
Offentligt REFERAT 
Statikeranerkendelsesudvalget 

mandag den 19. november 2018 
kl. 14:00 – 17:30 

IDA Conference, København 
 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 
Niels-Jørgen Aagaard, Aase Marie Hou, Jeppe Cornelius Jönsson, Ole Meinicke Stilling, Bent Feddersen, Martin Hoff Ludvigsen, Finn 
O. Sørensen, Per Kjærbye (Faglig sekretær) 

 
Afbud: 
Mesut Ocak 

 
Ansatte i IDA: 
Nina Seierup von Ahnen 
Malene Kiss under behandling af punkt 4. 
 
 

14:00 - 1 Godkendelse af dagsorden  

 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  

  2.a Godkendelse af internt referat  

  2.b Godkendelse af offentligt referat  

 3 Meddelelser  

  3.a Status på den nye certificeringsordning  

 4 Økonomi  

  4.a Perioderegnskab pr. 31. oktober 2018  

  4.b Forslag til budget 2019  

 5 Sager til behandling  

  5.a Brev til samtlige anerkendte statikere  

  5.b Retningslinjer for indhold og omfang af materiale ved 
fornyelser af statikeranerkendelser  

 6 Nye projekter  

 7 Fornyelser  

  7.a sagsnr. 2018-001  

  7.b sagsnr. 2018-002  

  7.c sagsnr. 2018-003  

  7.d sagsnr. 2018-007  

  7.e sagsnr. 2018-008  
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  7.f sagsnr. 2018-010  

  7.g sagsnr. 2018-011  

  7.h sagsnr. 2018-012  

 8 Mødeplan  

- 17:30 9 Eventuelt  
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1 1 Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen indstilles til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen. 

  

2 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  
 

2.a 2.a Godkendelse af internt referat  
Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 12. oktober 2018 blev udsendt 
den 29. oktober 2018 med indsigelsesfrist til den 5. november 2018. Der er 
modtaget indsigelse fra Bent Feddersen til referatets konklusioner. Disse er 
indarbejdet. 

Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 

  

2.b 2.b Godkendelse af offentligt referat  
Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs pkt. 1.4.4 skal mødereferater 
godkendes på næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter 
offentliggøres på hjemmesiden. Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 
12. oktober 2018 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er 
vedlagt.Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse. 

 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 

  

3 3 Meddelelser  
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3.a 3.a Status på den nye certificeringsordning  
Som opfølgning på sidste møde i Anerkendelsesudvalget, har der været 
holdt møde med Carl Aage Dahl, Adm. direktør i IDA om hvorvidt IDA 
bør/ønsker at lade sig akkreditere til at certificere på den nye ordning. 

Niels-Jørgen Aagaard orienterer om mødet. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede fra mødet med Carl Aage Dahl.  

Det blev aftalt på mødet, at der arrangeres et snarligt møde på ledelsesniveau mellem 
IDA, Dancert og medlemmer af Anerkendelsesudvalget med henblik på, at tage en 
snak om muligheden for at lave et samarbejde mellem Dancert og IDA. 

Det blev besluttet, at Niels-Jørgen Aagaard, Martin Hoff Ludvigsen og Per Kjærbye 
deltager i mødet. Der udsendes datoforslag fra sekretariatet. 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at han havde været inviteret til møde hos 
Dancert. Dancert ønsker oplysninger om Anerkendelsesudvalgets medlemmer, samt 
de eksterne granskere. 

Anerkendelsesudvalget besluttede at henvise Dancert til ida.dk/statikere hvor 
udvalgets medlemmer fremgår. Med hensyn til kontakt til de eksterne granskere blev 
det besluttet, at Niels-Jørgen Aagaard/sekretariatet tager kontakt til de eksterne 
granskere og forelægger dem henvendelsen fra Dancert. Det må herefter være op til 
de eksterne granskere, selv at tage kontakt til Dancert. 

