
Ed. 1132. Nefndarálit
mn frv. til 1. um hugmyndir að mannvirkjum.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Eftir að verklegar framfarir tóku að hefjast hér á landi í skjóli við vaxandi
sjálfsstjórn þjóðarinnar, töldu forráðamenn landsins, bæði í ríkisstjórn og á Alþingi,
óhjákvæmilegt, að ríkið hefði í þjónustu sinni sérstaka kunnáttumenn til að standa
fyrir byggingu opinberra mannvirkja. Það var með öllu óhugsandi fyrir ríkið að
leggja stórfé árlega úr landssjóði til vega, brúa, húsa, hafnargerða og vitabygg-
ingu, nema að hafa Iastráðna sérfræðinga til að undirbúa verkin og stjórna fram-
kvæmd þeirra á þann hátt, að svo sé farið með fé almennings, að gætt sé kunnáttu
og sem mestrar ráðdeildar. Hin mikla vega- og brúagerð. stórfelldar byggingar-
framkvæmdir á sviði húsagerðar og hafnarmála hafa frum að þessu yfirleitt
verið í höndum ábyrgra sérfræðinga í þjónustu ríkisins. Hefur þetta skipulag
gefizt vel og þótt með öllu sjálfsagt. Hefur ríkið verið svo heppið að hafa í þjón-
ustu sinni við forstöðu þessara mála marga dugandi menn, svo sem Sigurð Thor-
oddsen eldri, Jón Þorláksson, Geir Zoega, Rögnvald Ólafsson, Einar Erlendsson,
Guðjón Samúelsson, Þorvald Krabbe og Emil Jónsson. Eftir að Reykjavíkurbær tók
að stækka, hefur hann á sama hátt tekið í þjónustu sína marga húsameistara og
verkfræðinga, til nð standa fyrir húsagerð, gatnagerð, raf'magnsf'ramkvæmduin og
hafnarbyggingum.

Á síðari árum hefur fjölgað nokkuð þeim mönnum, sem stundað hafa nám
erlendis í húsagerð og verkfræði. Eru slíkir menn, eins og við má búast, nokkuð
misjafnir til starfa, sumir efnilegir, en aðrir minni fyrir sér og eiga it venjulegum
tímum ekki mikinn úrkost verkefna. Leikur slíkum mönnum, svo sem mannlegt
má þykja, nokkur hugur á að ná í sínar hendur verkefnum frá ríki og bæjarfé-
lögum, sem að réttu lagi heyrn til framkvæmdasviði þeirra kunnáttumanna, sem
ríkið og Reykjavíkurbær hafa í þjónustu sinni. Hófst fyrir tilverknað slíkra manna
hreyfing í þá átt að reyna að leysa upp það skipulag, sem ríkið og hötuðstaðm-inn
höfðu tekið upp til tryggingar því, að mannvirki í þágu landsins og Reykjavíkur-
.hæjar yrðu vel og vandlega undirbúin og framkvæmd með ráðdeild og hagsýni.
Var hér um að ræða frumdrög að atvinnubótavinnu til framdráttar mönnum, sem
mannfélagið hafði ekki leitað fast eftir að fá í þjónustu sína. Að tilhlutun þessara
manna var í fyrra borið fram i neðri deild af hálfu Kommúnistaflokksins frum-
varp um hugmyndasamkeppni við opinber mannvirki, enda höfðu þeir kunnáttu-
menn, sem minnstur veigul' var í, leitað þar trausts og skjóls í atvinnubaráttunni.
Frumv. þetta miðaði að tvenns konar úrlausnum. Í fyrsta lagi að koma til leiðar
fjölmörgum samkeppnisþrautum, þar sem gefin yrðu í hvert sinn þrenn verðlaun
af opinberu fé. Hlutu molar af borði ríkis og bæjarsjóðs þá oft að falla í hlut
keppenda án sýnilegra tilefna. Í öðru lagi mátti búast við, að starfsmenn Í skrif-
stofum við opinberar framkvæmdir mundu ekki taka þátt í samkeppni, ekki Í dóm-
nefndarstarfi og ekki telja sér fært að standa fyrir framkvæmdum opinberra mann-
virkja, þar sem óviðkomandi menn hefðu kastað fram viðvaningslegum tillögum
im allrar ábyrgðar. Var þá ein sætt, að þau stjórnarvöld, sem stóðu fyrir fram-
kværndum, urðu að fara út um borg og bý og leitast eftir að fá einhverja svokaIl-
nöa kunnáttumenn til að framkvæma verkin og það með ærnum kostnaði og án
þeirrar reynslu, sem fæst með löngu trúnaðarstarfi við ákveðin verk. Þegar þing-
nefnd sendi málið til atvinnufélaga. húsagerðarmanna og verkfræðinga, báru svör
þeirra með sér, að hér var lagt inn á braut, sem var í meira lagi viðsjái fyrir þjóð-
félagið. Fyrir svörum verkfræðingafélagsins virðast hafa beitt sér menn, sem ókuunir
voru þessum málum, svo sem efnafræðingurinn Jón Vestdal og rafmagnsfræðing-
urinn Jakob Gíslason. Óhætt er að fullyrða, að verkfræðingar eins og Geil' Zoega



og Emil Jónsson hafa ekki verið kvaddir til ráða um svorm, Kom þá strax í ljós,
að hinir ungu áhugamenn skildu alls ekki, hvað hér var til umræðu. Blönduðu
þeir algerlega saman hinni lauslegu hugmyndasamkeppni, sem gerð er í fullu á-
byrgðarleysi, við samkeppni, sem er vel undirbúin og gildir ábyrga framkvæmd
verksins. Mál þetta lá svo langt fyrir utan verkahring manna, sem fást daglega
við að gera efnablöndur og reikna út mátt rafstrauma. að þeir fullyrða, að keppnin
um sjómannaskólann. Neskirkju og síldarbræðsluna á Siglufirði hafi verið hug-
myndasamkeppni. Hörður Bjarnason húsameistari sýnir glögglega í álitsskjali sínu
þann reginmun, sem er it samkeppni um framkvæmd verks og hinni óábyrgu og
loftkenndu hugmyndasamkeppni. Kom þá þegar í ljós, að áhugamennirnir um
þetta mál í hópi verkfræðinga vissu svo lítið um efnið, að þeir svöruðu í austri,
þegar spurt var í vestri.

Ekki tók betra við í félagi hinna embættislausu húsameistara. Þeim fór líkt og
hinum drukknandi sjómanni í frægu leikriti, er hann ætlaði að hafa "faðirvorið"
yfir fyrir andlátið, en mundi í svipinn ekki eftir öðru úr hinni drottinlegu bæn
en orðunum: Gef oss í dag vort daglegt brauð. Þeir Halldór Jónsson og Sigurður
Guðmundsson hafa ekkert annað um málið að segja en það, að glöggt verði að
ákveða, af hvaða fé skuli greiða kostnað við samkeppni, -- hvort borga skuli verð-
laun og dómnefndarkostnað af sjóðum ríkis, bæja eða sveita. Að síðustu leggja
þessir tveir kunnáttumenn til, að "opinber sjóður" greiði kostnaðinn. Hefur félag
hinna ungu húsameistara í þetta sinn skapað hugmyndina "opinber sjóður", og
má kalla það nokkurs vert.

