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Ársskýrsla Arkitektafélags Íslands 2016

Frá Stjórn
Kæru félagar í AÍ.
Upphaf síðasta starfsárs einkenndist
af tímamótum í starfi félagsins. Nýr
framkvæmdastjóri var ráðinn til starfa
og stefnumótunarskýrsla var unnin á
grunni vinnu félagsmanna, sem fram fór
í lok janúar á síðastliðnu ári. Þegar litið
er yfir starfsárið þá er ánægja að segja
frá því að margt hefur áunnist í samræmi
við stefnumótunina. Kynningar- og
menntamál eru þar áberandi og má þar
nefna þverfaglegt samstarf á ýmsum
sviðum: Fundur fólksins, málþing um
ferðamannastaði, málþing í samstarfi
við LHÍ og nýr samningar á milli
Endurmenntunar Háskóla Íslands og AÍ.
En, nú er aftur komið að tímamótum.
Ásta Rut Jónasdóttir, framkvæmdastjóri,
hættir hjá AÍ. Við erum þakklát fyrir að
hafa notið hennar starfskrafta, þekkingar
og reynslu. Við óskum Ástu góðs gengis á
nýjum vettvangi og bjóðum um leið nýjan
framkvæmdastjóra, Gerði Jónsdóttur,
velkomna til starfa. Við hlökkum til að
vinna með henni áfram að hagsmunum
félagsins.
Hönnunarmars
Arkitektafélag
Íslands
stóð
fyrir
viðburðinum
Arkitektagöngur
á
síðasta
Hönnunarmars.
Göngurnar
heppnuðust vel og þátttaka var mjög
góð. Þátttakendur voru leiddir um
eftirtaldar byggingar af arkitektum þeirra:
Ráðhúsið, Hæstarétt, Hörpu, Seðlabanka
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Íslands og íbúðahús á Smiðjuholti
(Búseti). Auk Arkitektaganganna var
farin svokölluð Leyniganga á vegum
Hildar Gunnlaugsdóttur og Hildar
Steinþórsdóttur, sem sömuleiðis var vel
heppnuð.
BÍL
Bandalag
íslenskra
listamanna
samanstendur af fagfélögum listamanna
og skapandi greina. Arkitektafélag Íslands
er eitt fjórtán félaga listamanna sem
mynda bandalagið og situr formaður AÍ
fasta fundi bandalagsins. Stjórn BÍL kemur
saman til reglulegra funda eða um 10
sinnum á ári, auk þess að halda sérstaka
fundi, til að mynda samráðsfundi með
borgaryfirvöldum og menningar- og
menntamálaráðherra, svo dæmi sé tekið.
Af starfi BÍL á síðasta ári ber sérstaklega
að nefna góða samráðsfundi með
stjórnendum Ríkisútvarpsins. AÍ hefur
komið því skýrt á framfæri við RÚV að það
mætti fjalla mun meira um hið manngerða
umhverfi á faglegan hátt til þess að
upplýsa og auka skilning almennings á
byggingarlist og starfi arkitekta. RÚV hefur
tekið ábendingum AÍ vel, en ef félagsmenn
búa yfir góðum hugmyndum á þessu sviði,
þá er hægt að senda ábendingar á stjórn
og hún kemur þeim áfram.
Nánari upplýsingar um starf BÍL á síðasta
starfsári má finna í skýrslu forseta
BÍL:
http://bil.is/skyrsla-forseta-bil-aadalfundi-2017

Fundur fólksins
Fundur fólksins, lífleg, tveggja daga
lýðræðis- og stjórnmálahátíð, var haldinn
í Norræna húsinu dagana 2. - 3. september
2016. Hátíðin, sem haldin var í annað sinn,
er vettvangur til að virkja lýðræðið og brúa
bilið milli stjórnmálamanna og fólksins í
landinu. Formaður AÍ tók þátt í hátíðinni
fyrir hönd félagsins og þótti hún takast
mjög vel. Það hefði þó verið óskandi ef
fleiri þátttakendur úr röð arkitekta hefðu
verið með.
Samstarf við Endurmenntun Háskóla
Íslands
Í byrjun árs 2017 var samningur
á milli Arkitektafélags Íslands og
Endurmenntunar Háskóla Íslands (EHÍ)
undirritaður. EHÍ mun bjóða félögum í AÍ
valin námskeið á sérstökum afsláttarkjörum
en verð námskeiða ræðst meðal annars af
lengd þeirra. Í samningnum er gert ráð
fyrir samstarfsnámskeiðum sem annars
vegar snúa að símenntun félagsmanna AÍ
og hins vegar að fræðslunámskeiðum sem
AÍ kemur að og eru ætluð almenningi.
Ferðamannastaðir 360° - Málþing
Arkitektafélag Íslands í samtarfi við Félag
íslenskra landslagsarkitekta (FÍLA) stóð
fyrir málþingi um ferðamannastaði 10.
nóvember en málþingið fór fram í húsnæði
Íslenskrar erfðagreiningar. Málþingið var
vel sótt af félögum AÍ og FÍLA en einnig
voru fjölmargir aðilar úr ferðaþjónustu og
stjórnsýslu sem sóttu málþingið.

Árlegur fundur stjórna norrænu
arkitektfélaganna í Færeyjum.

