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1. Godkendelse af dagsorden 

Det blev indledningsvis konstateret, at der var 4 afbud til dagens møde ud af 9 medlemmer af udvalget. Der 

var således et flertal af udvalgets medlemmer til stede, hvilket betød, at udvalget var beslutningsdygtigt, 

dog ikke i spørgsmål om tildeling af statikeranerkendelse og om fornyelse af anerkendelse. 

 

Der var enighed om at gennemføre mødet. Der forsøges afholdt et ekstraordinært  møde i begyndelsen af 

2011, hvor ansøgning om statikeranerkendelse og fornyelser kan behandles. 

 

Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste møde var tidligere udsendt til udvalget. Det havde ikke givet anledning til bemærknin-

ger. 

 

Med dagsordenen var referatet udsendt med henblik på godkendelse til offentliggørelse på statikerordnin-

gens hjemmeside. 

 

Referatet fra udvalgets møde den 4. oktober 2010 blev godkendt. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Det blev taget til efterretning, at statikerordningens hjemmeside siden sidste møde er gået i luften i en ny 

udgave, og at referat fra udvalgets forrige møde er offentliggjort på den nye hjemmeside. 

 

Det blev endvidere taget til efterretning, at statikerordningens budget for 2011 er blevet godkendt i IDAs 

Forretningsudvalg. Det betyder uændrede takster i forhold til 2010.  

 

 

4. Meddelelser 

Det blev taget til efterretning,   

 

•  at der siden sidste møde er udarbejdet statikercertifikater, som er udsendt i pdf-format og i ”lamineret 

papirudgave” til alle aktive anerkendte statikere. Samtidig med udsendelse af certifikaterne er statikerne 

anmodet om at underskrive og returnere Erklæring om anvendelse af anerkendelse (Bilag 2J i statikerhåndbo-

gen) 

•  at udvalgsmedlemmernes Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget (Bilag 1A i statikerhåndbogen) 

siden sidste møde er underskrevet af IDAs administrerende direktør. De blev omdelt til de tilstedevæ-

rende på mødet. Tilsvarende er der også indhentet og underskrevet Erklæring for eksterne sagsbehandlere 

(Bilag 1B i statikerhåndbogen). De er udsendt elektronisk til sagsbehandlerne. 

 

 

5. Revision af statikerordningen 

Punktet blev udsat til næste møde. 
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6. Udpegning af repræsentation i interministeriel arbejdsgruppe 

Anerkendelsesudvalgets afgåede formand, Bjarne Chr. Jensen, var på udvalgets vegne medlem af ”Den in-

terministerielle arbejdsgruppe for implementering af servicedirektivet”. Bjarne Chr. Jensen har ønsket at 

udtræde af arbejdsgruppen. 

 

Arbejdsgruppen holder sit næste møde den 28. januar 2011 kl. 13-15. 

 

Der var enighed om at udpege Niels-Jørgen Aagaard som nyt medlem af arbejdsgruppen – under forudsæt-

ning af, at han er villig til at påtage sig opgaven. [Niels-Jørgen Aagaard har efterfølgende indvilget i at indtræde i 

arbejdsgruppen.] 

 

 

7. Økonomi 

Med dagsordenen var udsendt driftsregnskab pr. 31. oktober 2010 for statikerordningen. Regnskabet viser et 

overskud på ca. 300.000 kr. For året som helhed forventes regnskabet at være i nogenlunde overensstemmel-

se med budgettet. Dermed skulle der blive et overskud på ca. 200.000 kr. i 2010. Det vil bringe egenkapitalen 

op på ca. 275.000 kr. ved årets udgang. 

 

Det blev oplyst, at der i 2010 vil blive bogført indtægter og udgifter, der vedrører 5 fornyelser, der ellers var 

budgetteret til 2011.  

 

 

8. Fornyelser 

Punktet blev udsat til næste møde, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt i spørgsmål om tildeling af for-

nyelser. 

 

I en af fornyelsessagerne blev der bevilget en administrativ forlængelse af anerkendelsesperioden indtil næ-

ste ordinære møde i udvalget den 29. marts 2011. Ansøgeren gives besked herom, idet den pågældende an-

erkendelse står til udløb den 15. december 2010. 

 

I de øvrige fornyelsessager udløber anerkendelserne den 9. februar 2011. I disse sager blev der ligeledes be-

vilget en administrativ forlængelse indtil den 29. marts 2011. Dette meddeles de pågældende, hvis det ikke 

skulle lykkes udvalget at behandle ansøgningerne på et møde inden den 9. februar 2011. 

  

 

9. Næste møde 

Der søges afholdt et ekstraordinært møde i udvalget i januar eller begyndelsen af februar 2011. Sekretæren 

udsender mødekort snarest. 

 

Derudover er der aftalt følgende møder i udvalget: 

 

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 12.00– 17.00 

Torsdag den 16. juni 2011 kl. 12.00 – 17.00 

 

 

10. Nye projekter til beslutning 

Punktet blev udsat til næste møde, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt. 
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Det blev konstateret, at der kun var én ansøgning om statikeranerkendelse til behandling i udvalget. 

 

 

11. Eventuelt 

Det blev aftalt, at dagsordensmateriale fortsat udsendes på papir. Det udsendes endvidere elektronisk inkl. 

bilagsmateriale. Sekretariatet forsøger at komprimere bilagsmaterialet, så det ikke fylder mere end nødven-

digt. 

 

 


