
 
 

 

Kommissorium for Arkitektforeningens task force om ”velfærdsudvikling gennem 

arkitektur” 

 

Arkitektforeningens bestyrelse har nedsat en task force med det formål at få formuleret forslag til 

konkrete indsatser, der fremmer vedfærdssamfundet gennem arkitektur, planlægning og design 

 

Baggrund 

Task forcens opgave er at hjælpe bestyrelsen med en uddybning af og input til foreningens politik-

område for 2014. 

Repræsentantskabet debatterede på sit møde i juni 2013 emner for nyt politikområde og pegede på 

”velfærdsudvikling gennem arkitektur”. Repræsentantskabet vurderede, at dette emne er afgørende 

for samfundsudviklingen og at arkitekters viden og input kan gøre en væsentlig forskel. Samtidig 

vurderede repræsentantskabet, at emnet ville være det mest visionære og visualiserbare og kunne 

aktivere flest mulige medlemmer.  

Overordnet handler emnet om samfundsnytte og om, hvordan vi gennem innovation kan bidrage 

til samfundets vækst og dermed også til nye eksporteventyr. Temaet fokuserer også på 

arkitektfaglighedens betydning for udviklingen af det danske velfærdssystem og på, hvordan de 

fysiske rammer organiserer vores samfund. Succeskriteriet for arbejdet vil være, at arkitekternes 

stemme bliver hørt ift. politikudvikling i relation til byggeriets andre parter, styrelser og nævn som 

arbejder med at kvalificere og implementere regeringens ambitioner, således at diverse indsatser 

og politikområder kvalificeres af arkitektfaglig viden. Ligeledes er det et kriterium, at 

Arkitektforeningen løbende bidrager i den offentlige debat, gerne i proaktivt format, så relevante 

agendaer løftes og foldes ud. Fokus på emnet skal internt i standen give en større forståelse for 

fagets bredde – gerne i samspil mellem projekterende arkitekter, proceskonsulenter, planlæggere 

og forskere. 

Emnet er i forlængelse af dette udvalgt som tema for Arkitekturens Dag 2014 (den 1. oktober 2014), 

som retter sig mod den brede offentlighed, og som tema for Årskonferencen 2014 (fredag, den 2. 

november 2014 i Århus), som retter sig mod medlemmerne.  

 

Task forcen opgave er således at: 

 Give forslag til hvordan flere arkitekter MAA bliver politisk engagerede i 

kommunalbestyrelser og Folketing 

 Give forslag til samarbejdspartnere, hvor dette er relevant 



 Give forslag til konkrete paradokser som kan bruges i formidlingen  

 Give forslag til udfoldningen af emnet på Arkitekturens Dag 2014 

 Give forslag til emner/titler/oplægsholdere til årskonference 2014 

 Give forslag til forskningsfelter der kunne fremme forståelsen af fagets bidrag til 

værdikæden  

 Give forslag til, hvordan emnet kan kobles til markeringen af den danske Folkeskoles 200 

års jubilæum i 2014 

 Give forslag til forskningsfelter, der kunne bidrage til fremme de tværfaglige kompetencer 

internt i faget 

 

 

Organisation af task forcens arbejde 

 Task forcen består af 6-8 personer og ledes af medlem af repræsentantskabet arkitekt MAA 

Katrine Lotz 

 Task forcen er sammensat under hensyntagen til hele bredden af faget og tilgodeser, at flest 

mulige regioner er repræsenteret  

 Task forcen kan desuden løbende inddrage særlig fagkundskab og interessenter på 

specifikke faglige områder  

 På baggrund af task forcens arbejde udarbejder sekretariatet en proces- og ressourceplan 

 På baggrund af task forcens arbejde udarbejder sekretariatet en kommunikationsplan  

 Task forcen betjenes af direktør samt leder af Politik & Analyse 

 

 

Møder  

Task forcen mødes kl. 10.00 fredag d. 13. september til lørdag d. 14. september 2013 efter frokost, 

og kan, hvis den ønsker, holde flere møder.  

 

Afrapportering  

Task forcen leverer en skriftlig indstilling til direktøren.  

Task forcen nedsættes som hurtigt arbejdende og færdiggør sit arbejde inden for 3 måneder efter, 

den har konstitueret sig. 

Task forcens indstilling suppleret med en proces- og ressourceplan forelægges på bestyrelsens 

møde den 10. december 2013  

Arkitektforeningens medlemmer orienteres via Arkitektforeningens nyhedsbrev, når de vedtagne 

projekter sættes i gang.  

 

Økonomi  

Arkitektforeningens sekretariat betjener taks forcen. Udgifter i forbindelse med task forcens 
arbejde afholdes i overensstemmelse med den vedtagne handlingsplan. Der er afsat 30.000,- kr. i 
2013/2014 til task forcens arbejde samt til udarbejdelse af ressource- og kommunikationsplan.  
 

 

 