Á málþinginu voru ferðamannastaðir
skoðaðir frá sjónarhorni hönnuða,
fræðslufulltrúa,
verkefnastjóra,
leiðsögumanna, ferðamanna og yfirvalda.
Með málþinginu vildu félögin hvetja til
umræðu um hönnun ferðamannastaða
í víðu samhengi allt frá lögum um
landsáætlun um uppbyggingu innviða
fyrir
ferðamenn,
stefnumótunar
sveitarfélaga, reynslu leiðsögumanna til
skipulags og hönnunar ferðamannastaða.
Wieteke Nijkrake, arkitekt, og Jorrit
Noordhuizen,
landslagsarkitekt,
frá
Hollandi voru fengin sérstaklega til þess
að flytja erindi um verkefni sem þau unnu
í samstarfið við Skaftárhrepp og Háskóla
Íslands.
Norrænt samstarf
Hinn árlegi fundur stjórna norrænu
arkitektafélaganna fór fram þann 23.
september s.l. Var fundurinn haldinn í
Þórshöfn í Færeyjum og mættu fulltrúar
frá Íslandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð,
auk gestgjafanna sjálfra. Fundurinn var
góður og Færeyingar miklir höfðingjar
heim að sækja. Rætt var um aukið samstarf
norrænu þjóðanna á sviði arkitektúrs
og hvernig hægt væri að efla það. Kom
fram hugmynd um að stofna eins konar
regnhlífarsamtök norrænu félaganna með
fastafulltrúa, en með því að koma fram
sem ein heild gæti það auðveldað félögum
að fá styrki fyrir sameiginleg verkefni.
Einnig var rætt um Feneyjatvíæringinn
í byggingarlist árið 2018, en vilji er fyrir

© Arkitektfélag Íslands

norrænu samstarfi. Það er þó ekki búið að
taka ákvörðun í þeim efnum.
Norræn ráðstefna í Kaupmannahöfn var
haldin í nóvember s.l. þar sem fulltrúar
arkitektafélaga, félaga arkitektastofa,
félaga
landslagsarkitekta,
félaga
húsgagna- og innanhúsarkitekta, auk
arkitekta- og hönnunarmiðstöðva frá
öllum norðurlöndunum komu saman.
Kristján Örn Kjartansson fór sem fulltrúi AÍ
og Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Markmið
fundarins var að móta sameiginlega stefnu
fyrir samstarf félaganna í framtíðinni,
hugsanlega stofnun regnhlífasamtaka
allra félaganna, sameiginlega þátttöku
á alþjóðlegum viðburðum auk nýrra
samnorrænna viðburða og mögulega
útgáfu á vefnum um arkitektúr á
norðurlöndunum.
AÍ sem stéttarfélag?
Kjaranefnd AÍ og Samark (Samtök
arkitektastofa) áttu í viðræðum á síðasta
ári um kjarasamning milli AÍ og Samark.
Í ljós kom að kjaranefnd AÍ hafði ekki
umboð til kjarasamningsgerðar þar sem
Arkitektafélag Íslands er ekki stéttarfélag
samkvæmt lögum félagsins.
Þann 13. desember var haldinn
félagsfundur á Kaffi Sólon þar sem farið
var yfir samstarf við BHM og kynntar
mögulegar breytingar á lögum AÍ sem
miða að því að skipta félaginu upp í tvær
deildir þ.e. kjaradeild og fagdeild. Kosið
verður um lagabreytingu þessu að lútandi
á aðalfundi AÍ 22. febrúar 2017.

Framkvæmdastjóri AÍ
Stjórn AÍ auglýsti starf framkvæmdastjóra
í byrjun árs og réð í kjölfarið Ástu Rut
Jónasdóttur sem framkvæmdastjóra
í 60% starf.
Þekking Ástu Rutar á
lífeyrissjóðsmálum og öðrum tengdum
málum kom sér vel í starfi félagsins
næstu mánuðina. Ásta ákvað hins
vegar að endurnýja ekki samning sinn
sem framkvæmdastjóri félagsins. Í ljósi
þess hversu stutt var síðan AÍ auglýsti
starf framkvæmdastjóra taldi stjórnin
gæfulegast að kanna áhuga nokkurra
frambærilegra aðila á starfinu, úr varð
að Gerður Jónsdóttir var ráðin nýr
framkvæmdastjóri og hefur hún störf
þann 1. mars næstkomandi. Gerður
hefur starfað undanfarin ár sem
kynningarstjóri hjá Ríkisútvarpinu og
við dagskrárgerð, hún hefur þar að auki
unnið að ýmsum spennandi verkefnum
samhliða þeirri vinnu. Gerður er með
B.A. gráðu í mannfræði og borgarfræði,
með meistaragráðu í menningarstjórnun
og
meistaragráðu
í
alþjóðlegri
menningarfræði. Gerður hefur mikinn
áhuga á öllu sem viðkemur hinu byggða
umhverfi og mun reynsla hennar nýtast
félaginu vel.
Stefnumótunarskýrsla
Stjórn AÍ stóð fyrir stefnumótunarfundi í
janúar 2016, en Capacent sá um ráðgjöf
á þeim fundi. Markmiðið með fundinum
var að heyra hvert félagsmenn vildu
sjá félagið stefna næstu árin og hvaða
atriði félagsmönnum fannst að leggja
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Hönnunarmiðstöð Íslands og Arkitektfélag
Íslands fluttu í nýtt húsnæði við Kvosina í
ágúst 2016

