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Frá sjónarhóli hönnuða er það sem vekur mesta athygli að menn ætla að skylda hönnuði 
til að setja upp sérstök gæðakerfi sem eru þá breytileg eftir verkefnum og stærð 
fyrirtækis . Þetta skal einnig gilda um eldri hönnuði

nauðsynlegt að hafa í huga að ekki má takmarka starfréttindi nema með lögum frá 
Alþingi og þarf slík aðgerð að vera vegna brýnna almannahagsmuna. Ekki má eins og 
ráðgert er að vísa til reglugerðar. Þetta hefur Hæstiréttur staðfest með dómum sínum. 
Einnig er rétt að skoða ráðagerð um að setja mismunandi gæðakerfí á fyrirtæki eftir stærð 
þeirra í ljósi jafnræðisreglu stjómarskrár. Þarna sjáum við að ráðgert er að brjóta 
stjómarskrá á amk. tvennan hátt í ofangreindri lagasetningu.Það má geta þess að 
byggingastjórar og meistarar fá svipaða meðhöndlun.
Skoðum nú tilskipun Evrópusambands vegna ráðgjafa ( hönnuða).
Þar er tilgreint í meginatriðum að menntunin ein og starfsreynsla stjómi starfréttindum á 
svæðinu öllu.
Nú er það svo að slíkar reglur ber að túlka ívilnandi þ, e. ekki er leyfílegt að bæta við 
einhverjum skilyrðum eða útbúa sér(íslenskar) reglur.
Við sjáum einnig að væri leyfílegt að setja gæðakerfískylduna á , þá gæti fyrirtæki sem 
ætlaði að starfa í Evrópu allri gæti þurft að uppfylla tugi sérákvæða aðildarlandanna.. 
Þetta lokar algjörlega hinum sameiginlega markaði sem á þó að vera opinn.
Augljós niðurstaða er sú að ekki er leyfilegt að setja hömlur með sérreglum á starfréttindi 
ráðgjafa,
Besta viðmiðun um réttindi á svæðinu er svokallað euroingineer kerfi sem Evrópunefndin 
hefiir lagt sérstaklega blessun sína yfír.
Þetta byggir á samtökum verkfræðinga sem “ votta “ hæfni verkfræðinga með því að með 
Því að skoða menntun og starfsreynslu einnig er ákveðið innra eftirlit sem fylgir þessari 
nafnbót.
Allir íslenskir verk og tæknifræðingar eru gjaldgengir þama eftir ákveðin starfstíma.
Það er ekki reiknað með því alla jafnan að menn þurfi að undirgangast sérstaka prófraun 
í því ríki sem þeir ætla að starfa í. Þegar menn öðlast upphafsréttindi þar geta þeir valið 
um hvert þeir vilja fara í hæfnispróf eða uppfylla starfstíma hjá reyndum aðilum.
Ekki má eins og hér er gert hafa bæði próf og kröfu um starfstíma.

Me ium

Það er gagnlegt að skoða þessi áform annars vegar í ljósi stjórnarskrár en hins vegar í 
ljósi fyrirskipana Evrópusambandsins.
Ef fyrst er skoðuð sú áætlun að setja hönnuðum ný skilyrði til þess að þeir geti starfað er
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