Ef hinir áhugasömu verkfræðingar og húsameistarar hefðu lesið greinargerð
þess frumv., sem þeir mæltu svo ákaft með, en af of litlum skilningi, gátu þeir
skllið til fulls, hvert stefnt var með málinu. Flutningsmenn höfðu sagt, að þeir
vildu, "að fram fari samkeppni, ef ástæða þykir til þess, um hugmyndir að öllum
meiri háttar mannvirkjum, sem byggð eru fyrir opinbert fé eða njóta opinbers
styrks að verulegu leyti. Hér er aðeins átt við frumhugmyndir um fyrirkomulag
og gerð mannvirkja, en þær eru mikilvægasta atriðið, til þess að þau megi takast
vel. Þrátt fyrir það er mikill hluti hins sérfræðilega undirbúnings mannvirkisins
óleystur, þótt hugmyndin að því sé fengin, en hún er sá hluti verkefnisins, sem
sízt fæst með lærdómi einum."

Flutningsmenn fara ekki dult með tilgang sinn. Þeir ætlast til, að ráðherrar.
bæjarstjórnir eða hyggingarnefndir geti efnt til samkeppni um opinberar fram-
kvæmdir, hvenær sem vera skal, og "opinber sjóður" borgar. Ölfusárbrúin nýja
er gott dæmi í þessu efni. Stjórnin býður út hugmynda samkeppni. Sigurður Thor-
oddsen yngri segir, að "frumhugmyndin" að mannvirki sé mikilvægasta atriðið,
en samt sé "mikill hluti hins sérfræðilega undirbúnings mannvirkisins óleystur".
Hvers konar viðvaningar í verkfræðingastétt eða utan hennar senda nú dómnefnd
sínar mikilsverðu hugmyndir. Síðan á Geir Zoega að taka við verðlaunahugmynd-
unum og beita lærdómi sínum og reynslu til að skapa nýja Ölfusárbrú.

Annað dæmi nærtækt í þessu efni er úr sögu hafnargerðanna. Fram að þessu
hefur vitamálaskrifstofan annazt rannsókn og framkvæmdir hafnarmannvirkja
hér á landi utan Reykjavíkur, en höfuðstaðurinn hefur ~ þjónustu sinni sérstaka
hafnarverkfræðinga. Fyrir jól í vetur komu fram á Alþingi tilmæli frá Akureyri
um styrk til mikilla hafnarmannvirkja, án þess að vitamálaskrifstofan hefði verið
til kvödd um undirbúning og rannsókn. Á Akureyri er einhver bezta höfn á íslandi,
og á Oddeyrartanga hefur verið myndarleg skipasmíða- og viðgerðarstöð. Nú
þótti þetta ekki nægja. Höfðu einhverjir meiri háttar hugmyndaeigendur á Akur-
eyri ákveðið að gera nýja höfn norðan á Oddeyrartanganum og fengið sérstakan
kunnáttumann til að undirbúa þar höfn og skipasmíðastöð. Var gert ráð fyrir, að
þessi nýja höfn mundi kosta 15 milljónir króna. Tilgangurinn með því að fara fram
hjá kunnáttumönnum ríkisins í hafnargerðum er sýnilega sá að vera laus við
ábyrgð og aðhald, meðan verið var að koma verkinu af stað. Mun slíkum dæmum
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fjölga, ef þær skrifstofur, sem hingað til hafa staðið fyrir verklegum framkvæmd-
um rikisins, verða raunverulega lagðar niður, svo að flestar opinberar fram-
kvæmdir verða gerðar í lausavinnu. án ábyrgðar gagnvart Alþingi og ríkisstjórn.

Nú í vetur var frumvarpið tekið upp af nýju og gekk umræðulítið gegnum
neðri deild. Ekki var leitað umsagnar þeirra embættismanna ríkisins, sem hér
áttu hlut að máli. Í menntamálan~fnd efri deildar var reynt að bæta úr þessari
vöntun. Fékk menntamálanefnd til viðtals nokkra af þeim mönnum, sem standa
fyrir verklegum framkvæmdum ríkisins og Reykjavikurbæjar, og létu þeir nefnd-
inni í té álit sitt skriflega. Að lokum var málið sent til ríkisstjórnarinnar, en þar
mun hafa ríkt allmikill skoðanamunur, eins og síðar mun að vikið.

Geir Zoega vegamálastjóri gagnrýndi frumvarpið með sterkum rökum. Benti
hann á, að hugmyndasamkeppni ætti ekki að byggjast á föstum grundvelli og
búast mætti við, að sérfræðingur sá, sem við tæld, gæti ekki fellt sig við aðf'engnu
hugmyndina, sæi, að hún væri óheppileg sökum kostnaðar og af fleiri skiljanleg-
um ástæðum. Bendir hann á, að þeir. sem taka þátt í hugmyndasamkeppninni, séu
algerlega óábyrgir um framkvæmd verkanna. Hins vegar tekur vegamálastjóri
það fram, að virkileg samkeppni um mannvirki geti að sjálfsögðu komið til greina,
en enga þörf telur hann sérstakrar löggjafar í þessu efni.

Hörður Bjarnason skipulagsstjóri bendir tl, að gömul heimild er í lögum til
að hafa samkeppni milli lærðra og leikra varðandi tiltekin atriði í skipulagi kaup-
staða og kauptúna, en raunar hefur sú heimild aLdrei verið notuð. Bendir það ekki
á, að hugmyndasamkeppni um verklegar framkvæmdir muni eiga hér mikla fram-
tíð. Hins vegar leggur skipulagsstjórínn megináherzlu á að sanna mismun :í
þeirri keppni, sem frv. stefnir að, og venjulegri samkeppni, sem leiðir til þess, að
ákveðinn maður vinnur sigur í ábyrgri samkeppni og stendur síðan fyrir því að
reisa mannvirkið. Miðar öll greinargerð skipulagsstjóra að því að sýna fram á, að
frv. sé byggt á ónógri þekkingu á meginatriðum byggingarframkvæmda og eðli-
legum undirbúningi og forstöðu við slík verk.

