Innspill fra kontaktutvalgsmøte 18.9.21
Kontaktutvalgsmøtet ble arrangert 18. september på Norconsults kontorer i Larvik. Gunnar
Ridderstrøm ledet møtet. Etter lunsj ble det arrangert et gruppearbeid der vi fikk inn mange
innspill til videre arbeid med kommunikasjonsstrategien.
I gruppearbeidet fikk gruppene fire oppgaver der målet var å konkretisere de fire
effektmålene i mandatet. Ved hver oppgave skulle deltakerne komme med konkret
måloppnåelse og målgrupper. Hvordan hadde verden sett ut dersom effektmålet var nådd?

De fire effektmålene i forenklet form:
1. Øke landskapsarkitektens deltakelse i den brede samfunnsdebatten
2. Synliggjøre landskapsarkitektens rolle i samfunnsutviklingen
3. Styrke fagfeltets posisjon og mangfold
4. Medvirke til at faget blir benyttet mer i samfunnsutviklingen

1.Øke landskapsarkitektens deltakelse i den brede samfunnsdebatten
Målgrupper
Allmennheten, forbrukerne, landskapsarkitekter, landskapsingeniører, utviklere, arkitekter
(byarkitekter), lokalpolitikere, NMBU, ILP, politiske partier (folkehelse, bokvalitet, arkitekter,
omgivelser i partiprogrammet), sosiale medier, media (NRK, TV2, Aftenposten,
Morgenbladet, lokalaviser), kommuneadministrasjon.

Hva er oppnådd med effektmålet?
Innspill delt inn i ulike kategorier
Media og sosiale medier
Artikler/oppslag
-

Gladsak om hva som kan gjøres for å ivareta naturmangfold og kampen
mot klimaendringene.
Dagsaktuelle tema vinklet fra LARK sitt ståsted.
Førstesideoppslag i Aftenposten om landskapsarkitektens sentrale rolle i å
nå Parisavtalen.
Kritikk av
utbyggingsprosjekter/reguleringsplaner/kommuneplaner/kommunedelpla
ner

Podcast
-

Portrettintervju i Drivkraft
Ekko
LARK om naturmangfold
Portrettintervju om karrierevei, utdanning, hvordan kom du deg dit du er i
dag

-

Det opprettes en klimaredaksjon
Viktig å følge opp artikler man har skrevet med nytt/oppfølgende
innlegg/kommentar
Dele og kommentere artikler i sosiale medier

Annet

-

Invitasjoner og forespørsler
-

Invitert til byutviklingskonferanse
Invitert til arkitektenes konferanser
Politikere inviterer oss til å sitte i en ekspertgruppe/arbeidsutvalg
Forespørsel om å kommentere en sak i media
Forespørsel om å delta i debatt
Invitert inn i tverrfaglig samarbeid (vi blir kontaktet, ikke vi som må ta
kontakt)

Arbeidslivet
-

Får jobbtilbud fra statsråden
Kommuner utlyser flere stillinger for LARK
ALLE vil bli landskapsarkitekt
Tusenvis av søknader på utlyste stillinger
Undervise barn og unge om landskapsarkitektur -> skole og barnehage
Snakke for elever i VGS og ungdomsskole angående valg av studie og
informere om faget vårt

-

Lokallagene inviterer til debatt om dagsaktuelle tema
Mail fra NLA om en koordinator som tar imot innspill til debatt -> skrive
debattinnlegg på vegne av hele NLA
Magasinet KOTE+ distribueres til alle medlemmene av NLA, abonnement
dekket av medlemsavgift

NLA

-

2.Synliggjøre landskapsarkitektens rolle i samfunnsutviklingen
Målgrupper
Politikere (lokalpolitikere, statsråder, byråd for miljø og samferdsel, store partier
(Arbeiderpartiet, Høyre)), eiendomsutviklere, næringslivet, allmennheten, elever ved KDA,
Grønn byggallianse, Miljødirektoratet, Oslotrær, bestillere i offentlige anskaffelser, jurister,
økonomer, lokalaviser.

Hva er oppnådd med effektmålet?
Innspill delt inn i ulike kategorier
Synlighet i offentligheten
-

Landskapsarkitekter i byplanleggingsroller
Oslo kommune har ansatt bylandskapsarkitekt
Femdobbelt antall landskapsarkitekter i kommunen fordelt på 3
avdelinger
Artikkel på førstesiden i Aftenpostens papirutgave
Reklame som del av kampanje på bussen/togstasjonen/t-banen med
landskapsarkitekt i spissen
Hører at folk snakker om landskapsarkitekten på toget/bussen
Landskapsarkitekten i debatt på TV/radio
Landskapsarkitekter i demonstrasjonstog for å øke areal til uterom i
barnehage og skole

-

Være tilstede der det skjer! FNs tiår for restaurering av økosystemer

Media og sosiale medier
-

Landskapsarkitekten tagges i sosiale medier
Mye landskapsarkitektur i feeden i sosiale medier
TV-programmet landskapsarkitektens byrom/hage/park på NRK fredag
kveld som del av gullrekka
Høringsuttalelser som eget innlegg i media så offentligheten blir invitert til
å si sin mening

