Formandens beretning på DANSKE ARKs generalforsamling den 25. november
2011.
Det talte ord gælder!
Introduktion
Kære kolleger,
Det er altid med en særlig følelse, jeg går frem for at aflægge beretning. Det
skyldes at jeg oplever det som en stor glæde at stå i spidsen for vores gode og
aktive forening, men selvfølgelig også, at jeg er spændt på, hvordan dagen og
debatten forløber. Jeg har aftalt med Christian Lerche, at jeg i min beretning
omtaler den overordnede situation, bestyrelsens prioriteringer og hovedlinjerne
i DANSKE ARKs arbejde, mens han bagefter præsenterer udvalgenes og
sekretariatets planer for 2012. Det er selvfølgelig umuligt for os at komme ind
på alle emner, men hvis der er noget I savner, må I reagere når dirigenten
åbner for debatten. To emner har vi dog valgt at give en helt særlig prioritet i
dag. Det gælder arbejdet med at indføre en certificeringsordning for
bæredygtigt byggeri og arbejdet med at etablere en
professionaliseringsordning for nyuddannede arkitekter.
Lige om lidt er 2011 historie. Hvad vil året blive husket for? Måske er det kun
tiden der for alvor kan besvare det spørgsmål, men lad mig alligevel give mit
bud på hvad der kendetegner det seneste år - i DANSKE ARK og i
arkitektbranchen. Forandring og fortsat krise er nogle af de ord, der dukker op.
Der er kamp om opgaverne og pres på priserne. Udbuds- og konkurrencevilkår
er bøvlede og besværlige. Nybyggeriet er fortsat underdrejet. Indtjeningen er
forsvindende - at sikre det økonomiske grundlag for en arkitektvirksomhed er
på det nærmeste fuldt så krævende og kompliceret som at finde de originale
arkitektoniske løsninger.
Der er dog også lyspunkter. DANSKE ARK får hele tiden nye medlemmer. Det
er ikke bare godt for foreningen, men også opløftende at der stadig er
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arkitekter som springer ud som selvstændige erhvervsdrivende. Det holder liv i
troen på at vort skønne, klassiske erhverv har en levende fremtid. I den
kommende måned tager landskabsarkitektvirksomhederne i Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd, PLR, stilling til om de skal nedlægge deres forening
og i stedet melde sig ind i DANSKE ARK. Vi har arbejdet aktivt for at kunne
samle vore kræfter - jeg ser frem til PLR-medlemmernes beslutning med
fortrøstning og glæde. Flere landskabsarkitektvirksomheder i DANSKE ARK vil
være en styrkelse for os alle, både fagligt og politisk, fordi vi dermed kommer
til at repræsentere arkitekterhvervet med endnu større tyngde.
Krisen og udsigterne
Men jeg vil nu vende tilbage til krisen i vores omverden: Mange
arkitektvirksomheder er stadig hårdt presset af den økonomiske krise, som i
mere end tre år har kastet mørke skygger over vores virke. Der er ikke sket
meget i 2011, som giver grund til at tro på, at vi er på vej mod bedre tider.
Tværtimod har den skærpede gældskrise i USA og Europa gjort det endnu
sværere at være optimist. Krisen rammer os på mange måder. For det første
er der meget langt mellem de private opgaver. De fleste virksomheder og
private bygherrer gemmer projektplanerne godt væk eller også kan de ikke
finde finansieringen. Boligmarkedet ligger også underdrejet og det har gjort
det rigtig svært for vores mindste medlemsvirksomheder at finde ny opgaver –
uanset om de tegner nye huse, arbejder med forbedringer eller laver
tilstandsrapporter. Vi er også alle hårdt presset af de meget skrappe pris- og
aftalebetingelser, vi bliver stillet over for af bygherrerne – samtidig med, at de
kræver mere omfattende og specialiseret rådgivning.
