4

1

Efnisyfirlit
Ársskýrsla Arkitektafélags Íslands 2013
Skýrsla stjórnar
Frá skrifstofu AÍ
Ársskýrsla samkeppnisnefndar

3

Markaðs- og kynningarmál
Markaðsnefnd

8

Útgáfa

9

6

Ritnefnd
Arkitektúr - tímarit um umhverfishönnun
Orðanefnd
Menntamál
Menntamálanefnd
Vistmennt / Dawn of Sustainability

10

Dagskrárnefnd

12

Skemmtinefnd

13

Með lögum skal land byggja
Siðanefnd
Laganefnd

14

Minningarsjóður Guðjóns Samúelssonar

16

Arkitektafélag Íslands
Félagar
Heiðursfélagar
Stjórn og fastanefndir

16

Samstarf
Menningarstefna í Mannvirkjagerð
Bandalag íslenskra listamanna

17

Stiklur

23

Fulltrúar AÍ í ýmsum nefndum og
ráðum utan félagsins

28

2

Ársskýrsla Arkitektafélags Íslands 2014

Það fer vart milli mála að á undanförnum árum hafi starfsemi félagsins smátt og smátt orðið flóknari
og í fleiri horn að líta. Fagið er í sjálfu sér flókið og víðfeðmt og spannar fjölda mörg svið. Það er sprottið
af list, byggir á félagsfræðilegri nálgun við ýmis svið ákvarðana og framkvæmda við hið manngerða
umhverfi og horfir til þarfa einstaklinga jafnt sem samfélaga. Þetta fjölþætta hlutverk hefur svo gert það
að verkum að arkitektar starfa á sífellt fleiri sviðum en í því hefðbundna hlutverki að hanna byggingar. Á
líkan hátt hefur fagfélag arkitekta líka leitað samstarfs við fjölmargar stofnanir og félög.

Frá Stjórn
Kæru félagar
Í febrúar 2014 skrifuðu
framkvæmdarstjóri og stjórn félagsins
bréf til um 100 starfandi arkitekta
sem kosið hafa að standa utan við
Arkitektafélag Íslands. Þeir einstaklingar
voru eindregið hvattir til að ganga til
liðs við félagið og útskýrð sú nýja staða
sem orðin er með inngöngu félagsins í
BHM. Rakin var sú fjölbreytta starfsem
sem unnin er á vegum félagsins í þágu
byggingarlistar í landinu og hagsmuna
allra sem í faginu starfa. Stjórn lýsti þar
sannfæringu sinni um að hagsmunum
allra arkitekta, hvar sem þeir starfa, væri
best borgið með samheldni sín á milli
og samstöðu með þeim sem skylda
hagsmuni eiga og einungis þannig
gætu arkitektar haldið stöðu sinni og
bætt hana. Fjölgun í félaginu og aukin
samheldni myndi styrkja félagið út
á við og rekstrargrundvöll skrifstofu
AÍ, sem veltur nú um of á tekjum af
samkeppnishaldi. Vert er að taka það fram
að skrifstofa og nefndir AÍ halda algerlega
sjálfstæði sínu og sinna áfram faglegum
málefnum stéttarinnar og aðild að BHM
lýtur fyrst og fremst að kjaramálum og
stéttafélagslegum hagsmunum þeirra
félagsmanna sem kjósa að eiga jafnframt
stéttarfélagslega aðild að BHM gegnum
AÍ.

Viðbrögð við bréfi framkvæmdarstjóra og
stjórnar haf verið nokkur og sérstaklega
hafa nokkrir yngri arkitektar tekið
við sér og gengið til liðs við félagið.
Enn vantar nokkuð á að félagar virkji
stéttarfélagsaðild sína og sjálfsagt bíða
margir þess að fá að vita hver útkoma
verður úr málefnum Sjúkrasjóðs arkitekta.
Arkitektafélagið og SAMARK hafa átt
fund með VR sem hefur þjónustað
skjólstæðinga sjóðsins og óskað eftir að
uppgjör eigi sér stað. VR hefur enn ekki
viljað verða við þeim óskum og því var
gripið til þess að með fulltingi BHM að
fá lögfræðiálit um stöðu málsins. Að því
verður vikið nánar síðar.
Það fer vart milli mála að á undanförnum
árum hafi starfsemi félagsins smátt og
smátt orðið flóknari og í fleiri horn að líta.
Fagið er í sjálfu sér flókið og víðfeðmt og
spannar fjölda mörg svið. Það er sprottið
af list, byggir á félagsfræðilegri nálgun
við ýmis svið ákvarðana og framkvæmda
við hið manngerða umhverfi og horfir til
þarfa einstaklinga jafnt sem samfélaga.
Þetta fjölþætta hlutverk hefur svo gert
það að verkum að arkitektar starfa á
sífellt fleiri sviðum en í því hefðbundna
hlutverki að hanna byggingar. Á líkan
hátt hefur fagfélag arkitekta líka leitað
samstarfs við fjölmargar stofnanir og
félög. Til einföldunar mætti kannski
halda því fram að undir starfemi AÍ hafi
verið skotið fimm meginstoðum sem
allar byggja að meira eða minna leyti á

samvinnu eða samstarfi félagsins út á við:

•

•
•
•
•

Samstarf við opinbera aðila og
stofnanir, svo sem eins og ráðuneyti,
sveitafélög, Mannvirkjastofnun og
aðra þá aðila sem hafa með löggjöf,
regluverk og framkvæmd laga sem
um arkitektafagið gilda.
Samstarf við aðra fagaðila og félög
innan mannvirkjageirans.
Þátttaka í sameiginlegum málefnum
listamanna gegnum félagsaðild að
Bandalagi íslenskra listamanna.
Þátttaka í samfélagi hönnuða
með virkri aðild félagsins að
Hönnunamiðstöð Íslands.
Ráðgjöf og samvinna við ýmsa aðila
um hönnunarsamkeppnir á sviði
bygginga og skipulags.

Þau fjölmörgu hlutverk sem félagið leikur
kallar á skýrar áherslur og forgangsröðun
verkefna. Vonandi verður eitt fyrsta
verkefni nýrrar stjórnar félagsins að
skipuleggja stefnumótunarvinnu
félagsins með það í huga að auðvelda
starfsemina og gera hana skilvirkari.
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BHM
Á liðnu starfsári ber líklega hæst viðræður
stjórnar AÍ við Bandalag háskólamanna
sem hófust á haustdögum 2013 og
báru þann árangur að á aðalfundi
BHM, 30. apríl 2014 var Arkitektafélag
Íslands samþykkt sem nýtt aðildarfélag
bandalagsins. Við sama tilfelli var einnig
Félagi íslenskra listdansara (FÍLD) veitt
aðild. Eru þá aðildarfélög BHM orðin 27
talsins.
Í framhaldinu boðaði stjórn til
félagsfundar á Kaffi Sólon til þess m.a. að
upplýsa félaga um málefni Sjúkarsjóðs
arkitekta og hvaða þýðingu aðild AÍ að
BHM getur haft fyrir félaga. Fundurinn var
góður og upplýsandi en frekar fásóttur
og því hefur skrifstofa AÍ eftir mætti reynt
að upplýsa félaga á heimasíðu sinni og í
fréttabréfum um nokkur atriði sem þessi
mál varðar og rétt er að ítreka nokkur
þeirra hér:
Félagar þurfa sjálfir að virkja
stéttarfélagsaðild sína gegnum BHM
Arkitektafélag Íslands hefur af mörgum,
sérstaklega yngri arkitektum, verið
réttilega gagnrýnt fyrir að sinna ekki
betur stéttarfélagslegum hagsmunum
félaga sinna. Félagið hefur lengi verið
fagfélag eingöngu og áherslur þess hafa
mótast af því. Við nýsamþykkta inngöngu
félagsins í Bandalag háskólamanna
gæti þetta verið að breytast og áherslur
og þjónusta félagsins á allt sem varðar
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kjaratengd atriði og starfsskilyrði að sama
skapi aukist. Það er Arkitektafélaginu
augljóslega mikil stoð og styrkur í að
gerast aðili að þessu stóra bandalagi
27 hagsmunatengdra félaga og/
eða stéttarfélaga og AÍ á ábyggilega
eftir að njóta góðs af öllu því mikla
starfi sem unnið er hjá BHM að fagog vinnumarkaðslegum málefnum,
s.s. launamálum, menntamálum,
jafnréttismálum, lífeyrismálum fyrir
um 10.000 félagsmenn sína. Einstakir
félagsmenn munu svo auðvitað njóta
kosta fræðslu sambandsins, styrktarsjóðs,
starfsmenntasjóðs og orlofssjóðs.
Við viljum benda fólki á að kynna sér
samtökin og stefnu þeirra á mjög
greinargóðri heimasíðu BHM. Félögum
gefst þó áfram kostur á að eiga eingöngu
aðild að fagfélagshluta AÍ og greiða
áfram fast félagsgjald sem ákveðið er á
aðalfundi hvers árs (nemar og þeir sem
náð hafa eftirlaunaaldri greiða eingöngu
svokallað útgáfugjald.)
Mikið verk óunnið enn
Ekki er sopið kálið þó í ausuna sé komið
og enn á t.d. eftir að ganga frá ýmsu
er varðar Sjúkrasjóð arkitekta. Hann
starfar á undanþágu og með samningi
við VR sem er í raun þegar útrunninn.
Sjóðurinn samanstendur aðallega
(þó ekki eingöngu) af félögum í AÍ og
margir skjólstæðingar sjóðsins eiga auk
þess aðild að Samtökum arkitektastofa
(SAMARK) gegnum fyrirtæki sín. Þann 16.
mars 1999 var gerður samstarfssamningur
um að Sjúkrasjóður VR tæki að sér

„símsvörun, þjónustu og afgreiðslu vegna
bóta og styrkja til arkitekta“ og annara
sjóðsfélaga SA. Rétt er þó að halda til
haga að í fyrrnefndum samningi var ráð
fyrir því gert að „umsjón með fjárvörslu og
ávöxtun“ skyldi, svo sem verið hefur, vera
í höndum VÍB.
Vegna þeirrar nýju stöðu sem komin
er upp og snertir flesta skjólstæðinga
SA áttu fulltrúar AÍ og SAMARK fund
með framkvæmdastjóra VR 23. júní sl.
um málefni Sjúkrasjóðs arkitekta og
samkomulag við Sjúkrasjóð VR. Rætt
var um að fram færi uppgjör á stöðu SA,
þ.m.t. iðgjöldum og bótagreiðslum fram
að þessum degi. Á fundinum virtist ríkja
góður andi og sameiginlegur vilji til að
finna ásættanlega lausn fyrir alla á þeirri
skrýtnu stöðu sem á málinu er. Víst er
að minnsta kosti að fulltrúar arkitekta
bundu vonir við að uppgjör myndi
liggja fyrir áður en langt um liði og hægt
yrði í framhaldinu að boða til fundar
allra sjóðsfélaga um hver ætti að verða
framkvæmd sjóðsins og hvernig tryggja
mætti réttindi þeirra sem átt hafa aðild að
sjóðnum.
Formenn AÍ og SAMARK rituðu VR bréf
25. júní 2014 þar sem óskað var eftir
uppgjöri á iðgjöldum, bótagreiðslum og
stöðu arkitekta í Sjúkrasjóði arkitekta. Það
kom svo eins og þruma úr heiðskýru lofti
þegar félaginu barst seint og um síðir, 9.
október 2014 svar á þann veg að að VR
teldi „ […] ekki forsendur fyrir uppgjöri
eins og beðið er um í bréfi yðar.”
Í framhaldi var óskað eftir ráðgjöf

lögfræðings BHM um málið og
bandalagið varð við þeirri ósk með því að
kalla til lögfræðinga lögmannsstofunnar
Mandat sem hafa verið að fara yfir
málið með fulltrúum félagsins og mun
í framhaldinu aðstoða arkitekta við
úrvinnslu þess. Vonandi fæst nú innan allt
of langs tíma niðurstaða í þessa leiðinlegu
flækju sem við viljum enn trúa að sé
byggð á misskilningi VR.
Það er einnig ljóst að nú verður með
einhverjum hætti að endurvekja
launþegadeild Arkitektafélags Íslands,
eða ígildi hennar. Stjórn kallaði nokkra
einstaklinga til starfa í starfshópi
eða kjaranefnd til að sinna þeim
málefnum sem stéttarfélagshluti AÍ á nú
sameiginleg með BHM. Þetta eru Einar
Hlér Einarsson, Hildur Gunnlaugsdóttir,
Steinunn M. Guðmundsdóttir og Helgi
Steinar Helgason. Þau vinna nú að því
auk skrifstofu AÍ og framkvæmdastjóra
BHM að skilgreina hvaða verkefni
liggja fyrir. Meðal þess er að hefja
endurskoðun og gerð nýrra samninga við
SAMARK og í framhaldi af því er líklegt
að menn vilji með einhverjum hætti
skoða og sækjast eftir aðkomu að þeim
samningum sem arkitektar hafa starfað
eftir t.d. hjá opinberum stofnunum og
Reykjavíkurborg.
En hvernig fara menn þá að því að virkja
aðild sína að BHM?
Það er í sjálfu sér mjög einfalt en gerir
þó kröfu á samstarf við vinnuveitanda/
launagreiðanda sem þurfa að senda
skilagreinar eftirleiðis til BHM.