© Hönnunarmiðstöð Íslands

ætti áherslu á. Á fundinum var áberandi
að kynningarmál voru félagsmönnum
ofarlega í huga, til að mynda kynning
á starfsemi arkitekta og mikilvægi hins
manngerða umhverfis.
Í apríl fundaði stjórn og fulltrúaráð AÍ um
hugmyndir að verkefnum sem komu fram
á janúar fundinum.
Í lok ágúst var send skýrsla til félagsmanna
í tölvupósti þar sem dregin var saman sú
vinna sem fram fór á fundinum í janúar
en fjölmörg verkefni sem fjallað var um
á stefnumótunarfundi hafa komið til
framkvæmda eða eru í farvegi.
Feneyjatvíæringur í byggingarlist 2018
Stjórn AÍ tók þá ákvörðun að stefna að
þátttöku Íslands í Feneyjatvíræingi í
byggingarlist á næsta ári, 2018. Stofnaður
var á árinu starfshópur til þess að halda
utan og undirbúa þátttöku Íslands.. Í
starfshópnum sitja Aðalheiður Atladóttir,
Anna María Bogadóttir, Falk Krüger,
Kristján Örn Kjartansson og Sigrún
Birgisdóttir.
Ljóst er að kostnaður gæti orðið
mikill, en verið er að kanna leiðir til
þess að fá fjármagn í verkefnið. Auk
þess sem gott samstarf er komið á
við KÍM, Kynningarmiðstöð íslenskra
myndlistarmanna, en starfsfólk KÍM er
reiðubúið að aðstoða eins og það getur,
miðla af sinni reynslu og samnýta krafta.
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Verkefni framundan
Kjara- og stéttarfélagsmál verða ráðandi
á næstu misserum í ljósi þess að hlutfall
félagsmanna sem eru launþegar á
vinnumarkaði fer ört vaxandi. Kjaranefnd,
ásamt stjórn, kemur til með að spila þar
lykilhlutverk við gerð kjarasamnings í
samstarfi við BHM.
Eins og áður sagði voru kynningarmál
félagsins
áberandi
umræðuefni
í
stefnumótunarvinnu félagsmanna í byrjun
ársins. Ýmislegt hefur verið gert í þeim
efnum á liðnu starfsári en stjórn AÍ stefnir
á að gera enn betur og virkja fastanefndir
með sér til þess að ná tilsettum árangri.
Samningur um samastarf AÍ og
Endurmenntunar
Háskóla
Íslands
um
endurmenntunarnámskeið
fyrir
félagsmenn og áhugasama um arkitektúr
hefur verið undirritaður og hafa námskeið
þegar verið kynnt í fréttabréfi AÍ. Leitað er
eftir fulltrúa AÍ til þess að sitja í faghópi
EHÍ.
Sameining
AÍ
og
FÍLA
(Félags
landslagsarkitekta) hefur verið til umræðu
síðustu ár en stjórn AÍ stefnir að því að
halda þeirri vinnu áfram.
AÍ tekur þátt í næsta Hönnunarmars með
skissusýningu og verður sýningin til húsa
í gamla Landssímahúsinu við Austurvöll.
Sýningin verður nánar auglýst í byrjun
mars en þegar hefur verið óskað eftir
skissum arkitekta fyrir sýninguna.
Stjórnin

Hönnunarmiðstöð 2016
Kristján Örn Kjartansson hefur setið sem
fulltrúi AÍ í stjórn Hönnunarmiðstöðvar
Íslands frá árinu 2014 og frá árinu 2016 í
framkvæmdastjórn sem varaformaður
stjórnar Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Helstu verkefni Hönnunarmiðstöðvar
eru Hönnunarmars með Design Talks
málþinginu, Hönnunarsjóður íslands sem
úthlutar fjórum sinnum á ári, útgáfa HA
tímaritsins og Hönnunarverðlaun Íslands.
Helstu verkefni Kristjáns Arnars á
síðasta ári hafa verið fjölbreytt en helst
ber að nefna undirbúning á flutning
Hönnunarmiðstöðvar og skrifstofu AÍ í
nýjar höfuðstöðvar. Haustið 2016 tókust
samningar á milli Hönnunarmiðstöðvar og
Reykjavíkurborgar um leigu á glæsilegu
húsnæði að Aðalstræti 2 og flutti AÍ
skrifstofur sínar ásamt Hönnunarmiðstöð
í ágúst 2016. Hönnunarmiðstöð gerði
við þetta tilefni samstarfssamning við
Reykjavíkurborg til þriggja ára með það
að markmiði að efla íslenska hönnun og
arkitektúr.
Þróun
þjónustusamnings
á
milli
Hönnunarmiðstöðvar og aðildarfélaga
hefur verið í undirbúningi og er nú unnið
að því að semja við aðildarfélögin miðað
við þarfir og óskir hvers félags.
Undirbúningur og þróun á sameiginlegri
heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar og allra
aðildarfélaga hefur verið komið í farveg og
mun vinna við vefinn hefjast í samvinnu

Verk eftir arkitektinn Alejandro Aravena á
Feneyjartvíæringnum 2016

við félögin að loknum Hönnunarmars
2017. Hönnunarmars er á næsta leyti og
í ár er það sérstök ánægja að sjá mikla
þátttöku arkitekta sem munu bjóða upp
áhugaverða og fjölbreytta dagskrá.
Kristján Örn Kjartansson
Fulltrúi AÍ í stjórn Hönnunarmiðstöðvar
2014-2016,
varaformaður stjórnar
Hönnunarmiðstöðvar 2016.

