
PRESSEMELDING

Rundspørring med 6 spørsmål fra Arkitekturopprøret i Norge:

Stortingspartiene ønsker mangfold i arkitektur
og reell medvirkning for befolkningen i stedsutvikling

(Oslo, 16. august 2021): En overveldende andel av stortingspartiene ønsker nybygg og
stedsutvikling med et mangfold av stilarter. Dette samsvarer med Arkitekturopprøret
Norges krav om mer plass for tradisjonsorientert arkitektur og byutforming.

Partiene ønsker også gjennomgående økt innbyggerdemokrati og at det offentlige selv skal gå i bresjen
for økt medvirkning ved sine egne byggeprosjekter.

Resultatet fremkommer av en rundspørring blant partiene på Stortinget frem til onsdag 11. august 2021.
Her kan du lese partienes svar i sin helhet. Her finner du en oppsummering av Arkitekturopprørets
rundspørring.

Det første av i alt seks spørsmål lød “Ønsker partiet å bidra til nybygg og steder med et mangfold av
stilarter, nå som befolkningen gjør oppgjør mot dagens, dominerende modernistiske stilretning?”

“Ja!”, svarer MDG, Venstre, Høyre, Senterpartiet, FrP og Rødt. SV syns mange bygg ser ut som om de er
falt ned fra månen og vektlegger en god helhet. KrF og Arbeiderpartiet henviser til lokaldemokratiet.

– Folk kjenner seg ikke lenger igjen i nærmiljøene sine og har gitt Arkitekturopprøret massiv støtte i
kampen for tradisjonsorientert arkitektur og byplan i menneskelig målestokk. Svarene viser tydelig
partiene tar dette budskapet på alvor og ønsker variasjon i utforming. Den massive støtten fra politisk
hold utfordrer den triste retningen arkitektur og byutvikling har tatt, sier Saher Sourouri i  arbeidsgruppen
til Arkitekturopprøret i Norge.

På spørsmål om “byer og lokalsamfunn fortsatt bør formes av utbyggere og arkitekter, eller gjennom
demokratiske prosesser hvor innbyggerne får medvirke”, gir partiene bred støtte til demokratiske
prosesser og medvirkning. KrF fremhever at arkitektenes faglige vurdering og utbyggeres ønsker må
rammes inn av lokaldemokratiets føringer. Venstre mener bygg kan bli bedre og raskere realisert gjennom
tidlig innbyggermedvirkning og vil styrke dette. MDG ønsker reell mulighet for alle innbyggere til å delta i
beslutnigner angående nærmiljøet sitt. FrP mener arkitekturopprøret viser at politikere må bli flinkere til å
lytte til folks meninger om utvikling av byer og lokalsamfunn.

Sv, KrF, Frp, Rødt, Venstre og Senterpartiet svarer et klart “ja” til at “estetiske retningslinjer skal inngå i
kommuneplanens arealdel og områdereguleringer, slik at folkevalgte igjen kan komme i føring ved
utforming av byer og steder”. V, Venstre, Høyre, Senterpartiet, KrF, Frp og Rødt ønsker alle “at det
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offentlige skal gå foran innen reell medvirkning i sine egne byggeprosjekter og når det bygges for
offentlige leietakere”. Arbeiderpartiet mener det er viktig at ansatte og ansatterepresentanter har
medvirket. MDG ønsker resirkulerte materialer.

Flere av partiene ønsker å overlate innholdet i arkitekturutdanningen til utdanningsinstitusjonene selv. FrP
og Rødt sier et klart “ja” til at “arkitekturutdanningen gjøres mer inkluderende og mangfoldig, slik at
klassisk arkitektur i vid forstand også kan få plass”. KrF forutsetter at det faglige innholdet i utdanningen
må ha bredde i stilarter. Venstre mener at et mangfoldig pensum med ulike innfallsvinkler er ønskelig i
høyere utdanning og at det er viktig med arkitekter som kan vedlikeholde og utvikle bygg i mer
tradisjonelle, arkitektoniske uttrykk.

– Vi  tar dette dette som en tydelig melding til utdanningsinstitusjonene om også å undervise studentene i
bruk av tradisjonelle stilarter, og støtter Arbeiderpartiet helhjertet når partiet forventer at fagmiljøene tar
denne debatten, sier Saher Sourouri i Arkitekturopprøret Norge.

I mange år har den ene mer skrekkelig utformede, offentlige bygningen etter den andre blitt reist. Dette
har skjedd til sjokk og overraskelse for innbyggerne i landets kommuner som bygningene tross alt er laget
for. Arkitekturopprøret har lenge pekt på at årsaken ligger i en jurysammensetning med dominans av
arkitekter og ledere fra offentlige etater, og at innbyggere og deres interesseorganisasjoner må bli
representert i juryene.

“Vil partiene se innbyggernes interesseorganisasjoner og representanter i arkitekturjuryene for offentlige
arkitekturkonkurranser?” MDG, Venstre, FrP og Rødt er positive til forslaget. SV avviser ikke ideen og Sp
syns den er interessant. Arbeiderpartiet vil ha innbyggerne i organer som avgjør hvordan deres nærmiljø
skal se ut. Høyre er opptatt av mangfold og fagkompetanse i juryene og KrF vil la kommunestyrer og
fylkesting beslutte jurysammensetningen.

Mer informasjon:
Les brevet med RELEVANT følgetekst og spørsmål til partiene
Les de ubearbeidede svarene fra partiene på de 6 spørsmålene
Illustrasjon: Arkitekturopprørets oppsummering av rundspørringen
Les Arkitekturopprørets program

Kontakt Saher Sourouri på telefon 98079970 eller Christian Sømme på telefon 92050147

Om Arkitekturopprøret
Arkitekturopprøret Norge har 26.000 støttespillere på Facebook, 60.000 følgere på Instagram, en
oppslutning i kraftig vekst fra hele landet og er som del av en skandinavisk bevegelse i ferd med å
forandre hele arkitekturdebatten. Opprøret rettes mot utforming i regi av utbyggere som motiveres av
maksimal fortjeneste, ikke av å skape gode nærmiljøer. Undersøkelser viser at flertallet i befolkningen
foretrekker tradisjonsbasert arkitektur. Innen arkitektfaget – inkludert arkitektutdanningen – mener et stort
flertall at kun modernisme er "av vår tid" og dermed gyldig arkitektur.

https://drive.google.com/file/d/1MH6OCqc6gxhpSJsYtrjJEsZ91Gn3miHK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YJSCWsfvLllws2iiI87HrQ9FUmo5Ka9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYeKZ_LsE3gMVYImpGSNw7qcQPJ8J14o/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ArkitekturopproretNorge/about