Nauðsynlegt er að rétt númer og heiti
stéttarfélags komi fram á hverri skilagrein.
Ennfremur kennitala launagreiðanda og
launþega ásamt tímabili sem greitt er
fyrir. Stéttafélagsnúmer AÍ er 684. Þeir
sem eru sjálfstætt starfandi greiða sjálfir
til BHM. Send er krafa í netbanka þegar
skilagrein hefur borist.
Bent er á að nánari upplýsingar eru á vef
BHM.
http://www.bhm.is/kaup-og-kjor/fyrirlaunagreidendur/skilagrein-greidslur-tilsjoda/
Skilagrein þarf að skila inn til BHM
mánaðarlega og er það gert rafrænt eða
með exelskjali á tölvupósti; á netfangið
skbib@bhm.is
http://www.bhm.is/media/fin/
trunadarmenn/innri-vefur/ymiseydublod/Skilagrein_stettarfelags_BHM2013.pdf
Við hvetjum ykkur til að hafa samband við
okkur á skrifstofu AÍ í síma 551 1465 fyrir
hádegi alla virka daga ef þið þurfið svör
við einhverjum spurningum eða aðstoð
okkar.
Með aðild að BHM leitast AÍ við að styrkja
stöðu sína og sinna félagsmanna á
fjölmörgum sviðum.
AÍ tekur þátt í- og nýtur góðs af
baráttu BHM fyrir kjörum og málefnum
háskólamenntaðra á Íslandi. Sameinað afl
háskólamenntaðra einstaklinga fær meira
áorkað en sundrað.
Aðild að BHM verður vonandi til þess að

fleiri arkitektar sjái sér hag í félagsaðild að
AÍ sem felur einnig í sér stéttarfélagsaðild.
Aðild að BHM tryggir félögum í AÍ
aðgengi að þeirri sérþekkingu sem býr
á skrifstofu bandalagsins. T.d. varðandi
kjaramál og kjarasaminga.
Það hefur verið gagnrýnt að málefni
launþega í AÍ hafi setið á hakanum en
með því stuðningskerfi sem BHM veitir
verður vonandi breyting þar á.
Öll fríðindi sem BHM hefur uppá að
bjóða standa félagsmönnum opin, þ.m.t.
frístundahús og styrkir að ýmsu tagi.
Félagsmönnum AÍ er ekki skylt að vera
einnig með stéttarfélagsaðild að BHM.
Kjósi félagsmaður að vera eingöngu aðili
að fagfélaginu AÍ greiðir hann eins og
áður félagsgjald samkvæmt ákvörðun
aðalfundar.
Gerist félagi í AÍ einnig stéttarfélagsaðili
að BHM greiðir hann hlutfall launa
sinna eins og tíðkast við greiðslur
til stéttarfélaga. Algengt er að
stéttarfélagsgjöld nemi u.þ.b. 1% launa.
Félagsgjald í fagfélagið AÍ er innfalið
í þessu gjaldi. Skrifstofa og nefndir AÍ
halda eftir sem áður algerlega sjálfstæði
sínu og sinna áfram faglegum málefnum
stéttarinnar.

„Samstarf er lykill að árangri”
AÍ hefur nú um árabil verið mjög
virkt í samstarfi fjölmargra aðila í
byggingariðnaði sem tekið hafa höndum
saman undir kjörorðinu „Samstarf er
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lykill að árangri“. Upphaflega hafði
verið hugmyndin að ráðstefnan í ár
yrði haldin á Alþjóða degi arkitektúrs
6. október en af því gat því miður ekki
orðið af óviðráðanlegum ástæðum.
Málþing ársins var þetta árið óvenju vel
undirbúið og skilvirkt. Mestan heiður af
því eiga Friðrik Á. Ólafsson forstöðumaður
mannvirkjasviðs Samtaka iðnaðarins og
Guðrún Ingvarsdóttir arkitekt FAÍ. Gefum
Guðrúnu orðið:

STEFNUmót íslensks
byggingariðnaðar
Þann 4. nóvember sl. átti Arkitektafélag
Íslands þátt í að stefna saman 200
fulltrúum starfsgreina í íslenskum
byggingariðnaði á STEFNUmóti íslensks
byggingariðnaðar, heilsdagsþingi sem
fram fór á Grand hótel. Viðburðurinn
var nýjasta viðbótin í vel heppnaðri
röð funda og viðburða undir heitinu
„Samstarf er lykill að árangri“. Fundaröðin
hefur verið í sókn frá árinu 2010,
með viðburðum eins og „Hjúpnum“,
málþingum um nýja byggingarreglugerð
og ráðstefnum um myglu í
mannvirkjum. Aðalskipuleggjendur
STEFNUmótsins voru Samtök
iðnaðarins og Mannvirkjastofnun,
en auk AÍ tóku jafnframt þátt Félag
byggingafulltrúa, Verkfræðingafélag
Íslands, Félag tæknifræðinga og
Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Þá komu
fulltrúar Félagsvísindastofnunar HÍ að
utanumhaldi kannana á viðburðinum
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og nýttu í því samhengi hugmyndafræði
um rökræðukannanir eða „Deliberative
democracy“ sem notað hefur verið með
góðum árangri erlendis í tengslum við
„þjóðfundi“ en var beitt í fyrsta sinn
hérlendis á STEFNUmótinu.
Í átt að úrbótum og framförum
Markmið dagsins var að kalla saman
aðila þvert á íslenskan byggingariðnað
til stöðutöku og markvissrar umræðu um
tækifæri til úrbóta og framfara, ekki síst
í ljósi þeirra sviptinga sem iðnaðurinn
hefur gengið í gegnum á liðnum árum
og verða að teljast einstakar í íslensku
atvinnulífi fyrr og síðar.
Gríðarstór en sundurleitur hópur tengist
íslenskum byggingariðnaði og mótar
þannig það starfsumhverfi sem við
arkitektar störfum innan. Auk hönnuða,
iðnaðarmanna og birgja má hér nefna
fasteigna-, fjármála- og tryggingafélög,
stjórnsýslu á lands- og sveitastjórnarstigi,
menntakerfið sem miðlar þekkingu og
reynslu, rannsóknarumhverfið sem vinnur
að nýjungum og fjölmörg hagsmunafélög
sem vinna að hagsmunagæslu þeirra sem
innan iðnaðarins starfa. Á STEFNUmótinu
var fulltrúum allra þessara hópa safnað
saman í fyrsta sinn, svo vitað sé. Við
undirbúning viðburðarins var horft til
hugmyndafræði um klasasamstarf sem
notið hefur aukinnar athygli hérlendis á
síðastliðnum árum. Kjarni hugmyndafræði
um klasasamstarf er að efla tengingar og
skoðanaskipti innan atvinnugreina og/
eða landssvæða með það að markmiði
að auka samkeppnishæfni og stuðla

að bættu vinnuumhverfi og upplýstari
ákvarðanatöku.

Heimsmeistarar í sveiflum ?
Til þess að varpa ljósi á stöðuna og
kalla fram skoðanir þátttakenda
byggði dagskrá dagsins á þremur
megin þáttum. Í fyrsta lagi skriflegum
spurningakönnunum, í öðru lagi
vinnuhópum undir stjórn borðstjóra og í
þriðja lagi stuttum fræðsluerindum.
Dagskráin hófst með setningu
Ragnheiðar Elínar Árnadóttur
iðnaðarráðherra en Þorgerður Katrín
Gunnarstjóri fundarstjóri kynnti dagskrá
og vinnutilhögun á STEFNUmótinu.
Að því loknu lögðu starfsmenn
Félagsvísindastofnunar HÍ skriflega
spurningakönnun fyrir þátttakendur.
Þar var spurt út í ýmsa þætti er tengjast
starfsumhverfi byggingariðnaðar,
gæðamál, rekstrarumhverfi og menntun
svo fátt eitt sé nefnt. Jafnframt voru
þátttakendur spurðir um fyrri þátttöku
í samstarfsverkefnum og hvaða
tækifæri þeir teldu liggja í eflingu
samstarfsvettvangs á ýmsum sviðum.
Fyrsta erindi dagsins flutti Ásdís
Kristjánsdóttir, forstöðumaður
hagfræðideildar Samtaka atvinnulífsins
en hún kynnti greiningu sem unnin
var af SA í tilefni viðburðarins. Hér
mátti sjá íslenskan byggingariðnaðar
í hagrænu samhengi. Fram kom að
byggingaiðnaður hefði löngum numið
um 8% af landsframleiðslu. Hæst hefði
hann farið í 11,6% árið 2007 og stæði

nú í um 5%. Þá sýndi Ásdís samanburð
sveiflna í byggingariðnaði. Hér var sláandi
að sjá Ísland „skara fram úr“ með margfalt
sveiflukenndari iðnað en önnur lönd eiga
að venjast en næst okkur komu Írland
og Spánn sem einnig gengu í gegnum
mikla uppsveiflu og samdrátt fyrir og
eftir árið 2008. Ásdís fór yfir rekstrarstöðu
fyrirtækja í byggingariðnaði sem væru
hægt og sígandi að rétta sig af í kjölfar
skuldaaðgerða og endurskipulagningar.
Loks ræddi Ásdís framleiðni íslensks
byggingariðnaðar sem er ábótavant í
samanburði við helstu nágrannalönd en
jafnframt mikilvægi þess að stjórnvöld
fari varlega í inngrip s.s. innleiðingu
íþyngjandi reglugerða.

Framtíðarhorfur iðnaðarins
Í öðru erindi dagsins stiklaði undirrituð
á stóru í tengslum við framtíðarhorfur
byggingariðnaðar alþjóðlega og
þau „megatrends“ sem móta munu
m.a. starfsumhverfi okkar arkitekta.
Hér má nefna að umhverfismál og
þéttbýlisvöxtur munu krefjast aukinnar
samhæfingar og þekkingar enda munu
fleiri aðilar koma að hverju verkefni. Með
síaukinni alþjóðavæðingu munum við sjá
aukna samkeppni um vinnuafl en einnig
upplýstari og kröfuharðari viðskiptavini
og starfsmenn. Þá er bent á að erfiðara
verði að mæta nýliðun í iðnaðinum
enda fari valkostum ungs fólks sífellt
fjölgandi. Sammerkt er í alþjóðlegum
úttektum að framlegð og framleiðini í
iðnaðinum hafi dregist aftur úr öðrum

atvinnugreinum, svört atvinnustarfsemi
sé landlæg og gæðum sé ábótavant.
Þá sé skammtímamiðuð áætlanagerð
viðvarandi vandamál. Samandregið
liggi framtíð iðnaðarins í brotthvarfi frá
framboðsdrifnum og kostnaðarmiðuðum
byggingariðnaði, og í stað hans
verði iðnaðurinn eftirspurnardrifinn
og verðmætamiðaður. Þessu verði
eingöngu náð með aukinni endurgjöf,
uppbyggilegri samskiptum innan hverrar
framleiðslukeðju og auknum samskiptum
við viðskiptavini og notendur mannvirkja.

Vinnustofur og klasasamstarf í
byggingariðnaði
Að loknum erindum hófst fyrri hluti
vinnustofu dagsins. Hér ræddu hópar
við hvert borð skilgreind viðfangsefni
undir handleiðslu borðstjóra. Raðað
var á borð til að tryggja góða dreifingu
þátttakenda og að ólíkar raddir heyrðust.
Á hverju borði voru því að jafnaði fulltrúar
hönnuða, iðngreina, fasteignafélaga,
fjármögnunar/trygginga, stjórnsýslu,
hagsmunafélaga og menntastofnana.
Rætt var um stöðu iðnaðarins, hvað mætti
betur fara, hvað væri vel gert og hver
framtíðarsýn þátttakenda væri. Líflegar
umræður voru við borðin og var það mál
manna að samhljómur væri mikill þó
einstaka áherslur gætu verið ólíkar.
Eftir hádegi var komið að umfjöllun
um klasasamstarf og þau tækifæri sem
í því geta legið. Það voru þeir Hannes
Ottósson frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands

og Þór Sigfússon framkvæmdastjóri
Sjávarklasans sem sögðu frá
klasasamstarfi, erlendis sem hérlendis.
Hannes tæpti á helstu skilgreiningum
á klasasamstarfi og sagði frá nokkrum
alþjóðlegum dæmum um klasasamstarf
í byggingariðnaði. Þórlýsti þeim árangri
sem náðst hefur með Sjávarklasanum
þar sem fyrirtæki tengd íslenskum
sjávarútvegi vinna að mótun nýrra
tækifæra og útvíkkun sjávartengdrar
starfsemi.
Að loknum erindum var komið að
seinni hluta vinnustofu dagsins. Þar var
viðfangsefnið samstarf þvert á iðnaðinn
og ræddu hóparnir hvernig slíku samstarfi
gæti verið háttað, hvaða ávinningi það
gæti skilað og hvort það ætti rétt á sér.
Að lokinni vinnustofu lögðu starfsmenn
Félagsvísindastofnunar seinni hluta
spurningakönnunar fyrir þátttakendur.
Þar var hluti fyrri spurningakönnunar
endurtekinn með það að markmiði að
varpa ljósi á áhrif umræðu dagsins á
viðhorf þátttakenda en jafnframt var
óskað eftir tillögum þátttakenda um
næstu viðburði í fundaröðinni „Samstarf
er lykill að árangri“.

