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Oslo, 15. september 2018

Det Kgl. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Høringssvar, Sak 18/2434 Forslag til endringer i
byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)
Vi viser til mottatt høringsbrev og medfølgende høringsnotat av 28.06.2018 der vi er invitert
til å komme med merknader.
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i
Norge med utdannelse på universitets/høgskolenivå.
Kort oppsummert representerer endringsforslaget, etter NALs mening, en intensjon om å
likestille praksiserfaring og fagskoleutdannelse med profesjonsutdannelse på høgskolenivå
på en måte som berører og truer de aller fleste arkitekter i Norge samt kvaliteten på det
bebygde miljø som helhet. NAL mener derfor at den høgskolebaserte arkitekturutdannelsen
bør vernes som minstestandard for ansvarsrett for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2,
og bør ikke erstattes av toårige fagskoler slik KMD ønsker.
NALs utdypede merknader til endringene:

1. Merknad vedrørende ekspertutvalget
NAL reagerer på at en slik vesentlig endring i SAK sendes på høring mens det samtidig
igangsettes et ekspertutvalg som skal se på ordningen med sentral godkjenning, og oppfatter
det som en omgåelse av det viktige utredningsarbeidet utvalget er tiltenkt.

2. SAK10 § 1-2 Definisjoner
NAL støtter tilføyelse av bokstav e.
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3. SAK10 § 9-1 Generelle krav
Endringen slik den er foreslått fremhever profesjonalitet i bransjen. NAL støtter forslaget.

4. SAK10 § 11-1 Kvalifikasjonskrav
I høringsdokumentet er det forskjell mellom ordlyden i endringsforslaget til § 11-1 pkt. a, når
den er omtalt under DEL 2, punkt 3.2. «Utdanning kan dokumenteres ved å legge frem kopi
av vitnemål eller kvalifikasjonsbevis utstedt av offentlig myndighet i Norge eller annen EØSstat, og som viser relevant teknisk utdanning»
og
under DEL 3: «Utdanning kan dokumenteres ved å legge frem kopi av vitnemål eller
kvalifikasjonsbevis utstedt av offentlig myndighet i Norge eller annen EØS-stat, og som viser
relevant faglig utdanning.»
Vi ønsker å påpeke at hele fagområder som arkitektur og deler av de andre fagområdene har
klare elementer som ikke er tekniske av natur. I forskriften vil ordet «faglig» dekke alle
fagområdene omtalt i § 13-5 i sin helhet, mens ordet «teknisk» kun gjelder noen av
fagområdene. Ordet «teknisk» er heller ikke brukt til å beskrive utdanningsnivåene under §
11-2 første ledd i hverken gjeldende forskrift eller i endringsforslaget.

