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Opprettelse av arkitekturpris for Ullensaker kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 16.03.2021 - sak 59/21 
Arkitekturpris for Ullensaker kommune opprettes, jf. verbalforslag i kommunestyret 15.12.2020 
(sak124/20).  
Statuttene for prisen vedtas jf. forslag datert 24.2.21.  
Prisen annonseres for første gang i 2021. 
Finansiering av ordningen i 2021 med kr. 50.000 håndteres innenfor enhet Plan og nærings budsjett. 
Videre finansiering ivaretas i kommende budsjettbehandlinger. 
 
Rådmannens innstilling: 
Arkitekturpris for Ullensaker kommune opprettes, jf. verbalforslag i kommunestyret 15.12.2020 
(sak124/20).  
Statuttene for prisen vedtas jf. forslag datert 24.2.21.  
Prisen annonseres for første gang i 2021. 
 
Finansiering av ordningen i 2021 med kr. 50.000 håndteres innenfor enhet Plan og nærings budsjett. 
Videre finansiering ivaretas i kommende budsjettbehandlinger. 
 
Bakgrunn for saken: 
Ullensaker kommune har i de siste årene ønsket å rette fokus på god arkitektur og kvalitet i 
stedsutvikling. I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret 15.12.2020 ble det vedtatt 
et verbalforslag om opprettelse av arkitekturpris for Ullensaker kommune:  
 
«Kommunen vår preges av et høyt utbyggingstempo. For at vi skal få en levende by og fine 
lokalmiljøer, vil vi øke fokuset på arkitektoniske kvaliteter og god byutvikling som bidrar til attraktive 
byområder og tettsteder. Vi vil derfor at det etableres en årlig arkitektur/byutviklingspris som gir 
heder og ære til et byggeprosjekt for foregående år som har tilført kommunen god arkitektur etter 
andre urbane kvaliteter. Prisen bør innbefatte en liten gave, plakett og blomster.» 
 
Det vises også til tidligere KST vedtak i sak 110/16 (datert 12.12.2016) om opprettelse av pris for 
arkitektur, energi og miljø. Prisen ble foreslått opprettet som «Arkitekturpris for Ullensaker 
kommune», der arkitektur, miljøvennlighet, kvalitet i materialer og universell utforming vektlegges 
spesielt. 
 



Vedlegg: 
Statutter - Arkitekturprisen for Ullensaker kommune datert 24.2.21 
 
Kommunestyret 23.03.2021: 
 
Behandling: 
Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling fikk 32 stemmer (AP, H, SP, MDG, SV, Krf, V, R og U) og ble derved vedtatt 
mot 13 stemmer (FrP) som stemte i mot. 
 
KST - PS 27/21 Vedtak: 
Arkitekturpris for Ullensaker kommune opprettes, jf. verbalforslag i kommunestyret 15.12.2020 
(sak124/20).  
Statuttene for prisen vedtas jf. forslag datert 24.2.21.  
Prisen annonseres for første gang i 2021. 
Finansiering av ordningen i 2021 med kr. 50.000 håndteres innenfor enhet Plan og nærings budsjett. 
Videre finansiering ivaretas i kommende budsjettbehandlinger. 
 
Formannskapet 16.03.2021: 
 
Behandling: 
Av 11 representanter var 11 til stede. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling fikk 8 stemmer (AP, H, SP og SV) og ble derved vedtatt mot 3 stemmer (FrP) 
som stemte i mot. 
 
FSK - PS 59/21 Vedtak: 
Arkitekturpris for Ullensaker kommune opprettes, jf. verbalforslag i kommunestyret 15.12.2020 
(sak124/20).  
Statuttene for prisen vedtas jf. forslag datert 24.2.21.  
Prisen annonseres for første gang i 2021. 
Finansiering av ordningen i 2021 med kr. 50.000 håndteres innenfor enhet Plan og nærings budsjett. 
Videre finansiering ivaretas i kommende budsjettbehandlinger. 
 
Saksopplysninger: 
På bakgrunn av verbalforslaget fremmes det med dette sak om opprettelse av arkitekturpris for 
Ullensaker kommune og vedtak av statutter for prisen, jf. forslag datert 24.2.2021 (vedlagt). I 
utarbeidelsen av statuttene er det hentet inspirasjon fra lignende ordninger i Stavanger, Oslo, 
Hamar, Levanger, Vestby og Nedre Eiker, samt Statens pris for byggekvalitet. Det er også tatt høyde 
for å utnytte fagekspertise som allerede er tilknyttet kommunen i form av Arkitekturrådet, og saken 
legger opp til å sikre politisk forankring der Formannskapet fungerer som jury i kåring av en vinner.  
 
Formål  
Arkitekturprisen for Ullensaker kommune gis for byggverk og landskapsanlegg som gjennom 
arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar 
til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å 
bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal også vektlegges.  
 
Hvem kan få prisen  
Prisen kan tildeles bygg eller anlegg som er nyskapende og fremragende, har høy kvalitet på konsept 



og gjennomføring og bidrar til stedsutvikling og forsterker stedets identitet. Dette kan være: 
· Nybygg, tilbygg og påbygg 
· Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre/verneverdig bebyggelse slik at 

bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes 
· Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer 
· Anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer, byrom og gateanlegg ol. 

 
Nominerte prosjekter må ligge innenfor Ullensaker kommunes grenser og være ferdigstilt i løpet av 
de foregående fem år.  
 
Hva består prisen av  
Arkitekturprisen består av plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, og et kunstverk og 
blomster til prisvinneren/prisvinnerne. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god 
arkitektur og byggekvalitet, både i mediene og i ulike fagfora.  
 
Prosess  
Prisen skal utdeles årlig, senest oktober det året prisen gjelder for. Formannskapet kan bestemme at 
prisen ikke deles ut enkelte år. Utlysning av prisen annonseres på kommunens nettsider og lokalavis, 
der det oppfordres til å komme med forslag til kandidater/prosjekter. Nominasjonsprosessen er åpen 
og alle har forslagsrett. Forslagene vil bli offentliggjort på kommunens nettsider.  
 
Enhet for Plan og næring er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Innkomne forslag vurderes av 
Arkitekturådet. Arkitekturrådet nominerer inntil tre kandidater til Formannskapet og gir en skriftlig 
redegjørelse av valget. Formannskapet innstiller vinneren av arkitekturprisen som offentliggjøres når 
prisen deles ut av ordføreren. 
 
Utlysning av arkitekturprisen for 2021 
Det foreslås følgende framdrift for utlysning av arkitekturpris for Ullensaker kommune for 2021: 

· 15. april – Annonsering                                
· 15. mai – Frist for å sende inn forslag           
· Juni – Vurdering av forsalg og nominasjon av tre kandidater  
· September - Valg av vinner  
· September/oktober - Utdeling av prisen/offentliggjøring 

 
BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER 
Det fulgte ikke penger med verbalforslaget, og det er ikke satt av midler til opprettelse av 
arkitekturprisen. For å kunne dele ut prisen i 2021, foreslås det å bruke kr. 50.000 av Plan- og næring 
sitt budsjett med den konsekvens at enheten må redusere ressursbruken tilsvarende for andre 
områder. Det kan også påfalle enhet for Areal- og landbruk noen ytterligere ekstra kostander siden 
denne enheten kompenserer medlemmene av Arkitekturrådet.  
 
Rådmannen foreslår at kr. 50.000 årlig (utover 2021) til arkitekturprisen håndtere i forbindelse med 
kommende budsjettbehandlinger. Kostnadene til Arkitekturrådet er mer uklare siden dette avhenger 
av arbeidsomfanget til rådet, men ordningen kan innebære et merforbruk.  
 
Konklusjon 
Det opprettes en arkitekturpris med virkning fra 2021 i tråd med denne saken. Finansiering av 
ordningen utover 2021 håndteres i forbindelse med kommende budsjettbehandlinger. 
 
 