Mikill samhljómur og ákall um
aukna og markvissari samvinnu
Félagsvísindastofnun leggur þessa
dagana lokahönd á úrvinnslu
niðurstaðna spurningakannana. Þá
vinnur undirrituð að greiningu og
úrvinnslu þeirra gagna sem fram komu í
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vinnustofum og samkeyrslu niðurstaðna
úr spurningakönnunum. Hvort tveggja
verður kynnt betur á komandi vikum
og mánuðum en hér verður þó tæpt í
örstuttu máli á því helsta sem þar kemur
fram.
Segja má að rauði þráðurinn í umræðum
og svörum þátttakenda hafi verið 1) ákall
um aukið samstarf milli stjórnsýslu og
iðnaðar 2) ákall um þverfaglegri áherslur
í menntun og rannsóknum með aukinni
áherslu á endurgjöf og 3) þörf fyrir bætta
viðskiptahætti og samvinnumiðaðra
hugarfar innan iðnaðarins.
Hvað varðar stjórnsýslu og opinbera
upplýsingagjöf má merkja mikla óánægju
með skilvirkni hins opinbera. Hér er
bent á ósamræmi milli sveitafélaga og
óskilvirkni í afgreiðslu erinda. Mikið
er rætt um innleiðingu íþyngjandi
byggingareglugerðar og skort á
samráði en jafnframt bent á að samráð
og samvinna hafi aukist og sé komin
í jákvæðari farveg. Þá er skýrt ákall
eftir bættu aðgengi að opinberum
upplýsingum s.s. um umfang iðnaðarins
hverju sinni, fjölda bygginga í vinnslu,
reynslu notenda o.s.frv.
Hvað varðar menntun og rannsóknir
er kallað eftir auknu samstarfi þvert á
menntastofnanir og að iðnmenntun
verði hafin til aukinnar virðingar.
Mikið er kvartað er yfir brotthvarfi RB
og kallað eftir þeirri hagnýtu fræðslu
sem stofnunin stóð fyrir á sínum tíma.
Bent er á að rannsóknarvettvangur
Rannís nýtist einungis að litlu leyti á
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vettvangi byggingariðnaðar. Þá er
gegnumgangandi kallað eftir aukinni
endurgjöf til hönnuða og iðnaðarmanna
svo lærdómur af byggðum verkum
skili sér og stuðlað sé að umbótum og
lærdómi innan iðnaðarins.
Hvað varðar rekstrarumhverfi
fyrirtækja í iðnaðinum má merkja
óánægju með viðskiptasiðferði,
átakamiðað vinnuumhverfi og svarta
atvinnustarfsemi. Kallað er eftir
umbótum í þessu samhengi og bent á að
þessir þættir séu helst ógn iðnaðarins.
Loks vekur athygli að þrátt fyrir að
iðnaðarmenn og hönnuðir hafi gengið
í gegnum verulegar þrengingar í
starfsumhverfi á liðnum misserum
eru þeir almennt ánægðir og stoltir af
starfi sínu og starfsvettvangi. Sá hópur
sem neikvæðastur er gagnvart eigin
starfsumhverfi eru raunar þeir sem starfa
innan stjórnsýslunnar og má velta fyrir sér
hvort árekstrar í samskiptum iðnaðar og
stjórnsýslu spili hugsanlega hér inn.

Og hvað svo ?
Að loknum viðburði eins og
STEFNUmótinu er eðlilegt að spurt sér
hvað taki nú við. Í stuttu máli verða
niðurstöður kannana og vinnustofa nýttar
til að stilla saman strengi og efla samstarf
þvert á iðnaðinn okkar. Sem slíkar eru þær
verðmætt veganesti inn í áframhaldandi
samstarfsvettvang og eflingu hans. Ljóst
er af gríðarlega jákvæðum ummælum
þátttakenda að slíkur vettvangur er
löngu tímabær og í raun nauðsynlegur. Á

næstu vikum mun verða boðið til opins
morgunverðarfundar í húsi Atvinnulífsins
þar sem helstu niðurstöður verða
kynntar og rætt verður um næstu skref.
Verkefnishópur STEFNUmóts vonast til að
sjá sem flesta fulltrúa AÍ þar en auglýsing
um viðburðinn verður sent á félagsmenn
þegar tímasetning liggur fyrir.
Höfundur lýkur á komandi sumri
meistaraverkefni við Viðskiptafræðideild
HÍ um stöðu og sóknarfæri íslensks
byggingariðnaðar í kjölfar efnahagshruns.
Mynda niðurstöður kannana og umræðna
á STEFNUmóti íslensks byggingariðnaðar
grunn að þeirri greiningu og þeim
tillögum sem þar eru settar fram.
Reykjavík 9. febrúar 2015,
Guðrún Ingvarsdóttir, arkitekt FAÍ

Umræða um gæðakerfi
Nokkur mótmæli komu fram gegn kröfu
Mannvirkjastofnunar um að hönnuðir
þurfi að taka í notkun gæðakerfi og hljóta
skoðun á því til að geta áfram nýtt að
fullu þau réttindi löggilts arkitekts sem
þeim hafa áður verið veitt. Því var haldið
fram að með þessu sé í raun verið að
svipta þá áður fengnum réttindum. Ljóst
er að stjórn félagsins og laganefnd benti á
það á sínum tíma, þegar lögin komu fram
að krafan væri óhófleg og vann síðan að
því að draga úr kröfum sem gerðar eru
um gæðakerfi og fengu á sínum tíma frest
á innleiðingu ákvæðis þar um. Stjórn leit
reyndar svo á að náðst hefði ásættanlegur
árangur og að kröfurnar væru ekki lengur
óaðgengilegar fyrir minni aðila í faginu.
Um kröfurnar var upplýst vandlega í
fréttabréfum og á vef félagsins án þess að
nokkur viðbrögð yrðu fyrr en seint í haust,
nokkrum vikum áður en kröfunum átti að
vera fullnægt. Stjórn og laganefnd vildu
engu að síður koma til móts við þá aðila
sem lýst höfðu mestri óánægju og/eða
mótmælt. Af því tilefni voru haldnir tveir
félagsfundir um málið. Laganefnd og
stjórn héldu í framhaldinu sameiginlegan
fund um málið til að kanna betur
lagalegan grundvöll krafna um gæðakerfi.
Sá möguleiki var ræddur að til greina
gæti komið fyrir einstaka félagsmenn að
senda umboðsmanni Alþingis erindi til að
fá úr því skorið hvort löggjafinn væri með
lagasetningu sinni og framkvæmdavaldið
með reglugerðinni að svipta menn áður

fengnum réttindum með ólögmætum
eða óeðlilegum hætti. Væri sú leið farin
væri þó nauðsynlegt að þeir sem helst
hefðu haldið slíku fram gerðu betur grein
fyrir þeim lögfræðiálitum sem þeir höfðu
nefnt máli sínu til stuðnings. Stjórn og
laganefnd óskuðu eftir því á heimasíðu
og í fréttabréfi að menn gerðu stórn eða
laganefnd grein fyrir þeim lögfræðiálitum
sem vísað hafði verið til í umræðunni en
engin slík svör bárust.

Leitað til lögmanns
Þann 17. desember 2014 beindi félagið
þeirri fyrirspurn til Ástráðs Haraldssonar
hrl. hjá Mandat lögmannsstofu hver
væri lagalegur grundvöllur og réttmæti
kröfu um gæðakerfi hönnuða og
hönnunarstjóra, hvort löggjafinn sé með
lagasetningu og/eða framkvæmdavaldið
með reglugerð að svipta menn áður
fengnum réttindum með ólögmætum
eða óeðlilegum hætti þegar þessi krafa
er skilyrði fyrir því að menn fái að halda
réttindum sínum.

Svar lögmanns
Ástráður Haraldsson hrl. sendi félaginu
svör „um lagalegan grundvöll og réttmæti
kröfu um gæðakerfi fyrir arkitekta” þann
20 janúar 2015. Svör hans hafa verið
birt á heimasíðu félagsins og tilkynnt
um þau með fréttabréfi til allra félaga. Í
svarinu er um það fjallað að hér vegist
á tvenns konar sjónarmið, réttur manns
til að halda atvinnuréttindum og réttur

löggjafans til að setja reglur til að tryggja
almannahagsmuni. Í stuttu máli má segja
að lögmaðurinn kveði ekki upp úr um
hver niðurstaðan yrði ef einhver starfandi
arkitekt kysi að láta reyna á lögmæti
nýrra krafna í byggingareglugerð um
gæðastjórnunarkerfi. Um slíkt segir hann
líka að eðlilega fengist ekki endanlega úr
slíku skorið nema með því að einhver léti
á það reyna. Félagið hefur engu að síður
sent Mannvirkjastofnun álit lögmannsins
og beðið um að tekið verði til alvarlegrar
skoðunar hvort ekki megi haga
framkvæmd reglugerðarinnar með þeim
hætti að arkitektum með eldri réttindi
verði sýnt umburðarlyndi við innleiðingu
á þessum nýju kröfum.
Stjórn AÍ vill vanda til allrar meðferðar
sinnar á þessu máli og taldi að annað
gæti haft skaðleg áhrif og alið á neikvæðu
viðhorfi í garð stéttarinnar. Hún taldi
óheppilegt að menn skyldu bregðast
svona seint við í máli sem lengi hafði
legið fyrir. Stjórn hefur á undanförnum
árum viljað vera lausnarmiðuð í
samskiptum sínum út á við og hefur
talið vænlegra að eiga sem oftast samtal
við stjórnvöld og aðra og ná með þeim
hætti fram auknum skilningi á okkar
málstað og breytingum sem betur þjóna
málefnum byggingarlistar í landinu. Það
ætti að vera óhætt að fullyrða að það hafi
gengið eftir.T.d. er að hefjast samstarf
núna við mannvirkjastofnun á rýni 3. og
4. kafla byggingarreglugerðar og gerð
og umfangi skoðunarhandbóka. Þá má
einnig skynja aukinn vilja fjölmargra
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Einbýlishús á Kálfaströnd 1 eftir
VA arkitekta/ Ólaf Óskar Axelsson
var ein þriggja tillagna frá Íslandi
til Mies van der Rohe verðlauna
aðila til að eiga við okkur samstarf um
samkeppnir o.fl. Félagið þarf að láta sér
annt um ímynd sína út á við því hún hefur
áhrif á faglega stöðu einstakra félaga.

er. Af hálfu félagsins var það lagt til að
til bráðabyrgða verði listinn einfaldlega
tekinn út.
Af hálfu AÍ er málinu langt í frá lokið.