5. SAK10 § 11-2 Utdanningsnivåer
NAL støtter ikke forslaget. Inngår i høringssvarets punkt 6:

6. SAK10 § 11-3 Krav til utdanning og praksis

Sak 18/2434 foreslår vesentlige endringer i den sentrale godkjenningsordningen der toårige
fagskoleutdannelser erstatter profesjonsutdannelsen for arkitekter som kompetansekrav for
tilegnelse av tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering- og kontroll. NAL mener dette vil ha
alvorlige konsekvenser for arkitektstanden i Norge, utdanningssystemet for arkitektens
profesjonsutdannelse, samt kvaliteten på de bebygde omgivelser som helhet. Vi mener
samtidig at forslagets lovhjemmel ikke er tilstrekkelig utredet for å kunne iverksettes på
nåværende grunnlag. Til slutt mener vi at endringenes administrative og økonomiske
konsekvenser for det offentlige saksapparatet, byggenæringen, og samfunnet forøvrig er for
drastiske til å kunne tillate endringene slik de er foreslått.
Ettersom de foreslåtte endringer i praksis består i å innføre en ny mulighet for at foretak med
faglig ledelse med toårig fagskoleutdannelse kan oppnå sentral godkjenning innenfor
tiltaksklasse 2 arkitekturprosjektering (PRO) og kontroll av prosjektering (KPR), mener NAL
at dette endringsforslaget representerer en kraftig nedgradering fra dagens kompetansekrav.
I dag kreves en profesjonsutdannelse på universitetsnivå med minst fem års utdanning. NAL
mener det er fullstendig uakseptabelt å foreslå en ny sentral godkjenningsordning på et
toårig utdanningsnivå for et så komplekst prosjekteringsfag som arkitektur. NAL fastholder
kravet om at kun den femårige arkitekturutdannelsen fungerer som minstestandard for
ansvarsrett for prosjektering og kontroll av arkitektur i tiltaksklasse 2.
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Lovhjemmel
Forslagets mål om “....at utdanning fra fagskole skal kunne søke om sentral godkjenning og
erklære ansvarsrett i byggesak innen flere funksjoner og i høyere tiltaksklasse enn
tidligere” finner hjemmel i hovedsak i opplæringsloven §3-5: Fag- og sveineprøve utan
læreforhold og skole samt presedens i etablert lokal godkjenningspraksis i kommunene
vedrørende SAK10: “Når det gjelder forslagene til endringer i andre og tredje ledd, foreligger
det praksis for at arbeidserfaring (dvs. relevant praksis) opparbeidet forut for etterutdanning,
kan godskrives med ½ år “.
Argumentasjonen for lovhjemmel i begge ovennevnte punkt mener vi kan være fattet på feil
grunnlag. Etter NALs forståelse er opplæringsloven § 3-5: Fag- og sveineprøve utan
læreforhold og skole kun ment for å dekke videregående opplæring og fagskole, og ikke
universitetsstudier som skal dekkes av universitets- og høyskoleloven. Ettersom forslaget
direkte berører profesjonsutdanningene, og herunder arkitekturstudiet - som gir ansvarsrett i
tiltaksklasse 2, mener vi at praksis- og gradtildelingslovgivning fra universitets- og
høyskoleloven § 3-2: Grader, yrkesutdanninger og titler bør utredes som mulig lovhjemmel.
Forslaget utreder heller ikke hverken hjemmel i fagskolelovens § 5. Akkreditering av
fagskoleutdanning eller endringene fra 01.01.2018 i Lov om endringer i lov om universiteter
og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (Endringslov til universitets- og høyskoleloven og
fagskoleloven) som fastsetter en rekke terskler mellom universitets- og høyskoleloven og
fagskoleloven hva gjelder organisasjonsform, kreditering, og gradstildeling. NAL er samtidig
ukjent med utbredt praksis i kommunene der toårig fagskoleutdannede er gitt ansvarsrett for
prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, og høringsnotatet dokumenterer heller ingen slike
tilfeller. Disse tilfellene må samtidig måttet evalueres og konsekvensutredes basert på
erfaring. NAL kan derfor ikke finne tilstrekkelig hjemmel for endringsforslagenes bruk av
etablert praksis i kommunene vedrørende godkjenning av realkompetanse for fagbrev som
tilstrekkelig for å kunne gi økt tiltaksklasse i prosjekteringsfagene, og finner heller ingen
nevneverdig dokumentasjon av presedens for endringsforslagene i dagens praktisering av
lokal godkjenning.
Samtidig mangler endringsforslaget en redegjørelse for fagområdene med utdannelsesnivå
tilsvarende profesjonsutdanning og konsekvensene ved dette. Arkitektfaget i Norge er en
profesjonsutdannelse tilsvarende mastergrad på universitetsnivå (tidligere sivilarkitekt) og
tilbys kun ved BAS - Bergen Arkitekthøgskole, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet og AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Det er denne utdannelsen som
kvalifiserer kandidaten for opptak i Norske Arkitekters Landsforbund, AFAG - Arkitektenes
Fagforbund, og en rekke andre profesjonsorganisasjoner og foreninger ment for å sikre
kompetanse og organisere faget profesjonelt. Med dagens ordning er det samtidig kun
denne profesjonsutdanningen i Norge som oppnår kompetansekravet for sentral
godkjenning av arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2.1 Endringsforslaget gir ingen
forklaring på hvordan de toårige fagskoleutdannelsene tenkes tilpasset dette systemet og
har heller ikke redegjort for de omfattende konsekvensene en slik nedjustering vil ha på
byggenæringen som helhet.
De nedjusterte kravene for utdanningserfaring bryter samtidig med endringsforslagets
intensjon om å likestille ett års praksis med et halvt år utdannelse slik det er nevnt i
opplæringsloven §3-5. Ettersom en overgang fra dagens ordning til det nye forslaget vil
kunne kreve minst 6 års tilleggspraksis for å veie opp for den toårig fagskoleutdannelsens
manglende 3 år tilsvarende arkitektutdannelsen, vil endringene i sin reelle utform ing
representere ikke bare en nedjustering av utdanningskravene, men en nedjustering av de
samlede kompetansekravene for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2.
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Her ekskluderer vi, for ordens skyld, utenlandske utdanninger innenfor arkitektur som baseres på andre system.
Eksempelvis tilbys bachelorgrad i arkitektur i utlandet, men ikke i Norge, og kvalifiseres ikke til opptak i NAL.
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Med de foreslåtte endringer vil derfor den toårige fagskoleutdannelsen i realiteten få en
vektet fordel i vurderingen av søkerens samlede kompetanse tilsvarende to år mindre
praksiskrav enn etter dagens ordning. Endringsforslaget gir ingen begrunnelse for hvorfor
departementet mener denne mindre totale erfaringen for fagskoleutdanningene er
akseptabelt i oppnåelse av samme ansvarsrett som profesjonsutdanningene, og heller ikke
noe grunnlag for hvorfor tiltaksklasse 2 skal kreve mindre samlet kompetanse. Vi mener
derfor at endringene ikke bare et fattet på feil grunnlag, men at selve tabellen i de nye
kravene er feilberegnet etter forslagetstillers egne foreslåtte krav.

