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Hva heter du? Mona Lise Lien

Din henvendelse Til Plan- og bygningsetaten ved etatsdirektør Ellen de Vibe og Hilde Olea Simonsen. 

Undertegnede er daglig leder i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres
landsforening (NIL). Ved utdelingen av Oslo bys arkitekturpris i fjor ble jeg
oppmerksom på at interiørarkitektur ikke var med i vurdering. Jeg spurte et par stykker
i juryen/komiteen hvorfor interiørarkitektur ikke er en del av prisen, det stilte også de
seg undrende til. 
I Kuben yrkesarena som ble utpekt til vinner, er samspillet mellom bygg-, landskap- og
interiørarkitektur en viktig del av opplevelsen. Arkitektene trakk i sin takketale frem
interiørarkitekturen i bygget. 

Vi er kjent med at det i disse dager skal oppnevnes nye medlemmer og
varamedlemmer til rådet for byarkitektur etter kommunevalget i 2015 og ber om at
interiørarkitektur-profesjonen blir inkludert på linje med bygg- og landskapsarkitektur. 

Til informasjon holder NIL til i Arkitektenes Hus i Josefines gate 34 sammen med NAL
og NLA. 

Jeg imøteser en rask respons. 

Med vennlig hilsen 
Mona Lise Lien 
Daglig leder  
______________________________________________________ 
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) 
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Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten 
Mona Lise Lien

v/ NIL

Josefines gate 34

0351 OSLO

Dato: 24.07.2015

Vår ref (saksnr): 201500258-7

Deres ref: Oppgis alltid ved henvendelse
Saksbeh: Thea Rynning Arkivkode:

SVAR  PÅ HENVENDELSE  VEDRØRENDE  OSLO BYS
ARKITEKTURPRIS OG RÅDET  FOR  BYARKITEKTUR

Viser til henvendelse via kontaktskjema til byrådsavdelingene innsendt 25.06.2015 fra daglig leder i NIL

(Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening). Henvendelsen er til Plan- og
bygningsetaten V/ etatsdirektør Ellen de Vibe og enhetsdirektør Hilde Olea Simonsen.

Du stiller spørsmål ved hvorfor interiørarkitektur ikke er en del av juryens vurdering av priskandidater.

Når Rådet for byarkitektur nominerer og byutviklingskomiteen deretter innstiller til prisen, gjør de en

helthetlig vurdering forankret i statuttene og kriteriene for arkitekturprisen.

l statuttene  §  1 står det at: Oslo kommunes pris for god byarkitektur kan tildeles for byggverk og bygde

omgivelser som fremmer gode typedannelser og som med sin plassering, utforming, materialbruk og

utførelse utvikler og fornyer en estetisk god byggeskikk og en ejfektiv arealutnyttelse.

Prisen er en hederspris for alle typer byggverk og bygde omgivelser som gjennom sin utforming og sitt

samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle kvaliteten på de bygde omgivelser.

Byggverket skal være av høy arkitektonisk kvalitet og avspeile verdier i de stedlige naturforutsetninger,

byutviklingskvaliteter og bykulturell identitet. Ressurs- og miljøvennlig byggeri vil bli vektlagt på linje med

tiltak som forsterker Oslos rolle som hovedstad.

Kriteriene for prisen er:

0  Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur

0  Høy kvalitet på konsept og gjennomføring.

0  At bygg eller anlegg er et tilskudd til Oslo by og dens utvikling: estetisk, funksjonelt og kulturelt.

Alle kan foreslå prosjekter til Oslo bys arkitekturpris. For at gode prosjekter skal kunne kåres, er vi
avhengige av at prosjektene blir sendt inn som forslag til prisen. Dette kan interiørarkitekter også gjøre,

eventuelt i samspill med arkitekt.

l katalogen for Oslo bys arkitekturpris og høstutstillingen på Rådhusplassen, nevnes alltid interiørarkitekt

når dette er blitt opplyst om av arkitekt.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 13 15.01 .0l357

Vahls gate , 0187 Oslo Kundesenteret: 23 49 10 00 Orgnr.: 971 040 823 MVA

Boks 364 Sentrum Telefaks: 23 49 10 01 0102 Oslo www.pbe.0s10.k0mmune.n0 E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no



Saksnr: 201500258-7 Side 2 av 2 
 

 

 

 
Rådet for byarkitektur 
Når det gjelder sammensetningen av Rådet for byarkitektur, følger denne Bystyrets vedtak 23.02.2000, sak 
104: 
 
Bystyret vedtar følgende reglement for Rådet for byarkitektur: 
a) Det opprettes et konsultativt råd for byarkitektur. 
b) Rådet skal avgi uttalelser i saker av overordnet/prinsipiell karakter som forelegges det av byrådet og 
direktøren i Plan- og bygningsetaten. Der rådets uttalelse foreligger skal denne følge saken frem til politisk 
behandling. 
c) Rådet kan på eget initiativ ta opp temaer av overordnet/prinsipiell karakter i forhold til byens form og 
utseende. Rådet kan også på eget initiativ ta opp viktige enkeltsaker av overordnet/prinsipiell karakter. 
d) Rådet skal ha 6 medlemmer med varamedlemmer bestående av 2 arkitekter, 1 landskapsarkitekt og 3 
øvrige medlemmer. 
e) Rådet oppnevnes av byrådet. Arkitektene oppnevnes etter anbefaling av Oslo Arkitektforening og Oslo-
Akershusavdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening, og ett av de øvrige medlemmene 
oppnevnes etter anbefaling av Oslo Håndverks- og industriforening. Plan- og bygningsetaten er rådets 
sekretariat. 
f) Byantikvaren gis møterett uten å ha stemmerett. 
 