Der er selvfølgelig lyspunkter i mørket. Den offentlige aktivitet er usædvanlig
høj og det samme gælder det almene boligbyggeri. Ikke mindst er der grund til
at fremhæve de store sygehusprojekter, som regionerne skal gennemføre. Med
et samlet byggevolumen på formentlig 40 mia. kr. er der tale om en helt
enestående satsning på at levere bedre og mere effektiv hospitalsbehandling
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ved at bygge nye store sygehuse. Mange store og mellemstore
arkitektvirksomheder fra Danmark, men også fra udlandet, har kæmpet og
kæmper fortsat for at få del i disse interessante opgaver. Jeg hæfter mig ved,
at danske og udenlandske arkitektvirksomheder, ingeniører og andre rådgivere
har fundet sammen på kryds og af tværs af grænser og fagskel for at
sammensætte de mest attraktive og konkurrencedygtige teams i disse
konkurrencer. Sygehusprojekterne er i en klasse for sig, når det gælder
opgavernes størrelse, kompleksitet og arkitektoniske milepæle, men de vinder
også nyt land, når det gælder samarbejde blandt rådgiverne. Det glæder jeg
mig over: jeg er overbevist om at udviklingen åbner nye lovende perspektiver
for udviklingen i arkitektbranchen.
Den politiske situation
Danmark har netop fået ny regering. Jeg vil ikke gruble over om den mon
bliver bedre eller ringere end den gamle. Men regeringsskiftet er i sig selv en
anledning til at vi alle kommer op af stolene og prøver at bidrage til at finde
nye løsninger og fostre og realisere nye idéer. Regeringen står over for store
udfordringer. Der skal skabes vækst samtidig med at statens budget allerede
er presset til yderste grænse. Et underskud på næsten 100 mia. kr. er
svimlende og selvfølgelig uholdbart på bare få års sigt. Men Danmarks
udgangspunkt er stærkt, så her og nu er det fornuftigt nok at holde hjulene i
gang med et stort offentligt forbrug og offentlige investeringer. Spørgsmålet er
kun hvor længe man kan fortsætte uden vækst i den private sektor.
En af regeringens højeste prioriteter er energi- og klimadagsordenen. Det
fremgår klart af regeringsgrundlaget men også af mange af de udmeldinger,
som ministrene er kommet med i den første tid. Her oplever jeg en enestående
chance for at netop arkitektvirksomhederne har en mulighed for at præge
dagsordenen.
DANSKE ARK søger at komme i dialog med de ministre, som er vigtigst for
vores erhverv. Vi har for nylig for eksempel haft møde med Carsten Hansen,
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som er minister for Byer, Boliger og Landdistrikter. Det var en fin dialog, som
lover godt for det fremtidige samarbejde, men også herfra kan jeg berette, at
energidagsordenen overskygger de andre emner. Carsten Hansen er minister
for det almene boligbyggeri, og en af deres helt store udfordringer er at
gennemføre energirenoveringer på en ordentlig måde, hvor beboerne samtidig
får bedre levevilkår inde og ude. Med den nye finanslovsaftale er der skabt
sikkerhed for at den almene boligsektor får de midler der er nødvendige for at
skabe gode løsninger. Det skal vi glæde os over, for det giver gode muligheder
for vores medlemmer, som netop – og vel som de eneste – formår at finde
afbalancerede løsninger, som kan forene tekniske forbedringer med bedre
boligkvalitet og arkitektoniske værdier.
Vi vil overfor alle relevante ministerier fortsætte presset for at bringe
arkitekternes interesser og løsningsforslag ind i debatten. Vi vil gøre vort for at
præge de politiske løsninger. Bestyrelsen og sekretariatet har selvfølgelig
hovedansvaret i dette arbejde, men jeg vil også opfordre medlemmerne selv til
at komme på banen. Vi skal som fag være endnu mere synligt i debatten og
arkitekterhvervet fortjener at blive kendt og anerkendt for at ville tage ansvar
for en bæredygtig udvikling af vores samfund. Det kræver en fælles indsats.
Overenskomstfornyelsen
En af de helt store arbejdsopgaver for DANSKE ARK har igen i år været
fornyelsen af overenskomsterne. Det har været et mål for os gennem flere
forhandlingsrunder at skabe større fleksibilitet i løn- og ansættelsesforhold i
vores branche. Det var også hovedtemaet denne gang og jeg var rigtig glad da
det i elvte time lykkedes at komme overens i forligsinstitutionen. Ganske vist
kun med en etårig overenskomst. Men den fortjener at blive husket for at bane
vejen for større fleksibilitet med mere enkle regler for merarbejde.
Forårets aftale indeholder også en forpligtelse til allerede nu at forhandle et nyt
lønsystem for branchen, som giver bedre mulighed for at aflønne
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medarbejderne efter en individuel vurdering af deres indsats og bidrag til
værdiskabelsen på virksomhederne.
