Årsmelding 2018 - NLA Internasjonal delegat
IFLA World
Singapore Institute of Landscape Architects var vertskap for den 55. IFLA World Council and Congress
på fantastiske Marina Bay Sands 16.-20. juli 2018. På World Council 16.-17. juli møtte internasjonal
delegat Yngvar Hegrenes. I tillegg til rapportering fra aktivitetene i de ulike regionene og arbeidet i
de faste komiteene, ble det denne gang viet tid bl.a. til diskusjon om felles «Code of Conduct» for
landskapsarkitektforeninger fra de ulike regionene. Men mest interessant for dette møtet var
allikevel at IFLA World stemte over å etablere IFLA Asia Pacific som autonom IFLA Region. Det betyr
at i tillegg til arbeidet i IFLA World har IFLA AP egne aktiviteter og et utstrakt samarbeid innad i
regionene, tilsvarende som for IFLA Europe.
Tema for kongressen 18.-19. juli var «Singapore – Biophilic City, Smart Nation, Recilient Future». Det
var en stort anlagt og godt gjennomført kongress. NLA var til stede på messeområdet med en
bemannet bod hvor undertegnede promoterte OSLO 2019, Common Ground, i de dagene
kongressen varte. Jeg fikk mange henvendelse og mange interesserte kontakter som planlegger å
besøke Oslo i september 2019. Da amerikanske Ann Whiston Spirn ikke kunne reise til Singapore for
å motta Sir Geoffrey Jellicoe Award 2018, ble det besluttet at jeg, på vegne av NLA, skulle motta
statuetten på hennes vegne, og bringe den til Oslo, slik at hun overrekkes prisen under
verdenskongressen i Oslo i 2019. Det var et flott øyeblikk!
NLAs president, Rainer Stange, deltok på siste del av kongressen, mottok IFLA-flagget etter Singapore
på avslutningsseremonien, og holdt et fengende foredrag om nordisk landskapsarkitektur og
innretningen av verdenskongressen i Oslo i 2019.
Etter fire dager med møter og foredrag inne i kongressenteret var det godt endelig å få være ute. Jeg
deltok på en post-kongresstur til de historiske delene av Singapore by og den nye utvidelsen av
Singapore Botanical Garden. Siste del av kongressprogrammet var besøk i Gardens by the Bay, både
med den fantastiske faste utstillingen, men også eksempelhager knyttet til Biophilic City – Smart
Nation – Recilient Future, både av profesjonelle landskapsarkitekter og studenter.

IFLA Europe
IFLA Europe General Assembly ble avholdt 8.-9. september på University of Greenwich, London, i regi
av Landscape Institute, UK. Fra NLA møtte internasjonal delegat, visepresident Pål Dixon Sandberg og
prosjektleder for IFLA 2019, Anita Veiseth. Tema for konferansen i tilknytning til GA var «Valuing of
Landscape, Connection People, Places and Landscapes».
IFLA Europe har de to siste årene jobbet med å sette sammen en utstilling basert på bidrag fra
medlemsforeningene. Utstillingen har fått navnet Landscape Architecture as a Common Ground.
NLA plukket ut to vinnere av LA-prisen som bidrag, Kleivodden utsiktspunkt, Andøya og Brattøra,
Trondheim i tillegg til at Dronninga landskap sendte inn Bjerkedalen park, Oslo. Mer om utstillingen
på www.iflaeurope.eu

Landscape Architecture as a Common Ground var også tema for årets Pecha Kucha før General
Assembly. Her holdt Pål Dixon Sandberg et engasjert innlegg og promoterte IFLA 2019 i Oslo på en fin
måte. Etter endt General Assembly ble årets IFLA Europe Resolution om Climate Challenges
undertegnet av alle delegatene. Resolusjonen finnes på www.iflaeurope.eu
Et av de hyggeligste arrangementene under IFLA Europe-samlingen i Greenwich var et festforedrag
om «Social Seating» i regi av Vestre, med påfølgende minikonsert.

Nordisk samarbeid
De nordiske landene har siden 1969 utviklet et tett samarbeid. Samarbeidet er formalisert i en
samarbeidsavtale fra 2015. Avtalen fastsetter årlige møter mellom foreningene og at Norge, Sverige
og Danmark, som har egne sekretariat, bytter på rollen som sekretariat for samarbeidet. I 2018 har
NLA hatt rollen som sekretariat. Nordisk møte 2018 ble avholdt i Reykjavik 2.-3.november. NLA var
representert med Mona Vestli fra NLAs sekretariat og styremedlem Martin Steinbekken. Tema for
den faglige utvekslingen var bl.a. hvordan landskapsarkitektkompetansen er sikret i plan- og
bygningslovgivningen i Norden, som innspill til IFLA Europes arbeid med å sikre landskapsarkitektur
som godkjent profesjon gjennom EU Professional Requirement Directive.
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