kan søkes på tre hovedkategorier: 

✓ Åpen klasse (det som ikke faller under de andre kategoriene). 

✓ Idrett. 

✓ Kunst og kultur. 

 

4.Kriterier 
✓ Talentet skal passe inn under en av de tre hovedkategoriene nevnt over. 

✓ Talentet/søker er mellom 12 og 30 år. 

✓ Søker må være bosatt i Herøy kommune, eller ha en sterk tilknytning til kommunen. 

✓ Søker må ha utmerket seg innen sitt felt. 

✓ Søker må ha ambisjoner om å bidra positivt til sitt hjemsted eller regionen de bor i. 

✓ Stipendet skal brukes til videre satsing og personlig utvikling. Dette kan være i form av kurs, 

seminarer, eller innkjøp av utstyr, reiser o.l. 

✓ Søknad skal være levert på eget søknadsskjema og inneholde all obligatorisk informasjon det 

er bedt om i skjemaet. 

5.Tildeling 
✓ Herøy kommune vedtar og begrunner tildeling av stipend til en eller flere søkere en gang per 

år.  

✓ Det deles ut maks 20 000 kr pr søker pr år.  

Evt restsum som ikke blir brukt overføres til neste års stipend (som en økning). 

6. Søknaden 
✓ Søknaden skal inneholde: 

o en presentasjon av søker og talent. 

o Søkers navn, alder, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer. 

o beskrivelse av hva stipendet skal brukes til (budsjett). 
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7.Søknadsfrist 
✓ Søknadsfristen kunngjøres ved annonse i Herøyfjerdingen og kommunens hjemmeside fire 

uker før søknadsfristen. 

✓ Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicetorget i Herøy kommune, eller det kan søkes 

elektronisk via Herøy kommunes hjemmeside. 

8. Behandling 
✓ Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen en samlet saksfremstilling til politisk 

behandling. 

✓ Mangelfulle eller for seint innkomne søknader legges fram for formannskapet til vurdering. 

✓ Alle søkere blir gitt orientering med tilsagn eller avslag så snart søknaden er behandlet. 

 

 