Birting lista yfir löggilta hönnuði

Hönnunarmiðstöð 2014

Fyrir 1979 fengu arkitektar leyfi til
að nota starfsheitið hjá þáverandi
iðnaðarráðuneyti. Til að geta lagt
fram teikningar þurftu þeir að sækja
um að fá að gera það til viðkomandi
byggingarfulltrúa. Þessi réttindi voru
kölluð staðbundin réttindi. Þegar
viðkomandi hafði einu sinni fengið
staðbundin réttindi, hjá einhverjum
byggingarfulltrúanum, þá fékk hann
líka réttindi til að leggja inn teikningar
hjá öðrum byggingarfulltrúum
(sennilega gegn vottorði frá öðrum
byggingarfulltrúa). Eins og flestum er
kunnugt hafa síðar komið til aðrar kröfur
til löggildingar.
Í haust urðu nokkrir eldri arkitektar þess
varir að nöfn þeirra var ekki að finna á
lista Mannvirkjastofnunar yfir þá aðila
sem höfðu hlotið löggildingu. Listinn var
að valda fólki misskilningi eins og hann
var fram settur og þeir sem hlotið hafa
löggildingu fyrir 1979 voru að vonum
óánægðir með hvernig þetta er fram
sett, Þeir eru t.d. spurðir hvort þeir séu
innanhúsarkitektar eða hafi takmörkuð
réttindi o.s.frv. Félagið og einstakir
arkitektar hafa óskað eftir því við MVS
að þetta verði uppfært og lagað til að
fyrirbyggja svona misskilning en fengið
lítil eða óásættanleg svör enn sem komið
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Kristján Örn Kjartansson tók við af
Borghildi Sölvey Sturludóttur sem fulltrúi
AÍ á aðalfundi Hönnunarmiðstöðvar
3. júní 2014. Eitt af helstu málum
stjórnar Hönnunarmiðstöðvar árið
2014 var undirbúningur útgáfu
tímarits Hönnunarmiðstöðvar sem öll
aðildarfélögin taka þátt í og mun koma í
stað útgáfu arkitektafélagsins á tímaritinu
Arkitektúr. Ritstjórn blaðsins telur aðila
allra félaganna og situr Sigríður Maack
þar fyrir hönd AÍ. Fyrsta eintak tímaritsins
kemur út í febrúar 2015.
Húsnæðismál Hönnunarmiðstöðvar og
þar með skrifstofu AÍ hafa verið í lausu
lofti frá því um haustið 2014, unnið er
að farsældri lausn sem mun gagnast
miðstöðinni, AÍ og öllum aðildarfélögum.
Þverfaglegt verkefni Hönnunarsjóðs
Áróru og Hönnunarmiðstöðvar í
samstarfi við Reykjavíkurborg, Samtök
Iðnaðarins, Félagsbústaði, Búseta,
Félagsstofnun stúdenta, Upphaf
fasteignafélag, Listaháskóla Íslands og
Velferðarráðuneytið - var sett á laggirnar
2014. Verkefnið ber heitið Hæg breytileg
átt. Verkefnastjórar þess eru Hólmfríður
Ósmann Jónsdóttir og Hrefna Björg

Þorsteinsdóttir. Um verkefnið segir á
heimasíðu:
“Hæg breytileg átt er vettvangur
þverfaglegar vinnu þar sem unnar
verða hugmyndir er varpa ljósi á
vistvænni, samfélagsmeðvitaðri,
hagkvæmari og framsæknari íbúðarkosti
í íslensku þéttbýli á 64. breiddargráðu
í miðju Atlantshafi. Markmiðið er
að fá fram hugmyndir sem fela í sér
endurskoðun viðmiða og varpa ljósi
á nýja möguleika. Hugmyndir sem
má útfæra og framkvæma, en stuðla
um leið að þverfaglegri umræðu sem
brýnt er að haldi áfram. Áhersla verður
lögð á: samfélagslega afstöðu, frjálst
og óhefðbundið hugmyndaflæði,
hugmyndafræðilegan og arkitektónískan
styrk, vistvæna og byggingartæknilega
framsækni, þétt byggðamynstur, góða
nýtingu á byggðum fermetrum, og
síðast en ekki síst vinnu með staðaranda
og mótun úti- sem innirýma utan um
daglegt líf íbúa í nýjum íbúðagerðum
fyrir fjölbreytt fjölskyldumynstur. Stefnt
er að því að formgera tillögur sem má
koma í frekari þróun og framkvæmd en
meginmarkmiðið er að út úr verkefninu
komi ígrundaðar hugmyndir um íbúðaog búsetukosti sem endurspegla nýja
möguleika, viðhorf og væntingar.”
Valdir voru 4 hópar sem í voru
arkitektar, landslagsarkitektar, hönnuðir,
hagfræðingar, skipulagsfræðingar og
aðrir sérfræðingar.

Stjórn Hönnunarmiðstöðvar stóð fyrir
stefnumótun fyrir Hönnunarmiðstöð
Íslands þann 13. nóvember 2014 í Bláa
Lóninu. Þátttakendur fyrir hönd AÍ voru
Hallmar Sigurðsson framkvæmdarstjóri
AÍ og Kristján Örn Kjartansson fulltrúi
AÍ í stjórn Hönnunarmiðstöðvar. Unnið
er að skýrslu þar sem teknar verða
saman niðurstöður stefnumótunarinnar
fyrir Hönnunarmiðstöð. Það sem
kom helst fram í stefnumótuninni var
áhersla á þróunarverkefni sem tengja
hönnuði, arkitekta og atvinnulíf enn
betur saman, þróun HönnunarMars,
stefna í húsnæðismálum, þróun
Hönnunarverðlauna Íslands, þróun
Hönnunarsjóðs, áhersla á erlent samstarf
ofl. Auk þess var rætt um aukna áherslu
á samstarf milli félaganna og mögulega
samþjöppun innan hópsins. Rætt hefur
verið í stjórn Hönnunarmiðstöðvar
að aðildarfélögin vinni sameiginlega
að vef Hönnunarmiðstöðvar og
aðildarfélaganna, þannig er hægt að
hagræða og styrkja upplýsingagjöf og
kynningu arkitekta og hönnuða á Íslandi.
Unnið var að endurnýjun samnings
um rekstur Hönnunarmiðstöðvar við
ráðuneytin en Hönnunarmiðstöð hefur
verið með saming við Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti og Mennta- og
menningarmálaráðuneyti frá upphafi
og hafa þau lagt jafn mikið fjármagn til
verkefnisins. Við síðustu stjórnarskipti
hefur áherslan færst meira yfir til
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis.

Borghildur Sölvey Sturludóttir
Fulltrúi AÍ og formaður stjórnar
Hönnunarmiðstöðvar 2013-2014
Kristján Örn Kjartansson
Fulltrúi AÍ í stjórn Hönnunarmiðstöðvar
2014-2015

BÍL
Arkitektafélag Íslands er eitt þeirra fjórtán
félaga listamanna sem sameiginlega
mynda Bandalag íslenskra listamanna
og situr formaður AÍ fasta fundi
bandalagsins.

Starfsáætlun BÍL
Á nýafstöðnum aðalfundi tilkynnti
Kolbrún Halldórsdóttir tillögu að
starfsáætlun BÍL fyrir 2015. Þar var
sóknaráætlun skapandi greina efst
á blaði, en „dráttur hefur orðið á að
sóknaráætlun í skapandi greinum verði
lögð fram þrátt fyrir áform stjórnvalda
og virðist ástæðan vera skortur á
þverfaglegu starfi í stjórnsýslunni, þar
sem almennt virðist lítið sem ekkert
samtal eða samstarf milli þeirra ráðuneyta
sem málið varðar. Því tengt er það
áhyggjuefni BÍL að málaflokkar sem varða
listir og menningu heyra undir mörg
ráðuneyti.” Kolbrún lagði áherslu á kröfu
BÍL um „að tryggja þurfi aukið samstarf og
ráðgjöf við heildarsamtök listamanna um
málefni menningarinnar.”

Ársskýrsla BÍL
Í ársskýrslu bandalagsins kemur fram
að árangurslaust hefur lengi verið
sótt eftir að fá hækkun á framlagi
Reykjavíkurborgar til samtakanna. Mikil
óánægja er með að fjárlaganefnd skuli
annað árið í röð hafa neitað BÍL um
áheyrn. Fjárlaganefnd hefur einungis
bent BÍL á að beina erindi sínu til Menntaog menningamálaráðuneytisins. BÍL gerði
margvíslegar athugasemdir og tillögur
að breytingum á fjárlagafrumvarpinu
og geta menn kynnt sér umsögn BÍL og
erindi til fjárlaganefndar nánar í skýrslu
forseta á vef BÍL. Þrjár þingsályktanir
og frumvörp kom til umsagnar BÍL
á árinu. „Almennt er kvartað yfir
seinagangi löggjafarsamkundunnar
og framkvæmdavaldsins í málefnum
listanna. Tillögur eru oftar en ekki
samþykktar á þingi en þeim svo
ekki fylgt eftir og málin daga uppi.
Sem dæmi má taka starfshóp um
málverkafalsanir sem skipaður var en í
framhaldinu gerist ekkert og hópurinn
hefur ekki verið kallaður saman. Fleiri
dæmi um seinagang og aðgerðaleysi
eru til að mynda ósk BÍL til mennta- og
menningamálaráðherra um að skoða
mögulega aðkomu skapandi greina
að rannsóknasjóðum og Vísinda- og
tækniráði. Vel var tekið í hugmyndina
en síðan hefur ekkert heyrst. BÍL átti
fulltrúa í starfshópi um barna- og
ungmennamenningu sem skilaði á
árinu tillögu að aðgerðaáætlun til
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Einbýlishús á Kálfaströnd 1 eftir
VA arkitekta/ Ólaf Óskar Axelsson
Mennta- og menningamálaráðuneytisins,
sem ekki hefur enn verið brugðist við.
Almennt er óánægja með að fundir
með ráðherra og ráðuneyti virðast ekki
skila miklu þar sem mál eru ekki sett í
neinn farveg í framhaldinu. BÍL heldur
árlegan samráðsfund með ráðherranum
og starfsfólki ráðuneytisins, þar sem
upplýst er um helstu áhersluatriði BÍL
á hverju ári. Slíkur fundur er einnig
haldinn með borgarstjóra og menningarog ferðamálaráði. Samskiptin við
Reykjavíkurborg eru í það heila góð, í því
sambandi er áheyrnaraðild BÍL að fundum
menningar- og ferðamálaráðs mikilvæg.
Nefna má áhrif BÍL á menningarstefnu
borgarinnar sem lögð var fram 2014 með
sérstakri aðgerðaáætlun, sem er til mikilla
bóta, en slík aðgerðaáætlun hefur verið
eitt af áhersluatriðum BÍL í umsögnum til
borgarinnar. Borgaryfirvöld virðast finna
að þessi stuðningur og vaktstaða BÍL sé að
skila sér í skapandi samstarfi. T.d. leitaðist
menningar- og ferðamálráð Reykjavíkur
við að koma á „Menningarbakpoka“,
sem BÍL hefur verið með á stefnuskránni
í áraraðir, og ákveðið var að leggja 4
milljónir króna í verkefnið 2014. Því
miður gekk fyrirhugað jöfnunarframlag
frá Mennta- og menningamálaráðuneyti
ekki eftir en Menningar- og ferðamálaráð
Reykjavíkur útdeildi í staðinn fjármunum
til stofnana sviðsins með því skilyrði
að það nýttist í list- og hönnunartengd
verkefni á vettvangi barna og ungmenna.
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er
talað um áherslu á eflingu skapandi
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greina, gera listnám aðgengilegt og
sóknaráætlun fyrir listir og menningu.
Þetta var ítrekað í nýársræðu
forsætisráðherra 1. janúar 2014. BÍL leggur
fram á þessum aðalfundi sóknaráætlun
í skapandi greinum með það fyrir
augum að hún nýtist stjórnvöldum í
stefnumótun. Sóknaráætlunin byggir
á skýrslunni Skapandi greinar – Sýn til
framtíðar, sem unnin var af starfshópi
mennta- og menningarmálaráðherra og
kom út í september 2012. Fyrir liggur
að BÍL þarf að skipa nýjan fulltrúa í
stjórn listamannalauna. Höfundaréttur
og internetið er stórt og aðkallandi
viðfangsefni BÍL. Tryggja þarf að
listamenn á Íslandi fá sambærilegan hlut
tekna af notkun verka sinna á internetinu
og listamenn í nágrannalöndunum.
Mikilvægt er að fylgjast vel með því sem
er að gerast í þessum málum í Evrópu og
ljóst að rétthafar þurfa að taka höndum
saman til að standa vörð um rétt sinn
gagnvart stóru efnisveitunum.”