Húsameistari ríkisins, Guðjón Samúelsson, hafði árið áður sent stutt álit um
málið -. Benti hann þar á, að hugmyndasamkeppni eins og sú, sem frv. gerir ráð
fyrir, væri hvergi tíðkuð erlendis. Hann bendir á fjárhagshlið málsins, að teikni-
stofa hans hafði árið 1942 sparað ríkissjóði nálega hálf útgjöld í húsameistara-
vinnu við ríkisbyggingu, auk fjölmargra annarra verka, sem teiknistofan vinnur
fyrir ríkið. Hann bendir á, að eftir húsameistarataxta hefði átt að greiða .130 þús.
kr. fyrir háskólabygginguna, en hún varð í framkvæmd eitt af embættisverkum
hans. Glöggt dæmi um þetta atriði, þó að þess sé ekki getið í bréfi húsameistara,
er, að ríkið borgar nú einstökum manni jafnháa fjárhæð fyrir teikningu og um-
sjón með byggingu sjómannaskólans og allur kostnaður varð við nýbyggingu
Flensborgarskólans. Nú sendir húsameistar-í mjög ýtarlegt framhaldsálit. Bendir
hann þar á, að frv. gerir ráð fyrir að leggja allar meiri háttar framkvæmdir rík-
isins og bæjar- og sveitarfélaga undir stöðugt samkeppnisskipulag, og þetta nær
jafnt til húsa, brúa og hafnarmannvirkja. Hver einstakur ráðherra, forráðamenn
bæjar- og sveitarfélaga svo og ýmiss konar byggingar- og framkvæmdanefndir
geta heimtað samkeppni hver fyrir sig. Hlyti af þessu að skapast margháttuð upp-
lausn og forsjárleysi um framkvæmdir. Þá leiðir húsameistari rök að því, hve
erfitt yrði að fá dómnefndir hæfra manna, þar sem svo víða ætti að þreyta keppnina.
Yrði ríkisstjórnin að fara bónarveg að húsamelsturum og verkfræðingum og
spyrja, hvort þeir ætluðu að keppa um hina og þessa framkvæmd, og ef svo er ekki,
hvort þeir vildu taka sæti í einhverri dómnefndinni. Húsameistari bendir á, að
enginn vandi eða ábyrgð hvíli á þeim, sem unnið hefur verðlaun í hugmynda-
samkeppni varðandi ríkisframkvæmd. Vandinn hvílir eftir sem áður á vegamála-
stjóra, vitamálastjóra og húsameistara ríkisins. Með því að sýna uppdrættina í viku
hefur skapazt almenningsálit með og móti hinum ýmsu hugmyndum. Síðan fær
forstöðumaður ríkisframkvæmda uppdráttinn. "sem hann sér, að ekki er hægt
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að byggja eftir, hvorki er snertir samræmi ytri eða innri gerðar hússins eða þá
kostnaðaráætlun þess. Fáir húsameistarar mundu undir þeim kringumstæðum
fúsir til að taka á sig ábyrgð it slíku verki." Má af álits skjölum vegamálastjóra
og húsameistara ráða, að þeir draga sýnilega í efa, að dugandi menn vildu standa
fyrir ríkisframkvæmdum, þar sem svo væri um hnútana bilið sem gert er ráð
fyrir í frumvarpinu.

Guðjón Samúelsson bendir enn fremur á það, að engin þjóð hafi gert svo mikið
sem tilraun til að koma á hugmyndasamkeppni eins og þeirri, sem hér er ráð-
gerð. Hann lætur þess enn fremur getið, að venjuleg samkeppni með fullri ábyrgð
sé meira að segja mjög sjaldgæf á Norðurlöndum, þó að húsameistarar séu þar í
hundraðatali. og þess vegna þyrfti þar hvorki að verða skortur á keppendum né
dómendum. En samt er þar ekki nema tiltölulega sjaldan háð keppni með fullri
ábyrgð.

Húsameistari ríkisins hefði getað bætt því við, hvers vegna svo margar af bygg-
ingum ríkisins bera mjög af hér it landi. Kemur þar fyrst til greina reynslan, þegar
sami maður hefur til lengdar forstöðu um margbreytt verk, þar sem hann er kunn-
áttumaður. En auk þess hefur húsameistari ríkisins haft þá venju að hafa jafnan
sér við hönd samstarfsmenn við allar meiri háttar byggingar, lækna við sjúkrahús,
íþróttamenn við íþróttamannvirki, kennara og kennslukonur við skólabyggingar
o. s. frv. Stórbyggingar eins og landsspítalann, sundhöllina, háskólann og þjóðleik-
húsið hefur húsameistari ríkisins venjulega undirbúið um nokkurra ára skeið og
jafnframt tekið sér á hendur ferðir til annarra landa, til að kynnast samtímaþró-
uninni erlendis. Þegar byggingarnefndir, valdar úr hópi þeirra manna, sem eiga að
nota hið nýja hús, vinna síðan með húsameistaranum bæði að undirbúningi verks-
ins og sjálfri framkvæmdinni, er áreiðanlega búið að finna það skipulag, sem bezt
hentar íslendingum. Það er auðvelt að sjá, hversu frumvarpið um hugmyndasam-
keppni er byggt á lausum grundvelli. Samkvæmt stefnu þess hefði átt að byggja
háskólann eða þjóðleikhúsið eftir lauslegum frumdráttum viðvaninga, sem hvorki
höfðu undirbúning né reynslu til að geta fengizt við slík vandaverk.

Nefndin taldi rétt að gefa félagi húsameistara og verkfræðinga tækifæri, til að
skýra málið munnlega. Komu fulltrúar þeirra á fund nefndarinnar og auk þess
Einar Sveinsson, húsameistari Reykj avik.urbæj ar. Voru gerðar ýtarlegar tilraunir
til að láta Vestdal efnafræðing og Einar Sveinsson húsameistara skilja tilgang og
ákvæði frumvarpsins. En þó að texti greinargerðarhmar sé mjög ljós og ákveðinn,
þá héldu þessir tveir kunnáttumenn fast við fyrr-i misskilning sinn og vildu ekki
viðurkenna, að hugmyndasamkeppni um byggingu er allt annað en ábyrg sam-
keppni um framkvæmd verksins. í fylgiskjölum þessa nefndarálits er þetta efni
rakið svo greinilega í álitsgerðum vegamálastjóra, húsameistara og skipulagsstjóra,
að ekki verður glögglegar gengið frá ótvíræðum röksemdum. Má af þessu sjá, hve
lítill stuðningur er fyrir Alþingi að byggja gerbreytingu á yfirstjórn allra opin-
berra framkvæmda á skoðun manna, sem hafa sjálfir sýnt, að þeir vita alls ekki
um efni þess frumvarps, sem liggur prentað fyrir til rannsólmar á Alþingi.

