
Statikeranerkendelsesudvalget
ma 27 september 2021, 12:00 - 17:00

Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Deltagere

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:

Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Marie Hou, Ole Meinike Stilling, Finn O. Sørensen, Henni Thomsen Sørensen, Martin Hoff
Ludvigsen, Søren Kirkegaard, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Afbud:

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden indstilles til godkendelse.

REFERAT

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referater fra sidste møde

2.1. Godkendelse af interne referater

Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 10. juni 2021 er blevet udsendt den 14. juni 2021 med indsigelsesfrist
den 21. juni 2021. Der er ikke modtaget indsigelser til referatet. Referater fra de ekstraordinære møder i
Anerkendelsesudvalget den 28. juni 2021 og 23. august 2021 er blevet udsendt henholdsvis den 12. august 2021 med
indsigelsesfrist den 19. august 2021 og den 27. august 2021 med indsigelsesfrist til den 3. september 2021. Der er ikke
modtaget indsigelser til referaterne. Referaterne er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne.

 AU referat 100621.pdf
 AU referat 230821.pdf
 AU referat 280621.pdf

2.2. Godkendelse af offentlige referater

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs punkt 1.4.4 skal mødereferater godkendes på næstkommende møde i
Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referaterne fra Anerkendelsesudvalgets møder den
10. juni, 28. juni og 23. august er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referaterne er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

REFERAT

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne med henblik på offentliggørelse.
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 Udkast offentlig referat AU 100621.pdf
 Udkast offentligt referat AU 230821.pdf
 Udkast offentligt referat AU 280621.pdf

3. Meddelelser

3.1. Høring over udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for
dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Som opfølgning på mødet i Anerkendelsesudvalget den 10. juni 2021 orienteres om brev til Foreningen af Rådgivende
ingeniører (FRI) af 28. april 2021, som beklageligt ikke var udsendt med dagsordenen til mødet den 10. juni 2021.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 Brev FRI 280421.pdf

3.2. Ankesag 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.3. Martin Hoff Ludvigsens udpegningsperiode udløber
Martin Hoff Ludvigsens udpegningsperiode udløber den 30. november 2021. Sekretariatet har orienteret FRI og bedt 
dem om, at (gen)indstille et medlem til udvalget for en ny 4-årig periode.
Indstilling: Til orientering.
REFERAT
Martin har meddelt FRI, at han gerne genopstiller. Administrationen afventer indstillingen fra FRI.
Anerkendelsesudvalget ønsker, at administrationen sender en rykker til styrelsen for deres manglende indstilling af 
medlem til udvalget til erstatning for Jeppe Jönsson, der udgik af udvalget i sommeren 2020.

4. Økonomi
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4.1. Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen.

Halvårsregnskab 2021 for statikeranerkendelsesordningen udviser et overskud for perioden på 342 tkr., hvilket er 194
tkr. højere end budgetteret. 

Kontingentindtægterne er 140 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr.  Ved rapportering for 1. kvartal 2021 var
kontingentindtægterne 150 kr. højere end budgetteret. Siden da er der sket par krediteringer og nye
kontingentopkrævninger og pr. august måned 2021 er indtægterne igen 150 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr.

Der er for nuværende kendskab til 2 statikere, der ophører, når deres anerkendelse udløber i november måned. Dette
vil først have en økonomisk påvirkning i 2022.

Samlet set for driftsaktiviteter er forbruget for 1. halvår 37 tkr. lavere end de budgetterede 219 tkr. Dette henføres til et
mindre forbrug på 20 tkr. til bestyrelseshonorar og et mindre forbrug på 17 tkr. til bestyrelsesmøder. Som nævnt ved
tidligere rapporteringer, er forbruget til begge poster historisk lavere end budgetteret.  For året forventes derfor et
samlet mindre forbrug på 62 tkr.
Udgifter til administrationsbidrag følger budgettet.

Der er budgetteret med 4 fornyelser i 2021. Der er, for 1. halvår 2021, indtægter for 3 fornyelser og der forventes
faktureret yderligere 2 fornyelser i indeværende år, hvilket for året vil give en merindtægt på 10 tkr. Udgifterne til
fornyelser viser i perioden et mindre forbrug på 20 tkr. i forhold til budgetteret, men forventes efterfølgende af følge
årets budget. 
Der skal gennemføres en udvidet vurdering i forbindelse med en af fornyelserne. Ansøgningen fra den udvalgte statiker
er endnu ikke modtaget. Det forventes derfor at udgiften falder i 2022, da honorar først udbetales, når behandlingen af
fornyelsen er afsluttet.

Den igangværende klagesag er netop afsluttet og vil blive endeligt afregnet i 3. kvartal 2021. 
For 1. halvår er der registreret en indtægt på 25 tkr.  samt et forbrug på tilsvarende beløb. Der er kun budgetteret med
et forbrug på 23 tkr. for perioden, så derfor fremgår en merindtægt på tilsvarende beløb for perioden. Samlet for året
forventes et forbrug på 60 tkr. til honorarer. Forbruget, modregnet indtægten for klagen, giver samlet 35 kr., som er 11
tkr. bedre end budgetteret.  