Starfshópur um
Menningarstefnu í
mannvirkjagerð
Með bréfi dags. 17. maí 2011 skipaði
Mennta- og menningarmálaráðherra
nýjan starfshóp til þriggja ára til að þess
að fylgja eftir tillögum í Menningarstefnu
í mannvirkjagerð – stefnu íslenskra
stjórnvalda í byggingarlist sem samþykkt
var af ríkisstjórn í apríl 2007. Hópnum

var m.a. ætlað að útfæra tillögur í
menningarstefnunni frekar, kynna
stefnuna sem víðast og fylgjast með
framvindu stefnunnar. Hópurinn var
skipaður sem hér segir:
Guðný Helgadóttir formaður, tilnefnd af
mennta- og menningarmálaráðuneyti,
Dennis Davíð Jóhannesson tilnefndur af
Arkitektafélagi Íslands,
Hafsteinn S. Hafsteinsson tilnefndur af
fjármálaráðuneyti,
Halldóra Vífilsdóttir tilnefnd af
Framkvæmdasýslu ríkisins,
Þorsteinn R. Hermannsson tilnefndur af
innanríkisráðuneyti,
Hafsteinn Pálsson tilnefndur af
umhverfisráðuneyti,
Kristín Ólafsdóttir tilnefnd af
velferðarráðuneyti.
Þorsteinn og Kristín hættu störfum í
hópnum en enginn fulltrúi frá viðkomandi
ráðuneyti kom í stað þeirra.
Starfshópurinn hefur alls haldið 22 fundi
á starfstímanum Lögð hefur verið áhersla
á innleiðingu menningarstefnunnar. Á
fyrstu fundum sínum fór starfshópurinn
yfir tillögur fyrra hópsins til að greina
stöðu einstakra verkefna og hvaða
aðila ætti að boða til fundar til að
ræða framhaldið. Einstaka þættir
stefnunnar hafa verið kynntir og
útfærsla rædd á fundum með fulltrúum
ýmissa stofnana og hópa. Tekið hefur
verið á byggingarmálum ráðuneyta,
menntamálum og rannsóknum,
gæðaflokkum og flokkunarkefi fyrir

framkvæmdir, hlutverki rannsóknasjóða,
menningarstefnu í stórmannvirkjum,
byggingarreglugerð og reglugerð
um skipulagsmál. Einnig var
menningarstefnan rædd í tengslum
við gerð landsskipulagsstefnu.
Starfshópurinn hélt fundi með ýmsum
aðilum, sjá skilagrein á heimasíðu AÍ. Þar
er í stórum dráttum verið greint frá því
helsta sem starfshópurinn hefur gert á
skipunartíma sínum. Án efa hefði mátt
gera meira og betur þar sem mikilvægt er
að menningarstefnan í mannvirkjagerð
sé lifandi skjal hjá þeim sem koma að
mannvirkjagerð á vegum ríkisins.
Eftir ríkisstjórnarskipti var
Menningarstefnan í mannvirkjagerð
kynnt á ríkisstjórnarfundi.
Þar sem upplagið að menningarstefnunni
var uppurið lagði hópurinn til að
hún yrði endurbirt á vef Menntaog menningarmálaráðuneytisins
með ávarpi núverandi mennta- og
menningarmálaráðherra og inngangi
þar sem í stórum dráttum væri greint
frá því sem gerst hafði síðan stefnan var
samþykkt af ríkisstjórn árið 2007.
Skipunartímabili starfshópsins er nú
lokið. Þó að búið sé að færa eftirfylgni
á stærstum hluta Menningarstefnunnar
til Framkvæmdasýslu ríkisins og
til Minjastofnunar Íslands, telur
starfshópurinn þörf á að hópur
með fulltrúum frá ráðuneytum
og Arkitektafélagi Íslands svo og

framangreindum stofnunum fylgist áfram
með framgangi menningarstefnunnar.
Því er lagt til að skipaður verði nýr
starfshópur til þriggja ára.
Reykjavík, 8. janúar 2015
Dennis Davíð Jóhannesson

Aðgerðir tengdar
Menningarstefnu í
mannvirkjagerð
Menningarstefna í mannvirkjagerð
– Stefna íslenskra stjórnvalda í
byggingarlist var endurútgefin í ágúst
2014.
Þegar Menningarstefna í Mannvirkjagerð
kom út fagnaði Arkitektafélag Íslands
því framfaraspori sem þar með var
stigið. Stefnan hefur reynst félaginu
mikil stoð í störfum sínum við að efla
góða byggingarlist í landinu. Það hefur
verið regla starfsmanna félagsins að
hafa með sér eintök af prentaðri útgáfu
stefnunnar til dreifingar á öllum þeim
fjölmörgu fundum þar sem inntak hennar
á við. Félagið fagnar því að ný útgáfa
stefnunnar skuli nú komin út og skuli vera
staðfest af núverandi stjórnvöldum. Að
þessu sinni er stefnan einungis gefin út
netútgáfu en AÍ hefur óskað eftir því að
hún verði sem fyrst fáanleg í prentaðri
útgáfu.
Stefnan rædd og leiddi til sameiginlegrar
ályktunar á fundi Arkitektafélaganna á
Norðurlöndum í Osló í október 2014.

Á sameiginlegum fundi norrænu
fagfélagannna í arkitektúr sem haldinn
var í Osló í haust vakti Arkitektafélag
Íslands athygli á að nýlega væri
endurútgefin á Íslandi Menningarstefna
í mannvirkjagerð – stefna íslenskra
stjórnvalda í byggingarlist og að þar
með hefðu allar ríkistjórnir landsins
staðfest þá stefnu frá því að hún kom
fyrst út 2007. Við vildum telja stefnuna
til framfaraspora og tökum undir með
því sem segir á heimasíðu menntaog menningarmálaráðuneytis um
að „stefnumörkun á sviði verklegrar
framkvæmda er orðin hluti af stjórnsýslu
hér á landi og er orðin viðurkennd
leið til þess að efla gæði manngerðs
umhverfis.” Við töldum þó langt í frá að
stefnunni væri nægilega fylgt eftir og að
betur þyrfti að fylgja eftir stefnunni með
markaðri aðgerðaráætlun, ekki síst á sviði
menntamála og fræðslu almennings um
byggingarlist. Umræðan var í framhaldinu
bæði beint og óbeint tilefni til eftirfarandi
ályktunar:
„Et lands arkitektoniske kultur er ikke
stærkere end dets borgeres egagement
i den. Dette engagement starter med
en invitation til børn og unge til at lære
om arkitektur og til at danne deres egen
mening om deres omgivelser.
Vi har brug for engagerede medborgere
for at skabe en bæredygtig fremtid for
det byggede miljø.
De nordiske lande deler en lang tradition
for via folkeskolen at uddanne børn og
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unge til at tage del i udformningen af
vores samfund. Det sker blandt andet
ved at udvikle børn og unges forståelse
af arkitektur som de fysiske rammer for
vores samfund.
I Islands nationale arkitekturpolitik, der
udkom i 2007, er der lagt vægt på, at
den mest effektive metode til at skabe
generel interesse for arkitektonisk kvalitet
og design er netop ved at give børn
og unge indsigt i, hvad faget egentlig
handler om, og hvilke potentialer det
rummer. For at kunne gøre det er det
vigtigt at skabe en generel diskussion om
planlægning, arkitektur og design, som
er let forståelig for offentligheden. Derfor
anbefales det, at undervisning i arkitektur
og design bliver en faktisk del af pensum
fra grundskolen til gymnasiet, og at der
udvikles varieret undervisningsmateriale,
der er tilpasset elevernes forskellige
alderstrin. De gode intentioner er
desværre ikke blevet fulgt til dørs, og
de nordiske arkitektforeninger vil gerne
opfordre den nuværende regering til at
tage ideen til sig med det formål at styrke
den fremtidige islandske arkitektoniske
kultur gennem bedre uddannelse.
I Danmark lanceredes den nationale
Arkitekturpolitik i februar 2014. Denne
understregede på det kraftigste
betydningen af at inkludere børn og
unge som ressourcer i forbindelse med
udviklingen af vores samfund.
En lignende udvikling ses i de andre
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nordiske lande, og de nordiske
arkitektforeninger støtter derfor
helhjertet disse holdningerog opfordrer
på det kraftigste til, at ordene følges op
med handling
Akademisk Arkitektforening
Sveriges Arkitekter
Norske arkitekters landsforbund
Suomen Arkkitehtiliitto
Arkitektafélag Islands
Arkitektafelag Føroya”

Stjórn AÍ vill ekki láta sitja við
orðin tóm
Í framhaldi af norrænu ályktuninni og
með vísan til niðurlagsorða ráðherra,
Illuga Gunnarssonar í inngangi nýju
útgáfu menningarstefnunnar þar sem
segir : „Nauðsynlegt er að vinna áfram
að því að auka meðvitund um mikilvægi
þess að halda menningarstefnuna í heiðri
í allri mannvirkjagerð. Menningarstefna
sem ekki er framfylgt er einskis virði en
stefna sem fylgt er eftir með framsýni,
metnaði og þori er mikilvæg í eflingu hins
manngerða umhverfis,” ákvað sjórn Aí að
fylgja málinu eftir:
Arkitektafélag Íslands hefur sent menntaog menningarmálaráðuneyti og öðrum
stjórnvöldum sem málið varðar erindi.
Þar er tekið undir orð ráðherra í inngangi
nýju útgáfu menningarstefnunnar, um
að nauðsynlegt sé að vinna áfram að því
að auka meðvitund um mikilvægi þess

að halda menningarstefnuna í heiðri
og að mMenningarstefna sem ekki er
framfylgt sé einskis virði en stefna sem
fylgt er eftir með framsýni, metnaði og
þori er mikilvæg í eflingu hins manngerða
umhverfis.”
Í erindinu lýsir AÍ vilja sínum til að sýna
stuðning sinn í verki með því að bjóða
stjórnvöldum upp á liðsinni við að „efla
vitund og skilning á gildi hins manngerða
umhverfis með aukinni fræðslu” eins
og segir í hinni opinberu stefnu. Þar er
kennsla á grunn- og framhaldsskólastigi
nefnd sérstaklega og á það bent að
„skilningur á hönnun og byggingarlist
hefst á unga aldri þar sem börn og
unglingar nálgast umhverfi sitt oft með
opnari hætti en þeir sem eldri eru.
TIlboð Arkitektafélagsins getur falið
í sér ráðgjöf og aðstoð við „að tengja
kynningar og kennslu í hönnun og
byggingarlist aðalnámskrá leik-, grunnog framhaldsskóla. Einnig vill félagið
stuðla að gerð fjölbreytts námsefnis sem
hentar ólíkum aldurshópum um hönnun
og byggingarlist.
AÍ leggur til að komið verði á samstarfi,
stjórnvalda, fræðsluyfirvalda og AÍ
um lærdómsverkefni þar sem hópur
arkitekta yrði fengin til að heimsækja
skóla, nemendur og kennara til að svara
spurningum og afla reynslu um hvernig
árangursríkast verði í framtíðinni að feta
í átt að þeirri kennslu í byggingarlist
í skólum sem Menningarstefna í
byggingarlist lofar.

Staða málsins
Framangreint erindi var sent
stjórnvöldum (ráðherrum menntaog menningarmála, atvinnu- og
nýsköpunarmála og forsætisráðherra
ásamt skrifstofustjórum viðkomandi
ráðuneyta) 14. nóvember 2014. Engin
svör hafa borist en framkvæmdastjóri
hefur hlerað að málinu hafi verið vísað til
Skrifstofu mennta- og vísindamála innan
Mennta- og menningarmálaráðuneytis
og bíði þar afgreiðslu.

Samkeppnisnefnd
Skýrsla samkeppnisnefndar starfsárið
2014:
Samkeppnisnefnd fundaði að jafnaði einu
sinni í mánuði. Samkeppnisnefnd kemur
að undirbúningi samkeppna í samstarfi
við framkvæmdastjóra AÍ og tilnefnir
fulltrúa AÍ í dómnefnd.
AÍ hefur átt farsælt samstarf við
Reykjavíkurborg um samkeppnishald
og er Reykjavíkurborg að nýta sér
samkeppnisferlið í auknum mæli sem leið
til að fá fram heildarhugmynd að lausn
verkefna og ráðgjafa til að útfæra hana.
Þegar haldnar eru samkeppnir eru
mikilvægt að fá fram álit þátttakenda og
verkkaupa á því hvernig samkeppnin
hefur tekist. Þannig má þróa og
betrumbæta samkeppnisumhverfið
verkkaupa og þátttakendum til
hagsbóta. Stefnt er að því að gerð verði
viðhorfskönnun í lok allra samkeppna og

liggur fyrir almenn tillaga um spurningar
til þátttakendur og verkkaupa.
Samkeppnisnefnd hefur haft áform
um útgáfu á kynningarbæklingi um
samkeppnir og námskeið fyrir dómara.
Úrslit á árinu 2014:
1.
Vogabyggð,
hugmyndasamkeppni um skipulag í
samstarfi við Reykjvíkurborg og Hömlur.
Boðskeppni að undangengnu forvali
sem haldið var haustið 2012. Þóknun til
þátttakenda var 700.000+VSK auk þess
voru veitt tvenn 1. verðlaun 500.000+VSK,
annarsvegar til Teiknistofunnar Traðar og
hinsvegar til Jvantspijker+Felixx
2.
Heildarskipulag
fyrir Háskólasvæðið, opin
hugmyndasamkeppni í samstarfi við
Reykjavíkurborg og Háskóla Íslands. Ekki
voru veitt 1. verðlaun, en tvenn verðlaun
sem námu upphæð 3. verðlauna skv.
keppnislýsingu 1.000.000+VSK komu
í hlut ASK arkitekta og VA arkitekta.
Verkkaupi ákvað að hækka verðlaun til
vinningshafa í kjölfar umræðu á rýnifundi
og formlegra kvartana frá AÍ og Samark
um ráðstöfun dómnefndar á verðlaunafé.
3.
Viðey – Ferjuhús í
landi og biðskýli úti í eyju, opin
framkvæmdasamkeppni. Heildarfjárhæð
verðlauna var 1.000.000+VSK veitt
voru 1. verðlaun kr. 750.000 fyrir tillögu
Hornsteina arkitekta og ein innkaup kr.
250.000 fyrir tillögu ZerolmpactStrategies.
4.
Samþættur leik- og grunnskóli
með aðstöðu fyrir frístunda- og
félagsstarf, menningarmiðstöð og

