
 

 

   

 

 

 

 

   

 

  

Referat af møde i anerkendelsesudvalget   

 

Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 

 

Til stede Henrik Mørup (formand) (HM), Jozsef Fodor (kasserer) (JF), Aase Hou (AaH),  

 Kaj Lorenzen (KLo), Kjeld Thomsen (KT), Jeppe Jönsson (JJ), Per Johansen (PJ),  

 Bent Feddersen (BF) og Per Kjærbye (faglig sekretær) (PK). 

 

Afbud Niels-Jørgen Aagaard (næstformand) (NJA).   

 

Administration  Jonna E. Menne (udvalgssekretær) (JM). 
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Referat 

 

  1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet, at følgende dagsordens-

punkter udgår: 5: Evaluering af anerkendelsesordningen, 9.1: Revision af 

Håndbogen og 9.3: Pixi-folder på grund af afbud fra NJA. Nyt pkt. 7a: Anmel-

delse af anerkendt statiker blev tilføjet dagsordenen.  

 

2. Godkendelse af referater fra sidste møde 

 

2.1.  Godkendelse af internt referat 

Referat fra anerkendelsesudvalgets møde 16. december 2013 blev udsendt 

på mail torsdag 19. december med indsigelsesfrist til fredag 27. december 

2013.  Der forelå ingen 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 16. december 2013 var udarbej-

det med henblik på offentliggørelse. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Information til anerkendte statikere om momsregistrering af statikerordnin-

gens aktiviteter med virkning fra 1. januar 2014 blev udsendt i januar samtidig 

med kontingentopkrævningen for året 2014 den 8. januar 2014. 

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

 

4. Meddelelser 

Administrationen har udsendt breve den 7. henholdsvis 11. februar til de or-

ganer, som skal indstille repræsentanter til udpegning til det nye anerkendel-

sesudvalg, som træder i funktion 1. oktober 2014. Svarfristen til IDA, som står 

for den endelige udpegning, er sat til 14. marts 2014.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Evaluering af anerkendelsesordningen 

 Punktet blev udsat til behandling på mødet 29. april 2014. 
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  6. Økonomi 

 6.1   Statikerordningens årsregnskab 2013 

JF gennemgik statikerordningens årsregnskab 2013, som udviser et resul-

tat (underskud) på -64.628 kr., hvilket er 85.628 kr. lavere end det budget-

terede overskud på 21.000 kr. Dermed udgør statikerordningens formue 

pr. 1. januar 2014 på 653.730 kr. Ifølge statikerhåndbogens bestemmelser 

tilstræbes en formue, der mindst svarer til den årlige omsætning. Formu-

en er ca. 20 % lavere end omsætningen, men bestyrelsen er på møde den 8. 

oktober 2013 – i forbindelse med godkendelse af forecast 2013 og budget 

2014 – orienteret herom, og besluttede at lade satser for indtægter være 

uændrede i 2014. I 2013 har de samlede udgifter været på 882.628 kr., 

mens der for 2014 budgetteres med udgifter på 895.000 kr.  

  

Den store budgetafvigelse skyldes flere forhold, de væsentligste nævnes 

her. Der var budgetteret med indtægt fra 4 ansøgninger, men der er kun 

kommet indtægter vedrørende 2 ansøgninger. Samtidig blev der i 2012 

indtægtsført vedrørende 2 ansøgninger, hvor udgifterne alle er kommet i 

2013 (periodeforskydning), dette er årsagen til at realiserede omkostnin-

ger til ansøgninger rammer budgettet. Der har yderligere været merfor-

brug vedrørende diverse andre arbejdsopgaver, primært grundet ikke 

budgetteret udgift til SBI-anvisning 223. De negative afvigelser modsvares 

i nogen grad af merindtægter på 50.000 kr. vedrørende fornyelser. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte årsregnskabet for 2013. 

 

Økonomi 2014 

Kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2014 ligger p.t. på 504.000 kr. 

Kontingentindtægterne vil således – alt andet lige - blive højere end bud-

gettet på 475.000 kr. i 2014. 

 

I henhold til tidligere udmelding fra administrationen og IDAs eksterne 

revisor, KPMG, overgik statikerordningen fra og med 1. januar til at være 

fuldt momspligtig – både vedrørende indtægter og udgifter. Dette vil for-

venteligt ikke medføre konsekvenser på indtægtssiden, mens der må for-

ventes lavere realiserede omkostninger end budgetteret, idet moms af 

momsbelagte omkostninger/fakturaer kan fratrækkes. For en god ordens 

skyld kan oplyses, at moms af momsbelagte omkostninger i 2013 udgjorde 

i størrelsesordenen 40.000 kr. 

