
Godkendt offentligt REFERAT 
Statikeranerkendelsesudvalget 
tirsdag den 17. september 2019 

kl. 12:00 – 17:00 
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Niels-Jørgen Aagaard, Aase Marie Hou, Jeppe Jönsson, Ole Meinicke Stilling, Bent Feddersen, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. 
Sørensen, Henni Thomsen Sørensen, Søren Kirkegaard, Per Kjærbye (Faglig sekretær) 
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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 4. juni 2019 blev udsendt 
den 1. juli 2019 med indsigelsesfrist til den 8. juli 2019. Der blev ikke 
modtaget indsigelser til referatets konklusioner. 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 4. 
juni 2019 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  
 

3.a 3.a Velkommen til Søren Kirkegaard som nyt medlem af Anerkendelsesudvalget  
IDAs Forretningsudvalg har modtaget en indstilling fra KL om at udpege 
Søren Kirkegaard som KLs anden repræsentant i Anerkendelsesudvalget. 
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IDAs Forretningsudvalg har den 20. juni 2019 udpeget Søren 
Kirkegaard som medlem af Anerkendelsesudvalget. Søren Kirkegaard er 
udpeget for perioden 1. juli 2019 - 1. juli 2023.  

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard bød velkommen til Søren Kirkegaard, der er 
nyudpeget af Kommunernes Landsforening til Anerkendelsesudvalget. 
Søren Kirkegaard præsenterede sig selv, hvorefter der var en kort bordrunde 
med præsentation. 

 

  

3.b 3.b Status på overgangsordningen for Anerkendelsesordningen  
Formanden har været i dialog med TBBST og giver en kort status på, kendte 
overvejelser vedr. overgangsordningen for Anerkendelsesordningen. 

Der er 4 statikere hvis anerkendelse udløber i juni 2020 (frist for indsendelse 
af materiale er den 8. december 2019) På sidste møde blev det besluttet, at 
man på dette møde, ville overveje, om de skulle opfordres til at indsende 
ansøgning om fornyelse tidligere, så de kan behandles på mødet den 26. 
november 2019 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede kort om, at han på baggrund af en 
forespørgsel fra TBBST havde udleveret referatet fra sidste møde i 
Anerkendelsesudvalget med forbehold for, at der kom indsigelser til 
referatet på dagens møde. Der er ikke kommet nye udmeldinger fra TBBST. 

Da Anerkendelsesudvalget fortsat vil kunne behandle ansøgninger om fornyelse af 
statikeranerkendelser, blev det besluttet blot at afvente de 4 ansøgninger om eventuel 
fornyelse.  

Sekretariatet har på det seneste fået en del henvendelser fra anerkendte 
statikere, der ønsker en afklaring af, hvordan de står i forhold til 
certificeringsordningen. Anerkendelsesudvalget besluttede derfor, at der skal laves 
en orienteringsskrivelse til samtlige anerkendte statikere. Faglig sekretær Per 
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Kjærbye laver i samarbejde med sekretariatet et udkast til brev, som sendes til 
færdiggørelse og godkendelse hos formanden. 

 

  

4 4 Økonomi  
 

4.a 4.a Halvårsregnskab 2019 for statikeranerkendelsesordningen  
Halvårsregnskab 2019 for statikeranerkendelsesordningen vedlægges. 
Halvårsregnskabet udviser et overskud for perioden på 481 tkr., hvilket er 
108 tkr. højere end budgetteret. Kontingentindtægterne er 24 tkr. lavere end 
de budgetterede 576 tkr.  

Der er på nuværende tidspunkt kendskab til 4 anerkendte statikere, der 
ophører i 2019. Det forventes dog ikke at have en yderligere negativ 
påvirkning på kontingentindtægterne i indeværende år.  

Der er fortsat ikke modtaget/faktureret nye ansøgere om anerkendelse i 2019 
og det bemærkes, at grundet overgang til den nye ordning, er det uvist om 
der, som budgetteret, modtages 2 ansøgninger om anerkendelse i 2019. 