Forhandlingerne er nærmest allerede i gang. Vi holdt sammen med
fagforeningerne et rigtig vellykket seminar, hvor virksomhedsrepræsentanter
fra vores såkaldte baggrundsgruppe diskuterede lønsystem med
tillidsrepræsentanterne. Der var en rigtig god stemning og en klar vilje til at
forandre tingene. Det lover godt for de kommende forhandlinger, men man må
alligevel ikke tro, at det er en let opgave, der venter vores forhandlere.
Som optakt til forhandlingerne blev det også aftalt at der skal foreligge en
dækkende lønstatistik. Det har I – forhåbentlig – alle bidraget til. Selvom det
er bøvlet at skulle bruge tid på indtastninger, så er det overordentligt vigtigt at
alle er med. Hvis nogen sidder med lidt røde ører, så må I gerne tale med Tina
Munch om at få de sidste tal på plads. Jeg vil sige helt klart, at hvis vi ikke har
en troværdig lønstatistik, så får vi næppe fagforeningerne til at acceptere at
give helt eller delvis slip på de kendte lønskalaer, hvor lønnen forhandles
centralt.
Som I ved vender vi tilbage til overenskomstforhandlingerne senere på
dagsordenen.
Rammebetingelserne
Sidste år besluttede bestyrelsen at opprioritere arbejdet for bedre
konkurrence- og aftalevilkår – især for de offentlige opgaver. Vi har derfor
styrket sekretariatet og etableret en særlig task force under bestyrelsen, som
står for denne indsats, Task forcen forbereder en samlet kampagne med
bearbejdning af de offentlige bygherrer, udarbejdelse af nye modeller for
prækvalifikationer, medieopmærksomhed, kamp mod fravigelser af
standardvilkår og meget andet. Vi kan ikke flytte noget alene, men skal
forhandle med de andre parter i byggeriet om gode fælles løsninger. Vi er for
eksempel sammen med FRI i forhandlinger med Bygherreforeningen om at
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rette op på deres seneste aftalegrundlag, så det bliver mere afbalanceret og
bedre i overensstemmelse med bestemmelserne i ABR89.
Rammebetingelserne og bureaukratiet omkring de offentlige udbud var også et
af de emner vi diskuterede med Carsten Hansen. Det kom fuldstændig bag på
ministeren og hans folk at høre, hvor stort et arbejde der skal gøres for at
kunne komme i betragtning til en prækvalificering til en opgave. Det lover godt
for deres senere vilje til at ville hjælpe med at finde mere enkle løsninger.
Jeg vil også her nævne arbejdet inden for rammerne af værdiskabende
byggeproces eller værdibyg, hvor mange af vores medlemmer deltager i
arbejdsgrupperne og Christian Lerche og jeg selv sidder i styregruppen.
Byggeriets parter arbejder på at finde løsninger og værktøjer til at styrke
samarbejdet gennem hele byggeprocessen og undgå de problemer og værditab
der for eksempel sker i forbindelse med faseskift, når informationer og ansvar
overdrages mellem byggeriets parter.
I vores kamp for bedre konkurrencevilkår anlægger DANSKE ARK af og til
klagesager, når der er særlige principielle problemer i de offentlige bygherres
projekter. Netop nu venter vi på Klagenævnets afgørelser i to sager, hvor vi
har klaget over, at bygherrerne helt undlod at gennemføre udbud i sager om
tilbygning men i stedet valgte at tildele opgaverne direkte til den oprindelige
arkitekt – angiveligt for at beskytte denne arkitekts ophavsret og for ikke at
krænke de eksisterende værkers særpræg. Uanset at sagerne selvfølgelig er
meget konkrete, så kan deres afgørelse ikke undgå at få betydning for
arkitektvirksomhedernes adgang til at konkurrere, når der skal ske om- og
tilbygning til offentlige bygninger.
Internationalt
Det går fremad med at få dansk arkitektur ud i verden. Vor seneste
eksportstatistik viste en lille fremgang i den udenlandske omsætnings andel af
branchens samlede omsætning og vi får løbende nyheder om markante
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eksempler på store internationale konkurrencer med danske vindere. Med en
eksportandel på 16 % er der masser af plads til fortsat global ekspansion.