almenningsbókasafn, sundlaug og
íþróttahús í Úlfarsárdal auk skipulags
íbúðabyggðar. Tveggja þrepa
framkvæmdasamkeppni í samstarfi við
Reykjavíkurborg. Fyrra þrepið var opnin
öllum þeim sem uppfylltu skilyrði til
þátttöku. Í lok fyrra þrep valdi dómnefnd
4 tillögur til frekari úrvinnslu. Þóknun
til þátttakenda á öðru þrepi voru
1.800.000+VSK. Veitt voru þrenn verðlaun
og innkaup. 1. verðlaun kr. 4.300.000+VSK
hlaut Va arkitektar, veitt voru tvenn 2.-3.
verðlaun kr. 2.200.000+vsk til T.ark og
Teiknistofu arkitekta, Gylfi Guðjónsson og
félagar og innkaup 900.000+vsk til TOPIC
arkitektar SA.
5.
Samkeppni um hönnun
safnaðarheimilis Ástjarnarkirkju,
framkæmdasamkeppni í samstarfi við
Ástjarnarsókn í Hafnarfirði. Veitt voru
þrenn verðlaun 1. verðlaun kr. 2.500.000,
Arkís arkitektar ehf. 2. verðlaun kr.
1.500.000,- Kurt og Pí og 3. verðlaun kr.
1.000.000,-. Erum Arkidea arkitektar.
6.
Samkeppni um hönnun
Laugavegar og Óðinstorgs, var
samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og
Félags íslenskra landslagsarkiekta FÍLA,
þar sem óskað var eftir að AÍ tilnefndi
fulltrúa í dómnefnd. Boðskeppni að
undangengnu forvali þar sem dregið
var um hvort umsækjendur fengju að
setja fram tillögu um Laugaveg eða
Óðinstorg. Þátttakendur fengu greiddar
600.000+VSK fyrir þátttöku í samkeppni
um Óðinstorg og 850.000,-+VSK fyrir
þátttöku í samkepppni um Laugaveg.
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FMOS, Framhaldskólinn í
Mosfellsbæ eftir a2f arkitekta var í
hópi íslenskra tillagna til Mies van
der Rohe verðlauna
Auk þess voru veitt 350.000,+VSK í 1.
verðlaun fyrir Óðinstorg sem kom í hlut
Basalt arkitekta og 500.000,+VSK fyrir 1.
verðlaun fyrir Laugaveg, sem kom í hlut
Arkís arkitekta ehf.
7.
Tryggvagata 13 samkeppni um
útlit byggingar og umhverfi Tryggvagötu.
Boðskeppni að undangengnu
forvali. Þóknun til þátttakenda var
700.000+VSK auk þess voru veitt verðlaun
500.000+VSK, fyrir tillögu Guðrúnar Jónu
Arinbjarnardóttur arkitekts og Kristínar
Unu Sigurðardóttur.
Samkeppni í undirbúningi:
1.
Moska í Reykjavík – opin
alþjóðleg samkeppni. Dómnefnd er að
undirbúa keppnislýsingu.
2.
Elliðaárvogur – Ártúnshöfði
– Hugmyndasamkeppni um
rammaskipulag í samstarfi við
Reykjavíkurborg. Boðskeppni að
undangengnu forvali.
3.
RÚV lóð – samkeppni um
skipulag og byggingar. Boðskeppni að
undangengnu forvali.
Samkeppnisnefnd árið 2014
Sigríður Magnúsdóttir formaður
Gunnar Sigurðsson
Þórarinn Þórarinsson

Siðanefnd
Ársskýrsla siðanefndar er vegna
starfsárins 2014 en eftirtaldir félagsmenn
gegndu þá störfum í siðanefnd: Stefán
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Örn Stefánsson formaður, Valdís
Bjarnadóttir og Vilhjálmur Hjálmarsson.
Varamaður var Albína Thordarson.
Í lok árs 2013 ályktaði siðanefnd í
kærumáli gegn stjórn AÍ þar sem
félagsmaður taldi stjórn ekki hafa gætt
hagsmuna sinna sem skyldi vegna útboðs
á samkeppni á vegum Reykjavíkurborgar.
Ályktun siðanefndar var á þann veg að
ekki væri tilefni til athugasemda, sjá
skýrslu til aðalfundar 2013. Mánuði eftir
að ályktunin var send stjórn AÍ bárust
siðanefnd kærur frá sama félagsmanni
á hendur þremur stjórnarmönnum AÍ
hvorum í sínu lagi vegna sömu atriða.
Fundað var um málið á nokkrum fundum
og náðist samkomulag milli aðila dags.
23. janúar 2014 þar sem málið var látið
niður falla án eftirmála.
Í lok árs 2013 var einnig úrskurðað í
kærumáli þar sem félagsmaður var talinn
hafa brotið greinar 4.3 og 4.4. gagnvart
öðrum félagsmanni með því að gefa
honum ekki kost á að gæta hagsmuna
sinna. Brotið var talið ámælisvert. Í byrjun
árs 2014 má segja að það mál hafi verið
endurvakið með bréfi dags. 20. mars 2014
þar sem sett er fram viðbótarkæra f.h.
sömu aðila og áður gegn sömu aðilum og
fyrr. Siðanefnd tók málið upp að nýju og
úrskurðaði með bréfi til stjórnar AÍ dags.
16. júní 2014 að fyrri úrskurður stæði
og að brotið væri ámælisvert. Jafnframt
þessu gerðu málsaðilar samkomulag sín á
milli um samskipti vegna höfundarréttar
að umræddri byggingu við Ofanleiti.
Í upphafi árs 2014 var unnið að greiningu

á kæru vegna höfundarréttar arkitekta
að Hörpu, eins og segir í kærunni, en hún
barst siðanefnd í bréfi frá félagsmanni
í AÍ, dags. 15. nóvember 2013. Kærði er
félagsmaður í AÍ og einn höfunda Hörpu.
Formaður siðanefndar vék sæti að ósk
kæranda og varamaður kom í hans stað.
Fjölmörg skjöl voru lögð fram í málinu,
m.a. lagði kærandi fram 34 fylgiskjöl og
kærði lagði fram tvö. Siðanefnd hélt alls
8 fundi um málið án og með málsaðilum
og kynnti sér einnig málið utan þeirra
funda m.a. hjá byggingarfulltrúanum í
Reykjavík. Ítarlega rökstuddur úrskurður
var sendur stjórn AÍ 4. mars 2014 og var á
þann veg að kærði var talinn hafa brotið
greinar 2.2, 4.1 og 6.0 í siðareglum AÍ.
Megin niðurstaða úrskurðarins var að
kærði hafi margsinnis nefnt kæranda sem
einn af höfundum og aldrei leiðrétt þá
sömu túlkun annarra. Við undirbúning
að opnun hússins var kærandi að
honum forspurðum ekki lengur nefndur
höfundur. Kærði hafi því tekið þann
höfundarrétt af kæranda sem kærði hafi
sjálfur áður túlkað sem sameign. Brotið
var talið alvarlegt.
Eftir að stjórn AÍ hafði kynnt báðum
málsaðilum niðurstöðuna barst stjórninni
bréf frá Rétti lögmannsstofu, Sigríði Rut
Júlíusdóttur hrl. dags. 27. mars 2014
f.h. kærða þar sem farið er fram á að
úrskurðurinn verði ómerktur, að öðrum
kosti verði íhugað að leita til dómstóla
vegna brots AÍ og siðanefndar. Stjórn
AÍ svaraði bréfinu þann 4. apríl 2014
þar sem þessari málaleitan var hafnað

og tilkynnt að úrskurðurinn yrði birtur
félagsmönnum AÍ skv. lögum félagsins.
Þann 3. júní 2014 er dagsett bréf frá
Rétti lögmannsstofu til siðanefndar með
yfirskriftinni „Ólögmætt álit siðanefndar
AÍ” þar sem farið er fram á endurupptöku
úrskurðarins og síðan frávísun málsins.
Áskilinn er allur réttur til skaðabóta
og miskabóta þar sem siðanefnd hafi
þverbrotið eigin starfsreglur, siðareglur,
lög AÍ og höfundarlög. Tekið er fram að
málshöfðun gegn siðanefnd og AÍ sé
íhuguð jafnvel þótt úrskurðurinn verði
endurupptekinn og kæru vísað frá.
Siðanefnd telur kærumál komin úr
sínum höndum þegar hún hefur fellt
úrskurð sinn og stjórn AÍ hefur gert
úrskurðinn að sínum með því að tilkynna
hann deiluaðilum. Þrátt fyrir þetta taldi
siðanefnd sér ekki annað fært en bregða
út af vananum og svara umræddu
bréfi. Ítarlegt svarbréf siðanefndar til
lögmannsstofunnar er dagsett 14. júlí
2014 og afrit sent stjórn AÍ ásamt kærða.
Þar er bent á meginatriði úrskurðarins og
endurupptöku málsins hafnað.
Þann 15. janúar 2015 berst siðanefnd
kæra frá Rétti f.h. skjólstæðings síns á
hendur þeirra siðanefndarmanna sem
felldu úrskurð í áðurnefndu máli, þ.e. VB,
VH og AT vegna brota nefndarmanna
í siðanefnd AÍ á siðareglum AÍ, þ.e.
nefndarmenn siðanefndar AÍ eru kærðir
til siðanefndar AÍ og þess jafnframt getið
að þeir séu allir vanhæfir til að fjalla um
málið og þess krafist að þeir víki sæti við
umfjöllun þess.

Siðanefnd hefur svarað þessu síðasta
erindi á þann veg að kærum vegna
úrskurða beri að beina til stjórnar
félagsins, sem gert hafi þá að sínum
og framfylgt þeim í samræmi við lög
félagsins og ákvæði siðareglna. Það
virðist færast í vöxt að félasmenn leiti til
lögfræðinga um að bera fram kærumál
sín og lögmenn hafa á stundum fyrir
þeirra hönd sett fram ítarlegar kröfur
á grundvelli umkvörtunarefna en
virðast oft eiga erfitt með að greina á
milli siðareglna félagsins og landslaga
eða annarra laga, svo sem til dæmis
höfundarréttarlaga. Siðareglur taka til
samskipta milli félagsmanna í þessum
efnum en ekki til annarra lagaákvæða
sem dómstólar úrskurða um. Nefndin
hefur haldið nokkra fundi með stjórn
félagsins, nú síðast snemma árs 2015,
og farið yfir störf nefndarinnar og
tilverugrundvöll. Nefndin hefur komið á
framfæri skoðun sinni á meðferð úrskurða
nefndarinnar til stjórnar og þess ákvæðis
að úrskurðir vegna mjög alvarlegra brota
skuli bornir undir aðalfund í félaginu.
Siðanefnd bendir á, að nefndir félagsins
starfa í umboði stjórnar og eru henni til
ráðgjafar og stjórn afgreiðir/staðfestir
síðan þau mál sem frá nefndunum koma.
Engin fordæmi eru fyrir því að afgreiðslu
stjórnar á niðurstöðum nefnda sé vísað
til aðalfundar til afgreiðslu enda útilokað
að reka félagið með þá öxi hangandi yfir
að ákvörðunum sem teknar hafa verið af
stjórn sé hnekkt á aðalfundi. Siðanefnd
hefur því óskað eftir að breyting á þessu

lagaákvæði verði borin upp á aðalfundi.
Enn sem fyrr vill siðanefnd svo vekja
athygli félagsmanna á því hve mikilvæg
og afdráttarlaus tilkynningarskylda
félagsmanns er gagnvart starfsbróður
þegar til hans er leitað með verkefni. Skal
sá, sem leitað er til ganga úr skugga um
það sjálfur hvort annar arkitekt hafi áður
verið viðriðinn verkefnið.
Sé svo
skal hann þá látinn vita af verkefninu og
honum þannig gefinn kostur á að gæta
hagsmuna sinna. Með því móti má koma
í veg fyrir misskilning og missætti, sem
öðru frekar leiðir til þess að siðanefnd fær
kærumál til úrlausnar.
11. febrúar 2015
F.h. siðanefndar AÍ
Stefán Örn Stefánsson

Laganefnd
Í laganefnd sátu: Árni Kjartansson,
Steinþór Kári Kárason, og Þorkell
Magnússon, formaður nefndarinnar.
Megninþungi í starfsemi laganefndar
á síðasta starfsári hefur snúið að því að
vera stjórn félagsins til ráðgjafar í málum
sem hún hefur beint til nefndarinnar auk
þess að að lesa yfir lagafrumvörp sem
á einhvern hátt geta haft áhrif á störf,
réttindi og skyldur arkitekta, og gera
tillögur að umsögnum þar að lútandi til
stjórnar.
Á fundi með stjórn var þess óskað að
laganefnd tæki siðareglur félagsins til
athuganar, m.a. með tilliti til nýlegra mála
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FMOS, Framhaldskólinn í
Mosfellsbæ eftir a2f arkitekta
sem komið hafa til kasta siðanefndar og
afgreiðslu stjórnar. Laganefnd hefur ekki
enn getað gefið sér tíma til að fara í það
mál sem nú bíður nýrrar laganefndar.
Enn sem fyrr er almenn óánægja með
margt í þeim lögum og reglum sem gilda
um starfsvið arkitekta. Því er tilefni til
þess að við arkitektar taki frumkvæði og
setji fram stefnumörkun sem byggir á
okkar faglegu sjónarmiðum og þrýsti á
stjórnvöld um úrbætur á regluverkinu á
þeim grunni.
F.h. laganefndar AÍ
Þorkell Magnússon.