Udgifter til ansøgninger ligger 50 tkr. lavere end budgetteret for første 
halvår. Udgifter for året som helhed estimeres til at ligge væsentligt lavere 
end budgettet på 110 tkr., men er endnu uvist.   

For første halvår 2019 er indtægterne for fornyelser fortsat svarende til 11 
fornyelser. Udgifterne på 5 tkr. er 56 tkr. lavere end budgetteret for 
perioden. 

I 2019 er budgettet til fornyelser højere end andre år, da der er afsat penge til 
en granskning. Denne sættes dog først i gang i december 2019, hvorfor 
fakturering først forventes at falde i 2020.   

Som nævnt ved første kvartalsrapportering, er der kendskab til yderligere 5-
6 fornyelser til fakturering i 2019. Dette vil give en merindtægt på 60 tkr. 
men da udgifterne hertil først falder i 2020, flyttes indtægterne i lighed med 
tidligere praksis til 2020 regnskabsåret.  

Udgifter til driftsaktiviteter, klager og andre aktiviteter har et mindre 
forbrug på samlet set 26 tkr. og forventes også for året som helhed at ende 
med et mindre forbrug.  
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Med baggrund i de ukendte faktorer, der er omkring statikerordningens 
fortsatte drift, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave et 
retvisende forecast for 2019. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

4.b 4.b Forslag til budget 2020  
Uagtet overgang til ny certificeringsordning forudsættes det, at 
anerkendelsesordningen fortsætter sit virke med de til enhver tid aktive 
anerkendte statikere, og budget 2020 er udarbejdet derefter.  

Budget 2020 er i overvejende grad identisk med budgettet for 2019 og 
udarbejdet med samme forudsætninger.  

Der er korrigeret for inflation, pristal ol. på relevante poster. Budgettet til 
fornyelser er 44 tkr. lavere i 2020 end 2019, da der i 2019 var taget højde for 
udgifter til en udvidet vurdering. På indtægtssiden er der på 
kontingentindtægter budgetteret med 65 statikere mod 72 i 2019 idet der er 
kendskab til yderligere 4, der ophører i 2019. For fornyelser er der 
budgetteret med 11 fornyelser i 2020, samme antal som i 2019. 

Samlet set budgetteres der med et underskud på 68 tkr. for 2020, som 
primært skyldes færre kontingentindtægter. 
Statikerordningens formue ved udgangen af 2019 forventes på nuværende 
tidspunkt at udgøre 631 tkr.   

Indstilling: Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af indstilling til IDA om 
budget for 2020. 

 

 Referat: 

Uagtet overgangen til ny certificeringsordning, fortsætter 
anerkendelsesordningen sit virke med de til enhver tid aktive anerkendte 
statikere, og budget 2020 er udarbejdet derefter.  

Anerkendelsesudvalget har følgende bemærkninger til budgetudkastet: 

• Kontingentindtægter skal budgetteres ud fra, at der er 50 anerkendte 
statikere i 2020 
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• Der forventes ingen ansøgninger om anerkendelse i 2020, da det må 
formodes, at folk vælger at ansøge om at blive certificerede i stedet 
for  

• Antallet af fornyelser skal sættes til 6 fornyelser 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte med 
ovenstående bemærkninger budget 2020, som nu sendes til IDAs Forretningsudvalg 
til endelig godkendelse.  

 

  

5 5 Sager til behandling  
 

5.a 5.a Anmeldelse af anerkendt statiker  
Anerkendelsesudvalget har modtaget en anmeldelse af en anerkendt 
statiker. Anmeldelsen er antaget til behandling jf. Håndbogens Procedure 4.5 
på det modtagne grundlag. Der skal således jf. Håndbogens Procedure 
4.6 nedsættes et bedømmelsesudvalg.  

Det indstilles, at Anerkendelsesudvalget udpeger ekstern 
sagsbehandler/projektgransker, formand og medlem til 
bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget vil efterfølgende modtage 
materialet. 

Det indstilles endvidere, at Anerkendelsesudvalget fastsætter honorarer for 
medlemmer af bedømmelsesudvalget. 

 

 Referat: 

Bent Feddersen er inhabil og forlod lokalet under behandlingen. 

