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Øremerkede midler til bærekraftig stedsutvikling og overordnet planlegging i kommunene
Arkitektenes fagforbund, Arkitektbedriftene i Norge og Norske arkitekters landsforbund
representerer arkitekter i Norge. Arkitektbransjen er en sentral bidragsyter til samfunnsutviklingen,
og står for planlegging og prosjektering av både bygg og store infrastrukturprosjekter. Planlegging og
prosjektering er første fase i bygg- og anleggsnæringen, den største fastlandsnæringen i Norge.
Stopper det her, stopper raskt hele verdikjeden opp.
Arkitektbransjen er blant de mange som er hardt rammet av de økonomiske effektene av
koronakrisen. På tross av begrensningene koronaviruset har medført, har bransjen tilnærmet full
kapasitet til å utføre plan- og prosjekteringsoppgaver. Flere av de store aktørene, som Statsbygg og
Nye Veier, har uttalt at de vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å
holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet. Dette er positive signaler, og det er viktig at
kommuner og fylkeskommuner nå også vil opprettholde aktivitet, og i tillegg øke innsatsen innen
bærekraftig stedsutvikling og planlegging. Dette omfatter både planoppgaver, utredninger og
forstudier, i tillegg til iverksetting av forberedte byggeprosjekter og arkitektkonkurranser. Mange
kommuner vi snakker med, melder at de er klare til å sette i gang, men mangler finansiering eller
kapasitet.
Det er behov for øremerkede bevilgninger til kommunene som gjør dem i stand til å igangsette alle
sine planlagte prosjekter, som ikke har fått plass i årets eller neste års budsjett.
Dersom det oppstår større opphold i kommunenes planarbeid, vil det ha negative konsekvenser for
kommunene og bransjen både på kort og lang sikt. Prosjekter som planlegges og prosjekteres nå, skal
bygges i fremtiden, og vil kunne sysselsette mange på et tidspunkt der det vil være viktig for å få
økonomien i gang igjen.
Vi ber om en rask tilbakemelding på hvilke tiltak som planlegges for å opprettholde sysselsettingen i
næringen.
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