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Nye projekter til beslutning 

 Ingen nye projekter til behandling.  
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7.a Sagsnr. 2014-009 

  Der var modtaget en anmeldelse af en anerkendt statiker. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at rette henvendelse til den anerkendte statiker 

for en skriftlig udtalelse og fremsendelse af relevant materiale. Anerkendelsesud-

valget behandler anmeldelsen på førstkommende møde, når der foreligger tilbage-

melding. 

 

 

8. Fornyelser 

8.1 Sagsnr. 2013-027 

  Anerkendelsesudvalget besluttede administrativt at forlænge anerkendelsen fra 

 udløb 15. april 2014 til udløb 15. juli 2014.  

 

8.2 Sagsnr. 2013-023 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

 8.3 Sagsnr. 2013-026  

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt idet der - som hjælp til fremtidigt 

virke - henvises til statikerordningens Håndbog, procedure 5: Anerkendte statike-

res virke, som retningslinjer for arbejdet som anerkendt statiker, herunder para-

digme for statikererklæring, jf. Håndbogens Bilag 5C: Eksempel på statikererklæ-

ring ved anerkendt statikers virke som projekterende og Bilag 5D: Eksempel på 

statikererklæring ved anerkendt statikers virke som kontrollant.  

 

 8.4 Sagsnr. 2013-030 

             Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.5   Sagsnr. 2013-031 

             Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.6   Sagsnr. 2013-029 

             Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.7   Sagsnr. 2014-003 

             Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

9. Sager til behandling 

9.1  Revision af Håndbogen 

  Punktet blev udsat til behandling på mødet 29. april 2014. 

 

 9.2  Faglig sekretær – konsulentaftale  

Konsulentaftale med faglig sekretær for perioden 1. april -30. september 

2014 var tidligere udsendt til anerkendelsesudvalgets godkendelse.  

 

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

underskrevet på mødet af HM og PK. Sekretariatet sender den underskrevne afta-

le til NJA for underskrift.  

 

Anerkendelsesudvalget drøftede et udkast til konsulentaftale for perioden 

1. oktober 2014 – 30. september 2016 med henblik på eventuel indstilling 

til nyt anerkendelsesudvalg.  
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Anerkendelsesudvalget besluttede at indstille udkast til konsulentaftalen, som den 

forelå, til videre drøftelse i det nye anerkendelsesudvalg. 

 

 9.3 Pixi-folder  

  Punktet blev udsat til behandling på mødet 29. april 2014. 

 

 9.4 Ændring af anerkendelsesdirektivet 

Der er sket en ændring af EU-direktiv 2013/55/EU om anerkendelse af er-

hvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet). Direktivet skal 

være implementeret senest 18. januar 2016. En tværministeriel arbejds-

gruppe er nedsat med henblik på koordination af gennemførelsen af an-

erkendelsesdirektivet samt gennemførelse af transparensinitiativet, jf. di-

rektivets artikel 59. Anerkendte statikere hører ind under Erhvervs- og 

Vækstministeriet. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Ud-

dannelser har meddelt, at både IDA og Energistyrelsen er registreret som 

kompetent myndighed fsva. erhverv ”anerkendte statiker”. Klima-, Ener-

gi- og Bygningsministeriet, Energistyrelsen er imidlertid den overordne-

de, ansvarlige offentlige myndighed, der har ansvar for lovgivningen, der 

regulerer adgang til udøvelse af erhvervet. Da transparensøvelsen i høj 

grad handler om undersøgelsen af berigtigelse til- og retligt grundlag 

samt visse bestemte hensyn bag lovreguleringen af erhvervet, er det be-

sluttet, at Energistyrelsen allerede fra starten står for indrapportering af 

oplysninger om anerkendelsesordningen. Dette også fordi, ”øvelsen” i en 

senere fase vil kræve Energistyrelsens direkte indsats.  

   

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Mødeplan 

Anerkendelsesudvalget noterede, at der forelå følgende mødeplan: 

 Ekstraordinært udvalgsmøde tirsdag 29. april 2014, 12.00-16.00. 

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

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

 

11. Eventuelt 

PK præsenterede et konkret projekt, som eventuelt ville kunne danne grundlag 

for en ansøgning om anerkendelse.  

 

Anerkendelsesudvalget kunne ud fra præsentationen ikke umiddelbart vurde-

re, hvorvidt projektet var egnet som grundlag for en ansøgning om anerken-

delse.  

 

Anerkendelsesudvalget foreslog, at PK indhentede oplysninger fra projektets parter for 

endelig afklaring af den potentielle ansøgers rolle og ansvar i projektet for så vidt angår 

selve projektudarbejdelsen og den statiske konstruktions- og projektdokumentation, 

herunder alle tilknyttede bilag. 