Niels-Jørgen Aagaard gav en mundtlig orientering om sagen. 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at anmeldelsen kan antages til 
bedømmelse efter procedure 4.5 og 4.6. 

Anerkendelsesudvalget besluttede at udpege Carsten Munk Plum som ekstern 
sagsbehandler og Aase Hou som formand og Jeppe Jönsson som medlem af 
bedømmelsesudvalget. 

Bedømmelsesudvalget skal starte med at få klarlagt, om sagen er anmeldt 
for Voldgiftnævnet eller en civilret. Hvis den er det, kan 
Anerkendelsesudvalget ikke behandle anmeldelsen, men må afvente en 
afgørelse. 
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Anmeldelsesbrevet sendes til hele udvalget. Alle bilagene sendes kun til 
medlemmerne af bedømmelsesudvalget. 

Da der ikke er fastlagt honorar for bedømmelsesudvalg i sager som denne, besluttede 
Anerkendelsesudvalget, at der skal udbetales honorar svarende til 
bedømmelsesudvalg for udvidet vurdering. 

  

  

5.b 5.b Opfølgning på henvendelse fra Københavns Kommune vedr. 
statikererklæringer  
På Anerkendelsesudvalgets møde den 4. juni blev det besluttet, at der skulle 
udarbejdes et udkast til svar til Københavns Kommune samt laves en 
skrivelse til samtlige anerkendte statikere, hvor det indskærpes at samtlige 
statikererklæringer skal følge retningslinjerne i håndbogen for anerkendte 
statikere. Begge udkast er vedlagt. 

Indstilling: Til kommentering og endelig godkendelse. 

 

 Referat: 

Begge skrivelser har været sendt i skriftlig høring i Anerkendelsesudvalget 
forud for mødet. Da der ikke er modtaget bemærkninger, er begge sendt. 
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

5.c 5.c Revision af Håndbog for anerkendte statikere - om statikererklæringer  
Som opfølgning på sidste møde i Anerkendelsesudvalget, har Henni og Finn 
gennemgået håndbogens procedure 6.4. 

På den baggrund foreslår de vedlagte justeringer af afsnittet. 

Indstilling: Til drøftelse og beslutning af videre proces. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at de foreslåede ændringer samt 
redaktionelle ændringer skal indarbejdes i håndbogen. Niels-Jørgen 
Aagaard og Henni Thomsen Sørensen laver et oplæg til justeringer i 
anerkendelsesordningens håndbog for drøftelse på Anerkendelsesudvalgets 
møde i november.  
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6 6 Nye projekter  
Der er ikke modtaget nye ansøgninger. 

 

 Referat: 

Der er ikke modtaget nye projekter til behandling. 

 

  

7 
7 Fornyelser   
 

7.a 7.aSagsnr. 2019-004  

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på 
baggrund af det fremsendte materiale. Sagen genoptages på næste møde i 
Anerkendelsesudvalget.  

  

7.b 7.b Sagsnr. 2019-001  

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at der ikke kan opnås fornyelse af 
statikeranerkendelse, da der ikke er en klar adskillelse af rollerne som projekterende 
og kontrollant i virket som anerkendt statiker. Dette er i henhold til Håndbog for 
anerkendte statikeres virke en forudsætning for at virke som anerkendt statiker.  

 
  

8 8 Mødeplan  
Der er planlagt følgende møde i efteråret 2019: 

26. november 2019 kl. 14.00-18.00 med efterfølgende julemiddag 

Indstilling: Det foreslås, at der fastlægges møder for foråret 2020. 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget besluttede følgende møder i foråret 2020: 

Torsdag den 10. marts kl. 12.00-17.00 
Torsdag den 28. maj 12.00-17.00 
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Sekretariatet udsender en mødeindkaldelse.  

  

9 9 Eventuelt  
 

 Referat: 

Det blev aftalt, at sekretariatet til næste møde udformer en oversigt over anerkendte 
statikere, og hvor mange heraf der har tilkendegivet, at de ikke længere ønsker at være 
anerkendte statiker. På denne baggrund udformer sekretariatet en prognose for udviklingen 
i de kommende år antallet af anerkendte statikere. 
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