
 

 
Referat  

Anerkendelsesordningen for statikere 

Anerkendelsesudvalget 

Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 

Ingeniørhuset, København 
 

 

Anerkendelsesudvalget: 

Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand), Jozsef Fodor (kasserer), Aase Hou, Kaj Lorenzen, Ole Meinicke Stilling, 

Jesper Gath, Bent Feddersen, Jeppe Jönsson og Per Kjærbye.    
 

 

IDAs organisation: 

Jonna E. Menne (udvalgssekretær). 
03-02-2014 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referater fra sidste møde 

3. Meddelelser 

a. Energistyrelsen – undersøgelse af ordningen for anerkendelse af statikere 

4. Økonomi 

5. Sager til behandling: 

a. Udpegning af faglig sekretær og eksterne projektgranskere 

b. Revision af Håndbogen  

– Ændringer af bygningsreglementet 

c. Pixi-folder 

d. Elektronisk dokumenthåndtering 

e. Fornyelse til udvidet vurdering i 2015 

6. Nye projekter til beslutning 

7. Fornyelser 

8. Mødeplan 

9. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referater fra sidste møde  

 

2.a.  Godkendelse af internt referat 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 6. oktober blev udsendt 10. oktober med indsigelsesfrist 

til 20. oktober 2014.  Indsigelser til referatet var markeret i det udsendte referat.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med de foreliggende indsigelser. 

 

2.b.  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 6. oktober 2014 var udarbejdet med henblik på offentliggørelse. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 

 

3. Meddelelser 

 

3.a Energistyrelsen – undersøgelse af ordningen for anerkendelse af statikere 

Henrik Mørup orienterede om henvendelse fra IDAs administrerende direktør Carl Aage Dahl samt 

efterfølgende møde med denne og IDAs formand Frida Frost vedrørende Energistyrelsens 

undersøgelse af ordningen for anerkendelse af statikere. Henrik Mørup oplyste, at IDA gerne vil 

være behjælpelig og bistå Anerkendelsesudvalget i forbindelse med Energistyrelsens undersøgelse, 

der blev iværksat som følge af regeringens vækstpakke 2014 med henblik på at undersøge 

mulighederne for en forenkling af anerkendelsesordningen.  

  

Udkast til rapport fra Energistyrelsens tilknyttede konsulentfirma forelå til ovennævnte møde og 

der var enighed om at arbejde for at fastholde et højt fagligt niveau hos de anerkendte statikere, da 

det øger sikkerhed i byggeriet. Et øget antal anerkendte statikere på bekostning af faglighed vil 

udgøre en forøget risiko for sikkerheden i byggeriet. Der var ligeledes enighed om, at 

Anerkendelsesudvalget skal være indstillet på at være lydhør overfor rapportens anbefalinger, hvor 

disse måtte give mening.  

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik rapporten og noterede indledningsvis, at der ikke noget sted i 

rapporten er forholdt til begrebet kvalitet som forudsætning for opfyldelse af anerkendelses-

ordningens formål. Det var endvidere uklart hvilke udsagn og anbefalinger, der var 

konsulentfirmaets, og hvilke der hidrørte fra interviews med ordningens interessenter.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at faglig sekretær Per Kjærbye på baggrund af rapportgennemgangen laver 

et udkast til skrivelse til Energistyrelsen, som forinden afsendelse sendes til Anerkendelsesudvalget og IDAs 

administrerende direktør samt formand for kommentarer.  

 

4. Økonomi 

4.a Perioderegnskab 1. januar – 31. oktober 2014 

Perioderegnskabet 1. januar – 31. oktober 2014 udviser et underskud for perioden på 13 tkr., 

hvilket er ca. 6 tkr. mere end budgetteret. Kontingentindtægter er uændret fra halvårsregnskabet, 

dvs. fortsat 29 tkr. bedre end budgettet for hele 2014.  

 

Der er faktureret for 1 ansøgning og der er modtaget en forespørgsel om, hvorvidt et projekt er 
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egnet som baggrund for en ansøgning om anerkendelse. Eventuel fakturering forventes dog først 

foretaget i 2015, såfremt projektet godkendes til bedømmelse. Herudover er der ikke kendskab til 

flere ansøgninger i år.  

 

Udgifterne til en klagesag i indeværende regnskabsår betales i år, samlet set honorar på i alt 55 

tkr.  

