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RÅDMANNENS INNSTILLING:
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SAMMENDRAG
Det skal velges representanter til jury for byggeskikkprisen. Tre fra utvalg for teknikk og miljø
og to fra utvalg for oppvekst. (Tidligere oppvekst og levekår.)
Avgjøres av:
Utvalgene
Behandles i følgende utvalg:
UFO, UTM
Videre saksgang:
Saksopplysninger:

Askøy kommune vedtok 19.03.09, sak 61/09, følgende statutter for tildeling av ” Askøy kommunes
pris for god byggeskikk”.
1. For å motivere og påskjønne arbeidet med god byggeskikk, har kommunen opprettet en pris som
deles ut hvert annet år. Juryen kan også komme med forslag til kandidater.
2. Prisen består av plakett m/ inskripsjon, ledsaget av et diplom.
3. Prisen skal kunne gis til eiendomseiere/ tiltakshavere som i forbindelse med nye byggverk og
utomhusanlegg, samt rehabiliteringsarbeider vedrørende slike har gjennomført prosjekter som
på en fortjenestefull måte er tilpasset distriktets bygningsmiljø eller kulturlandskap og som tar
hensyn til lokal byggeskikk og håntverkstradisjoner. I tilfeller der juryen finner grunn for det,
kan også eventuelle planleggere og håndverkere gis prisen.
4. Prisen skal gå til byggverk eller bygde omgivelser som gjennom materialbruk, utforming,
arkitektonisk kvalitet, energibruk, miljø og samspill med sted og omgivelser kan tjene som
inspirasjonskilde eller veiledning til løsning, samt bidra til å heve, fornye eller utvikle den lokale
byggeskikken. Universell utforming og miljøvennlige løsninger skal vektlegges.
5. Juryen avgjør hvem prisen skal tildeles, etter først å ha vurdert de aktuelle kandidater. Publikum
skal gis anledning til å foreslå kandidater, og prisen skal av den grunn bekjentgjøres i
lokalpressen.
6. Prosjektet som tildeles prisen må være ferdigstilt i det året prisen utdeles for. I tillegg til
prisutdelingen, har juryen adgang til å gi hederlig omtale til en eller flere prosjekter.
7. I forbindelse med tildelingen av prisen skal juryens sekretariat på forhånd ha utarbeidet en
oversikt over aktuelle kandidater. I denne forbindelse skal også arkitekter/ landskapsarkitekter,
konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales.
8. Juryen som foreslår utvelgelse av kandidater og bestemmer prisvinner, har følgende
sammensetning:
3 medlemmer fra Utvalg for teknikk og miljø
2 medlemmer fra Utvalg for oppvekst og levekår
1 arkitekt med lokal tilknytning
1 representant fra kommunens administrative bygningsmyndighet
1 representant fra huseiere/ tiltakshavere – vervet ”lyses ut”.
Juryen konstituerer seg selv.
Sekretærfunksjonen tillegges Avd. for arealbruk, som også har ansvar for nødvendige budsjettmidler
til formålet.
Forrige periode var følgende representanter valgt:






Arnt Erik Gangås (FRP)
Agnethe Torgrimsen (AP)
Nina Fauskanger (AP)
Hege Torghatten (MDG)
Øystein Gundersen (H)

Vurdering:
Saken forelegges utvalgene til valg av representanter.
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:
Kleppestø, 27.05.19

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef

