
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

  

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget   

 

Tirsdag 29. april 2014, kl. 12.00-17.30. 

 

Til stede Henrik Mørup (formand) (HM), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand) (NJA),  

 Jozsef Fodor (kasserer) (JF), Aase Hou (AaH), Kaj Lorenzen (KLo),  

  Jeppe Jönsson (JJ), Per Johansen (PJ), Bent Feddersen (BF) og Per Kjærbye (PK). 

  

Afbud: Kjeld Thomsen (KT). 

 

Administration  Jens Andersen (JA) og Jonna E. Menne (JM). 

  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referater fra sidste møde 

3. Opfølgning på sidste møde 

4. Meddelelser 

5. Evaluering af anerkendelsesordningen 

6. Nye projekter til beslutning 

7. Anmeldelse 

8. Fornyelser 

9. Øvrige sager til behandling:  

9.1. Revision af Håndbogen 

9.2. Pixi-folder 

10. Mødeplan 

11. Eventuelt 

  

Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 

DK-1780 København V 

+45 33 18 48 48 

 

ida@ida.dk 

ida.dk 
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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at behandle dagsordenens 

pkt. 8.1 og 8.2 sidst på dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referater fra sidste møde 

 

2.1.  Godkendelse af internt referat 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 20. marts 2014 blev udsendt på 

mail 24. marts med indsigelsesfrist til 28. marts 2014.  Der blev ikke mod-

taget indsigelser til referatet.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 

 

2.2.  Godkendelse af offentligt referat 

Ifølge statikerhåndbogens pkt. 1.4.4 skal mødereferater godkendes på 

næstkommende udvalgsmøde og derefter offentliggøres på hjemmesiden. 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 20. marts 2014 var udarbejdet 

med henblik på offentliggørelse. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Konsulentaftale med faglig sekretær PK for perioden 1. april – 30. september 

2014 foreligger nu underskrevet af alle interessenter, d.v.s. formand, næstfor-

mand og faglig sekretær – efter forudgående godkendelse i anerkendelsesud-

valget.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Meddelelser 

Revision af SBi-anvisning 223  

NJA gav en status på revisionen af SBi-anvisning 223. Arbejdet er godt i gang 

med afholdelse af regelmæssige møder.  Input modtages fortsat fra anerkendte 

statikere, hvilket er positivt, om end det bliver vanskeligt at imødekomme alle 

ønsker. KL er desværre ikke vendt tilbage med input til revisionen. Inden ud-

sendelse af revideret SBi-anvisning i officiel høring foreslog NJA, at Anerken-

delsesudvalget får lejlighed til at kommentere på de principielle og menings-

bærende forhold i den reviderede anvisning forud for klargøring af anvisnin-

gen til offentlig høring. 

 

BF fandt, at der i den forbindelse også var behov for en drøftelse af grænsefla-

derne mellem anerkendelsesordningen og SBI-anvisning 223, bl.a. i forhold til 

den forudgående kontrol og efterfølgende 3. parts kontrol, hvor der er forskel-

lig opfattelse af, hvorledes sidstnævnte skal gennemføres for at sikre, at de an-

erkendte statikere i deres virke lever op til deres professionelle ansvar   
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Anerkendelsesudvalget besluttede senest på september-mødet at drøfte udkast til revi-

deret SBi-anvisning 223, herunder grænsefladerne til anerkendelsesordningen, fx 3. 

partskontrol, håndtering af leverandørberegninger og professionelt ansvar.  

 

Nyt EU-anerkendelsesdirektiv 

Den 1. april modtog sekretariatet den danske og den engelske udgave af kon-

solideret EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifi-

kationer (anerkendelsesdirektivet) fra Uddannelses- og Forskningsministeriet 

v/ Styrelsen for Videregående Uddannelser.  

 

Den 4. april 2014 modtog sekretariatet materiale til besvarelse fra Klima-, 

Energi- og Bygningsministeriet v/Energistyrelsen.  Materialet bidrager til den 

næste fase i EU-transparensøvelse, jf. artikel 59 i det reviderede EU direktiv 

2005/36/EF (anerkendelsesdirektivet), som omhandler diskriminationsforbud 

samt nødvendighed og proportionalitetsprincippet i reglerne om adgang til 

udøvelse af lovregulerede erhverv. Bidraget vil indgå i en komparativ analyse 

af lovreguleringen af erhverv på EU-plan med henblik på modernisering, for-

enkling og lettelse af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i EU-

medlemsstater. Anerkendelsesudvalgets bidrag til besvarelse blev sendt til 

Energistyrelsen 25. april 2014. 

