
    STATUTTER FOR EIENDOMSPRISEN  
vedtatt 13. oktober 2005 og endret 30. januar 2023 

  
  
  

1. Stiftere  
"Eiendomsprisen" ble stiftet i 2005 og er knyttet til Foreningen Næringseiendom sitt årlige     
arrangement - seminaret "Næringseiendom" ved Kyte Eiendom AS, Nordea Bank Norge ASA, 
Stadsporten AS og Advokatfirma Thommessen AS, heretter omtalt som "Stifterne".   
  

2. Formål  
Eiendomsprisen skal stimulere til innsats for å skape, utvikle og formidle gode 
eiendomsprosjekter for nærings- og offentlige virksomheter i Vest-regionen, der det i 
særlig grad legges vekt på funksjonalitet, estetikk og samfunnsmessige hensyn, 
herunder bærekraft, miljø og kommunikasjonsmessige løsninger.  

  
3. Prisen    

Eiendomsprisen utdeles årlig i anledning eiendomsseminaret "Næringseiendom 20XX". 
Prisen består av et kunstverk utformet av en kunstner oppnevnt av stifterne, og som 
fortrinnsvis har nær tilknytning til Vest-regionen.   

  
4. Nominering  

Stifterne plikter i fellesskap å nominere minst en kandidat til prisen hvert år. Forøvrig 
står det enhver fritt å nominere kandidater. Nomineringer skal begrunnes med 
utgangspunkt i Eiendomsprisens formål og sendes sekretariatet. Fristen for nominering 
av kandidater til den årlige prisen er 1. mars i utdelingsåret.  

  
5. Jury  

Stifterne oppnevner i fellesskap en jury på 3-4 medlemmer. Ved oppnevnelse av 
jurymedlemmer skal det legges vekt på at juryen, særlig overfor allmennheten fremstår 
som faglig og personlig vel skikket til oppdraget, både som enkeltmedlemmer og som 
kollegium. Juryens medlemmer skal være uavhengige i forhold til stifterne av 
Eiendomsprisen og deres eventuelle etterfølgere. Juryen velger selv sin leder.  

  
Jurymedlemmer sitter inntil de blir erstattet etter eget eller Stifternes initiativ.   

  
Snarest etter at nomineringsfristen er utløpt, jf. pkt. 4, skal Stifterne oversende 
jurymedlemmene nomineringslisten med tilhørende begrunnelser.  

  
Juryens avgjørelser skal være enstemmige.  

  
Juryen kan eventuelt ved enstemmighet beslutte ikke å utdele prisen.  Dersom det 
ikke er mulig å oppnå enstemmig tilslutning til én kandidat, skal prisen i 
vedkommende år ikke utdeles.  
  

6. Sekretariat  
Stifterne utpeker en eller flere som skal ivareta sekretærfunksjonen for 
Eiendomsprisen. Sekretariatet skal motta og registrere nominerte til prisen, innkalle til 
og avholde plenumsmøter for juryen, skrive og distribuere til jurymedlemmene referat 
fra jurybehandlingen.  
  

7. Endringer i statuttene  
  

Disse statutter kan endres ved enstemmighet blant Stifterne.   



Vedtatt i stiftelsesmøte den 13. oktober 2005 og endret i møte blant Stifterne den 30.januar 
2023. 