© Dezeen

og hvort gerðar væru of miklar kröfur til
keppenda í magni gagna sem skilað væri.
Safnað var saman upplýsingum frá hverju
landi um gerð og fjölda samkeppna. Tekið
var vel í þá hugmynd að löndin skiptist á
dómurum í samkeppnum og þarf að taka
afstöðu til þess hvort AÍ taki þátt í slíku
samstarfi.
Á árinu 2017 stendur til að halda eins
konar námskeið um dómefndarstörf í
samkeppnum og er undirbúningur við
það að hefjast.
Úrslit í samkeppnum á árinu 2016:

Samkeppnisnefnd
Samkeppnisnefnd fundaði eftir þörfum
á starfsárinu 2016. Samkeppnisnefnd
kemur að undirbúningi samkeppna í
samstarfi við framkvæmdastjóra AÍ og
tilnefnir fulltrúa AÍ í dómnefndir.
Á liðnu ári voru haldnar fjórar samkeppnir
í samstarfi við jafnmarga aðila. Flestar
samkeppnir á árinu voru opnar keppnir og
þátttaka í þeim almennt góð. Á döfinni
eru enn fleiri samkeppnir og viðfangsefni
þeirra mjög fjölbreytt.
Haustið 2016 var haldinn fundur um
samkeppnismál á vegum norrænu
arkitektafélaganna í Helsinki. Gunnar
Örn Sigurðsson í samkeppnisnefnd sat
fundinn fyrir hönd AÍ. Á fundinum var
m.a fjallað um kostnað við samkeppnir

Sundhöll Ísafjarðar
Opin hugmyndasamkeppni um aukna og
bætta íþrótta- og baðaðstöðu við Sundhöll
Ísafjarðar
Veitt voru þrenn verðlaun.
1. verðlaun kr. 3.000.000, Kanon arkitektar.
2. verðlaun kr. 2.000.000, Arnhildur
Pálmadóttir og Brynhildur Sólveigardóttir
3. verðlaun kr. 1.000.000, VA arkitektar
Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru Helgi Steinar
Helgason og Olga Guðrún Sigfúsdóttir.

Bogadóttir, Pétur H. Ármannsson og
Sigríður Ólafsdóttir.
Lyngássvæði í Garðabæ
Hugmyndasamkeppni um rammaskipulag
fyrir Lyngássvæði og Hafnarfjarðarveg
1. Verðlaun kr. 2.500.000, Batteríið
arkitektar, Landslag og Mannvit
2. verðlaun kr.1.500.000 , JTP, Viaplan og
Alta ehf.
3-4. verðlaun kr.500.000, Felixx og
Jvantspijker arkitektar ásamt VSÓ ráðgjöf
/ ASK arkitektar
Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru Hildur
Gunlaugsdóttir og Helgi Mar Hallgrímsson.
Aðstaða ferðamanna við Hengifossá
Opin
framkvæmdakeppni
um
aðstöðubyggingu fyrir ferðamenn við
Hengifossá.
Veitt voru verðlaun fyrir 1. sætið.
1. Verðlaun kr. 2.000.000, ZIS AS; Eirik
Rønning Andersen, siv.ark. MNAL og
Sigríður Anna Eggertsdóttir
Fulltrúi AÍ í dómnefnd var Björn
Guðbrandsson.

Samkeppnum lokið á árinu 2016:

Yfirstandandi samkeppni:

Nýbygging Alþings
Opin
framkvæmdasamkeppni
um
nýbyggingu Alþingis.
Veitt voru þrenn verðalaun.
1. Verðlaun kr. 7.000.000, Studio Granda
2. verðlaun kr. 4.500.000, Tark arkitektar
3. verðlaun kr. 2.500.000, PKdm arkitektar
Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru Anna María

Stúdentagarðar á lóð Gamla Garðs:
Opin framkvæmdakeppnium um hönnun
stúdentagarðs á lóð Gamla Garðs.
Fulltrúar AÍ í dómnefnd eru Guðrún
Ingvarsdóttir, Páll Gunnlaugsson og Perla
Dís Kristinsdóttir.
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Studio Granda unnu 1. verðlaun íí
samkeppni um nýbyggingu skrifstofu
Alþingis.

© Studio Granda
1. VERÐLAUN

Tillaga nr. 19 Auðkenni 97541

Samkeppnir í undirbúningi:
Deiliskipulag á Álftanesi
Opin hugmyndasamkeppni
Fulltrúar AÍ í dómnefnd eru Indro Candi og
Hlín Sverrisdóttir landslagsarkitekt FÍLA.
Deiliskipulag á Heklureit í Reykjavík.
Boðskeppni að undangengu forvali.
Skipulag við höfnina í Hafnarfiði
Opin hugmyndasamkeppni
Hjúkrunarheimili
í
Boðaþingi
Kópavogi.
Opin framkvæmdakeppni.