På baggrund af artikel i Ingeniøren fredag den 16. november 2018 er Niels-Jørgen 
Aagaard blevet kontaktet for yderligere uddybninger. Journalisten spørger bl.a. til 
myndighedsanmeldelser. Anerkendelsesudvalget ønsker at indgå i dialogen med 
journalisten, men understreger vigtigheden af, at der skal svares i ubestemt form, at 
der har været sager med problemer i projekterne og anmeldelse til myndighederne. Vi 
kan desværre ikke gå nærmere ind i hvilke projekter. 

Journalisten ønsker også Anerkendelsesudvalgets seneste årsrapporter. Sekretariatet 
tjekker og Niels-Jørgen Aagaard tjekker status.  

Niels-Jørgen Aagaard laver et svar til journalisten. Det er ikke nødvendigt at 
rundsende svaret til Anerkendelsesudvalget inden det sendes.  
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Niels-Jørgen Aagaard orienterede også om, at det forventes, at den nye SBi 271 er 
færdig til nytår og at der i 2019 muligvis vil komme en 3. udgave og muligvis en 
revision af Bygningsreglement 2018. 

 

  

4 4 Økonomi  
 

4.a 4.a Perioderegnskab pr. 31. oktober 2018  
Malene Kiss, controller deltager i mødet og gennemgår perioderegnskabet på 
mødet. 

Indstilling: Perioderegnskabet 1. januar – 31. oktober 2018 indstilles til 
godkendelse. 

 Referat: 

Malene Kiss, controller i IDA gennemgik perioderegnskabet for 1. januar 2018 – 31. 
oktober 2018. Udgiften under klager er en fejlkontering, der er rettet efterfølgende. 

Honorar til bestyrelsen skal faktureres i indeværende år. 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 

  

4.b 4.b Forslag til budget 2019  
På møde i Anerkendelsesudvalget den 12. oktober 2018 besluttede 
Anerkendelsesudvalget, at udskyde behandlingen af forslag til budget 2019, da 
der var usikkerhed om, hvorvidt alle udgifter var medregnet.  

Malene Kiss, controller deltager under behandlingen af punktet. 

Indstilling: Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af indstilling til IDA om budget 
for 2019. 

 
 Referat: 

Malene Kiss, controller i IDA gennemgik udkast til budget 2019.  

Selvom der indføres en ny certificeringsordning vil statikeranerkendelsesudvalgets 
aktiviteter fortsætte fremadrettet i samme form og omfang som nu, indtil andet er 
besluttet. Det forudsættes at 2019 fortsætter som normalt og budget 2019 er 
udarbejdet derefter. 

Budgettet er stort set med samme forudsætninger som 2018. Der er korrigeret for 
inflation, pristal ol. på relevante poster. Ligeledes er der er i 2019 taget højde for 
udgifter til en udvidet vurdering og udgifterne til fornyelse er derfor budgetteret 44 
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tkr. højere end budget 2018. På indtægtssiden er der på kontingentindtægter 
budgetteret med 72 statikere mod 73 i 2018. For fornyelser er der budgetteret med 11 
fornyelser i 2019, samme antal som i 2018. 

Samlet set, hovedsageligt grundet den udvidede vurdering, budgetteres der med et 
underskud på 51 tkr. for 2019. Statikerordningens formue ved udgangen af 2018 
forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 564 tkr.  

I det gennemgåede budget 2019 flyttes udgiften til den udvidede vurdering over 
under fornyelser. 

Statikeranerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte budget 
2019, som nu sendes til IDAs Forretningsudvalg til endelig godkendelse. 

 
  

5 5 Sager til behandling  
 

5.a 5.a Brev til samtlige anerkendte statikere  
På sidste møde i Anerkendelsesudvalget blev det besluttet, at Niels-Jørgen 
Aagaard skulle udarbejde et udkast til brev til samtlige anerkendte statikere. 
Dette udkast er udsendt til kommentering den 29. oktober 2018. 

På mødet gennemgås udkastet og de modtagne kommentarer. 

Indstilling: Til videre drøftelse og beslutning om det videre forløb. 

 
 

 Referat: 
Der blev fremsat ønsker om at tilrette de enkelte punkter i brevet samt gøre 
formuleringen af brevets overskrift bredere – ”Præcisering af forhold om 
virke som anerkendt statiker”. 

