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Høringssvar, byarkitekten i Oslo
Vi viser til mottatt høringsbrev og medfølgende høringsnotat der vi er invitert til å komme med
merknader.
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i
Norge med utdanning på universitetsnivå tilsvarende mastergrad eller sivilarkitekt.

NAL er meget positive til byarkitekten i Oslo
NAL er meget positive til opprettelse av byarkitekt i Oslo. Byarkitekten har en historisk rolle i
Oslo for å løse viktige fagoppgaver og for å tilføre byen arkitektonisk kvalitet. NAL etterlyst dette
lenge, og er positive til planene.
NAL er mest positive til Alt. A - fristilt byarkitekt
Høringsdokumentasjonen presenterer to alternativer for byarkitekten. NAL mener at valg av
byarkitekt som ikke er ansatt i PBE (alt. A) er den mest hensiktsmessige løsningen.
Byarkitekten bør ha en mest mulig fristilt rolle fra kommunen og ha størst mulig faglig
handlingsrom som konstruktiv kritiker overfor PBE og andre.
NAL erfarer at byarkitektens rolle i Bergen som en fri rådgiver gir stort handlingsrom hvor man
kan jobbe tydeligere som pådriver og formidler. Vi mener erfaringene fra Bergen bør taes med i
evalueringen for byarkitekt i Oslo.
NAL mener byarkitekten bør tilknyttes byrådsavdeling for byutvikling.
NAL leser av høringsdokumentasjonen at byarkitektstillingen, som følge av Alt. A, kan være
enten direkte underlagt byrådsavdeling for byutvikling eller opprettes som en uavhengig
ombudsstilling. Vår foreløpige innstilling er at byarkitekten bør tilknyttes byrådsavdeling for
byutvikling, ettersom en ombudsstilling etter vår forståelse vil bety at rollen vil være frakoblet

forvaltningen. Ombudsstillingen kan likevel vurderes dersom denne posisjonen vil gi størst
mulighet for den faglige friheten som skal til for å oppnå målene for rollen.
Åremål eller fast ansettelse.
Høringsdokumentasjonen presenterer ulike alternativer for ansettelse. Det vektes her hvorvidt
Alt. B (internt i PBE) er lovmessig mulig som åremålsstilling. NAL mener uansett at det er klokt
at stillingen er en åremålsstilling på seks år og dette veier i Alt. As fordel.
Behov for rolleavklaring mellom rådet for byarkitektur og byarkitekten.
NAL bemerker at det er behov for rolleavklaring mellom rådet for byarkitektur og byarkitekten. I
1968 ble byarkitekten erstattet av plan- og fasaderådet. Det fremstår likevel i dokumentasjonen
at rådet for byarkitektur skal beholde sin nåværende funksjon. Reglementet av 18.02.2021
tildeler rådet stor uavhengighet. NAL mener at dette reglementet blir uavklart når rådet samtidig
skal ledes av byarkitekten. Vi ønsker en tydelig rolleavgrensning og hierarki mellom rådet og
den nye byarkitekten og mener at byarkitekten bør kunne ha beslutningsmyndighet overfor
rådet for byarkitektur.
Behov for tydeliggjøring av ansettelsesprosess
NAL mener det er behov for tydeliggjøring av prosess for valg av byarkitekten, som vil være en
så viktig uavhengig fagstilling. Det fremkommer ikke av høringsdokumentasjonen hvordan
tilsetting skal skje under de ulike alternativene og med hvilke stillingskriterier eller
ansettelseskomité. Det står i høringsdokumentasjonen at Alt. A innebærer en
ansettelsesprosess hos byråd for byutvikling, men det fremkommer ikke tydelig om
ombudsalternativet også vil innebære en direkteansettelse under byråd for byutvikling. Alt. B
innebærer antageligvis en ansettelsesprosess internt hos PBE. Vi mener at disse prosessene
bør utredes nærmere slik at fagorganisasjonene kan mene noe om hvordan
ansettelsesprosessen bør gjennomføres.

NAL ser frem til prosessen videre og gleder oss til å se en byarkitekt igjen i Oslo for første gang
siden 1968! Vi bidrar gjerne ved behov.
Med vennlig hilsen
NAL, Norske arkitekters landsforbund
Oslo, 01.01.2022
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