
STATUTTER – RANA KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 

1. BAKGRUNN/ FORMÅL 

Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet omkring god byggeskikk og kvalitet på arkitektur 
og uterom i Rana, og være en belønning til de som bidrar til å heve kvaliteten på våre 
omgivelser. 

2. MOTTAKERE AV PRISEN  
Prisen tildeles byggherre/tiltakshaver og kan gis til:  
 Bebyggelse; nybygg, tilbygg, påbygg, restaurering-/ombyggingsprosjekter, 

utbyggingsfelt o.l. 
 Uteanlegg; parker/ byrom, samferdselsanlegg, skolegårder, idrettsanlegg, uteareal i 

forbindelse med bedrift/ kontor/ forretning/ industribygg/ boligkompleks m.m. 
(nye anlegg, eller oppgradering av eksisterende) 

 
3. FORSLAG TIL KANDIDATER 

Forslagsretten er åpen for alle, både privatpersoner, bedrifter, lag/ foreninger mv. 
Juryen kan innhente begrunnete forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser. 
Forslaget bør begrunnes. Prisen kan ikke søkes på. 
 
4. PRISENS INNHOLD 

Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på bygget/ i utearealet, diplom og 
et kunstverk, fortrinnsvis laget av en kunstner med lokal/regional tilknytning.  

Det kan gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg men 
som ikke tildeles prisen. Det kan også gis hederlig omtale og diplom til ansvarshavende 
innenfor nominerte tiltak/prisvinner, om de har utført særskilt godt arbeid innen sitt 
fagfelt.  

5. KRAV TIL KANDIDATENE 

Arkitekturen/ landskapsarkitekturen skal ha høy kvalitet på både konsept og 
gjennomføring. Det vil si god utforming, materialbruk og et godt samspill med 
omkringliggende miljø.  

Bygg/ konstruksjoner/ uteanlegg skal i sin helhet være ferdig opparbeidet. 

Gode løsninger innenfor energi, miljø og tilgjengelighet/universell utforming skal 
vektlegges. 

 
6. JURY 

Miljø-, plan- og ressursutvalget (MPR) er det ansvarlige utvalget for Byggeskikkprisen. 
MPR-utvalget skal årlig vedta juryens sammensetning som skal bestå av fire medlemmer: 

 



- To fagpersoner fra avdelingen miljø og areal, oppnevnt av den rådmann delegerer 
ansvaret. Den ansvarlige foreslår sekretær for juryen og foreslår de to øvrige 
kandidatene fra private aktører i byggebransjen i regionen. Disse skal være: 

o En arkitekt eller landskapsarkitekt fra privat næringsliv 
o En representant fra bygge- og anleggsbransjen 

Jurymedlemmer skal velges hvert år, og kan ikke ha en sammenhengende funksjonstid på 
mer enn seks år. Minst to medlemmer må utskiftes hvert fjerde år. 

Juryen sammensetning for kommende år vedtas av MPR – utvalget i møte hvor 
prisvinneren for innværende år vedtas. Den rådmannen delegerer ansvaret fremmer forslag 
til ny jurysammensetting.  

 
7. TILDELING AV PRISEN 

Tildelingen gjøres av MPR-utvalget og skjer på bakgrunn av en skriftlig redegjørelse av 
kandidaten fra juryen. 
 
Dersom juryen ikke finner kandidater som fylles kravene for Byggeskikkprisen, skal ikke 
prisen utdeles. 
 

8. PRISUTDELINGEN 

Prisen tildeles en gang per år, og koordineres med øvrige prisutdelinger i kommunalregi. 
 
MPR-utvalgets leder deler ut prisen.  
 

9. UTGIFTER 

Alle utgifter i forbindelse med juryens arbeid og utdeling av prisen dekkes av kommunen.  
Møtekompensasjon/tapt arbeidsfortjeneste dekkes for eksterne medlemmer av juryen i 
henhold til «Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune».    
 

10. ENDRING AV STATUTTENE 

Disse statuttene kan endres gjennom et vedtak i MPR-utvalget.  

 

Mo i Rana  

31. mai 2018