 

Indtægter fra fornyelser er 13 tkr. mindre end det budgetterede. Der er pr. oktober måned 

faktureret 12 fornyelser, så den samlede indtægt er på 120 tkr. Det forventes, at der inden årets 

udgang kan faktureres 4 fornyelser mere. Derved følger indtægterne for fornyelser det samlede 

indtægtsbudget for 2014 på 160 tkr. 

 

Der er i perioden udbetalt kr. 30.750, inkl. moms, til juridisk rådgivning i forbindelse med en 

ansøgning om fornyelse. Dette er forklaringen på merforbruget på 19 tkr. for perioden.  

 

Udgifter til bestyrelsesmøder er 8 tkr. højere end budgetteret for perioden. Samlet set for 2014 

forventes udgifter for 90 tkr. svarende til merforbrug på 25 tkr. Dette kan forklares med, at der 

afholdes 2 møder mere i 2014 end oprindeligt budgetteret. 

 

De rene kontingentindtægter er 29 tkr. bedre end budgetteret, mens indtægter vedrørende 

ansøgninger kun forventes at blive realiseret med 50 tkr. for året som helhed. Til gengæld 

forventes faktureret for 4 yderligere fornyelser, hvilket betyder, at indtægterne forventes at ende 

på 714 tkr. ved årets udgang. Udgifterne forventes at være 843 tkr. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående forventes et samlet underskud på ca.130 tkr. mod budgetteret 

60 tkr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til merforbrug vedrørende klagesag, juridisk 

rådgivning samt bestyrelsesmødeaktiviteter. 

 

Forventet egenkapital ultimo året vil herefter udgøre 524 tkr.  

 

  Anerkendelsesudvalget godkendte perioderegnskabet 1. januar – 31. oktober 2014. 

 

4.b   Budget 2015 

IDA v/Forretningsudvalget har på møde 11. november 2014 godkendt budget 2015 for 

anerkendelsesordningen. 

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Sager til behandling 

5.a Udpegning af faglig sekretær og eksterne sagsbehandlere 

På mødet 6. oktober 2014 besluttede Anerkendelsesudvalget at tilknytte Per Kjærbye som faglig 

konsulent og at Frode Vedsø (Rambøll A/S), Gert Chr. Klavsen (COWI A/S) og Carsten Munk Plum, 

(ES-Consult A/S) fortsætter som projektgranskere.  

 

Som anført i håndbogens afsnit 1.3.3 sker udpegning af eksterne sagsbehandlere – dvs. faglig 

sekretær og projektgranskere – for en 4-årig periode. Anerkendelsesudvalgets formand indgår 

aftale med de udpegede eksterne sagsbehandlere. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at udpegningsperioden for faglig sekretær og projektgranskere fremover 

følger konstitueringsperioden på 2 år for formand, næstformand og kasserer, og dermed fastlægges til 2 år. 

Ændringen træder i kraft med omgående virkning og indarbejdes efterfølgende i revideret Håndbog for 
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anerkendelsesordningen. 

 

5.b  Revision af Håndbogen 

Anerkendelsesudvalget har besluttet at udsende en revideret håndbog i 2014 på baggrund af 

erfaringer med den nuværende udgave samt anbefalingerne fra evalueringen af 

statikeranerkendelsesordningen.  

 

Til mødet forelå to håndbøger - Del I: Håndbog for anerkendelsesordningen for statikere med 

systembeskrivelse samt procedurer for organisering drift og styring af ordningen og Del II: 

Håndbog for statikere med procedure for anerkendte statikeres virke. 

 

Anerkendelsesudvalget nedsatte et underudvalg bestående Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen 

og Jesper Frøbert (formand for Foreningen af Anerkendte Statikere) med henblik på en gennemgang af Del II: 

Håndbogen for statikere med procedure for anerkendte statikeres virke med tilhørende bilag. Niels-Jørgen 

Aagaard kontakter Jesper Frøbert. 

  

Ændringer til Bygningsreglementet  

Energistyrelsen skal senest primo december 2014 have input til den kommende reviderede udgave 

af Bygningsreglementets Bilag 3 og 4. Materialet forventes udsendt i høring i foråret 2015 med 

efterfølgende implementering i 2. halvår 2015.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at Niels-Jørgen Aagaard udarbejder et notat med forslag til input til 

Energistyrelsen vedrørende revisionen af Bygningsreglementets Bilag 3 og 4. Notatet sendes til 

Anerkendelsesudvalgets bemærkninger inden afsendelse. 