Det internationale udvalg har gennemført flere besøgsarrangementer og jeg vil
især fremhæve det årlige pressebesøg, hvor en gruppe udenlandske
journalister møder vores internationalt orienterede medlemmer og
præsenteres for gode eksempler på deres arbejder i Danmark. Det giver en
fantastisk profilering af vores stand i udlandet.
Som noget helt nyt har vi på det internationale område etableret et
samarbejde med hele designbranchen om etableringen af et design- og
arkitekturkonsortium som med et meget stort budget skal markedsføre de to
erhverv internationalt. Jeg er rigtig glad for, at de to fag nu kommer til at gå
hånd i hånd internationalt.
Forretningsudvikling
I samarbejde med konsulentvirksomheden Hildebrandt og Brandi har DANSKE
ARK udviklet et rigtig godt koncept for forretningsudvikling i
arkitektvirksomheder. Hvis I ikke har kigget på det endnu, vil jeg opfordre til
at gøre det. Det er en relevant og systematisk måde at vurdere hvordan
virksomheden kan styrke og udvikle sig. Vi har gennem året afholdt en serie
seminarer med afsæt i det nye koncept og mange virksomheder har deltaget.
Lige nu vurderer vi, hvordan indsatsen kan fortsættes fremover, men det må
vi vende tilbage til.
Vores kompetenceudvalg har også taget fat på at udarbejde en model for at
styrke de nyuddannede arkitekters praksisorienterede kompetencer. Det
arbejder vi på sammen med de andre organisationer og de to skoler. Jeg har
store forventninger til, at en sådan professionaliseringsmodel vil blive en
styrke for vores fag og vores virksomheder. Jeg vil ikke sige mere om det nu,
men henvise til den præsentation, som kommer senere i dag.
Bæredygtighed
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Tilsvarende får vi senere en præsentation af status for vores engagement i
Green Building Council og arbejdet med at etablere en certificeringsordning for
bæredygtigt byggeri i Danmark. Jeg vil derfor her bare udtrykke min glæde
over hvor langt DANSKE ARK er kommet med at få arkitektvirksomhedernes
interesser afspejlet i ordningen.
På bæredygtighedsområdet har vi også været optaget af de nye regler for
energirigtigt byggeri – de såkaldte 2020-krav. Reglerne er indtil nu frivillige
men de vil nok blive brugt flittigt for at løfte hele byggebranchens kompetencer
og for at finde nye nødvendige løsninger.
Endelig vil jeg på bæredygtighedsområdet fremhæve at to ny værktøjer har
set dagens lys:
Det ene er en vejledning om CSR rapportering opdateret, hvor vi også har
gennemført en workshop. Formålet har været at flytte opfattelsen af, at Clobal
Compact afrapportering er en sur pligt, til at være et budskab til omverden om
virksomheds profil, mål og resultater. Det er således lige så meget et
markedsførings tiltag mod bygherre eller kommende medarbejdere. Nyttigt i
en tid hvor der i flere udbud stilles krav til SCR.
Desuden er der nu lavet et værktøj til bæredygtig projektering, der kan bruges
til screening og aftale med bygherre om mål ambition og ansvar på
bæredygtige tiltag. Værktøjet kan bruges til både små og store projekter med
forskellige ambitionsniveauer, fuldt udfoldet indeholder det alle elementer fra
de kendte certificeringsordninger.
Og når jeg nu er inde på værktøjerne vil jeg til sidst fremhæve at KShåndbogen blevet opdateret i 2011 og udbygget med endnu flere eksempler på
dokumenter som indgår i et byggesagsforløb. Den nystartede tegnestue har
dermed adgang til alle de vigtige dokumenter og kan umiddelbart gøre dem til
sine egne og de mere erfarne virksomheder der allerede er i gang med KS kan
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få udbygget og opdateret deres Håndbøger med eksempler som andre har
gode erfaringer med at bruge. Eksempelsamlingen udbygges yderligere i 2012.
Alt materialet ligger fuldt tilgængeligt på vores hjemmeside og vores
konsulenter hjælper gerne med at vejlede i brugen.
Afslutning
Jeg kunne have nævnt mange andre gode resultater, men det tillader tiden
ikke. Om et øjeblik vil Christian Lerche give en hurtig gennemgang af
udvalgenes handlingsplaner for de kommende år, men inden da vil jeg gerne
takke alle kolleger i bestyrelsen, i udvalgene og de ansatte på sekretariatet for
deres store arbejdsindsats i årets løb.
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