
Ed. 1207. Framhaldsnefndarálit
um frv. til 1. um samkeppni um hugmyndir að mannvirkjum.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Eftir að birt hafa verið hin mörgu skilríki, sem Alþingi hafa borizt í málinu
um hugmyndasamkeppni, hafa fjórir af starfsmönnum ríkisins, sem þetta mál
snertir mest, sent Alþingi sameiginlegt bréf til skýringar á embættisaðstöðu þeirra.
Er sýnilegt, að þeim þykir mjög skorta ú um skilning þeirra kunnáttumanna, sem
blanda saman hugmyndasamkeppni við samkeppni með fullri ábyrgð. Auk þess
CI' sýnilegt, að þessum mönnum þykir sk örin færast nokkuð upp í bekkinn, ef
Alþingi tekur til greina mótmæli bæjarráðs, að því er snertir verklegar framkvæmdir
Reykjavíkurbæjar, en vill leggja allar framkvæmdir ríkisins undir aðhald óvið-
komandi manna, með þeim skýringum, að forstöðumenn ríkisframkvæmdanna séu
allir svo þreyttir, sljóir og vanabundnir af sinum daglegu störfum, að þjóðinni
geti ekki orðið gagn af störfum þeirra nema með því að kaupa stöðugt nýjar hug-
myndir frá óviðkomandi mönnum, til að bjarga með þeim hætti verklegum fram-
kvæmdum þjóðarinnar.



Húsameistari Reykjavíkur, Einar Sveinsson, hefur þverneitað, að hann vilji
taka við þessum verðlaunaða hugmyndainnflutningi og gera hann að veruleika á
sína ábyrgð. Reykjavíkurbær hefur fyrir sitt leyti þverneitað að taka við hinu
framboðna skipulagi. Nú er eftir að vita, hvort Alþingi vill sýna í verki, að það
ætlist til þess, að starfsmenn ríkisins eigi um réttindi og tiltrú að vera mun lægra
settir en stéttarhræður þeirra, sem starfa hjá Reykjavíkurbæ.

Alþingi, 22. febr. 19,t5.

Jónas Jónsson.
Fylgiskjal.

Til áréttingar fyrra áliti okkar undirritaðra til háttvirtrar menntamálanefndar
efri deildar um frv. til 1. um samkeppni um hugmyndir að mannvirkjum, svo og
vegna álits Einars Sveinssonar húsameistara og dr .• JÓns E. Vestdals efnafræðings,
sbr. fylgiskjal V með áliti minni hluta nefndarinnar, viljum við leyfa okkur að taka
þetta fram:

Í áliti því, sem að framan greinir frá húsameistara Reykjavíkurbæjar og for-
manni V. F. t., telja þeir, að aldrei hafi farið fram hér á landi annars konar keppni
en sú, sem frv. gerir ráð fyrir. Við erum um þetta atriði á algerlega gagnstæðri
skoðun.

tLgr. frv., ásamt skýringum í greinargerð, kemur greinilega fram, að til-
gangur þess er, að samkeppni fari fram, ef ástæða þykir til þess, um "hugmyndir"
að mannvirkjum, og er þá aðeins átt við "frumhugmyndir um fyrirkomulag og gerð
mannvirkja". Þá mun og gert ráð fyrir, en kemur að vísu ekki beint fram í frv.,
nð opinberar stofnanir hafi áfram á hendi hinn frekari sérfræðilega undirbúning
mannvirkisins, en ekki sá eða einhver þeirra, sem hlotið hefur sigur í samkeppni.

Slík samkeppni er hugmyndasamkeppni, en ekki venjuleg samkeppni samkv.
erlendri skilgreiningu. Hér ú landi mun {t síðustu árum hafa verið efnt til sam-
keppni um uppdrætti að húsabyggingum, að því er okkur er kunnugt, um 10 sinn-
um, og leyfum við okkur að halda því fram, að aðeins í 2---3 skipti hafi keppni
verið með því fyrirkomulagi, sem er aðaleinkenni frumvarpsins. Í fyrsta lagi var
óskað ýtarlegra uppdrátta, og í öðru lagi var þeim húsameistara, sem fór með sigur
af hólmi, jafnan falið að gera fullnaðaruppdrætti og sjá um framkvæmd verksins.

Erlendis er og samkeppni jafnan, að því er okkur er kunnugt, með þessu
fyrirkomulagi, og t. d. í dönsku reglunum beinlínis tekið fram, að sá, sem vinni i
keppni, eigi rétt til að fá framkvæmd verksins, þó megi útboðsstofnandi kaupa sig
undan þeirri kvöð með viðbótargreiðslu.

Einskorðuð hugmyndasamkeppni, eins og frv. gerir ráð fyrir, fer tiltölulega
mjög sjaldan fram t. d. it Norðurlöndum, að því er kunnugt er, og þá aðeins, ef
um er að ræða sérstaklega mikilsverð eða einkennileg mannvirki, sbr. reglur norskra
húsameistara, og er þú jafnframt hagað svo til í skilmálum, að sem minnstrar
teiknivinnu sé krafizt af þátttakendum, miklu minni en við venjulega samkeppni.
Við teljum, að slík keppni mundi mjög sjaldan geta komið að tilætluðum not-
um hér.

Okkur kemur ekki til hugar að neita því, að venjuleg samkeppni, eins og hér
á landi hefur nokkrum sinnum verið stofnað til um húsabyggingar, hefur margt
tiI síns ágætis, en grundvöllur undir henni verður þá annar en Í frumvarpinu felst.
Höfum við skilið frv. svo, að með því væri eingöngu miðað við hugmyndasam-
keppni. Það kemur hins vegar fram í umsögn V. F.í., húsameistara Reykjavíkur-
hæjar o. Il., að þeir mæla með frv. it þeim grundvelli, að tilhögun samkeppni verði
svipuð og hér hefur tíðkazt, og er beinlínis tekið fram í umsögn húsameistara
Reykjavíkur, að hann ætlist til þess, að sigurvegara í samkeppni verði falin fram-
kvæmd, sem þó virðist gagnstætt tilgangi frv.



Ef það hins vegar er ætlun löggjafarvaldsins. að stofnanir ríkisins hafi áfram
með höndum undirbúning og framkvæmdir mannvirkja, svo sem verið hefur, þá
virðist okkur frv. þetta stéfna í öfuga átt.

Að því er snertir umsögn bæjarráðs Reykjavíkur, þá virðist okkur þar gæta
ósamræmis að því leyti, að ef samkeppni samkvæmt frv. er æskileg um mannvirki
ríkisins, þá muni hún hafa sömu kosti, Hð því er snertir framkvæmdir mannvirkja
Reykjavíkurbæjar.
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