í

berum ekki traust til nefndarinnar eins og
hún er mönnuð að meirihluta í dag. Við
munum því að óbreyttu ekki eiga samskipti
við nefndina út af þessu máli.

húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003
ásamt öðrum lagafrumvörpum og
reglugerðarbreytingum var vísað til
laganefndar af stjórn AÍ.

Þar sem fullskipuð siðanefnd hafði haft
málið til meðferðar ákváðu nefndarmenn
að stíga til hliðar í þessu máli og lagði
nefndin til að stjórn AÍ kæmi með beinum
hætti að málinu og skipaði sérstaka
siðanefnd til að úrskurða í ofangreindu
ágreiningsmáli sem stjórn og gerði.

Einnig var tillögum að lagabreytingum á
lögum AÍ v. aðildar að BHM og mögleikum
félaganna til að öðlast virk réttindi
stéttarfélags vísað til laganefndar til
umsagnar.

Hjúkrunarheimili í Árborg.
Opin framkvæmdakeppni.

Í siðanefnd eru Albína Thordarson,
Guðmundur Gunnarsson og Vilhjálmur
Hjálmarsson formaður nefndarinnar.
Varamaður er Logi Már Einarsson en hann
kom ekki að ofangreindu máli.
Fleira var ekki tekið fyrir á árinu.

Siðanefnd

Laganefnd

Siðanefnd hélt 4 fundi á árinu.
Eitt mál barst til nefndarinnar er varðar
ágreining milli félaga um útlitsbreytingu
á þegar byggðu húsi. Nefndin ákvað að
boða kæranda og þann kærða til fundar
sitt í hvoru lagi. Kærandi sat einn fund
með nefndinni, reifaði málið og lagði fram
greinargerð og teikningar. Taldi hann að
spillt væri höfundarverki sínu. Nefndin
boðaði þann kærða á sinn fund sem var
hafnað þannig:

Í laganefnd AÍ árið 2016 sátu Elín G.
Gunnlaugsdóttir, Gíslína Guðmundsdóttir
og Tryggvi Tryggvason, formaður
nefndarinnar.
Meðal verkefna laganefndar er ráðgjöf til
stjórnar félagsins um lög og lagafrumvörp,
er taka til starfa og starfsumhverfis
arkitekta. Innan starfsreglna laganefndar
getur laganefnd haft frumkvæði að
því að taka málefni er varða starf og
starfsumhverfi arkitekta til athugunar.

Ágæta siðanefnd.
Reynsla okkar af vinnubrögðum meirihluta
siðanefndar í öðru máli er þess eðlis, að við

Frumvarpi til laga um breytingu á
húsaleigulögum, nr. 36/1994, frumvarp
til laga um breytingu á lögum um
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Svipting atvinnuréttinda:
Mál sem er enn til meðferðar laganefndar
varðar samþykkt aðalfundar AÍ v.
sviptingar atvinnuréttinda sem nokkrir
eldri félagar máttu þola, þ.e. nöfn
þeirra var ekki að finna á nýjum lista
Mannvirkjastofnunar (MVS) yfir þá aðila
sem höfðu hlotið löggildingu! Stjórn AÍ
sendi umhverfis- og auðlindaráðuneyti
bréf varðandi málið og mæltist til þess að
ráðuneytið og MVS breyti ákvörðun sinni
um framangreind atvinnuréttindi aðilanna
enda hafði engin formleg tilkynning um
ákvörðunina enn borist aðilum máls, m.a.
byggt á eftirfarandi rökstuðningi, sbr.:
„Stjórn AÍ telur að hér sé um augljóst brot
að ræða á meðalhófsreglu stjórnsýslulaga
nr. 37/1993 (SL). Í 12. gr. SL er kveðið á um
meðalhófsreglu þar sem segir að
stjórnvald skuli aðeins taka íþyngjandi
ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem
að er stefnt, verður ekki náð með öðru og
vægara móti. [...] Slík ákvörðun gengur
gegn 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrár um
atvinnufrelsi enda verður ekki séð að

Dagur Eggertsson arkitekt hélt fyrirlestur á
málþingi um ferðamannastaði.

almannhagsmunir hafi krafist þess að
atvinnuréttindi þessara aðila skyldu felld
niður! “
Svar við erindi stjórnar AÍ vegna málsins
barst þ. 4. okt. 2016 frá umhverfis- og
auðlindaráðuneyti.
Óneitanlega vekur athygli vekur að í
svarbréfi ráðuneytisins er vísað í löngu
máli í umsögn Mannvikjastofnunar en
í tilvísun í umsögn MVS er hvergi að
finna rökstuðning fyrir „framkvæmd
stofnunarinnar, um að fella niður réttindi
og löggildingu aðalhönnuða, sem fengu
sín starfsréttindi fyrir árið 1979 og þá kröfu
um að þeim sé skylt að leggja fram öll skjöl
um réttindi sín að nýju” skv. framangreindri
meginspurningu AÍ í bréf til umhverfis- og
auðlindaráðuneytis.
Laganefnd AÍ mótmælir því langsóttum
rökstuðningi í svarbréfi umhverfis- og
auðlindaráðuneytis um að ákvörðun
Mannvirkjastofnunar geti ekki talist
stjórnvaldsákvörðun að því viðbættu að
svarbréfið má í heild telja haldið þeim
annmörkum að á það megi einungis
líta sem almennar leiðbeiningar um
aðferðafræði lögfræðinnar, rétthæð laga,
reglugerða, o.s.frv.
Laganefnd AÍ mælti því eindregið með
því að málinu verði vísað áfram sem
kvörtun til Umboðsmanns Alþingis (UA)
skv. niðurstöðu svars laganefndar AÍ dags.
5. júlí 2015, enda telur laganefnd AÍ að
málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga séu
brotnar í meðferð stjórnvaldsins.