Þar sem glögglega kom í ljós, að fulltrúum þeirra tveggja stéttarfélaga
húsameistara og verkfræðinga, sem mættu á fundi nefndarinnar, var ekki ljós
stefna og tilgangur frv., fór ég fram á, að þeir létu nefndinni í té skriflegt
álit. Tóku þeir Einar Sveinsson, húsameistari Reykj avíkurbæj ar, og .JÓn Vestdal,
efnafræðingur í rannsóknarstofu atvinnuveganna, vel þessum tilmælum, og el'
álit þeirra prentað sem fylgiskjal. Kemur þá glögglega fram, að þeir hafa ekki
veitt eftirtekt skýringum frv., þar sem ljóslega er tekið fram, að samkeppnin
eigi aðeins að ná til lauslegra frumdrátta, en síðan eigi sérfræðingur ríkisins
að taka við og gera mestan "hluta hins sérfræðilega undirbúnings", eins og
flutningsmenn komast að orði. Ekki var heldur að sjá, að þessir tveir kunn-
áttumenn létu hins skýru rök húsameistara ríkisins, vegamálastjóra og skipu-
lagsstjóra verða sér til leiðheiningar. Aðspurður játaði Einar Sveinsson, að
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svo framarlega sem keppt yrði um byggingar ú vegum Reykjavikurbæjar. þá
mundi hann þverneita að vinna úr hugmyndum annarra húsameistara, þótt þeir
hefðu hlotið verðlaun í samkeppni. Amk þess játar Einar Sveinsson í álitsgerð
sinni, að sú regla yrði yfirleitt höfð, að sá, sem hlyti verðlaun í hugmyndasam-
keppni, yrði látinn standa fyrir byggingu þess mannvirkis, sem um væri að ræða
í hvert sinn. En þetta var algerlega annað atriði en efni frumvarpsins. Þar er greini-
lega tekið fram, að flutningsmenn ætlist til, að verðlaunateikningum úr hug-
myndasamkeppni yrði komið í hendur forráðamanna á teikni stofum ríkisins og
Reykjavíkur og þeim skipað að framkvæma hinar aðfengnu hugmyndir. Frv.
stefnir að því að lögbjóða þá skipun á undirbúningi og framkvæmd opinberra
mannvirkja, sem Einar Sveinsson harðneitað i að taka þátt i sem embættismaður
Reykj avíkurbæ jar.

Nefndin fann, að þar sem málið snerti svo mjög ríkið og sveitarfélög landsins,
væri ótilhlýðilegt að spyrja ekki um álit borgarstjórans í Reykjavík og ríkisstjórnar-
innar. Borgarstjórinn lagði málið fyrir fund i bæjarráði, og var þar samþykkt
mjög merkileg tillaga. Bæjarráð mótmælti öfluglega, að hugmyndasamkeppni yrði
látin ná til mannvirkja Reykjavíkurbæjar, en mælti með því, að slík löggjöf yrði
sett varðandi framkvæmdir ríkissjóðs. Bæjarráð fann, að frv. var háskalegt í eðli
sínu og mundi leiða til upplausnar við framkvæmdir bæjarins. Þurfti ekki lengra
að fara en til húsameistara bæjarins. sem vildi ekki heyra né sjá, að hann yrði lát-
inn njóta góðs af hinum verðlaunuðu hugmyndum. Þó er vafasamt, hvort nokkur
húsameistari í landinu hefði meiri þörf en Einar Sveinsson til að fá innfluttar hug-
myndir úr þeirri andlegu atvínnubótastarfserni, sem frv. átti að koma í fast horf.

Meðferð bæjarráðs á málinu er mjög eftirteldarverð. Bæjarráðsmenn fordæma
algerlega þann hugmyndainnflutning, sem frv. mælir með. Þeir frábiðja sér slík
gæði. En þeir gera góðlátlega gys að Alþingi. Það hefur þetta mál til meðferðar
ár eftir ár. Ef þjóðarfulltrúarnir vilja koma þessu nýja skipulagi á framkvæmda-
mál landsins, þá er það þeirra mál. Þessi tvískipting um, hvað boðlegt er, á sér
frægt fordæmi úr fornsögu Gyðinga. Þeir harðbönnuðu sölu á tiltekinni tegunu
skemmdra matvæla til landsins eigin barna, en heimiluðu, að sala færi fram til út-
lendinga.

Það má telja virðingarverða hreinskilni af hálfu Einars Sveinssonar að neita
algerlega öllum tilraunum, sem aðrir kynnu að vilja gera í þá átt að þröngva hon-
um til að taka til f'ósturs og framdráttar viðvaningslegar hugmyndir annarra
manna. Þetta gera væntanlega allir menn, sem eru í svipaðri aðstöðu og hann.
Alveg sérstaklega munu dugandi starfsmenn hjá ríki og bæjarfélögum neita að taka
þátt í þeim sérkennilega, austurlenzka, andlega þrældómi, sem boðaður er í frv.
um hugmyndasamkeppni.

Svo vel vill til, að meðan frv. þetta var í meðförum Alþingis, kom út merki-
leg bók, sem segir frá skiptum lista manns og húsameistara og bregður glöggri birtu
yfir framkvæmd hugmyndasamkeppni. Fyrir jólin kom út sjálfsævisaga Einars
Jónssonar myndhöggvara. Hann segir þar meðal annars frá aðdraganda listasafns ..
byggingarinnar á Skólavörðuhæð. Híkisstjórrrin fól Einari Erlendssyni að standa
fyrir húsagerðinni sem emhættisverki. Hér áttu að vinna. saman brautryðjandi
íslenzkrar myndgerðar, einn af skörungum andlegs lífs á Islandi, myndhöggvar-
inn Einar Jónsson, og mjög duglegur og reyndur húsameistari, Einar Erlendsson.
En þeim kom ekki saman 11m eitt mjög verulegt atriði í gerð hússins. Listamað-
urinn hafði mjög ákveðna skoðun um þetta atriði. Húsameistarinn leit allt öðrum
augum á málið, og í hans höndum lá úrsk urðarvnldið, því að hann var kunnáttu-
maður um verklegu framkvæmdina. Einar Jónsson segir mjög ýtarlega frá þess-
um skoðanamun milli hans og húsruueis taruns og var fullviss um, að í þessu efni
hefði byggingarfræðingurinn á röngu að standa, þó að samvinna væri að öðru leyti
hin bezta milli þeirra. Síðan liðu 15 ár. Einar Jónsson gleymdi ekki þeim missmíð-
um, sem hann hugði vera á húsi sínu, og tókst þú að fá landsstjórnina ti) að heim-
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ila, að byggingin væri endurbætt í samræmi við upprunalega tillögu hans, eftir því
sem hægt var við að koma eftir á. Þetta dæmi gefur nokkra hugmynd um, hversu
fara mundi, ef settir væru þrír menn með verðlaunaðar hugmyndir til höfuðs sér-
fræðingum landsins í verklegum framkvæmdum við hvert mannvirki, sem ein-
hverjum forráðamönnum byggingarmála þóknaðist að láta keppa um.