I samme vedtak ble for øvrig Oslo kommunes pris for god byarkitektur etablerert. 
 
Fram til at et eventuelt annet vedtak fattes av Bystyret er det altså Oslo Arkitektforening, Oslo-
Akershusavdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening og Oslo Håndverks- og industriforening 
som bes om anbefalinger av medlemmer. Hva gjelder de to øvrige medlemmene og varamedlemmene som 
skal innstilles, så er det et mål at rådet samlet representerer et hensiktsmessig spekter. Blant annet har 
byggherre-, eiendoms- og kultursiden vært representert. Vi synes likevel at henvendelsen deres er nyttig og 
relevant i arbeidet med innstillingen av medlemmer.   
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Ressurssenteret 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 24.07.2015 av: 
 
Ingrid Marie Finstad - Saksbehandler 
Dag Chr. Bjørnland - for enhetsdirektør Hilde Olea Simonsen 
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Oslo Kommune 
Plan- og bygningsetaten, Ressurssenteret 
Ved Ingrid Marie Finstad, saksbehandler     
   

Oslo, 14.08.2015 

 

Respons på brev av 24.07.2015 / Svar på henvendelse vedrørende Oslo bys 
arkitekturpris og Rådet for byarkitektur 

Takk for rask tilbakemelding. 

Det er bra å få klarhet i at også prosjekter med fokus på interiørarkitektur kan foreslås og konkurrere 
på linje med «Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur». 

Siden formuleringen i statuttene er som nevnt over, og sammensetningen i rådet gjenspeiler det 
samme med 2 arkitekter, 1 landskapsarkitekt og 3 øvrige medlemmer – hvor arkitektene oppnevnes 
etter anbefaling av Oslo Arkitektforening og Oslo- Akershusavdelingen av Norske 
Landskapsarkitekters Forening, føler interiørarkitektene seg utestengt. 

Selv om det nå åpnes for at våre medlemmer og andre kan foreslå interiørarkitekturprosjekter til 
prisen, er NILs mål at statuttene og rådssammensetningen sidestiller interiørarkitektur med 
arkitektur og landskapsarkitektur. 

Vi tillater oss derfor å foreslå at følgende endringer behandles og vedtas av Bystyret: 

1. Kriteriene for prisen er: 
* Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitekur/interiørarkitektur 

2. Sammensetning i rådet for byarkitektur: 
d) Rådet skal ha 6 medlemmer med varamedlemmer bestående av 2 arkitekter, 1 landskapsarkitekt, 
1 interiørarkitekt og 2 øvrige medlemmer. 

e) Rådet oppnevnes av byrådet. Arkitektene oppnevnes etter anbefaling av Oslo Arkitektforening, 
Oslo- Akershusavdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening og Norske interiørarkitekters og 
møbeldesigneres landsforening, og ett av de øvrige medlemmene oppnevnes etter anbefaling av 
Oslo Håndverks- og industriforening. Plan- og bygningsetaten er rådets sekretariat. 

 
Med vennlig hilsen 
Norske interiørarkitekters og  
møbeldesigneres landsforening 

 

Mona Lise Lien 
Daglig leder 

971 76 230  
mona.lise.lien@nil.no 

http://www.nil.no/


Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten 
Mona Lise Lien

V/  NIL

Josefines gate 34

0351  OSLO

Dato: 29.09.2015

Deres ref: g§:p:ifS(:;1:iS§r3g§(;l1e5Ii£il5:gl1Si Saksbeh: Thea Rynning Arkivkode:

SVAR  PÅ INNSPILL FRA NIL  -

RÅDET FOR BYARKITEKTUR OG OSLO BYS ARKITEKTURPRIS

Viser til tidligere korrespondanse og deres seneste brev datert 14.08.2015.

Vi takker for mottatte innspill til endringer av kriteriene for Oslo bys arkitekturpris og sammensetningen

av medlemmer i Rådet for byarkitektur. Plan- og bygningsetaten gjør oppmerksom på at det er opp til
Bystyret å behandle eventuelle endringer. innspillene vil bli presentert for ny byråd for byutvikling etter

valget.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Ressurssenteret

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 29.  09.2015  av:

Thea  Rynning -  Saksbehandler

Hilde Olea Simonsen  -  enhetsdirektør
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NORSKE INTERIØRARKITEKTERS OG 
MØBELDESIGNERES LANDSFORENING 

Josefines gate 34 

0351 OSLO 

 
 
 

    Dato: 29.06.2016  

Deres ref.:   Vår ref.: 201500258-116 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Thea Rynning   Arkivkode:  

 
 

Svar på innspill fra NIL 
 

Vi viser til tidligere korrespondanse og deres siste henvendelse av 8.6.2016 der dere etterspør 

utfallet av NILs innspill til Rådet for byarkitektur og Oslo bys arkitekturpris. 

NILs innspill er satt opp på dagsorden for etatsdirektørens møte med byråden i september. Et svar 

kan først ventes etter at saken er fremlagt for byråden. 
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Ressurssenteret 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 29.06.2016 av: 

 

Thea Rynning - Saksbehandler 

 

 

 

 

 

 