© Arkitektfélag Íslands

Endurskoðun á tilskipun ESB um
opinber innkaup:
Endurskoðun á tilskipun ESB um opinber
innkaup 2004/18/EB, sbr. innleiðing á
tilskipun 2014/24/EU. Lögfest á Alþingi
sbr. lög um opinber innkaup nr. 120/2016.
Áður en AÍ gafst ráðrúm til greiningarvinnu
skv. ráðum laganefndar dags. 27. maí
2015 var örstuttur athugasemdafrestur
fjármálaráðuneytis liðinn, án þess að
lagafrumvarpinu hefði einu sinni verið
beint til AÍ sem bærs hagsmunaaðila
við innleiðingu tilskipunarinnar, enda er
innleiðing tilskipunar 2014/24/EU ekki
einungis tæknilegt þýðingarstarf heldur
eru mörg túlkunaratriði samningaréttar-,
umhverfisréttar- og byggingarlistarlegs
eðlis og geta talist sérstök frá sjónarhorni
þeirra sem við áætlanagerð og hönnun
vinna.
Eftirfarandi er kafli laganefndar í bréfi
laganefndar um meginsjónarmið varðandi
endurskoðun á tilskipun ESB um opinber
innkaup 2004/18/EB, sbr.:
„Evrópuþingið og Evrópuráðið hafa við
endurskoðun á tilskipun 2004/18/EC
litið til þess að helsti vandann við útboð
á þjónustu arkitekta má telja vöntun á
samkeppni vegna rangrar framkvæmdar
(sbr. þröng túlkun) á afgerandi valþáttum
(e. selection criteria). Sem dæmi, velta,
fjöldi starfsmanna, tækni/hugbúnaður
og síðast en ekki síst að byggja val
á þjónustu arkitekta frekar á verði en
gæðum. [...] Markmiðin hljóta að vera að

opna markaðinn fyrir yngra fagfólki
og minni teiknistofum ásamt því hætta
að einblína á verð þjónustunnar og hefja
heildræna nálgun sem felur m.a. í sér að
líta beri til sjálfbærni og umhverfisþátta
almennt séð, sérstaklega m.t.t. gæða og
líftímakostnaðar. [...] Til viðbótar ber að
benda á samkeppnisformið sjálft, þ.e. að
þau sjónarmið heyrast æ oftar að kröfur
um óþörf gagnaskil og ákafi bjóðenda
bjóði upp á sóun á kröftum og hugviti
arkitekta enda oft verið að skjóta í
myrkri eftir ósýnilegri bráð, sbr. óskýr
gögn, forsendur, o.s.frv.”
Laganefndar hefur lagt til við stjórn
AÍ að standa að ítarlegri kynningu á
meginreglum laga um opinber innkaup
nr. 120/2016 fyrir félagsmenn sína enda
lágu til grundvallar endurskoðun að
vinda skyldi ofan af þröngri túlkun á
afgerandi valþáttum þannig að opna
mætti markaðinn fyrir yngri fagmönnum
og minni teiknistofum ásamt því hætta
að einblína á verð þjónustunnar og hefja
heildræna nálgun.
Tryggvi Tryggvason

Dagskrárnefnd
Ekki barst skýrsla frá Dagskrárnefnd.

Markaðsnefnd
Ekki barst skýrsla frá Markaðsnefnd.
9

© Hreinn Magnússon

Menntamálanefnd
Í menntamálanefnd starfsárið 2016-17
sátu: Pétur H. Ármannsson formaður, Perla
Dís Kristinsdóttir og Karl Kvaran.
Enginn bókaður fundur var haldinn á
árinu en nefndarmenn áttu samskipti í
tölvupósti um afgreiðslu einstakra mála.
Voru afrit afgreiðslubréfa með undirskrift
formanns send skrifstofu félagsins til
vistunar. Þessi háttur var hafður á þar
sem einn nefndarmanna er búsettur
erlendis. Afgreidd voru 19 erindi frá
iðnaðarráðuneytinu á tímabilinu frá 1.
febrúar 2016 til 1. febrúar 2017, þar sem
sótt var um leyfi til að nota lögverndaða
starfsheitið arkitekt. Nefndinni barst ein
fyrirspurn um hvort tiltekin námsbraut
veiti viðurkennd starfsréttindi.
Pétur H. Ármannsson formaður
Perla Dís Kristinsdóttir
Karl Kvaran