Ef Alþingi samþykkir frv. um hugmyndasamkeppní, eins og nú er kornið, el'
bert, að það virðir minna trúnaðarmenn sína við verklegar framkvæmdir en Reykja-
víkurbær, og sýnist það ástæðulítið. svo að ekki sé meira sagt. Geir Zoega og Guðjón
Samúelsson hafa staðið fyrir vegagerð, brúa smíð og húsabyggingum fyrir lands-
ins hönd í meira en aldarfjórðung. Það hefur orðið hlutskipti Geirs Zoega að standa
fyrir því að tengja saman með vegum og brúm öll helztu héruð landsins. Guðjón
Samúelsson hefur að sínu leyti haft forystu mn byggingar, svo að hundruðum skiptir
í þágu almennings. Liggur eftir báða þessa menn glæsilegt starf fyrir land og þjóð.
Um Emil Jónsson er það að segja, að þótt hann hafi ekki veitt forstöðu hafna- og
vitamálum nema um fárra ára skeið, nýtur hann almenns trausts fyrir störf sín.
Nú er með frv. þessu lagt til að þrengja mjög kosti þessara manna. Má bezt sjá,
hvert stefnt er, með því að athuga, að Einar Sveinsson húsameistari bæjarins
þverneitar að framkvæma þau vinnuhrögð á vegum Reykjavíkurbæjar, sem frv.
ætlar framannefndum starfsmönnum ríkisins að húa við. Hann mun einnig hafa
átt aðalþátt Í þVÍ að dæma hugmyndasamkeppnina ósamboðna Reykjavikurbæ. Ef
tilgangurinn er að gera þeim Geir Zoega, Guðjóni Samúelssyni og Emil Jónssyni
ókleift að starfa fyrir landið, þá er miklu hrein legra, að Alþingi láti á formlegan
hátt í ljós þann vilja sinn, að þessum þremur mönnum verði vikið frá störfum,
til þess að við verk þeirra megi koma að atvinnubótavinnu handa mönnum, sem
hafa of lítið fyrir stafni. Það þarf alls ekki að kenna í brjósti um þessa þrjá starfs-
menn lahdsins, þó að þeim yrði vikið frá störfum, því að þeir mundu hver um sig
fá margföld laun fyrir störf sín í þágu einkarekstrar. En þó að þessi aðferð sé engan
veginn meðmælaverð, þá er hún samt hreinlegri en að gera embætti þessara manna
óbeðleg sæmilegulll mönnum með löggjöf, sem engin þjóð hefur enn sem komið er
séð ástæðu til að lögfesta.

Að þessu máli öllu athuguðu legg óg til, að frv. verði vísað frá með svofelldi-i

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem löggjöf hliðstæð þeirri, sem hér um ræðir, þekkist ekki með öðrum

þjóðum, þar sem höfuðstaðurinn mótmælir henni fyrir sitt leyti og hið sama gera
allir trúnaðarmenn ríkisins, sem um málið hafa verið spurðir, og þar sem sú skipun,
sem mælt er með Í frumvarpinu, mundi fæla úr þjónustu ríkisins alla dugandi menn
frá forstöðu verklegra framkvæmda, en skapa glundroða og óstjórn um slík mál-
efni, þá þykir deildinni ekki ástæða til að láta málið ganga lengra, en tekur fyrir
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, lí. febr. H145.

Jónas Jónsson.
Fylgiskjal I.

VEGAMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 12. desernher 1944.

Nokkrar athugasemdir við frv. til laga um samkeppni um hugmyndir að mann-
virkjum á þskj. 562.

Það virðist ekki tilætlunin samkvæmt f'rv., að t. d. rikisstofnanir þær, er hlut eiga
nð máli Í hvert sinn, sem samkeppni er ákveðin, láti af hendi til vinnanda Í sam-
keppni að gera fullnaðaruppdrætti og fullnaðaráætlanir um byggingu eða mannvirki.
Það verk it eftir sem áður að felast hlutaðeigandi ríkisstofnun. Þetta er mjög óvenju-
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Jeg aðferð, þegar samkeppni er viðhöfð, og hætt við, að ekki sé heppilegt til góðs
árangurs. Það er títt sitt hvað að gera frumdrætti að mannvirki eða fullnaðarupp-
drætti og kostnaðaráætlanir. Það er að minnsta kosti hætt við, að það geti stundum
farið svo, að frumdrættirnir verði ekki að tilætluðum notum, t. d. að sá, sem við tekur,
felli sig ekki við þá, vilji ekki taka á sig úbyrgð á að byggja samkvæmt þeim eða að
hreinlega koml í ljós og viðurkenni st, að frumdrættirnir henta ekki vegna kostnaðar
eða af öðrum sökum. Það er og augljóst, að hætt er við öðrum sjónarmiðum hjá kepp-
anda, ef hann veit, að hann á aðeins að gera frumuppdráttinn, en ekki bera ábyrgð
á framkvæmdinni.

Væri t. d. um mikla og vandasama brúargerð að ræða, þyrftu keppendur að
leggja allverulega vinnu í nokkuð fullkomna útreikninga og kostnaðaráætlun, þVÍ að
vitanlega yrði dómnefndin einnig að taka til greina kostnaðarsamanburð. Þyrfti þá
að heita allháum verðlaunum, ef þess á að vænta, að færir menn vildu leggja vinnu
sína í samkeppnina.

Öðruvísi horfir málið, ef samkeppnin er þannig, að sá, sem gerir frumdráttinn
og vinnur í samkeppninni, á síðar sjálfur að annast og bera ábyrgð á framkvæmd
verksins, enda er það sú venjulega viðhafða aðferð og getur vitanlega oft gefizt
ágætlega, Þá er og til meira að vinna en verðlaunanna einna. Hætt er þó við, að
árangur yrði hér ekki eins góður vegna þess, hve fáir þeir eru-- enn að minnsta
kosti -, sem aðstöðu hefðu til þess að taka þátt í slíkri samkeppni.
. í grg. er ætl azt til, að starfsmenn hlutaðeigandi stofnana taki þátt í samkeppni.

Eg tel vandkvæði á því, að aðstaða sé til þess, að þeir sem starfsmenn geti gert það,
enda ekki þægilegt að vinna í opinberi-i skrifstofu að slíku verkefni, sem ekki á að
koma fyrir augu margra ii meðan. Hins vegar gætu slíkir starfsmenn vitanlega eins
og hver annar unnið að verkefninu í einkatímum sínum utan skrifstofunnar.

Frumhugmyndasamkeppni eins og í fn. á hér frekar við þar, sem um stærri og
flóknari verkefni er að ræða en einstaka hyggingu eða mannvirki, svo sem t. d.
hrú, Má þar nefna, eins og tekið er fram í umsögn V. F.í., fyrirkomulag framtíðar-
síldarverksmiðju með ýmsum tilheyrandi mannvirkjum eða nýtízkutogara. Þá mætti
og nefna skipulag bæja eða bæjarhverfa. enda er það heimilað í skipulagslögunum.
('11 hefur þó aldrei þótt henta að koma í framkvæmd.

Að því er snertir opinbera aðila -- aðra en ríkið og Heykjavíkurbæ, þá hafa þeir
yfirleitt ekki enn í þjónustu sinni húsameistara eða verkfræðinga, og virðist mér
þeim geti betur hentað að efna til fullkominnar samkeppni en aðeins um hugmyndir,
ef um meiri háttar mannvirki er að ræða.

Til stofnana ríkisins og Reykjavikurbæjar, er stjórna opinberum framkvæmd-
um, má ætla, að veljist jafnan vel færir sérfræðingar, sem hafi gott færi á að kynnast
og fylgjast með í því fullkomnasta með öðrum þjóðum og með þeirri víðsýni og
ábyrgðartilfinningu, að þeir einmitt geri sér far um að verða ekki of vanabundnir og
cinhæfir Í framkvæmdum. í þessu sambandi er þó vert að vekja athygli á, að yfir-
leitt þarf meiri kost sérfræðinga þar en völ er á nú sem stendur, því að það getur
kostað mikla vinnu að gera marga frumdrætti að hugmyndum, áður en ákvörðun er
tekin, en næst undanfarin úr hefur lítill tími unnizt til slfks undirbúnings vegnu
skorts á sérfræðingum.

