
Konstituerende møde i
Anerkendelsesudvalget
to 06 oktober 2022, 14:00 - 16:00

Online via Teams

Deltagere

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:
Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Marie Hou, Ole M. Stilling, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, Søren Kirkegaard, Kurt 
Manthey Larsen, John Dalsgaard Sørensen

Afbud:

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Udkast til offentligt mødereferat

1. Konstituering af Anerkendelsesudvalget

Bent Feddersen vil som det længst siddende medlem af Anerkendelsesudvalget lede dette dagsordenspunkt samt det
efterfølgende valg af formand for Anerkendelsesudvalget.

Ingeniørforeningen, IDA har som anerkendelsesorgan udpeget det nye Anerkendelsesudvalg for perioden 1. oktober
2022 - 30. september 2024. Udpegningen er sket efter indstilling således:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

• Niels-Jørgen Aagaard, Institutleder, Civilingeniør, M.IDA, CB81, Ph.d., DTU Byg.

• Aase Hou, Civilingeniør, M.IDA, CB79, Anerkendt statiker

• John Dalsgaard Sørensen, Professor, Ph.D., Aalborg Universitet

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI:

• Bent Feddersen, Chief Advisor, Civilingeniør, M.IDA, CB82, Ph.D., Rambøll Danmark A/S

FRI´s andet medlem Martin Hoff Ludvigsen, Afdelingschef, Civilingeniør, M.IDA, CB05, Sweco Danmark A/S er udpeget
for perioden 2021-2025

Kommunernes Landsforening:

• Kurt Manthey Larsen, fagkoordinator (Teknisk byggesagsbehandling) civilingeniør, M.IDA, CB03,
Københavns Kommune

KL´s andet medlem Søren Kirkegaard, konstruktionsingeniør, KB14, Herning Kommune er udpeget for perioden 2019-
2023.

Dansk Byggeri:

• Ole Meinicke Stilling, Afdelingschef, Teknikumingeniør M.IDA, TB88, CASA A/S, Søborg.

Foreningen af Anerkendte Statikere:

• Finn O. Sørensen, Civilingeniør, M.IDA, CB80, Anerkendt statiker, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S.

I forbindelse med tiltrædelse i Anerkendelsesudvalget skal der underskrives en erklæring for medlemmer af
Anerkendelsesudvalget, jf. Bilag 1A til statikerhåndbogen.

Som anført i procedure 1.2 i statikerhåndbogen skal Anerkendelsesudvalget på førstkommende møde efter
formandsafgang konstituere sig med formand, næstformand og kasserer. De vælges af og blandt
Anerkendelsesudvalgets medlemmer for en 2-årig periode. De vælges ved simpelt flertal.

Det indstilles, at Anerkendelsesudvalget vælger formand, næstformand og kasserer.
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REFERAT:

Niels-Jørgen Aagaard bød de nye medlemmer af udvalget velkommen, og de præsenterede sig.

Anerkendelsesudvalget valgte Niels-Jørgen Aagaard som formand, Bent Feddersen som næstformand og Aase Hou
som kasserer for en 2-årig periode.  

Sekretariatet sikrer, at John Dalsgaard Sørensen og Kurt Manthey Larsen får underskrevet erklæring for medlemmer af
Anerkendelsesudvalget, bilag 1A.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden indstilles til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen med en bemærkning om, at Aase Hou ikke længere er anerkendt
statiker, men pensionist, at Martin Hoff Ludvigsens ansættelsessted er MOE A/S samt at Niels-Jørgen Aagaard nu er
lektor på DTU Construct.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

3.1. Godkendelse af internt referat

Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 14. juni 2022 er blevet udsendt den 20. juni 2022 med indsigelsesfrist
den 27. juni 2022. Der er ikke modtaget indsigelser til referatet. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.

 03_1 AU referat 140622.pdf

3.2. Godkendelse af offentligt referat

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs punkt 1.4.4 skal mødereferater godkendes på næstkommende møde i
Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 14.
juni 2022 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse.

 03_2 AU udkast til offentligt referat 140622.pdf

4. Valg af faglig sekretær og eksterne sagsbehandlere

Som anført i statikerhåndbogens afsnit 1.3.3 udpeger udvalget eksterne sagsbehandlere - dvs. faglig sekretær og
projektgranskere - for en 4-årig periode. Anerkendelsesudvalgets formand indgår aftale med de udpegede eksterne
sagsbehandlere.

Anerkendelsesudvalget har pt følgende eksterne sagsbehandlere:

Faglig sekretær:

• Vacant

Jf. mail af 12. September 2022 er Per Kjærbye desværre afgået ved døden og der skal derfor vælges ny faglig sekretær
for Anerkendelsesudvalget (vedlagt).