Orðanefnd
Haldnir voru 13 fundir í orðanefnd á
starfsárinu. Nefndarmennirnir þrír, sem
allir voru kosnir á aðalfundi félagsins
haustið 2009, hafa nú starfað óslitið síðan
og haldið alls 78 fundi í húsakynnum
Íslenskrar málstöðvar. Í fyrstu var reynt
að ná utan um verkefnið s.s. ákveða mörk
orða, tengdum byggingarlist, og safna
orðum með ýmsum hætti. Mikill tími hefur
farið í að ákveða orð undir ákveðnum
undirflokkum s.s. klassíska byggingarlist,
trúarlegar byggingar, gamla íslenska
10

Fangelsið á Hólmsheiði eftir ARKÍS
er meðal verka sem tilnefnd eru til
verðlaunanna Mies van der Rohe 2016

húsagerð, þök, veggop, o.s.frv. og útskýra
þau.
Í gagnagrunn orðasafns um byggingarlist
eru nú 1250 aðalorð. Auk þeirra eru fjöldi
samheita, orð með sömu eða sambærilegri
merkingu. Í þennan grunn eiga efalaust
eftir að bætast mörg íðorð þegar tímar líða
og fleiri rit og bækur hafa verið kembdar.
Ætlun orðanefndar var upphaflega að
safna skýringarmyndum og ennfremur
leita til sérfróðra manna á hinum ýmsu
sviðum undirflokkaflokka, sem unnið
hefur verið með og lagt gætu á ráðin með
það sem betur mætti fara. Í handriti af
orðasafni sem Arkitektafélagið gaf út í maí
2002 var leitast við að þýða íslensk íðorð
yfir á dönsku, ensku og þýsku. Til þessa
hefur lítill tími gefist. Orðanefnd hefur að
undanförnu beint kröftum sínum fyrst og
fremst að því að yfirfara orð, sem skráð eru
í orðasafni nefndarinnar á vinnslustigi, og
koma þeim í birtingarhæft form.
Orðanefnd, sem hefur á að skipa
félagsmönnum á lífeyrisaldri, er sú
fastanefnd Arkitektafélagsins sem lengst
hefur starfað síðasta áratug með óbreyttri
liðsskipan. Nefndarmenn telja að nú sé
komið að kaflaskilum og að rétt sé að huga
að nýjum áhugasömum mönnum sem taki
við keflinu. Ef áhugi er fyrir hendi, gætu
nefndarmenn hugsað sér að halda áfram
að ljúka vinnu við að yfirfara þau orð, sem
enn eru á skrá yfir orð í vinnslu. Núverandi
nefnd gæti þá hugsanlega gengið að því
verki sem vinnuhópur nýrrar orðanefndar

og verið henni jafnframt til aðstoðar ef
þess væri óskað.
Orðanefnd hefur nokkrum sinnum óskað
eftir því við félagsmenn að þeir veki
athygli nefndarinnar á sérstökum orðum
tengdum byggingarlist. Sárafátt var um
viðbrögð. Nokkrir þýðendur úr erlendum
tungumálum hafa óskað eftir úrlausnum
á orðum sem nefndin hefur reynt að finna
ástættanlega þýðingu á íslensku.
Orðanefnd A.Í. á aðild að Íðorðafélaginu,
sem er undir Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum. Sóttir hafa verið
nokkrir fundir í því félagi og hefur verið
gagnlegt að fylgjast með starfi hinna ýmsu
starfandi íðorðanefnda. Nefndin hefur
ekki mikið fengist við nýorðasmíði, enda
mjög fá erindi borist sem því tengdust.
Nú þegar íslensk tunga virðist eiga í vök
að verjast, er mikilvægt að arkitektar leggi
sitt af mörkum við að styrkja hana. Starf
orðanefndar hefur reynst tímafrekt en
um leið mjög gefandi og skemmtilegt.
Verkefnin fram undan eru mörg og það
er þörf á því að framlag Arkitektafélagsins
verði vandað.
Orðanefnd A.Í. óskar nýrri orðanefnd
velfarnaðar í sínu starfi og er tilbúin að
leggja þeim lið sem við verkefninu taka.
Haraldur Helgason,
Ormar Þór Guðmundsson og
Örnólfur Hall.

Frá vettfangsferð Norrænu
arkitektafélaganna í Færeyjum

Kjaranefnd á vegum AÍ
Kjaranefnd AÍ vann að breytingum á
kjarasamningi við Samark en ekki var unnt
að klára þá vinnu á síðasta ári. Ástæður
þess voru að Arkitektafélag Íslands er
ekki stéttarfélag og því hefur félagið og
kjaranefnd þess ekki umboð til að gera
kjarasamning. Á aðalfundi AÍ 2017 verða
lagðar til breytingar á lögum AÍ þar sem
lagt verður til að skipta félaginu upp í tvær
deildir, stéttarfélagsdeild og fagdeild.

