Verdal kommune
Sakspapir

Bolystprisen. Endring av statuttene og oppnevning nye
jurymedlemmer.

Saksbehandler: Øivind Holand
E-post:
oivind.holand@innherred-samkommune.no
Tlf.:
74048512

Arkivref:
2006/652 /C44

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Møtedato
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 13.10.2009

Saksnr.
73/09

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Punkt 3 i statuttene for Verdal bolystpris endres som foreslått i
saksframlegget.
2. Fra enheten Plan, byggesak, oppmåling, miljø foreslås Oddvar
Govasmark til erstatning for Øivind Holand.
3. PUK velger selv sin faste representant for perioden til
erstatning for Trine Synnøve Hallem.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Bolystprisen kom i stand som en samarbeidsavtale med SpareBank1
Midt-Norge og Verdal kommune. Prisutdelingen skjer hvert år under
bankens lunsjmøte. Det er til nå utdelt 3 priser. Prisvinner tildeles
diplom, plakett og en sjekk pålydende kr 10.000,-. Bolystprisens
formål og fagområde framgår av statuttene.

I Plan- og utviklingskommitens møte 17.06.08 ble følgende personer
utnevnt til jury:
Marit Voll Skrove, leder – varaperson Ole Gunnar Hallager
Trine Synnøve Hallem – varaperson Anne Grete Valbekmo
Kari Woll (formingskompetanse)
Grete Sildnes, Nord-Trøndelag fylkeskommune
(formingskompetanse)
Øivind Holand, fagansvarlig
Torolf Kvello, Verdal Næringsforum
Det er ikke valgt nytt fast medlem til erstatning for Trine Synnøve
Hallem. Anne Grete Valbekmo har som varaperson vært innkalt til
ett møte.
Øivind Holand ber om å bli fritatt som medlem og sekretær for
juryen. Dette begrunnes med stort arbeidspress og gjentatt
inhabilitet i forhold til forslag til kandidater.
Torolf Kvello har gått inn i pensjonistenes rekker, men fortsetter
som representant for Verdal Næringsforum.

Statutter for
VERDAL BOLYSTPRIS:
1. Prisen er opprettet for å motivere til og påskjønne arbeid som
ivaretar god byggeskikk og/eller formgivning, bolyst, trivsel og
opplevelse i Verdal kommune.
2. Prisen gis til huseiere/byggherrer, privat eller offentlig.
Tildelingen kan skje i forbindelse med byggeprosjekt,
møteplasser, gårdsrom, hager, kulturlandskap og andre
trivselskapende prosjekt som ivaretar estetikk og utforming på
en fortjenestefull måte. Prisen kan også tildeles for
delprosjekter som f.eks. skulpturer, fargesetting, lyssetting...
3. Plan- og utviklingskomiteen velger en arbeidsgruppe/jury på 6
personer. Juryen skal bestå av 2 politikere, 2 med
formingskompetanse, 1 representant fra Verdal Næringsforum
og fagansvarlig Plan/miljø. Alle har stemmerett.
4. Administrasjonen utarbeider oversikt over aktuelle
kandidater/prosjekter. Juryen vurderer innkomne forslag og
fremmer innstilling. Plan- og utviklingskomiteen avgjør hvem
som skal tildeles prisen.

5. Arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til
resultatet, omtales.
6. Prisen skal utdeles en gang hvert år og består av ........
Vurdering:
En har i administrasjonen vurdert at en innen enheten PBOM til en
hver tid må stå fritt i å oppnevne fast sekretær/jurymedlem.
Oppnevnelsen vurderes både ut fra kvalifikasjoner, arbeidsfelt innen
enheten og arbeidstrykk. En foreslår derfor at pkt 3 endres til:
3. Plan- og utviklingskomiteen velger en arbeidsgruppe/jury på 6
personer. Juryen skal bestå av 2 politikere, 2 med formingskompetanse, 1 representant fra Verdal Næringsforum og 1
representant fra enheten Plan, byggesak, oppmåling, miljø.
Alle har stemmerett.
Fra enheten Plan, byggesak, oppmåling, miljø foreslås Oddvar
Govasmark til erstatning for Øivind Holand.
PUK velger selv sin faste representant til erstatning for Trine
Synnøve Hallem.