Dagskrárnefnd/skemmtinefnd
Á framhaldsaðalfundi félagsins, 20.
febrúar 2014 var lagt til og samþykkt
að ekki yrði skipað í dagskrárnefnd að
sinni. Umræður voru flestar á þann veg
að það væri rétt að sameina þessar tvær
nefndir og að það þyrfti að leysa þátttöku
félagsins í Hönnunarmars með öðrum
hætti en hingað til og æskilegast væri að
ráða sérstakan verkefnisstjóra til að halda
um þá þræði í samvinnu við stjórn og
framkvæmdastjóra. Í ljósi þeirrar umræðu
ákvað stjórnin um haustið að fá Hildi
Steinþórsdóttur til að taka að sér að vera
tengiliður félagsins og verkefnisstjóri á
Hönnunarmars.
Skemmtinenfd AÍ hefur á liðnu starfsári
2013-14 verið skipuð þeim Baldri Ó.
Svavarssyni, titlaður formaður og
meðstjónendur þau Helgi S. Helgason og
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Ingunn Hafstað.
Nefndin hefur verið með þessari skipan
s.l. tvö ár. Starfsárið 2012-13 var nefndin
með eindæmum afkastalítil, svo eftir var
tekið. Í skýrslu formanns fyrir það ár var
nefndin sögð vera, það sem kallað er
“handlingslammet” á skandinavísku. Til
að bæta úr þessu dapra orðspori einsettu
nefndarmenn að láta ekki annað jafn
slakt ár líða. Þannig fundaði nefndi oft
og mjög óreglulega. Sér til halds og
trausts réð hún sér til hvatningar og
ráðgjafar, systurfélagið ARON sem hefur
víðtæka reynslu af skemmtilegheitum
enda starfað óslítið í á þriðja áratug við að
skemmta skrattanum.
Fyrst á dagskrá nefndarinnar var að
áeggjan Aron og undir þeirra flaggi,
blásið til fundar á Kaffibarnum þann 14.
febrúar. Þar minntust félagar, Halldórs
Gíslasonar arkitekts og annars stofnanda
ARON sem lést í desember 2013, langt
um aldur fram. Ákaflega velsótt og
viðeigandi samkoma þar sem skylt var að
mæta í skræpóttum leppum í anda Dóra.
Og nú var ekki til setunnar boðið,
nefndin komin með “blod på tann”
og umsvifalaust boðað til vísinda - og
skemmtiferðar þann 7. mars. Farið
með langferðabifreið (ekki rútu) frá
höfuðstöðvum AÍ. Fyrst var haldið að
endurgerðum göngustíg í Fellunum í
Breiðholti eftir þau Gunnar Sigurðsson
og félaga. Þaðan var haldið í Mosfellsbæ
og skoðuð nýbygging Fjölbrautarskóla
Mosfellsbæjar eftir Öllu og Frank hjá
A2F og undir þeirra leiðsögn. Loks var

haldið að nýju göngu- og hjólabrúnum
yfir Elliðárósa eftir Siggu og Hans Olav
hjá Tröð. Að lokum var haldið í sollinn í
101 og ferðalöngum skilað á boðaðan
umræðufund á Kaffibarnum um verkin.
Fundarlok eru óljós og ekki tímasett.
Þann 23. apríl (síðasta vetrardag) var
svo enn boða til skemmtunar - og nú
var samvinnan við Aron aldeilis farin að
skila sér. Nú skildi haldið áfram að berja
ný verkefni augum - ekki síst þau er
tilnefnd voru til menningarverðlauna DV
það árið. Safnast saman að nýopnuðu
menningarsetrinu Hannesarholti við
Grundarstíg, eftir þá félaga Stefán og
Grétar í Argos og verkið skoðað. Hvítt
og rautt í boði AÍ. Þaðan var svo haldið
í blíðskaparveðri á tveimur jafnfljótum í
gönguferð að Sæmundargörðum við HÍ
og nýbygging stúdentagarða þar skoðuð
í umsjón höfundanna Ögmundar og
félaga hjá Hornsteinum. Góður rómur
gerður að báðum verkum og haldið í
nýja Stúdentakjallarann til að dýrka þann
góða róm að lokum, ásamt því að væta
kverkarnar - svona í vetrarlok.
Eftir tiltölulega snarpa og vellukkaða
byrjun á starfsárinu var enn ákveðið að
hækka metnaðar- barómetrið. Blásið
var til sumarferðar í Borgarfjörðinn
hvorki meira né minna. Langferðabifreið
pöntuð og Borfirðingar ræstir út.
Skipulögð heimsókn í Borgarnes að
skoða menntskólann eftir þá Steinþór
og Ása hjá Kurt og Pí og Stöðina eftir þá
Kristjánsbræður hjá KRADS. Þaðan skildi
haldið að menningar- og listasetrinu hans

Helga í Lúmex að Kolstöðum í Hvítársíðu
og loks í heimsókn til Páls á Húsafelli
sem ætlaði að sýna okkur nýja listasafnið
sitt og leika fyrir okkur á frumsmíðuð
hljóðfæri. Skemmst er frá því að segja
að ekki reyndist nægjanlegur vilji til
sumarferðalaga með kollegunum og
ferðin því blásin af.
Eftir afblástur þessarar metnaðarfullu
ferðar var allur vindur því úr nefndinni eftir gríðargott start á starfsárinu. Mátti
nú heyra uppgjafartón í nefndarmönnum
og svartsýni í sumarbyrjun. Að áeggjan
framkvæmdastjóra AÍ var þó lífi haldið
í þessa ferðaáætlun í góðri samvinnu
við Borgfirðinga og tilraun til ferðalaga
frestað til haustsins. Aftur var því blásið
til ferðar þann 4. október. - sama skipulag.
En viti menn enn og aftur reyndist
ferðalöppin lúin hjá félagsmönnum og
ferðin blásin af - Algjör bömmer.
Eftir tvö vindhögg í röð var farið að bera
á einkennum þeirra verklömunar hjá
nefndinni sem einkenndi störf hennar
starfsárið 2012-13. Enn kom þó Aron til
bjargar líkt og góður íþróttasálfræðingur
og hvatti nefndarmenn til dáða. Þann
22. nóv var því boðað til gæðavottaðs
umræðufundar gæðablóða um nýja
kvikindislega kvöð í byggingareglugerð
um gæðavottun. Skemmst er frá að segja
að mæting reyndist góð og umræður
snarpar og ekki laust við að og greina
mætti gæðavottaðan vonarneista í
röddum nefndarmanna á ný.
Þegar þessi skýrsla er rituð, er ekki útséð
með enn einn Aron-fund fyrir aðalfundinn

í lok febrúar, svona til þess að loka
starfsárinu. Auk þess sem nefndin leggur
upp með létta skemmtun að loknum
aðalfundinum í Iðnó.
Fyrir hönd skemmtinefndar AÍ....og ARON.
Baldur Ó. Svavarsson formaður

Útgáfukynning
5. nóvember 2014 gekkst Arkitektafélag
Íslands fyrir sérstakri útgáfukynningu í
Hannesarholti, Grundarstíg 10 í Reykjavík
þar sem nokkrir höfundar og útgefendur
kynntu verk sín á sviði arkitektúrs og
skipulags og boðið var upp á léttar
veitingar.
Tilefnið er sú ánægju- og óvenjulega
staðreynd, að á árinu 2014 virðist
hlaupinn mikill vöxtur í útgáfustarfsemi
tengda arktitektúr og skipulagsmálum.
Nú bregður svo við að út kemur mikill
fjöldi bóka um þessi mikilvægu mál.
Margar eru þær glæsilegar og mikilvægt
framlag til sögu íslenskrar byggingarlistar
og skipulags. Fram að þessu hefur
hver ein bók í þessum málaflokki þótt
sérstökum tíðindum sæta og oft líður
langur tími milli þess að út komi slíkar
bækur.

Menntamálanefnd
Í menntamálanefnd starfsárið 2014 sátu:
Pétur H. Ármannsson formaður, Perla
Dís Kristinsdóttir og Tryggvi Tryggvason.

Nefndin hélt fjóra bókaða fundi á
starfsárinu. Auk formlegra funda áttu
nefndarmenn samskipti í tölvupósti um
afgreiðslu einstakra mála. Fjallað var um
sjö erindi frá iðnaðarráðuneytinu þar sem
sótt var um leyfi til að nota lögverndaða
starfsheitið arkitekt, þar af var eitt mál
þar sem afgreiðslu hafði verið frestað á
fyrra starfsári. Af sjö umsóknum hlutu
sex samþykki nefndarinnar. Nefndinni
bárust engar formlegar fyrirspurnir eða
önnur verkefni á árinu sem tengdust
menntunarmálum arkitekta og
arkitektaefna í víðu samhengi. Áður hefur
nefndin vakið athygli á því óhagræði að
ekki skuli vera samræmdur, alþjóðlegur
listi yfir vægi og mat arkitektanáms,
þar sem gerður er greinarmunur
á viðurkenndu starfsréttindanámi
(professional degree) og annars konar
námi í arkitektúr, sem ekki er hugsað
sem undanfari starfsréttinda í faginu. Þó
að afgreiðslumálin hafi ekki verið mörg
á liðnu starfsári hefur umtalsverður tími
nefndarmanna farið í upplýsingaöflun í
tengslum við einstök mál.
Menntamálanefnd AÍ þykir rétt að
benda stjórn og laganefnd AÍ á
eftirfarandi upplýsingar á heimasíðu
Skipulagsstofnunar, sbr.:
“Listi yfir skipulagsráðgjafa aflagður
Skipulagsstofnun hefur hætt að halda úti
lista yfir skipulagsráðgjafa vegna ákvæða
í nýjum skipulagslögum.”
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http://www.skipulagsstofnun.is/
skipulagsmal/skipulagsfulltruar/
skipulagsradgjafar/skipulagsradgjafar/
Samkvæmt þessum rökum verður
ekki annað séð enn að 2.5 gr.
skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 sbr.:
Menntun og reynsla skipulagsfulltrúa
og annarra þeirra sem falin er gerð
skipulagsáætlana stangist á við gildandi
skipulagslög nr. 123/2010! Meginregla
um 2.5 gr. skipulagsreglugerðar nr.
90/2013 um hæfi aðila til að sinna
skipulagsgerð er orðrétt sama regla og
var í gildi skv. skipulagsreglugerð nr.
400/1998 gr. 2.7, sbr.:
„Skipulagsstofnun gefur út lista yfir þá
sem sinna starfi skipulagsfulltrúa og/eða
sinna skipulagsgerð. Skipulagsstofnun
sendir listann tvisvar á ári til
sveitarstjórna.”
Með tilliti til framangreindra upplýsinga
telur menntamálanefnd A.Í. það
óhjákvæmilegt að Skipulagsstofnun
verði krafin af stjórn A.Í. um ítarlegan
rökstuðning fyrir ákvörðun um að hætta
birtingu lista yfir skipulagráðgjafa skv.
lagaáskilnaði skipulagsreglugerðar nr.
90/2013 enda má telja það ólíðandi
að áunnin starfsréttindi arkitekta
séu þynnt út á grundvelli ákvæða
skipulagslaga og reglugerðar sem sýnast
stangast á, skv. framangreindri túlkun
Skipulagsstofnunar.
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Í febrúar 2015,
Pétur H. Ármannsson formaður
Perla Dís Kristinsdóttir
Tryggvi Tryggvason

Markaðsnefnd 2014
Markaðsnefnd hefur hist óreglulega á
árinu umþb. einu sinni í mánuði. Nefndin
setti sér það markmið að vinna vel að
fáum verkefnum á árinu. Helsta verkefni
nefndarinnar hefur verið að vinna
kynningarbækling á starfi arkitekta og
vonast nefndin til að klára það verkefni
fyrir Hönnunarmars 2015. Nefndin sótti
um í samstarfi við stjórn félagsins um
styrk fyrir útgáfu stutts upplýsingarits
um almennt hlutverk arkitekta til
Hönnunarsjóðs og hlaut styrk upp á 350
þúsund kr. sem nýttur verður til að prenta
kynningarbæklinginn. Nefndin lagði
áherslu á það að hvetja félagið til að halda
í heiðri alþjóðlegan dag arkitektúrs - af
því tilefni var boðið til útgáfukynningar
í Hannesarholti þann 5. nóvember 2014.
Sögulega mikil og lífleg útgáfa bókverka
um arkitektúr og skipulag haustið 2014
var kveikjan að þessum viðburði auk
þess sem félagið undirbýr nú áframhald
þessa viðburðar á Hönnunarmars 2015.
Hugað hefur verið að áframhaldandi
þróun heimasíðu félagsins og hafa
komið upp hugmyndir að tengja
saman síður hönnunarfélaga í gegnum
hönnunarmiðstöð og styrkja þannig
upplýsingaflæði hönnunargeirans í heild
sinni. Mikilvægt er að vefsíða félagsins fái

einfaldara viðmót auk þess sem útgáfa á
ensku verði tekin í gagnið.
Árið 2014 hafa skipað nefndina þau
Perla Dís Kristinsdóttir, Sólveig Lísa
Tryggvadóttir og Kristján Örn Kjartansson
sem formaður nefndarinnar.

