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DANSKE ARKs bestyrelse er af den opfattelse, at arkitektvirksomheder og ingeniørvirksomheder i væsentlig grad har sammenfaldende erhvervsinteresser og
behov. Arkitekt- og ingeniørvirksomheder er i mange sammenhænge og situationer gode samarbejdspartnere og konkurrenter. De opererer i udtalt grad på det
samme marked. Det er derfor relevant at samarbejde omkring disse virksomheders interessevaretagelse og servicering.
Vi vil på den baggrund skitsere en model for fremtidig organisering af ingeniørvirksomhederne.
DANSKE ARKs mission
DANSKE ARK er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for det danske arkitekterhverv. Vores mission er at
•

synliggøre arkitekterhvervet

•

arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet

•

fremme og udvikle nye forretningsmuligheder

•

arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksom-

•

skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomheder-

•

tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne - i forhold til det

hed
ne
niveau de befinder sig på
Medlemskreds
Som det fremgår af denne mission er fokus i foreningen på arkitektvirksomhederne. Dette forstået forholdsvis bredt, idet medlemskredsen i dag omfatter
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•

Arkitektvirksomheder

•

Landskabsarkitektvirksomheder

•

Huseftersyns- og energikonsulentvirksomheder (heraf en del med ansatte ingeniører)

•

Konstruktørledede rådgivningsvirksomheder

•

Designvirksomheder

•

By- og landskabsplanlæggere

Vi har i dag ca. 740 medlemsvirksomheder, hvoraf ca. halvdelen er enkeltmandsvirksomheder og de største medlemmer har 200-250 ansatte. Den gennemsnitlige medlemsstørrelse er ca. 5 ansatte. Det siger sig selv, at vi på den
baggrund har fokus på små og mellemstore virksomheders behov og interesser.
Omkring en tiendedel af vores medlemmer har omsætning i udlandet; enkelte
henter endda mere end halvdelen af omsætningen på eksportmarkederne.
Tilbud til medlemmerne
DANSKE ARK tilbyder sine medlemmer en række ydelser, som i udtalt grad
modsvarer de interesser og behov, som er nævnt i jeres ”udbudsbrev”. For en
udtømmende beskrivelse vil jeg henvise til vores hjemmeside,
www.danskeark.dk. Jeg vil pege på:
•

Professionel rådgiveransvarsforsikring, som er obligatorisk og eksklusiv

•

Juridisk rådgivning om fx udbudsretlige forhold og aftaleforhold, herun-

for vores medlemmer
der assistance til afklaring med bygherrer i forbindelse med udbud, prækvalifikation mv.
•

Ansættelsesretlig rådgivning

•

Rådgivning om eksport og internationalisering

•

Rådgivning om kompetence-, ledelses- og forretningsudvikling

•

Rådgivning om bæredygtighed (energi, miljø, tilgængelighed, CSR mv.)

•

Faglige netværk

•

Kurser og medlemsmøder

•

Interessevaretagelse i bred forstand, forhandling med og bearbejdning
af myndigheder og politikere. Blandt de emner, vi har fokus på, er udbudsbureaukratiet, det offentliges købermagt, bygningsreglementet mv.

•

Fælles markedsføring via hjemmeside, jobdatabase, nyhedsbrev samt
omfattende informationsformidling

Kontingentmodel
DANSKE ARKs kontingentmodel kombinerer et lille grundkontingent med et omsætningsafhængigt kontingent. Pt. er satserne:
Grundkontingent 2.665 kr.
Minimumskontingent 6.397 kr. (incl. grundkontingent) for virksomheder med
oms. under 746.400 kr.
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Virksomheder med omsætning mellem 746.400 kr. og 15.991.090 kr. betaler
2.665 kr. plus 0,5 % af omsætningen.
Virksomheder med omsætning mellem 15.991.090 kr. og 26.651.816 kr. betaler
2.665 kr. plus 0,5 % af 15.991.090 kr. plus 0,2 % af omsætningen derover.
Virksomheder med omsætning over 26.651.816 kr. betaler 2.665 kr. plus 0,5 %
af 15.991.090 kr. plus 0,2 % af omsætningen mellem 15.991.090 kr. og
26.651.816 kr. plus 0,1 % af omsætningen over 26.651.816 kr.
Uafhængighed
DANSKE ARK er uafhængig af andre organisationer og foreninger, idet vi dog
bl.a. er medlem af Architects Council of Europe, ACE. Vi indgår i en række relevante organisationsnetværk (først og fremmest med byggeriets øvrige organisationer), er repræsenteret i en stribe relevante institutioner og samarbejder med
mange andre erhvervsorganisationer.
Forslag til organisering og servicering af ingeniørvirksomheder
Som det fremgår af ovenstående kan ingeniørvirksomheder ikke umiddelbart
optages som enkeltmedlemmer i DANSKE ARK. En sådan udvikling vil forudsætte ændring af vores vedtægters medlemskriterier på en generalforsamling. De
eksisterende vedtægter indeholder dog en vis dispensationsmulighed. Vores
udgangspunkt er at fastholde DANSKE ARK som en forening for arkitektvirksomheder.
DANSKE ARK vil gerne indgå i konstruktiv dialog om, hvordan ingeniørvirksomheder bedst organiseres. Dialogen bør tage sit udgangspunkt i det i indledningen berørte interessefællesskab mellem de to brancher, bør respektere branchernes faglige forskelligheder og samtidig tilstræbe størst mulig synergi og
fællesskab når det er relevant.
Vi foreslår derfor følgende model, som kan iværksættes her og nu og bør dække
ingeniørvirksomhedernes behov.
1. Der etableres en ny selvstændig forening af ingeniørvirksomheder med
selvstændig ledelse og økonomi.
2. DANSKE ARK medvirker gerne ved at stille sin foreningsekspertise og
sekretariatsbistand til rådighed i forbindelse med etableringen (forslag til
vedtægter, stiftende generalforsamling mv.)
3. DANSKE ARK tilbyder, at den nye forening kan få adresse og sekretariatsbetjening hos DANSKE ARK.
4. DANSKE ARK tilbyder, at ingeniørvirksomhederne kan få tilsvarende service og interessevaretagelse som arkitektvirksomhederne.
5. Sekretariatsbetjeningen kan fx ske som salg af ydelser fra DANSKE ARK
eller ved at den nye forening køber plads til egne medarbejdere hos
DANSKE ARK.
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6. DANSKE ARK vil arbejde for at etablere en model for dækning af ingeniørvirksomhedernes forsikringsbehov – svarende til DANSKE ARKs nuværende ansvarsforsikring hos Tryg.
7. For så vidt angår økonomien skal der ske betaling til DANSKE ARK for de
nævnte ydelser efter nærmere drøftelse og aftale. DANSKE ARKs kontingentstruktur kan fx lægges til grund. Da ingeniørvirksomhederne ikke vil
være omfattet af DANSKE ARKs overenskomstbetjening, vil kontingentniveauet skønsmæssigt kunne reduceres med 10 procent (svarende kontingentet for vore medlemmer i Grønland).
Jeg håber, at denne orientering og skitse til varetagelse af ingeniørvirksomhedernes erhvervsinteresser i samarbejde med DANSKE ARK er tilfredsstillende. I
det omfang præsentationen giver anledning til spørgsmål, står undertegnede til
rådighed – meget gerne ved et afklarende møde.

Med venlig hilsen

Christian Lerche
Direktør
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