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Punktet ”Registrering af svigt” behandles på mødet 17. juni 2014.  

 

5. Evaluering af anerkendelsesordningen 

Evaluering af statikerordningen er beskrevet i Håndbogens procedure 1.7. Det 

er IDAs hovedbestyrelses ansvar, efter indstilling fra Anerkendelsesudvalget, 

at iværksætte, gennemføre og rapportere evalueringen. Evalueringen blev 

gennemført den 21.- 22. januar 2014 ved Bureau Veritas.  

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik ”Evaluering af statikerordningen under 

Ingeniørforeningen i Danmark, 19-02-2014 8293178 RKN” med ”Bilag 1” samt 

udkast til handlingsplan.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede: 

 at arbejde videre med flere forhold, jf. opdateret handlingsplan. 

 at sekretariatet sender evalueringsrapport og revideret handlingsplan til IDAs 

Forretningsudvalg. 

 

6. Nye projekter til beslutning 

 Ingen nye projekter til behandling.  
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7. Anmeldelse 

7.1 Sagsnr. 2014-009 – Anmeldelse 

Anerkendelsesudvalget besluttede at nedsætte et bedømmelsesudvalg i henhold 

til Håndbogens procedure 4.6. til behandling af anmeldelsen bestående af: 

 Niels-Jørgen Aagaard, formand 

 Kjeld Thomsen, udvalgsmedlem 

 Carsten Plum, ekstern sagsbehandler 

 

 

8. Fornyelser 

8.1 Sagsnr. 2013-027 

  Fornyelse af statikeranerkendelse blev ikke godkendt.  

 

8.2   Sagsnr. 2014-001 

             Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

9. Sager til behandling 

 9.1  Revision af Håndbogen 

Anerkendelsesudvalget har besluttet at udsende en revideret håndbog i 

2014 på baggrund af erfaringer med den nuværende udgave samt anbefa-

lingerne fra evalueringen af statikerordningen.  

 

NJA oplyste, at eventuelle kommentarer eller ønsker fra Anerkendelses-

udvalget til ændringer af bilag 3 eller bilag 4 til Bygningsreglementet i 

forbindelse med revisionen af dette i efteråret 2014 skal til Energistyrelsen 

i september. Punktet behandles på mødet i september. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at nedsætte et udvalg bestående af NJA og BF, 

der - på baggrund af foreliggende oversigt over punkter til revidering - udarbejder 

forslag til formuleringer på de ”svære punkter”, til behandling på juni-mødet 

2014. 

 

 9.2 Pixi-folder  

Punktet blev udsat til mødet 17. juni 2014.. 

 

10. Mødeplan 

Ordinært udvalgsmøde tirsdag 17. juni 2014, kl. 12.00-17.00. 

Ordinært udvalgsmøde tirsdag 9. september 2014, kl. 12.00-17.00.  

 

JJ meldte afbud til mødet 9. september 2014.  

 

Sekretariatet udsender ”doodle” til møde i oktober efter IDAs udpegninger på 

møde 13. maj 2014.  Godkendt referat vil foreligge 27. maj 2014.  
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 11. Eventuelt 

BF oplyste, at Forening af yngre ingeniører i FRI har lavet en undersøgelse om 

anerkendte statikere i branchen. Undersøgelsen, der viser, hvorledes de yngre 

FRI-medlemmer opfatter ordningen, blev omdelt.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at BF gennemgår undersøgelsens resultater på ju-

ni-mødet, bl.a. som input til revisionen af Håndbogen.  

 

BF meddelte endvidere, at han af FRI var pålagt at bede Anerkendelsesudval-

get overveje - endnu en gang - at indføre eksamen frem for brug af projekter 

ved anerkendelse.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at behandle henvendelsen på juni-mødet – gerne på 

baggrund af et motiveret forslag udsendt med dagsordenen.  

 

 

 
 