Orðanefnd
Orðanefnd var nú á löngu starfsári
Arkitektafélagsins skipuð sömu mönnum
og kosnir voru á aðalfundi félagsins í
október 2009. Allir fundir orðanefndar
hafa verið haldnir í húsakynnum Íslenskrar
málstöðvar. Í upphafi var verkefnastjóri
stofnunarinnar með á fundunum og
veitti hann nefndarmönnum aðstoð. Um
nokkurt skeið hefur nefndin sjálf skráð
orð inn í orðasafn Háskólans. Aðalorð
íðorðasafnsins eru orðin rúmlega eitt
þúsund, auk samheita og samsettra orða.
Öll orð í orðabanka Arkitektafélagsins
eru enn sem komið er á vinnslustigi og
ekki aðgengileg á vefnum. Menn geta
því ekki slegið inn orð í reit á heimasíðu
og leitað þar skýringa á þeim. Þannig
verður það því miður væntanlega áfram
enn um nokkurt skeið. Mikil vinna hefur
farið í að orðtaka margvíslegar bækur
um byggingarhætti og byggingarlist.
Í sumum þessara bóka eru listar með
orðskýringum við einstök orð, en í flestum
þeirra er því ekki þannig farið. Þarf þá að
leita skýringa annars staðar.
Orð í íðorðasafni Arkitektafélagsins hafa
verið flokkuð undir nokkur yfirheiti, og

hefur verið leitað til sérfræðinga í þeim
orðflokkum, sem orðanefnd hefur afgreitt
í fyrstu yfirferð sinni. Orðanefnd telur
að lagður hafi verið góður grunnur að
áframhaldandi vinnu við orðasafn um
byggingar og byggingarlist.
Nokkuð hefur leitað til orðanefndar um
skýringar einstakra orða, og hefur verið
reynt að verða við slíkum erindum að
fremsta megni. Ekki hefur komið fram
beiðni um nýorðasmíði nýlega. Æskilegt
er að menn beini áhugaverðum orðum,
tengdum byggingarlist, til orðanefndar,
rekist þeir á þau í sínum störfum.
Skýringarmyndir eru nauðsynlegar í
íðorðasafni sem þessu, og koma þær
gjarnan í stað margra orða. Öflun
skýringarmynda gengur allvel, en betur
má þó gera í þeim efnum, enda koma
höfundarréttarmál oft þar við sögu.
Nefndarmenn hafa sótt fundi í
Íðorðafélaginu, en í því eiga aðild
fulltrúar orðanefnda fagfélaga, sem
tengjast Íslenskri málstöð. Orðasafn
Félags íslenskra landslagsarkitekta er
aðgengilegt á heimasíðu FÍLA, en er ekki
hluti af orðasafni Háskólans.
Í febrúarbyrjun 2015 höfðu verið haldnir
14 vinnufundir á starfsárinu. Segja má að
verkinu miði vel áfram, þó svo að enn sé
mikið eftir óunnið.
Í febrúar 2015,
Haraldur Helgason, formaður,
Ormar Þór Guðmundsson,
Örnólfur Hall.

Minningarsjóður prófessors
dr. phil. húsameistara Guðjóns
Samúelssonar
Styrkur var síðast veittur úr sjóðnum í
tíunda sinn föstudaginn 26. apríl 2013.
Ekkert var úthlutað á árinu 2014 en
samkvæmt stofnskrá sjóðsins er tilgangur
hans sá “ ... að útbreiða þekkingu á
húsagerðarlist í íslenskum anda ...
Stefnt er að úthlutun styrkja og veitingu
viðurkenninga annað hvert ár.” Reikna
má með að ný stjórn auglýsi styrki og og
úthluti vorið 2015.

Frá Samtökum arkitektastofa
(SAMARK)
Félag sjálfstætt starfandi arkitekta
(FSSA) var stofnað í árslok 1998 og hefur
lengst af verið í samstarfi við Félag
ráðgjafarverkfræðinga um aðstöðu og
deilt með þeim starfsmanni. Á aðalfundi
félagsins árið 2013 var nafni félagsins
breytt í Samtök arkitektastofa (SAMARK)
til skerpa út á við á aðgreiningu frá
Arkitektafélagi Íslands og lýsa betur í
heiti félagsins að um er að ræða samtök
fyrirtækja arkitekta. Á aðalfundi SAMARK
árið 2014 var lögum samtakanna
breytt þannig að nú geta fyrirtæki
landslagsarkitekta sem áður gátu átt
aðild með sérstakri samþykkt stjórnar,
fengið fulla aðild. Í kjöfarið hefur enda
fyrirtækjum landslagsarkitekta innan
samtakanna fjölgað nokkuð.

Samtök arkitektastofa eru sjálfstætt
félag sem starfar án beinna tengsla
við Arkitektafélag Íslands en á gamlar
rætur að rekja til þess. Skiljanlega fara
hagsmunir og leiðir félaganna oft saman,
enda er yfirgnæfandi meirihluti eigenda
fyrirtækja innan SAMARK, jafnframt
félagar í AÍ. SAMARK og AÍ hafa haft með
sér náið og gott samstarf og það kom
fram í stefnumótunarvinnu SAMARK í
apríl 2014 að mikilvægt væri að skerpa
verkaskiptinguna milli SAMARK annars
vegar og fagfélaganna hins vegar og stilla
saman kraftana eftir aðstæðum hverju
sinni. Að því hefur verið unnið og verður
áfram.
Þann 1. apríl 2014 gekk SAMARK til liðs
við Samtök iðaðarins (SI) þar sem dagleg
umsjón og aðsetur samtakanna er nú.
Áður hafði Félag ráðgjafarverkfræðinga
farið sömu leið og því hefur sú breyting
orðið á stuttum tíma innan SI að breiður
hópur ráðgjafa hefur komið til innan
samtakanna og sett strax mark sitt á þau.
Hvernig þessar breytingar hafa áhrif á
starfsemi SI og áherslur til lengri tíma
á eftir að koma í ljós en unnið er að því
að móta nýjar áherslur vegna ma. þessa
og þar er SAMARK þátttakandi. Ljóst
er að í nýjum aðstæðum á SAMARK
auðveldara með að vinna að ýmsum
hagsmunamálum í samstarfi og samráði
við aðra aðila innan Samtaka iðnaðarins
sem starfa á sviði mannvirkjagerðar og
umhverfismótunar.
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Í stjórn SAMARK sitja nú:
Helgi Már Halldórsson, ASK arkitektar,
formaður
Ásdís Ágústsdóttir, Yrki arkitektar
Þráinn Hauksson, Landslag

Félagar
Fjöldi félaga og félagsgjöld.
2012
2013
2014
Heiðursfélgar:
2
2
3
Félagar búsettir á Íslandi:
307
305
311
Félagar búsettir erlendis:
26
24
23
Nemar:
56
47
34
Samtals:
391
378
371
Karlar
242
237
229
Konur
149
141
142
Félagar sem greiða árgjald
256
247
256
Félagar 67 ára og eldri
55
62
70
Félagar sem ekki greiða árgjald
4
4
4
Nýútskrifaðir arkitektar
9
6
6
Nýir félagar
11
11
13
Úrsagnir
12
15
20
Félagsgjöld í vanskilum
1,9 mil
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Heiðursfélagar
Heiðursfélaganafnbót hafa alls átta
einstaklingar hlotið frá upphafi. Þrír þeirra
eru núlifandi, þ.e Högna Sigurðardóttir
sem kjörin var á aðalfundi 2009, Mannfreð
Vilhjálmsson sem kjörinn var á aðalfundi
2011 og Jes Einar Þorsteinsson sem
kjörinn var á síðasta aðalfundi. Látnir
heiðursfélagar eru Gísli Halldórsson,
Guðmundur Kr. Kristinsson, Hörður
Ágústsson, Gunnlaugur Halldórsson og
Sigurður Guðmundsson.

Stjórn og nefndir
Stjórn AÍ:
Sigríður Ólafsdóttir. formaður
Hildur Gunnlaugsdóttir, gjaldkeri
Indro Indriði Candi, ritari
Skoðunarmenn ársreikninga:
Jakob E. Líndal
Þórarinn Þórarinsson
Samkeppnisnefnd:
Sigríður Magnúsdóttir, formaður
Þórarinn Þórarinsson
Gunnar Sigurðsson (Tvihorf )
Markaðsnefnd:
Kristján Örn Kjartansson, formaður,
varamaður í stjórn
Perla Dís Kristinsdóttir
Sólveig Lísa Tryggvadóttir

Laganefnd:
Þorkell Magnússon, formaður
Árni Kjartansson
Steinþór Kári Kárason
Menntamálanefnd:
Pétur H. Ármansson, formaður
Perla Dís Kristinsdóttir
Tryggvi Tryggvason
Dagskrárnefnd/skemmtinefnd:
Baldur Ó Svavarsson
Ingunn Hafstað
Helgi Steinar Helgason
Tímaritið:
Sigríður Maack ritstjórn
Eyrún Valþórsdóttir fagráði
Skemmtinefnd:
Baldur Ó. Svavarsson, formaður
Helgi Helgason
Ingunn Hafstað
Orðanefnd:
Haraldur Helgason, formaður
Örnólfur Hall
Ormar Þór Guðmundsson
Siðanefnd:
Stefán Örn Stefánsson formaður
Valdís Bjarnadóttir
Vilhjálmur Hjálmarsson
Albína Thordarson varamaður

Stjórn Minningarsjóðs Guðjóns
Samúelssonar:
Sigríður Ólafsdóttir, 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
Sigríður Ólafsdóttir formaður AÍ
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands
Kristján Örn Kjartansson (júní 2014)
Stjórn listskreytingarsjóðs:
Ástríður Eggertsdóttir tilnefnd 2013-0115
Varamaður: Ásmundur H Sturluson
Stjórn Myndstefs:
Stefán Örn Stefánsson
Fulltrúaráð Myndstefs:
Jes Einar Þorsteinsson
Fagráð Landverndar:
Sigurður Harðarson

Byggingarstaðlaráð Íslands:
Ragnar Ólafsson
Gæðaráð byggingariðnaðarins
Richard Ó. Briem
Fagrýnihópur nýbygginga á
lykilsvæðum Reykjavíkurborgar
Hólmfríður Jónsdóttir
Steinþór Kári Kárason
Fulltrúi í starfshóp til þess að fylgja
eftir tillögum í Menningarstefnu í
mannnvirkjagerð
Dennis Davíð Jóhannesson
Í starfshópi um steinsteypuverðlaun:
Jóhann Einarsson
Skipulagsverðlaun 2014
Bergljót Einarsdóttir
Starfshópur skipaður af stjórn til að
sinna kjaramálum og málefnum BHM
Hildur Gunnlaugsdóttir
Steinunn M. Guðmundsdóttir
Helgi Steinar Helgason
Einar Hlér Einarsson

Húsafriðunarnefnd ríkisins:
Júlíönu G. Gottskálksdóttir okt 2013
varamaður: Sigurður Einarsson
Fulltrúaráð Listahátíðar:
Sigrún Birgisdóttir
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