 

5.c Pixi-folder 

På mødet 13. juni 2013 nedsatte Anerkendelsesudvalget en arbejdsgruppe bestående af Niels-Jørgen 

Aagaard og Per Kjærbye med henblik på udarbejdelse af pixi-folder, der i populær form beskriver, 

hvad der kræves af de projekter, der indsendes med henblik på at opnå anerkendelse.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte arbejdsgruppens oplæg til folder og proces på mødet 17. juni 

2014 og der forelå nu et førsteudkast efter journalistisk bearbejdning til Anerkendelsesudvalgets 

drøftelse. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at Per Kjærbye og Niels-Jørgen Aagaard gennemgår tekst og supplerer med 

tegninger, som sendes til udvalgssekretær med henblik på hos journalist/grafiker at klargøre pixi-folderen, så 

den kan præsenteres for udvalgte repræsentanter for målgruppen. Inden materialet sendes til journalist-

/grafiker afklarer udvalgssekretær eventuelle udgifter forbundet med det videre arbejde.  

 

5.d  Elektronisk dokumenthåndtering. 

Til mødet forelå et oplæg til, hvorledes Anerkendelsesudvalgets arbejde kunne understøttes ved 

brug af et elektronisk dokumenthåndteringssystem, jf. Anerkendelsesudvalgets beslutning på 

mødet 6. oktober 2014.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.  

 

5.e  Fornyelse til udvidet vurdering i 2015  

I oktober 2013 besluttede Anerkendelsesudvalget - efter indstilling fra administrationen - at 

gennemføre lodtrækning blandt næste års ansøgere om fornyelse med henblik på at finde en 

ansøger til udvidet vurdering i det efterfølgende år. 
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Anerkendelsesudvalget v/Aase Hou udtrak anerkendt statiker til udvidet vurdering 2015 i forbindelse med 

pågældendes ansøgning om fornyelse.   

 

6. Nye projekter til beslutning 

6.a  Sagsnr. 2014-012 

Anerkendelsesudvalget besluttede ikke at godkende ansøgningen om statikeranerkendelse. 

  

6.b Henvendelse om projekt 

 Faglig sekretær Per Kjærbye orienterede om en henvendelse modtaget med henblik på at få vurderet, 

 hvorvidt et projekt var egnet til at søge anerkendelse på. Per Kjærbye gennemgik kort projektet, som 

 han ikke fandt egnet, hvilket indsender var uenig i. Per Kjærbye ønskede derfor Anerkendelses-

 udvalgets vurdering af projektets egnethed. 

 

Anerkendelsesudvalget gav udtryk for enighed i den faglige sekretærs vurdering af projektet som ikke egnet. 

 

7. Fornyelser 

Der forelå ingen ansøgninger om fornyelse til behandling på mødet. 

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

8. Mødeplan  

Tirsdag 3. februar 2015, kl. 12.00-17.00. 

Tirsdag 28. april 2015, kl. 12.00-17.00. 

Tirsdag 2. juni 2015, kl. 12.00 – 17.00. 

 

9. Eventuelt 

Henrik Mørup orienterede om en kort snak med Jesper Frøbert (formand for Foreningen af Anerkendte 

Statikere) om, hvorledes man virker som anerkendt statiker. 

 

Aase Hou orienterede herefter om, at man i Foreningen af Anerkendte Statikere har afholdt et møde, 

hvor det bl.a. kom frem, at flere anerkendte statikere i deres virke som kontrollant i dag har 

medarbejdere, der udfører kontrollen under den anerkendte statikers vejledning. Det var ligeledes en 

udbredt opfattelse af, at statikererklæringen er den eneste, som skal være personlig. Generelt blev 

reglerne i forhold til anerkendte statikeres virke oplevet som utidssvarende. På mødet i Foreningen af 

Anerkendte Statikere besluttede man, at bestyrelsen udarbejder et oplæg til drøftelse med 

Anerkendelsesudvalget. 

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og afventer modtagelse af oplægget til drøftelse fra 

Foreningen af Anerkendte Statikere.  

  