Af ástæðum þeim, er hér hafa nokkuð verið ræddar, þykir mér hæpið, að frv.
nái tilgangi, ef að lögum verður. Hins vegar er væntanlega heldur ekkert til fyrir-
stöðu því, að án nokkurrar lagasetningar sé ráðherra eða öðrum þeim, er slík verk
Júta framkvæma, heimilt jafnan, er þeim þykir ástæða til, að láta fara fram sam-
keppni á þeim grundvelli, er henta þykir i hverju einstöku tilfelli.

Geir G. Zoega.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

7



Fylgiskjal II.

Reykjavík, 16. des. 1944.

Frumvarp til laga um samkeppni um hugmyndir að mannvirkjum - þskj. 562.

Háttvirt menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefur óskað eftir umsögn minni
um framangreint lagafrumvarp, sem nú liggur fyrir Alþingi.

Samkeppni um hugmyndir að skipulagi bæja eða bæjahluta má telja hepppí lega
undir vissum kringumstæðum, og í samanburði við önnur verkleg efni má segja, að
einna hægast sé að koma við samkeppni um hugmyndir að skipulagi.

t lögum um skipulag kauptíma og sjávarþorpa, nr. 55 27. júní 1921, segir svo í
8. gr.:

"Hún ... (þ. e. ríkisstjórnin) getur hoðið til samkeppni um skipulag fjölmenn-
ustu bæjanna, áður en farið er að vinna að fullkomnum skipulagsuppdrætti, einnig
þeirra bæja, þar sem skipulagið sýnist tiltölulega vandasamt eða líkindi til, að bær-
inn vaxi hraðfara."

Hér er ríkisstjórninni þegar gefin heimild til þess að stofna til samkeppni um
skipulag, sem þó ekki hefur verið talin ástæða til þess að nota sér enn sem komið er.

Frumvarp það, sem hér liggur fyrir, gettu' þVÍ ekki talizt nýmæli. að því er snýr
að framkvæmd skipulagsmálanna.

Um samkeppni um húsagerð almennt og byggingarlist leyfi ég mér að taka þetta
fram:

Er þar venjulega um tvenns konar samkeppni að ræða, sem greina verður mjög
skýrt á milli, annars vegar hugmyndakeppni. þar sem þátttakendum eru engin sér-
stök skilyrði sett um verkefnið, sem leysa skal. Er þar venjulega leitað hugmynda
um, hvernig og hvað byggja skuli á tilgreindu landssvæði eða lóð. Svo að dæmi séu
nefnd: Hvernig á hús í sveit að vera, hvernig skólahús framtíðarinnar, hvernig og
hvar setja skuli niður ákveðnar iðnaðarstöðvar o. s. frv. Upplýsingar um sérstakar
þarfir eða lýsing á kröfum byggjenda eru ekki í té látnar að öðru leyti og mælikvarði
venjulega minni en ella. Með hugmyndasamkeppni er leitað að ramma undir upp-
drætti og áætlanir um byggingarframkvæmdir, sem ekkert liggur fyrir um, hvernig
haga skuli.

Gera verður ákveðinn greinarmun á hugmynda samkeppni og venjulegri sam-
keppni, sem fylgir lýsing þess, sem krafizt er og að mínum dómi hentar mun betur
okkar aðstæðum.

Virðast mér höfundar frumvarpsins gera of litinn greinarmun á þessu tvennu,
en meginmunurinn liggur í þVÍ, að í venjulegri samkeppni er hinum hlutskarpasta
falið að annast framkvæmdir hugmyndar sinnar, þar til byggingunni er að fullu
lokið, en hugmyndin aldrei afhent öðrum aðilum til úrvinnslu, svo sem opinherum
stofnunum.

Þannig hefur og verið um samkeppni um nokkrar helztu byggingarfram··
kvæmdir hér á landi, svo sem sjómannaskólann, Neskirkju, viðbót Landsbankans.
bókasafn á Akureyri, bústaði háskólakennara, byggingarsamvinnufélög o. fl.

Er sú tilhögun að mun líklegri til jákvæðs árangurs en sú, sem frumvarpið gerir
ráð fyrir, sérstaklega að því er snertir byggingarlistina. Í þvi sambandi verður að
teljast fráleitt að ætla opinberum stofnunum, sem húsameistarar hjá bæ eða ríki
veita forstöðu, að vinna úr verðlaunuðuni hugmyndum eða uppdráttum stéttarbræðra
sinna, því að líklegt er, að flestar byggingarfyrirætlanir um húsakost. sem ástæða
væri til samkeppni um, hefðu ákveðnu markmiði að fullnægja, með ýtarlegi-i lýs-
ingu um þarfir og kröfur byggjenda. Gilda þá einnig víðast lög og reglur stéttar-
félaga um samkeppni.

Almenn þátttaka sérfræðinga í samkeppni er betur tryggð, þegar vitað er, að
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hinn hlutskarpasti fær umsJon með framkvæmd hugmynda sinna og undirbúning-
urinn ekki falinn öðrum.

Í stuttu máli þetta:
Samkeppni um meiri háttar byggingaráform eru samkvæmt eðli sinu bæði gagn-

leg og lærdómsrík, þegar vel tekst.
Ég tel þó hæpið, að hugmyndasamkeppni í þeirri mynd, sem frumvarpið felur

sér, nái tilgangi sínum á almennum breiðum grundvelli.
En augljóst er, að setja ber nánari ákvæði um höfundarétt og skyldur keppenda

frumvarpið sjálft eða væntanlegar reglugerðir við framkvæmd laganno ef sam-
þykkt verða.

Virðingarfyllst,

Hörður BJarnason.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiakjal III.

HÚSAMEIST ARI RíKISINS
Reykjavik, 5. jan. 1945.

Háttvirt menntamálanefnd efri _deildar Alþingis hefur óskað umsagnar minnar
um frumvarp á þingskjali 562, um samkeppni um hugmyndir að mannvirkjum.

Fyrir nálægt ári síðan svaraði ég bréfi menntamálanefndar neðri deildar Al-
þingi,s varðandi frumvarp um hugmyndasamkeppni.

Eg benti þar á, að slíkt skipulag, sem þar ræddi um, væri hvergi tíðkað í. öðrum
löndum, að því er mér væri kunnugt um, og í öðru lagi, að teiknistofa húsameistara
ríkisins sparaði ríkissjóði mikið fé árlega. Nú hefur menntamálanefnd efri deildar
Alþingis sent mér frumvarpið lítið breytt. Mun ég að þessu sinni bæta við fyrra álit
mitt nokkrum athugasemdum.

