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Høringssvar byarkitekt i Oslo 

Arkitektenes fagforbund viser til høringsnotat om byarkitekt i Oslo, og leverer med dette sitt 

høringssvar. 

Arkitektenes fagforbund er fagforeningen for personer med mastergrad i arkitektur, 

landskapsarkitektur, interiørarkitektur, planlegging og design, samt for studenter til disse 

utdanningene. Arkitektenes fagforbund har nær 5500 medlemmer over hele landet fordelt 

på statlig, kommunal og privat sektor. Privat sektor utgjør flertallet av medlemsmassen, og i 

denne gruppen finnes også en stor gruppe selvstendig næringsdrivende. Arkitektenes 

fagforbund er tilknyttet hovedsammenslutningen Akademikerne.  

Positivt med byarkitekt i Oslo

Arkitektenes fagforbund ser svært positivt på forslaget om å opprette en virksomhet med 

byarkitekt i Oslo. Vi ser et klart behov for et ombud for de bygde omgivelsene. Byarkitekten 

bør ha størst mulig uavhengighet overfor øvrige aktører og myndigheter, uten faglige 

bindinger til skiftende politisk styre i byen. Byarkitekten bør også ha stor grad av frihet til å 

ytre seg etter oppfordring eller på eget initiativ, om saker av viktighet for utviklingen av 

Oslo. Et uavhengig ombud som bidrar til en trygg, inkluderende og grønn hovedstad, og en 

god byutvikling med gode løsninger for nåtidens og fremtidens behov. 

Byarkitektens oppgaver

Byarkitekten bør være folkets faglige ombud – fristilt fra både det offentlige og det private, 

samtidig være en brobygger og faglig objektiv stemme mellom utbyggere, befolkning, 

politikk, og Plan- og bygningsetaten. 

Byarkitekten skal påse at byen utvikles med tanke på: 

• Brukelighet — byen oppfattes som formålstjenlig og tjener de funksjonene den er utformet

for. Byens fysiske og tekniske egenskaper gjør den trygg, sunn og komfortabel. Den er godt

vedlikeholdt og gir en følelse av trygghet.

• Miljø — byen er designet for å være energieffektiv, har lavt karbonutslipp, er giftfri og er

motstandsdyktig mot klimaendringer i hele livssyklusen.

• Mobilitet og tilgjengelighet — byen har gode tilkoblinger til offentlig transport og det er lett

å bevege seg fra ett punkt til et annet, spesielt ved hjelp av myke transportformer, også for

personer med redusert mobilitet.
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• Inkludering — byen er designet for alle, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Alle føler seg 

velkomne og oppfatter at de har mulighet til å delta. 

• Estetikk — arkitektonisk kvalitet har også en kunstnerisk dimensjon; byens bygninger, rom, 

gater og plasser skal være vakre og tiltalende. 

Valg av modell                                                                                                                                   

I høringsnotatet lanseres to modeller for en fremtidig byarkitekt. Arkitektenes fagforbund 

mener det er særlig viktig for opplevelsen av byarkitekten som et uavhengig organ, at den 

organiseres utenfor Plan- og bygningsetaten. Forslaget om å legge byarkitekten til det 

allerede eksisterende Rådet for byarkitektur er det mest foretrukne av de fremlagte 

forslagene, men også dette forslaget har klare svakheter i tilknytning til ønsket om et 

uavhengig organ for utviklingen av de bygde omgivelsene i Oslo. 

Byarkitekten i Bergen ble opprettet i 2017 og er etter det vi erfarer blitt en vellykket, 

uavhengig og faglig sterk etat i Bergen med bred tillit fra aktørene og borgerne. I Vedlegg 2 

til høringsnotatet, dvs. i bestillingen fra Byrådsavdelingen for byutvikling til Plan- og 

bygningsetaten er det anført at Bergen og Oslo er så forskjellige at Bergensmodellen ikke 

passer for Oslo. De påberopte forskjellene som nevnes må naturligvis hensyntas, men det 

hadde vært ønskelig med en bredere og grundigere vurdering av disse grunnene komplettert 

med de åpenbare grunnene som taler for. Da hadde man hatt et reelt og bredt 

vurderingsgrunnlag før man trekker noen konklusjon.  

Derfor har vi med stor interesse notert oss at nettopp Rådet for byarkitektur i Oslo har 

anbefalt en løsning for byarkitekt som er tilsvarende den i Bergen, der byarkitekten er 

etatsdirektør med en egen stab, jf. Møtereferat av 10. desember d.å. fra Rådet for 

byarkitektur. Sentrale argumenter i Rådets argumentasjon er at etatsdirektøren med 

Bergensmodellen kan jobbe på tvers av øvrige etater i kommunen, at det er klare skiller og 

tydelige roller mellom kommunen som myndighetsaktør etter plan- og bygningsloven (PBE) 

på den ene siden og utøvelsen av kommunens egen arktitekturpolitikk (byarkitekt) på den 

andre siden.  Det påpekes også av Rådet at en byarkitekt med stab kan bli synlige samtidig 

som de vil utgjøre et identifiserbart fagmiljø. Dette er argumenter vi støtter. 

Vi har fått vite fra Byarkitekten i Bergen at denne virksomheten planlegger en evaluering i 

2022, etter 5 års virksomhet. Det må være verdt å ta med seg resultatene fra denne 

evalueringen når man skal planlegge videre for opprettelsen av Byarkitekten i Oslo.   

Åremål eller fast ansettelse                                                                                     

Arkitektenes fagforbund mener en fast ansatt byarkitekt med ansatt stab er den beste 

modellen. Vi kan ikke se at det er behov for at stillingen som byarkitekt må være på åremål 

selv om dette er tilfellet med direktøren for Plan- og bygningsetaten. Med en uavhengig 

posisjon i byutviklingen med en «armlengde» til politisk ledelse er det viktig at stillingen 

fremstår som attraktiv for aktuelle søkere. Vi erfarer at åremålsstillinger i visse tilfeller kan 

fremstå som mindre attraktivt for enkelte.  

Dersom en går for en åremålsløsning, bør åremålet være på seks år og med mulighet for én 

ny periode på seks år. Byarkitekten bør være ansvarlig for tilsettelser i egen stab, og staben 

må være basert på faste ansettelser. 

Ansettelsen av byarkitekten bør tillegges Byrådsavdeling for byutvikling.  

Det må være en tydelig og uttrykt ambisjon at stillingen som byarkitekt skal være attraktiv 

for arkitekter fra samtlige arkitektdisipliner. Innretningen på stillingen, embetet/kontoret, 

finansieringen og øvrig stab må tilrettelegges og organiseres på en god måte med riktig 

mandat, myndighet og størrelse. 
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Kvalifikasjonskrav                                                                                                           

Når det gjelder krav til kompetanse for byarkitekten må vedkommende ha bred faglig 

kompetanse på tvers av bygning, landskap, byrom og mobilitet. Byarkitekten må i tillegg til 

personlig egnethet til å lede stab også å inneha en posisjon som ofte vil kunne være svært 

synlig i offentligheten. God innsikt og erfaring i bransjen, innsikt i politiske prosesser, samt 

krav om deltagelse i det offentlige ordskiftet bør tillegges vekt. 

Staben til byarkitekten må ha en særlig bred plan-, arkitektur- og byformfaglig kompetanse 

når det gjelder arkitektur, interiør, landskap, byplan, gater, mobilitet, bærekraft, klima og 

miljø.  

Med vennlig hilsen 

 

   

Bent Aaby Per Christian Opsahl 

forbundsstyreleder generalsekretær 

 

 