Niels-Jørgen Aagaard tilretter brevet efter tilbagemeldingerne fra 
Anerkendelsesudvalget. Herefter udsendes brevet til samtlige anerkendte 
statikere.  

  

5.b 5.b Retningslinjer for indhold og omfang af materiale ved fornyelser af 
statikeranerkendelser  
Det vil være hensigtsmæssigt om materialet til ansøgninger om fornyelse af 
statikeranerkendelser bliver mere ensartet for blandt andet at lette 
Anerkendelsesudvalgets arbejde med sagerne. 

Ansøgerne indsender normalt: Ansøgningsskema, brev om nuværende virke 
og projektskemaer. 
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Supplerende rekvirerer Per Kjærbye: Udvalgte statikererklæringer, 
kontrolrapporter, statiske projekteringsrapporter eller andet relevant 
materiale.  

Nogle ansøgere bilægger dog af egen drift selvvalgt supplerende materiale 
til ansøgningen. Således kan materialet fra ansøgerne blive meget forskelligt, 
og også meget omfangsrigt. 

Det vil være hensigtsmæssigt, om Anerkendelsesudvalget 
formulerer generelle retningslinjer for indhold og omfang af det materiale, 
som skal vurderes i forbindelse med fornyelser af statikeranerkendelser. 

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om indhold af fremtidigt materiale ved 
ansøgning om fornyelse af statikeranerkendelser.  

 
 

 Referat: 
Anerkendelsesudvalget besluttede, at Per Kjærbye fremadrettet udvælger et antal 
statikererklæringer, kontrolrapporter og redegørelser som så skal danne grundlag for 
behandlingen af ansøgningen om fornyelse af statikeranerkendelse. 

 
  

6 6 Nye projekter  
Der er ikke modtaget nye projekter til behandling. 
 

7 7 Fornyelser  
 

7.a 7.a sagsnr. 2018-001  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 
 

 Referat: 
Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt, idet der - som hjælp til fremtidigt 
virke og forudsætning for fremtidig fornyelse - henvises til statikerordningens 
håndbog retningslinjer for anerkendte statikeres virke. 
 

  

7.b 7.b sagsnr. 2018-002  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 
 

 Referat: 
Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt, idet der - som hjælp til fremtidigt 
virke og forudsætning for fremtidig fornyelse - henvises til statikerordningens 
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håndbog retningslinjer for anerkendte statikeres virke. Dette indebærer også større 
omhu i forbindelse med udfyldelse af kontrolskemaer. 

 
  

7.c 7.c sagsnr. 2018-003  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 
 

 Referat: 
Anerkendelsesudvalget besluttede, at der ikke kan opnåes fornyelse af 
statikeranerkendelse. 

 

  

7.d 7.d sagsnr. 2018-007  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 
 

 Referat: 
Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt, idet der - som hjælp til fremtidigt 
virke og forudsætning for fremtidig fornyelse - henvises til statikerordningens 
håndbog retningslinjer for anerkendte statikeres virke. Opmærksomheden henledes 
særligt på vigtigheden af, at uafhængig kontrol skal være uafhængig. 

 
  

7.e 7.e sagsnr. 2018-008  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 
 

 Referat: 
Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 
  

  

7.f 7.f sagsnr. 2018-010  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 
 
 

 Referat: 
Bent Feddersen var inhabil og forlod lokalet under behandlingen af sagen. 
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Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 
  

7.g 7.g sagsnr. 2018-011  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 

 Referat: 
Bent Feddersen var inhabil og forlod lokalet under behandlingen af sagen. 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 
  

7.h 7.h sagsnr. 2018-012  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 
 

 Referat: 
Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 
  

8 8 Mødeplan  
Der er planlagt følgende møder i foråret 2019: 
31. januar 2019 kl. 12.00-17.00 
28. marts 2019 kl. 12.00-17.00 
4. juni 2019 kl. 12.00-17.00 

 
 

 Referat: 
Anerkendelsesudvalget besluttede at fastholde de planlagte møder. Sekretariatet 
sørger for at udsende mødeindkaldelser via Outlook. 

 
  

9 9 Eventuelt  
  
 

 Referat: 
Ingen bemærkninger. 
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