Ef frumvarp þetta verður samþykkt, getur það breytt miklu varðandi opinberar
hyggingar, sem ríkið, bæjar- og sveitarfélög láta reisa. Það snertir einnig brúargerðir
hjá vegamálastjóra og vitabyggingar og hafnarmannvirki vitamálaskrifstofunnar.
Enn fremur mundi teiknistofa landbúnaðarins og Reykjavíkurbæjar heyra undir
þetta nýja skipulag. Þegar þess er gætt, að í landsstjórninni eru' 6 menn, borgar-
stjórinn Í Heykjavík og fjöldamargar nefndir, sem standa fyrir hyggingum skóla,
sjúkrahúsa o. fl., og hver af þessum aðilum getur krafizt hugmyndasamkeppni um
tiltekin byggingarverk, þá er auðsætt, að hér geta orðið margir húsbændur að verki.
Mikill nýr kostnaður myndast við opinberar hyggingar og lítið heildaryfirlit um
hagsllluni ríkissjóðs.

Í frumvarpinu og fylgiskjölum þess, er minnzt á tvenns konar samkeppni, fyrst
hina svokölluðu hugmyndasamkeppni, sem aðeins- í eðli sínu --- nær til lauslegra
f rumdrátta að byggingunni. Þessi tegund samkeppni hefur ekki verið viðhöfð hér á

landi, og það skipulag, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er mér vitandi hvergi fram-
kvæmt erlendis. Í álitsgerð ver1<fræðingafélagsins er vikið að vanalegri samkeppni
bygginga, t. d. sjómannuskólanum, Neskirkjunni o. fl. Við slíka samkeppni fa kepp-
endur ákveðnar reglur að styðjast við, og sá, sem fær fyrstu verðlaun, fær að fram-
kvæma verkið eftir sinum uppdrætti og hel' ábyrgð ii því frá byrjun. Að vísu eru
mjög skiptar skoðanir um gildi þessarar samkeppni, og hún er ekki meira notuð
hjú nágrannuþjóðunuru. þar sem tala húsameistara skiptir hundruðum, en svo, að
úrið 19:JG voru í Danmörku () samkeppnir og 4 í Svíþjóð. En þó má segja um þetta
skipulag, að það er fullkomlega framkvæmanlegt.

Frumvarpið gerir ráð fyri!' því, að Íslenzka þjóðin hefjist nú handa um hug-
myndnsamkeppnl i stórum stíl. í húsagerð einni snman mundi þetta nýja skipulag
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snerta að verulegu leyti teiknistofur ríkisins, landbúnaðarins og Reykjavíkurbæjar.
A teiknistofu ríkisins er nú unnið að þessum byggingum: húsmæðraskóla í Borgar-
firði og á Ísafirði, gagnfræðaskóla í Reykjavík og á Siglufirði, fæðingarstofnun og
hjúkrunarkvennaskóla í Reykjavík, barnaskóla á ísafirði, farsóttarhúsi i Reykja-
vík, spítala á Akureyri.

Auk fyrrnefndra bygginga vinnur teiknistofa ríkisins að fjölmörgum minni bygg-
ingum víða um land.

Má af þessu sjá, að af miklu er að taka, ef breyta á til samkeppni fyrir allan
þorra bygginga, sem ríkið og bæjarfélögin hafa þörf á að reisa í náinni framtíð.

Ég vík þá fyrst að framkvæmdum þessa máls varðandi dómnefndarskipunina.
Hún getur, að mér virðist, orðið mjög erfitt verk fyrir ríkisstjórnina, því að ríkis-
stjórnin verður að líkindum i hverju einstöku tilfelli að leitast fyrir hjá álitlegustu
kunnáttumönnum, hvort þeir ætla að keppa sjálfir í það sinn. Sífelld mannaskipti í
nefndinni og erfiðleikar við að fá eftirsóknarverðustu mennina til að sitja í dómn-
um mundi fráleitt til að auka álit íslenzkrar húsagerðarlistar, eins og flutningsmenn
frumvarpsins hafa vonazt eftir.

Að síðustu vil ég víkja nokkrum orðum að erf'iðleikuru við framkvæmd hug-
mynda samkeppni opinberra bygginga hér á landi.

Þeir, sem taka þátt í samkeppninni, bera raunverulega enga ábyrgð á verkum
sínum, því að aðalvandinn við bygginguna hvílir eftir sem áður á forstöðumanni
þeirrar teiknistofu, sem framkvæmdirnar heyra undir. Svo er til ætlazt, að verðlauna-
uppdrættirnir liggi frammi til sýnis almenningi í eina viku. Fjöldi manns hefur þú
tekið afstöðu·til uppdráttanna. hver eftir sínum geðþótta, án þess að hafa nokkurn
raunverulegan grundvöll að byggja á, t. d. hvort unnt sé að koma á hagkvæmu skipu-
lagi innan húss í sambandi við útlit byggingarinnar.

Verðlaunuðu teikningarnar yrðu oft með órökstuddum meðmælum manna, sem
ekki hafa glögga hugmynd um allar aðstæður, sendar til framkvæmdar á einhverja
opinbera teiknistofu. Hlutaðeigandi forstöðumaður lendir þá í flestum tilfellum í
miklum vanda. Hann fær uppdrátt, sem hann sér, að ekki er hægt að byggja eftir,
hvorki að því er snertir samræmi ytri né innri gerðar hússins eða þá kostnaðar-
áætlun þess. Fáir húsameistarar mundu undir þeim kringumstæðum fúsir til að taka
á sig ábyrgð á slíku verki.

A þeim 25 ára tíma, er ég hef veitt forstöðu teiknistofu ríkisins, hefur starfað
með mér svo að segja við hverja meiri háttar byggingu og oft árum saman nefnd
valinna manna frá þeirri stofnun. sem á að fá húsið til afnota, og hafa slíkar nefndir
að sjálfsögðu jafnan haft mikil áhrif, einkum á innri gerð og skipulag húsanna.

Útlit húsa myndast oft it löngum tíma af nánu samstarfi húsameistararis við þú
menn, sem eiga að nota húsið og bezt bera skyn á, hversu því skal hagað. Þegar hér
er komið máli, er annars vegar keppandinn, sem á verðlaunauppdráttinn og álítur.
að hann hafi öðlazt töluverðan rétt, ekki sízt ef hann er studdur af dómi almennings,
sem ekki hefur aðstöðu til að kynna sér hin eiginlegu gögn málsins. Til hinnar handar
er svo forstöðumaður teiknistofunnar, sem framkvæma á verkið, sem sér svo marga
ágalla á verðlaunauppdrættinum, að hann telur sér ekki fært að bera ábyrgð it fram-
kvæmd hans, ekki einu sinni í aðalatriðum, og það því fremur sem væntanlegir not-
endur hússins munu e. t. v, engan veginn geta fellt sig við það fyrirkomulag, sem
nppdrátturinn sýnir.

Sú ríkisstjórn, sem hefur komið framkvæmdum opinherrn bygginga í þetta horf,
mundi áreiðanlega tiltölulega fljótt sannfærast af reynslunni, að það er ekki tilvilj-
un, að engin þjóð hefur fram að þessu lögfest skipulag áþekkt þVÍ, sem mælt el' með
Ú þskj. 5ö2.