Kompetanse
Arkitekturprosjektering- og kontroll i tiltaksklasse 2 representerer etter SAK10 § 9-4;
Oppdeling i tiltaksklasser prosjekteringskompetanse for bygninger av a) liten kompleksitet og
vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for
helse, miljø og sikkerhet, eller b) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der
mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Med
andre ord representerer tiltaksklasse 2 en vesentlig del av samfunnets viktigste bygninger og
omgivelser med en betydelig risiko for helse, miljø, og sikkerhet. Eksempler på arkitektur i
denne tiltaksklassen er blant annet skoler, barnehager, eldrehjem, større boligblokker,
offentlige bygninger samt endring og transformasjon av historisk betydelig arkitektur.

Arkitektutdannelsens innhold og forløp er konstruert for å gjenspeile den samfunnsmessige,
tekniske, og økonomiske kompetansen som er nødvendig for å prosjektere bygninger og
omgivelser i lys av en omfattende konsvekvensforståelse. Det er kun den femårige
arkitektutdannelsen som gir tilstrekkelig skolering for å prosjektere i tiltaksklasse 2.
Arkitektutdannelsens utforming og forløp er konstruert for å gjenspeile den
samfunnsmessige, tekniske, og økonomiske kompetansen som er nødvendig for å
prosjektere bygninger og omgivelser i lys av en omfattende konsekvensforståelse. Det er kun
den femårige arkitektutdannelsen som gir tilstrekkelig skolering for å prosjektere i
tiltaksklasse 2.
De foreslåtte endringer med likestilling mellom realkompetanse og utdanning skaper en ny
situasjon der toårig fagskoleutdannelse med 10 års praksistid skal tilsvare det samme
forløpet og kompetanseoppnåelse som overnevnt. NAL mener dette medfører en alvorlig
nedjustering av kompetansekravene for ansvarsrett for prosjektering og kontroll av arkitektur,
som i praksis fjerner arkitektskolenes profesjonsutdannelse samt de formelle kravene til
opptak i arkitektenes fagorganisasjoner fra regjeringens kriterier for oppnåelse av sentral
godkjenning for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. Samtidig medfører endringene en
overføring fra teori til praksis som ikke sikrer tilstrekkelig erfaring med de mange ulike tiltak
som dekkes av ansvarsrett for tiltaksklasse 2, og som kun oppnås gjennom
arkitektutdanningeelsns femårige løp.
Fagskole
Den nye fagskoleloven fra 2018 omtaler ikke hvordan forskning, utvikling, innovasjon eller ny
kunnskap skal integreres i utdanningene, hverken i krav til skolene, til styret eller gjennom
spesifikke mekanismer. Til sammenligning står det i Universitets- og høyskoleloven § 1-3, at:
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«Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å
a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid,
b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid»
Departementets forslag til ny forskrift er derfor en tydelig svekkelse fra dagens krav til
utdanningenes faglige fundament og fagmiljøenes oppfølging av – og deltagelse i kunnskapsfront. Dette er særskilt bekymringsverdig når det vurderes opp mot den raske
teknologi- og kunnskapsutviklingen i prosjekteringen av miljøvennlige bygninger som verden
sårt trenger for å møte klimautfordringene. De aller fleste av disse bygningene finnes i
tiltaksklasse 2.
Det er omfattende forskjeller i organiseringen av studiene på universitets- og høyskolenivå
kontra fagskolenivå. Der eksempelvis Fagskolen i Telemark reklamerer med at man kun
trenger å fysisk møte opp 36 dager i løpet av byggstudiet på nett, er de aller fleste arkitektur
og ingeniørutdanningene i UHR-sektoren i finansieringsklasse B og C som legger opp til
betraktelig mer kontakt mellom fagmiljøene og studentene. I tillegg er fagmiljøene i UHR
sektoren større og med høyere kompetanse enn i fagskolene. Eksempelvis består Fagskolen
i Telemark av 33 ansatte, inklusiv administrasjon fordelt på 11 studier. Til sammenligning er
faggruppen for Bygg og anleggsteknikk ved NTNU 36 ansatte. Vi stiller oss meget kritisk til at
fagskolene kan bygge opp sin kompetanse og kapasitet til veiledning på et tilsvarende nivå
som UHR sektoren, slik at de kan undervise prosjektering i tråd med SAK10 § 9-4, pkt b,
(byggverk med) «middels kompleksitet og vanskelighetsgrad». Problemstillingen er hverken
omtalt eller utredet i høringsforslaget.
Ut fra samlet vurdering av den nødvendige kompetansen som kreves til prosjektering og
kontroll i tiltaksklasse 2, vurdert mot fagskolenes tilbud og kapasitet til å utvikle tilbudet, kan
vi ikke se at dette er i tråd med hverken samfunnets behov for høyere kvalitet i bygningene,
næringens behov for høyere kompetanse eller trendene som kommer til å påvirke
byggenæringen i fremtiden. Forslaget er i sin helhet dårlig utredet. NAL fraråder på det
sterkeste dette forslaget til endring.