Projektgranskere:

• Frode Vedsø, Rambøll A/S

• Gert Chr. Klavsen,  Orbicon A/S

• Carsten Munk Plum, ES-Consult A/S

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om udpegning af ny faglig sekretær og projektgranskere.

REFERAT:
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Da der ikke er nogle medlemmer af Anerkendelsesudvalget, der har mulighed for at påtage sig hvervet som faglig
sekretær, besluttede Anerkendelsesudvalget, at Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen skal igangsætte en proces
for at finde en ny faglige sekretær til Anerkendelsesudvalget. Anerkendelsesudvalget gav mandat til, at Niels-Jørgen
Aagaard kan indgå en aftale med en ny faglig sekretær uden yderligere godkendelse i Anerkendelsesudvalget.

Da der fortsat forventes færre sager, hvor projektgranskerne skal inddrages, vil det være tilstrækkeligt med to
projektgranskere. Anerkendelsesudvalget besluttede, at Frode Vedsø, Gert Chr. Klavsen og Carsten Munk Plum skal
spørges, om hvorvidt de ønsker at fortsætte som projektgranskere eller ej.

Sekretariatet har efterfølgende undersøgt om, hvorvidt Frode Vedsø fortsat er tilknyttet som projektgransker. Det er han
ikke længere. Det er derfor Gert Chr. Klavsen og Carsten Munk Plum der skal kontaktes i forhold til, om de fortsat
ønsker at virke som projektgranskere for Anerkendelsesudvalget.

5. Meddelelser

5.1. Henvendelse vedrørende kontrol af udførelse

Formanden for Anerkendelsesudvalget har den 22. august modtaget en henvendelse fra en anerkendt statiker
vedrørende kontrol af udførelse (vedlagt)

Formandskabet har drøftet henvendelsen og sendt vedhæftede svar den 1. september 2022.

Niels-Jørgen Aagaard giver en kort orientering på mødet.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 05_1 Uafhængig eller egenkontrol i B3 Statisk tilsynsrapport.pdf
 05_2 Svar fra formandsskabet.pdf

5.2. Presseinteresse for afslag på ansøgning om fornyelse

Formanden for Anerkendelsesudvalget har modtaget forespørgsel fra pressen på afslag på ansøgning om fornyelse af
anerkendelse.

Niels-Jørgen Aagaard giver en kort orientering på mødet.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

6. Økonomi
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6.1. Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. juni 2022

Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen vedlægges. Halvårsregnskab 2022 for
statikeranerkendelsesordningen udviser et overskud for perioden på 433 tkr., hvilket er 154 tkr. højere end budgetteret.

Kontingentindtægterne er for nuværende 98 tkr. højere end de budgetterede 450 tkr.  Ved rapportering for 1. kvartal
2022 var kontingentindtægterne 60 kr. højere end budgetteret.
I 2022 er der budgetteret kontingentindtægter svarende til 45 anerkendte statikere. Der er indtægter for 55 anerkendte
statikere og det kan oplyses at der ikke er kendskab til nogle udmeldelser.

Samlet set for driftsaktiviteter er forbruget for 1. halvår 2022 7 tkr. lavere end de budgetterede 160 tkr. Dette henføres
primært til et mindre forbrug vedrørende bestyrelsesmøder. 
Udgifter til administrationsbidrag følger budgettet.

Der er budgetteret med 7 fornyelser i 2022. Der er, for 1. halvår 2022, indtægter for 6 fornyelser og der forventes
faktureret yderligere 1 fornyelse inden årets udgang, hvilket for året vil give en merindtægt på 10 tkr. Udgifter til
fornyelser viser i perioden et mindre forbrug på 49 tkr. i forhold til budgetteret. 
Som tidligere nævnt pågår processen omkring den udvidede vurdering 2021 stadig – sidste udgifter forventes udbetalt i
september 2022. Vi har endnu ikke modtaget den ansøgning, der er udtrukket til udvidet vurdering i 2022. Derfor
forventes udgifterne på 45 tkr. hertil først at falde i 2023. Dette skyldes at honorar først udbetales, når behandling af
fornyelsen er afsluttet. Forbruget for året forventes derfor at være væsentligt lavere end budgetteret.

Posterne for klager og andre aktiviteter følger samlet set budgettet for året.

