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Oslo, 29.4.2008

Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning består av representanter for
institusjonene Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) som utdanner arkitekter og
landskapsarkitekter, Bergen arkitektskole (BAS) som utdanner arkitekter og arkitekter med fordypning
i landskapsarkitektur, NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst som utdanner arkitekter og UMB
Institutt for landskapsplanlegging (ILP) som utdanner landskapsarkitekter. BAS arbeider med å utvikle
en master i landskapsarkitektur.

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Norske Landskapsarkitekter (NLA) og Arkitektbedriftene (AB)
har observatørstatus og talerett på møtene i Profesjonsrådet. Norsk Studentunion (NSU) utpeker to
studentrepresentanter for ett år om gangen valgt fra de to aktuelle profesjonsutdanningene.

1. Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning mener det er en styrke for det
norske utdanningssystemet at arkitektutdanningen kan gjennomføres ved ulike institusjoner som kan
videreutvikle sitt særpreg. Dette gir et mangfold av kandidater som utdannes, sikrer ulike former for
faglig spesialisering og gir også et positivt konkurransemoment som trolig fremmer kvalitet i
utdanningene. Innenfor landskapsarkitektur er utdanningene på AHO og BAS relativt nye og
institusjonene har i liten grad etablerte forskningstradisjoner innen feltet. Profesjonsrådet forutsetter at
det også innenfor landskapsarkitektur utvikles ulike profiler slik at de nyere utdanningene kompletterer
den etablerte utdanningen i landskapsarkitektur på UMB.

2. Profesjonsrådet støtter Stjernøutvalgets vurdering av at økt og forpliktende
institusjonssamarbeid er nødvendig for å skape sterkere forskningsmiljøer. En vil likevel understreke
at et forskningsmiljø ikke blir større om det institusjonelt sett blir sammenslått med andre
forskningsmiljøer innenfor andre disipliner. Fagmiljøene på AHO og NTNU innenfor arkitektur og
innenfor landskapsarkitektur på UMB har en solid størrelse, kapasitet som forskningsmiljøer utviklet
over lang tid og en betydelig produksjon av doktorgrader. Våre fag er også tradisjonelt sett svært
internasjonale i sin karakter, og institusjonene velger derfor i stor grad internasjonale
samarbeidspartnere for kunnskapsutvikling.

Profesjonsrådet mener likevel det er riktig å ta initiativ for økt nasjonalt nettverkssamarbeid innen
FoU. Det arbeides derfor med planer for en Nasjonal forskerskole innen arkitektur,
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landskapsarkitektur og design,  og flere av institusjonene samarbeider om utvikling av et større
koordinert forskningsprogram om "Arkitektur og kvalitet i omgivelser".

Profesjonsrådets oppfatning er at styrking av samarbeidet både nasjonalt og internasjonalt i våre fag
skjer raskere, med bedre resultater og færre omstillingskostnader gjennom nettverkssamarbeid enn
gjennom sammenslåing av institusjoner. For fagmiljøene ved NTNU og UMB vil et sterkere
nettverkssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt styrke, videreutvikle og synliggjøre miljøer som i
dag er del av større universiteter.

3. Profesjonsorganisasjonene - som er observatører i Profesjonsrådet - mener at dagens
bredde og mangfold i forhold til geografisk plassering og faglig innhold fungerer meget godt i forhold til
dagens praksis og behov. Det er først og fremst gjennom systemer for kvalitetssikring at både
Kunnskapsdepartementet, profesjonsorganisasjonene og andre yrkesorganisasjoner kan påvirke
institusjonenes struktur og fagpolitikk.
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