Oppsummering
NAL fraråder høringens påstand om at endringene ikke vil medføre administrative eller
økonomiske konsekvenser av negativ betydning. Konsekvensene de foreslåtte endringene
påfører utdanningssystemet, profesjonen og samfunnet forøvrig gjennom kvalitetssvekkelsen
i det bebygde miljø både fysisk, administrativt og økonomisk, er for omfattende og
nedslående for å kunne beskrives tilstrekkelig i dette høringssvaret.
NAL mener derfor at de foreslåtte endringer krever en grundig konsekvensutredning før de
kan behandles.

Den foreslåtte ordningen medfører en betydelig omstrukturering og nedjustering av
arkitektenes historisk viktige rolle i bygningsprosjektering, og reduserer profesjonens
mulighet til å ta ansvar for arkitektonisk og teknisk kvalitet i tiltaksklasse 2. Samtidig
reduseres betydningen av arkitektudanningens omfattende og brede praktisk-teoretiske
opplæring ved å sidestille et nytt og kortere utdanningsløp for arkitekturprosjektering. Vi
mener også at det foreslåtte systemet omkring tilegnelse av ½ års godskrevet
praksiskompetanse er i tilfellet arkitekturprosjektering feilberegnet med minst 2 år, hvilket
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betyr at kompetansekravene for fagskolene etter de nye reglene i realiteten nedjusterer de
samlede kravene for prosjektering av tiltaksklasse 2.
Endringsforslagets lovhjemmel virker i tillegg å være feilvurdert i opplæringsloven §3-5 og
dermed mulig lovstridig uten en tilstrekkelig utredning av konsekvensene for endringenes
innvirkning på universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og Endringslov til universitets
og høyskoleloven og fagskoleloven. NAL er for en endring av byggesaksforskriften kun påvilkår om at kravet til sentral godkjenning innenfor arkitekturfaget blir styrket i forhold til
dagens praksis, og i enda større grad enn i dag knyttes til adekvat utdannelse.
Vi stiller oss derfor kritiske til endringsforslagene i SAK10 § 11-3 Krav til utdanning og praksis
og kan ikke anbefale endringene.

7. SAK10 § 13-1a. Seriøsitetsvilkår for sentral godkjenning av foretak
Endringen slik foreslått fremhever profesjonalitet i bransjen. NAL støtter forslaget.

8. SAK10 § 13-1b. Tilleggsopplysninger for sentral godkjenning for ansvarsrett
Endringen slik foreslått fremhever profesjonalitet i bransjen. NAL støtter forslaget.

9. SAK10 § 13-1c Plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett
Endringen slik foreslått fremhever profesjonalitet i bransjen. NAL støtter forslaget.

10. SAK10 § 13-6 Tilbaketrekking av sentral godkjenning for ansvarsrett
Endringen slik foreslått fremhever profesjonalitet i bransjen. NAL støtter forslaget.

Med hilsen
Norske Arkitekters Landsforbund

Kai Reaver
Prosjektleder
Arkitekt MNAL
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Camilla Moneta
Fagsjef, NAL
Arkitekt MNAL

Gisle Løkken
President, NAL
Arkitekt MNAL

