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Emne: Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), møte med Statsbygg 30.
nov. 2015
Hei og takk for meget hyggelig møte i går.
Det blir spennende å se hvordan utlysningene fra Statsbygg blir fremover.
Oversender som avtalt tidslinjen med iark-tjenester lagt inn, og den helt nye skissen for kontrahering
av interiørarkitekt i offentlige prosjekter (den er under utvikling).
Jeg tillater meg å oppsummere noen av NILs synspunkter:
Brukerens advokat
Det er viktig at iark kommer tidlig med i prosessen, iark har kompetanse til å tolke brukernes behov
og omsette det til arkitektonisk språk.
Behersker brukernes språk og dimensjon – og oversetter mellom språkene.
Det er viktig å definere grensen mellom ark og iark. Tverrfaglig samarbeid gir bedre
prosjektløsninger.
Mulige negative konsekvenser ved å ikke bruke iarks kompetanse
Ved å ikke bruke iark, risikerer man å ende opp med lite brukervennlige løsninger og misfornøyde
brukere.
Dette kan medføre at man etter en kort driftsperiode må gjøre endringer, dvs. ombygningsprosjekt
med unødvendige kostnader - noe som også er lite heldig miljømessig.
I verste fall kan man ende med arbeidsmiljøsaker og sykemeldte arbeidstakere.
Forbilde
Statsbygg skal være et forbilde. Statsbygg har de største prosjektene og har et samfunnsansvar for å
integrere alle profesjonene.
Iark i komplett prosjekteringsgruppe
Iark bør være med i prosjekteringsgruppen i plan- og designkonkurranser for å være i dialog og
kvalitetssikre, med hovedansvar for romsekvens (hvordan brukerne beveger seg i bygget) og
rommenes utforming.
Interiørarkitektene ønsker å være premissgivere i prosjektene på et tidspunkt hvor det har stor
betydning.
Statsbygg kan kreve dokumentert kompetanse hos iark ved tidlig inntreden; dvs. CV og
mastergrad/dokumentert kunnskap på masternivå og relevante referanseprosjekter.
Hva nå?
Til Statsbygg kommer i gang med sin nye, sømløse utlysning etter tjenester, ønsker NIL å bidra i
forbindelse med prosjekter i emning, med å beskrive ytelser som skal inngå og hvilke krav til
kompetanse som bør stilles.
Nok en gang, takk for godt møte.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe vi kan bidra med.
Med vennlig hilsen
Mona Lise Lien
Daglig leder
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