Forecast for året 2022
Der er budgetteret med et underskud i 2022 på 33 tkr. For nuværende forecastes et overskud på 193 tkr. Forskellen på
226 tkr. henføres til følgende
- Merindtægt på kontingent på 98 tkr.
- Mindreforbrug på bestyrelsesmøder og bestyrelseshonorar på 85 tkr.
- Mindreforbrug på 40 tkr. vedr. fornyelser
- Mindreforbrug samlet vedr. klager og andre aktiviteter på 3 tkr.

Indstilling: Til godkendelse

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen om halvårsregnskabet til efterretning.

 06_1 Statikerudvalget regnskab 30-06-2022.pdf

6.2. Forslag til budget 2023

Forslag til budget 2023 er vedlagt. Der budgetteres på kontingentdelen, svarende til 45 anerkendte statikere i 2023. Der
var 55 anerkendte statikere i 2022.

Der budgetteres med, at der afholdes 4 fysiske møder i bestyrelsen.

Antallet af fornyelser sættes til 3 fornyelser, samt gennemførsel af den udvidede vurdering for 2022.

Der budgetteres med, at der ikke er nogle igangværende klagesager i 2023.

Anerkendelsesordningen op arbejder til stadighed en større kapital, ligesom udvalgets aktiviteter er for nedadgående.
Det ønskes derfor drøftet, om tiden er kommet til en nedsættelse af kontingentet for anerkendte statikere.

Indstilling: Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af indstilling til IDA om budget for 2023.

REFERAT:

På vegne af kasserer Aase Hou var der eftersendt et bilag med nyt udkast til budget 2023.

Anerkendelsesudvalget besluttede følgende ændringer til det fremsendte budgetudkast 2023:

Antallet af anerkendte statikere nedsættes til 40 anerkendte statikere. 
Bestyrelseshonorar sættes uændret til 150.000 kr.
Antallet af fornyelser sættes til 4 fornyelser i 2023 + en udvidet vurdering for 2022, der ikke forventes færdigbehandlet i
2022 (45.000 kr.)
Diverse andre sager justeres til 10.000 kr.

Anerkendelsesudvalget besluttede også, at man fremadrettet hvert år skal forholde sig til, om kontingentet skal justeres
i forhold til antallet af anerkendte statikere i ordningen og arbejdsmængden. For 2023 besluttede
Anerkendelsesudvalget, at kontingentet skal fortsætte uændret.

Med ovenstående bemærkninger godkendte Anerkendelsesudvalget budget 2023, som herefter sendes til IDAs
Forretningsudvalg til endelig godkendelse.

 06_2 Statikerudvalget - budget 2023.pdf
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7. Sager til behandling

7.1. Spørgeskema til samtlige anerkendte statikere

Som aftalt på sidste møde i Anerkendelsesudvalget, har administrationen udsendt en mail til samtlige anerkendte
statikere og bedt dem svare på nedenstående spørgsmål.

1. Hvor mange igangværende sager virker du på som anerkendt statiker?

2. Hvornår forventer du at din sidste sag som anerkendt statiker afsluttes?

Der er pr. d.d. modtaget 34 besvarelser. Der er vedlagt en samlet oversigt over tilbagemeldingerne.

Indstilling: Til drøftelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog tilbagemeldingerne til efterretningen. Det har været meget brugbart med denne status fra de
anerkendte statikere.

 07_1 Besvarelser vedr antal sager.pdf

8. Fornyelser

8.1. Sagsnr. 2022-003

REFERAT:
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

 

9. Mødeplan

Der er planlagt følgende møder i efteråret 2022:

Onsdag den 7. december kl. 15.00-17.00 med efterfølgende julemiddag.

Det indstilles, at Anerkendelsesudvalget fastlægger møder for foråret 2023.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget besluttede følgende møder i foråret 2023:

29. marts kl. 14.00-17.00 – mødet afvikles online
15. juni kl. 12.00-15.00 – fysisk møde i IDA, hvor der startes med frokost

Til årets julefrokost er der booket bord på Restaurant Amalie, Amaliegade 11.

10. Eventuelt

REFERAT:

Niels-Jørgen Aagaard orienterede kort om status på certificeringsordningen. Der er på nuværende tidspunkt i alt ca.
230-240 certificerede statikere. Antallet af nye ansøgninger er svagt faldende og man forventer, at antallet vil stagnere
omkring godt og vel 300 certificerede statikere. Kvaliteten af ansøgningsmaterialet er steget markant, hvilket er et
udtryk for kvalitetsforbedring, som man netop gerne ville opnå, ved at indfører certificeringsordningen.
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Kurt orienterede om, at han desværre er forhindret i at deltage i mødet den 7. december på grund af ferie.
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