,Virðingarfyllst,
Guðj. Samúelsson,

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.
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Fylgiskjal IV.

VERKFRÆÐINGAFÉLAG íSLANDS
Reykjavik, 14. des. 1944.

Vegna frumvarps þess á þskj. 562 um samkeppni um hugmyndir að mannvirkj-
um, sem menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hefur flutt, vill Verkfræðingafélag
Íslands fara þess á leit við háttvirta menntamálanefnd efri deildar Alþingis, að hún
hlutist til um, að gerð verði sú breyting á frumvarpinu, að í stað setningarinnar
"Einn dómnefndarmaður skal skipaður af ríkisstjórninni án tilnefningar, og er
hann formaður dómnefndarinnar" i 2. gr. frumvarpsins komi: Einn dómnefndar-
maður skal skipaður af rikisstjórninni án tilnefningar. Er hann formaður dómnefnd-
ar og skal vera verkfræðingur eða húsameistari.

Er þessi tillaga vor í samræmi við tillögur vorar til menntumálanefndar neðri
deildar Alþingis (sbr. bréf dags. 22. febr. s. 1.), og var þú gerð grein fyrir því, að
slík skipun væri æskilegrr. Er svo til ætlazt, að samkeppni fari einungis fram um
meiri háttar hyggingar og mannvirki (shr. 1. gr. frv.), og virðist allt mæla með því,
að meiri hluti þeirrar nefndar, sem á að dæma um "hugmyndir, frumáætlanir og
frumuppdrætti" að slíkum mannvirkjum, sé skipaður kunnáttumönnum, en það er
ekki tryggt, nema tillaga vor, el' að framan greinir, eða einhver önnur, sem gengur í
sömu átt, nái samþykkt.

Virðingarfyllst,

Jón E. Vestdal. Gústaf E. Pálsson .

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal V.

Reykjavik, 9. janúar 1945.

Við undirritaðir vorum í gær (8. jun.) k vaddir á fund til menntamálanefndar
efri deildar Alþingis, þar sem frumvarp til laga um samkeppni um hugmyndir að
mannvirkjum var til umræðu. Að loknum þeim fundi vorum við beðnir að gefa nefnd-
inni skriflegt álit okkar ú frumvarpinu, einkum að því er snertir mun þann, sem
einn nefndarmanna taldi vera ft hugmynda samkeppni sumkvæmt frumvarpinu, og
því, sem hann nefndi venjulega samkeppni.

Í 1. gr. f'rumvnrpsins er það skilgreint, til hvers konar samkeppna frumvarpið
skuli ná, en það er samkeppni "mn hugmyndir, frumáætlanir og frumuppdrætti að
meiri háttar opinherum hyggingum og mannvirkjum". Hefur, að því er okkur er
kunnugt, aldrei farið fram hér á landi annars konar samkeppnír en þær, sem
frumvarpið gerir ráð fyrir, SYO að okkur er ókunnugt um mun þann, sem á að vera
á "venjulegri" samkeppni og samkeppni samkvæmt áðurnefndu frumvarpi.

Þegar samkeppni hefur farið fram hér á landi um mannvirki, oft einhvers konar
húsbyggingar, hefur aldrei ver-ið óskað eftir fu llnaðarteikningum að viðkomandi
mannvirkjum, heldur aðeins Irumuppdráttum, sem hafa átt að sýna glögglega hug-
myndina um gerð þeirra og annað Ivrirkomulag. Skilmálar þeir, sem settir hafa verið
vegna samkeppnanna, hafa auðvitað verið mjög misjafrrir. Stundulll hafa skilyrðin
verið fá, en oftar hafa þau verið ullýtarleg, enda ekki við öðru að búast, því að
samkeppnir hafa farið frum um hin geróllkustu mannvirki. Þarf að sjálfsögðu 1. d.
nákvæmari skilmála, þegar samkeppni fcl' fram um stóran sjórnannaskóla. heldur
en við samkeppni t. d. um miðlungsstórnn mótorbát. þar S('111 fátt annað þarf að taka
fram en stærð skipsins.
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Að öðru leyti viljum við mælast til þess við háttvirta menntamálanefnd efri
deildar, að hún geri sitt til þess, að frumvarp þetta verði að lögum. Eins og áður er
tekið fram, hafa sarnkeppnir farið fram hér á landi um meiri háttar mannvirki, en
allt hefur verið á reiki um undirbúning að slíkum samkeppnum og skipun dóm-
nefnda. Áðurnefnt frv. hlýtur að bæta mjög úr þessu hvoru tveggja, einkum ef því
verður breytt á þá leið, að tryggt verði, að meiri hluti dómnefndar verði ætíð skip-
aður kunnáttumönnum.

Vegna umræðna þeirra, er fram fóru á úðurnefndum fundi menntamálanefndar,
vill annar okkar, Einar Sveinsson, taka það sérstaklega fram sem sitt álit, að hann
telji það æskilegt, að sú regla verði yfirleitt viðhöfð, þegar sarnkeppnir um hús-
byggingar fara fram og hentugur lausnir berast, að sá, sem sigur ber af hólmi, fái
tækifæri til að gera fullnaðarteikningar að húsinu og sjá um byggingu þess. Fæst-
um húsameisturum mun vera það geðfellt né fara það vel ill' hendi að framkvæma
hugmyndir annarra húsameistara. Alit þetta getur stundum einnig átt við önnur
mannvirki, en þó mun það síður vera reglan.

Einar Sveinsson. Jón E. VcsLdal.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal VI.

BORGARST,JÓRINN 1 REYKJA VíK
Reykjavík, 10. febrúar 1945.

Á fundi sínum í gær gerði bæjarráð svofellda ályktun:
"Lagt fram bréf frá menntamálanefnd efri deildar, dags. 9. þ. lll., þar sem beiözt

er umsagnar um frv. til laga um samkeppni um hugmyndir að mannvirkjum.
Bæjarráð getur ekki fallizt á, að með lögum verði mælt fyrir um samkeppni um

hugmyndir að mannvirkjum, sem bæjar- eða sveitarsjóðir einir bera kostnað af, en
telur ekki óeðlilegt, að á þann hátt verði. mælt fyrir um þau mannvirki, sem ríki.ð
kostar að öllu eða nokkru leyti."

Þetta tilkynnist hér með.
Bjarni Benediktsson.

Til menntamálanefndar efri dei Ida I' Alþingis.

Fylgiskjal VII.

Ríkisstjórnin hefur móttekið hréf háttv, menntamálanefndar efri deildar Al-
þingis, þar sem óskað er umsagnar ríkisstjórnarinnar um frumvarp til laga um sam-
keppni um hugmyndir aðmnnnvirkjnm.

Ríkisstjórnin hefur ekki tekið málið fyrir á fundi, en forsætisráðherra hefur
falið mér að svara bréfi háttv. nefndar.

Mæli ég eindregið með þvi, að frumvarpið verði samþykkt.

Heykjavik, U. febr. 1945.

Virðingarfyllst,

Brynjólfur Bjarnason.

Til n~enntalllálanefndar neðri deildar Alþingis.
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