Arbeidslivet
-

Tilbud om lønnsøkning

-

Gå gjennom partiprogram og si dette kan vi hjelpe til å løse
Opprettes nasjonal arkitekturpolitikk med fokus på landskap
Kontakte utvalgene i kommunen til åpent faglig møte
Kontakte utdanningsdirektoratet for å få faget inn på læreplanen
Jonas Gahr Støre utnevner landskapsarkitekt til folkehelseminister
Politisk debatt om utforming av gaterom og offentlige steder i byen
Kommunen/politikere ringer for å få innspill/ønsker samarbeid
Departementene med stillinger til landskapsarkitekter i administrasjonen

-

NLA inviterer til spissede kurs innen kommunikasjon
Politikere, arkitekter og planleggere kommer på vår fagdag
NLA er velfungerende på sosiale medier
Representant fra NLA blir bedt om å stille på møter og blir timebetalt av
bestiller for dette

Politikk

NLA

3.Styrke fagfeltets posisjon og mangfold
Målgrupper
Andre fagfelt (arkitektur, byplanlegging, VA, byggingeniør, sosiologi, psykologi), eksperter
innen andre fagfelt (biologi, hydrologi, folkehelse), eiendomsutviklere, elever, studenter,
NAL, MDG, lokalavdelingene, regjeringen.

Hva er oppnådd med effektmålet?
Innspill delt inn i ulike kategorier
Tydelig rolle i det offentlige

-

Tydelige talspersoner (med støtte til de)
LARK i debatt i media
LARK inn i ulike organisasjonsstyrer
LARK som styremedlem i ulike organisasjoner

-

Delta i nasjonale råd og utvalg som er viktige for faget
Landskapsarkitekt som ny by- og stedsutviklingsminister
Etablere planfaglig samarbeid mellom småkommuner
Landskapsarkitektur inn i skolens rammeplan
Kommunal sjefslandskapsarkitekt i alle mellomstore byer
LARK inn i stillinger i toppbyråkratiet
Utvikle nasjonal veileder for bytrær
Egen byromsarkitekt
Egen grønnstrukturarkitekt

-

Norge har mange bylandskapsarkitekter
Flere LARK søker seg til offentlige stillinger
LARK holder by- og landskapsvandringer
LARK er en del av kontorets stolthet -> vises frem i profilering av
arbeidsplassen
Styrket synlighet mot minoritetsgrupper
Barna tegner plantegninger og leker landmåler og landskapsarkitekt

Politikk

Andre ønsker

-

4.Medvirke til at faget blir benyttet mer i samfunnsutviklingen
Målgrupper
Andre fagfelt (folkehelse, VA), psykologer (grønn beredskap, inkluderende byrom),
lokallagene, lokalmedia, kommune- og fylkespolitikere, politiske partier, KS
(opplæringsprogram for lokalpolitikere), kunnskapsdepartementet, samferdselsministeren,
vegdirektoratet, næringsliv/næringsforeninger (lokalt og regionalt), NHO, utbyggere,
eiendomsutviklere, byggherrer (OBOS), by- og parkdrift, sentrumsforeninger.

Hva er oppnådd med effektmålet?
Innspill delt inn i ulike kategorier
Media
-

Media ber om uttalelse i konkret sak
NLA representant blir intervjuet i media for å gi faglig uttalelse i nyhetssak

Politikk
-

Politikere ber om råd fra LARK
Politikere er enige i og forstår våre faglige vurderinger
LARK leder utvalg for ny statlig klima- og miljøpolitikk
Regjeringsvedtak -> utlysning av en stilling som bylandskapsarkitekt
Politisk bestilling om handlingsplan for en grønn by
Klimaministeren er landskapsarkitekt
LARK deltar i politiske møter og fora
Presidenten lanseres som ny statssekretær
Økte bevilgninger til grønnstrukturer
Sjefen på kommunalteknikk i kommunen er LARK

-

Kunnskapsbibliotek hvor artikler, forskning, m.m. er samlet til bruk
Det finnes en plattform internt i NLA der vi diskuterer faglige utfordringer
Det finnes interne plattformer og virkemidler for å skrive faglige artikler
Det er journalist tilstede på NLAs fagdag og intervjuer foredragsholdere

NLA

Gatenormalen for Oslo
-

Revidere N100 i samsvar med gatenormalen for Oslo
Arrangere spinoff av gatenormalen for Oslo
Hva kan din by gjøre som samsvarer med gatenormalen for Oslo

-

LARK i kommunale og offentlige stillinger
Påvirke lærere og læreplanen
LARK for sentrale roller i større byutviklingsprosjekter
Mer penger og timer i prosjekter som omhandler det grønne
Utbyggere er plutselig mer positivt innstilt til gode uteareal
Ny veg skal ikke bygges med 110 km/t -> ta hensyn til naturverdier
Håp om å oppnå miljømålene mye tidligere
Parken blir bygd likevel

Andre ønsker

Gjelder alle områder
-

Heie på hverandre!
Gripe de muligheter som byr seg!