På posten for andre aktiviteter er der samlet set et merforbrug for perioden på 26 tkr. Dette kan henføres til et
merforbrug på løbende andre ekspeditioner på 3 tkr., samt et merforbrug for perioden på 23 tkr. på diverse andre
arbejdsopgaver.
Under diverse andre arbejdsopgaver hører udgifter til anmeldelser under. Der har indtil videre i år været udgifter hertil.
Samlet for året på posten for andre aktiviteter, forecastes et merforbrug på 34 tkr., som primært henføres til anmeldelser.

Forecast for året 2021
Der er budgetteret med et underskud i 2021 på 119 tkr. For nuværende forecastes et overskud på 80 tkr. Forskellen på
199 tkr. henføres til følgende
- Merindtægt på kontingent på 150 tkr.
- Mindreforbrug på bestyrelsesmøder og bestyrelseshonorar på 62 tkr.

- Merindtægt på 10 tkr. vedr. fornyelser
- Mindreforbrug samlet vedr. klagesagen 11 tkr.
- Ikke budgetteret udgift vedr. ansøgninger samt merforbrug på posten andreaktiviteter 34 tkr.

Indstilling: Til godkendelse

REFERAT

Anerkendelsesudvalget tog halvårsregnskabet til efterretning.

 4a_1 Statikerudvalget 30-06-2021.pdf

4.2. Forslag til budget 2022

Forslag til budget 2022 eftersendes. Anerkendelsesudvalget har på møde den 22. oktober 2020 behandlet forslag til
budget for 2021, 2022 og 2023 (vedlagt). Afgangen fra anerkendelsesordningen har ikke været så stor som antaget,
hvorfor der er justeret i forslag til budget 2022.

Der budgetteres på kontingentdelen, svarende til 45 medlemmer (I 2021 har 55 betalt kontingent). Der budgetteres med
7 fornyelser i 2022. (13 står til fornyelse), 3 møder i Anerkendelsesudvalget og ingen udvidet vurdering.
Administrationsbidraget til IDA bibeholdes på niveau med det der er betalt i 2021, nemlig 220.000 kr.

Indstilling: Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af indstilling til IDA om budget for 2022. Derudover indstilles det
også, at der efter mødet udarbejdes et nyt udkast til budget for 2022-2024 med udgangspunkt i budget 2022.

REFERAT

Anerkendelsesudvalget behandlede det foreslåede budget 2022 og havde følgende bemærkninger:

Kontingentindtægt fastholdes på de foreslåede 45 personer.
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Bestyrelseshonorar sættes til 150.000 kr.

Bestyrelsesmøder ændres til 4 møder á 10.000 kr.

Administrationsbidrag fastsættes til samme niveau som 2021

Udgifter ifm fornyelser hæves til 120.000 kr.

Øvrige udgifter følger udkast til budget 2022.

Aase Hou udarbejder nyt forslag til budget for 2022 samt prognose for 2023-2024, som behandles på
Anerkendelsesudvalgets næste ordinære møde.

Med ovenstående bemærkninger godkendt Anerkendelsesudvalget budget 2022, som herefter sendes til IDAs
Forretningsudvalg til endelig godkendelse.

 4b_1 Statikerdvalget - budget 2022.pdf
 4b_2 STA budgetoplæg.pdf

5. Sager til behandling
På seneste ekstraordinære møde i Anerkendelsesudvalget drøftede udvalget, om der skal sendes en skrivelse til
samtlige anerkendte statikere, med indskærpelse af vigtigheden af, at man sørger for at indplacere byggerier i de
korrekte konsekvensklasser.

Indstilling: Til drøftelse.

REFERAT

Anerkendelsesudvalget drøftede behovet for at udsende en skrivelse til samtlige anerkendte statikere med en
indskærpelse af vigtigheden af, at man sørger for at indplacere byggerier i de korrekte konsekvensklasser. Da det efter
31. december 2021 ikke længere er muligt at starte nye projekter med anerkendte statikere på overgangsordningen for
certificerede statikere, fandt Anerkendelsesudvalget, at der ikke er grundlag for at indskærpe disse forhold, og
besluttede at undlade at udsende den påtænkte skrivelse.

6. Fornyelser

6.1. sagsnr. 2021-003

REFERAT
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

7. Mødeplan
Der er planlagt følgende møder i efteråret 2021:

Torsdag den 9. december kl. 14.00-17.30 med efterfølgende julemiddag

Det indstilles, at Anerkendelsesudvalget fastlægger møder for foråret 2022.

REFERAT
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Anerkendelsesudvalget besluttede følgende møder i foråret 2022:

Torsdag den 3. marts kl. 12.00-16.00
Tirsdag den 14. juni kl. 12.00-16.00

I forhold til årets julefrokost undersøger sekretariatet mulighederne. Kroghs Fiskerestaurant og Restaurant Amalie blev
foreslået.

8. Eventuelt
REFERAT

Anerkendelsesudvalget havde en kort drøftelse af sagen vedrørende Njalstårn.

5/6



6/6