Félagar
Fjöldi félaga og félagsgjöld.
2014
2015
2016
Heiðursfélgar:
3

5

Félagar búsettir á Íslandi:
311
306
Félagar búsettir erlendis:
23
23
Nemar:
Samtals:
Karlar:
Konur:

5
321
22

34

28

20

371

362

368

229

221

221

142

141

147
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Félagar sem greiða árgjald:
256
251
265
Félagar 67 ára og eldri:
62
71

78

Félagar sem ekki greiða árgjald:
4
4
4
Nýútskrifaðir arkitektar:
6
3
Nýir félagar:
13
10
Úrsagnir:

20

22

Kristinsson, arkitekt, kjörinn heiðursfélagi
2001, Hörður Ágústsson listmálari og
fræðimaður um byggingarlist, kjörinn
heiðursfélagi
1992,
Gunnlaugur
Halldórsson, arkitekt, kjörinn heiðursfélagi
1969 og Sigurður Guðmundsson,
arkitekt,
sem
varð
heiðursfélagi
Húsameistarafélagsins 1955.
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Stjórn og nefndir

24

Stjórn AÍ:
Aðalheiður Atladóttir, formaður
Hildur Gunnlaugsdóttir, gjaldkeri
Helgi Steinar Helgason, ritari
Sigríður Ólafsdóttir, varamaður
Katla Maríudóttir, varamaður

15

Félagsgjöld í vanskilum:
0,8 mil

Heiðursfélagar
Nafnbótina Heiðursfélagi Arkitektafélags
Íslands hafa alls 10 einstaklingar hlotið frá
upphafi. Fjórir þeirra eru núlifandi, þ.e.
Manfreð Vilhjálmsson arkitekt sem var
kjörinn heiðursfélagi 2011, Jes Einar
Þorsteinsson sem var kjörinn heiðursfélagi
2013, Albína Thordarson arkitekt og
Guðrún Jónsdóttir arkitekt sem voru
kjörnar heiðursfélagar 2015. Aðrir sem
hlotið hafa þessa heiðursnafnbót eru
Högna Sigurðardóttir arkitekt sem var
kjörin heiðursfélagi árið 2008, Gísli
Halldórsson arkitekt, sem kjörinn var
heiðursfélagi árið 2002, Guðmundur Kr.

Skoðunarmenn ársreikninga:
Jakob E. Líndal
Þórarinn Þórarinsson
Samkeppnisnefnd:
Sigríður Ólafsdóttir, formaður
Gunnar Sigurðsson
Gunnar Örn Sigurðsson
Markaðsnefnd:
Katla Maríudóttir, formaður
Guðrún Ragna Yngvadóttir
Ásta Birna Árnadóttir
Laganefnd:
Tryggvi Tryggvason, formaður
Elín Guðrún Gunnlaugsdóttir
Gíslína Guðmundsdóttir
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1. áfangi Dalskóla í Úlfarsárdal, teiknaður
af VA arkitektum, var tekinn í notkun
haustið 2016.
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Menntamálanefnd:
Pétur H. Ármansson, formaður
Perla Dís Kristinsdóttir
Karl Kvaran

Stjórn listskreytingarsjóðs:
Ástríður Eggertsdóttir tilnefnd 1. janúar
2013
Varamaður: Ásmundur H. Sturluson

Dagskrárnefnd:
Baldur Ó Svavarsson, formaður
Hildur Steinþórsdóttir
Magdalena Sigurðardóttir

Stjórn Myndstefs:
Jes Einar Þorsteinsson

Orðanefnd:
Haraldur Helgason, formaður
Örnólfur Hall
Ormar Þór Guðmundsson
Siðanefnd:
Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður
Albína Thordarson
Guðmundur Gunnarsson
Logi Már Einarsson - varamaður
Stjórn Minningarsjóðs Guðjóns
Samúelssonar:
Aðalheiður Atladóttir, formaður
Ásmundur H. Sturluson
Hjördís Sigurgísladóttir
Guðmundur Gunnarsson
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL
Í samtökum og ráðum sem félagið er
aðili að:
Stjórn Bandalags íslenskra listamanna:
Aðalheiður Atladóttir, formaður AÍ
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands:
Kristján Örn Kjartansson
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Fulltrúaráð Myndstefs:
Hrólfur Karl Cela
varam: Gunnþóra Gunnarsdóttir
Fagráð Landverndar:
Anna Sigríður Jóhannsdóttir
Húsafriðunarnefnd ríkisins:
Júlíana G. Gottskálksdóttir jan 2014
Sigurður Einarsson, varamaður
Fulltrúaráð Listahátíðar:
Sigrún Birgisdóttir
Byggingarstaðlaráð Íslands:
Ragnar Ólafsson
Gæðaráð byggingariðnaðarins
Richard Ó. Briem
Fagrýnihópur nýbygginga á
lykilsvæðum Reykjavíkurborgar:
Margrét Harðardóttir
Halldór Eiríksson
Í starfshópi um steinsteypuverðlaun:
Jóhann Einarsson

Skipulagsverðlaun 2016:
Páll Hjaltason
Kjaranefnd BHM:
Ásta Birna Arnardóttir
Gunnþóra Guðmundsdóttir
Harpa Heimisdóttir
Hulda Sigmarsdóttir
Tímaritið HA:
Arnar Fells Gunnarsson, ritstjóri
Arnar Ingi Viðarsson, efnisstjóri
Elísabet V. Ingvarsdóttir, ritstjórn
María Kristín Jónsdóttir, ritstjórn
Garðar Snæbjörnsson, ritstjórn
Samark:
Helgi Már Halldórsson
Hagsmunastjórn stundakennara LHÍ:
Hildur Gunnarsdóttir
Eva Huld Friðriksdóttir

