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Arkitektforeningen er arkitekturens stemme
Arkitekturen er bredt anerkendt for at skabe høj værdi
i samfundet, og arkitekturen er en bærende kvalitet for
vores velfærdssamfund. At sikre den arkitektoniske værdiskabelse i vores fysiske miljø er en pligt og en forudsætning for livskvaliteten blandt mennesker i hele samfundet.
Arkitekturen er et stærkt politisk redskab, som kan og
skal bidrage til at løse verdens store udfordringer. Det
omfatter alle skalatrin fra detaljen til planlægningen af
vores landskaber, og det tager udgangspunkt i en værdibaseret og æstetisk tilgang til en bæredygtig verden.
Arkitektfagligheden er kendetegnet ved en rumlig og
æstetisk tilgang til verden. Herfra skabes helhedsorienterede løsninger gennem en kombineret akademisk og
kunstnerisk metode, hvor den arkitektoniske kvalitet
bygger på både kunst, videnskab og teknik.
Akademisk Arkitektforening er en landsdækkende
standsforening for akademisk uddannede arkitekter og
samler alle under den beskyttede titel ”arkitekt MAA”.
Arkitektforeningen har gennem 140 år spillet en central
rolle i udviklingen af vores velfærdssamfund. Foreningen
skal være en frontløber i den bæredygtige omstilling af
verden, hvor arkitekturens betydning for opfyldelsen af
de 17 verdensmål sættes i fokus. Det bygger på den overbevisning, at en kvalitativ formgivning af vores fysiske
miljø, med omtanke for alle mennesker, er afgørende for
en bæredygtig udvikling.
Akademisk Arkitektforening er samlingsstedet for et
stærkt socialt og arkitektfagligt fællesskab, som formidler viden om arkitekturen og sikrer arkitekterne

tidssvarende kompetencer. Et centralt fokusområde for
Arkitektforeningen er, at arkitektfagets kunstneriske
profil fastholdes og altid udvikles. Arkitektfagligheden
er udgangspunktet for vores fælles virke, og foreningen
arbejder tæt sammen med alle de fagligheder og organisationer, som har betydning for planlægning, anlæg, byggeri
og design. På den måde er Arkitektforeningen centrum
for netværk og relationer omkring alle, der er med til at
forme vores fysiske miljø.
VISION
Det særlige ved arkitekturen er, at den berører alle, og
arkitektur af høj kvalitet er et bærende element i vores
velfærdssamfund. Gennem arkitekturen bidrager arkitekterne til at skabe langtidsholdbare løsninger på samfundets udfordringer. Det er derfor visionen at:
Akademisk Arkitektforening formidler arkitekturens værdiskabelse til alle og fremmer arkitekturens vilkår. Arkitektforeningen sikrer medlemmerne værdi af MAA-titlen gennem
fællesskab, et højt fagligt niveau og engagement i faget.
Arkitektforeningen understøtter ligeledes det tværfaglige
arbejde inden for branchen af planlægning, landskab, byer,
byggeri og design.

Indflydelse & synlighed
Strategi 2019-21
Vi vil arbejde for at realisere visionen gennem et fokus på
i alt 6 indsatsområder, som på hver deres måde fremmer
arkitekturens og foreningens indflydelse og synlighed.
De 3 første fokuserer på arkitekturens rolle i relation til
samfundet, og de 3 sidste retter sig mod medlemmerne og
den mangfoldighed af aktiviteter og kompetencer, som
samler arkitekter MAA om den fælles faglighed.
Vi skal styrke foreningens position gennem
(indsatsområder):
•

En øget synlighed af arkitekturens betydning for samfundet.

•

En målrettet indsats i kommunerne over hele landet.

•

Et tættere og mere fokuseret samarbejde med branchens
aktører.

•

En øget medlemstilfredshed gennem det faglige fællesskab.

•

En styrkelse af den arkitektfaglige profil og de faglige
kompetencer.

•

En større værdsættelse af og anerkendelse af medlemmernes
geografiske spredning og de mange måder, hvorpå arkitektfaget praktiseres.

INDSATSOMRÅDER
Indsatsområderne skal udfoldes i en række udmøntninger, som bestyrelsen og sekretariatet vil arbejde for at
realisere de næste 3 år. For hvert indsatsområde er der
følgende overordnede beskrivelse og udmøntning:
En øget synlighed af arkitekturens betydning for
samfundet
Arkitekturen er en afgørende faktor for udviklingen og
livskvaliteten i vores samfund. Arkitektforeningen er
arkitekturens stemme, og i foreningen vil vi sætte fokus
på samfundets udfordringer og bidrage til den offentlige
debat, dér hvor arkitekturen gør en forskel. Vi vil sætte
arkitekturens betydning for opfyldelsen af de 17 verdensmål i centrum. Det vil vi blandt andet gennem opbygningen og afholdelsen af UIA 2023 Copenhagen.
En målrettet indsats overfor kommunerne i hele
landet
Kommunerne har stor indflydelse på planlægningen og
udformningen af vores fysiske miljø og den arkitektoniske kvalitet i vores samfund. Herunder er æstetik og
skønhed af stor lokal interesse og politisk betydningsfuldt. Det er derfor helt afgørende, at kommunerne har de
rette kompetencer og redskaber til at styrke den arkitektoniske kvalitet. De vigtigste redskaber er i den sammenhæng, at kommunerne har ansat kompetente arkitekter
med gennemslagskraft, og en operativ arkitekturpolitik,
som kan afstikke den rette udvikling. Arkitektforeningen
vil bidrage til, at dette styrkes i kommunerne.

Et tættere og mere fokuseret samarbejde med
branchens aktører
Arkitektforeningen skal være bedre til at danne alliancer, så vi sikrer en stærkere stemme i et bredere forum.
Det er derfor vigtigt, at arkitektfagligheden og viden om
arkitekturens kvaliteter spredes ud til flere aktører, og
ikke kun deles i, af arkitekter, allerede kendte kredse.
Det kræver nye netværk og stærkere alliancer omkring
Arkitektforeningen, herunder et fokus på hvordan man
udvikler og understøtter udbud af arkitektfaglige discipliner, som for eksempel gode konkurrencer.
En øget medlemstilfredshed gennem det faglige
fællesskab
Øget medlemstilfredshed er den væsentligste vej til at
løfte medlemsbasen. Vi skal søge nye veje til at højne
medlemsengagementet i foreningens faglige aktiviteter,
styrke interne netværk og værdiskabende erfaringsudveksling. Vi skal bringe medlemmernes egne kompetencer bedre i spil og understøtte det frivillige og lokale
engagement på tværs af lokalafdelingerne.
En styrkelse af den arkitektfaglige profil og de faglige
kompetencer
Arkitektfagligheden skal præciseres og styrkes, og derigennem styrke MAA-titlen. Det handler om arkitekturens kvaliteter fra forskning til realisering, herunder
italesættelse af skønheden som centralt begreb. Arkitektforeningen skal holde fokus på arkitektuddannelserne
samt den livslange læring, og der skal arbejdes for en
anerkendt certificering, som er gældende i hele EU.

En større værdsættelse af og anerkendelse af medlemmernes geografiske spredning og de mange måder, hvorpå arkitektfaget praktiseres
Den gode arkitektur udfoldes, når der er stærke arkitektfaglige kompetencer hos alle parter i processen. Vi skal
i højere grad anerkende og aktivt værdsætte de mange
forskellige og vigtige måder, man kan udøve sin arkitektfaglighed på i hele landet

