
Ekstraordinært møde i
Statikeranerkendelsesudvalget
22. oktober 2020, 15:00 til 16:30
Online via Teams

Deltagere

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:
Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Hou, Finn O. Sørensen, Martin Hoff Ludvigsen, Henni Thomsen Sørensen, 
Søren Kirkegaard 
Afbud:
Ole Meinicke Stilling, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Godkendt offentligt referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen indstilles til godkendelse.
Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen med en tilføjelse af punkt 3 ”Høring over udkast til ændring af 
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)”, som blev rundsendt til udvalget tidligere på dagen.
De øvrige punkter fra sidste møde i Anerkendelsesudvalget, er desværre ikke klar til behandling på dette 
møde. Punkterne forventes behandlet på næste ordinære møde i udvalget.

2. Forslag til budget 2021
På baggrund af drøftelserne på sidste møde i Anerkendelsesudvalget, er der udarbejdet et nyt udkast til budget 2021,
2022 og 2023, vedlagt.

Der budgetteres på kontingentdelen, svarende til 40 medlemmer i 2021, samt en kontingentstigning til 10.000 kr. fra
2021. Der budgetteres med en regulering af betalingen til IDA for administration af ordningen således, at bidraget bliver:
kr. 220.000 i 2021 og kr. 180.000 i 2022 og 2023.

Antal møder sættes til: 5, 3 og 1 i de tre år.

Der budgetteres med en regulering af honorarer:
Formand: kr. 30.000/30.000/20.000
Næstformand og kassér: kr. 15.000/15.000/12.000
Øvrige udvalgsmedlemmer: kr. 12.000/12.000/10.000

Antal fornyelser, udvidet vurdering og klager er uændret.

Resultat for de tre år er: kr. -101.000/-96.750/-148.250

Indstilling: Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af indstilling til IDA om budget for 2021.

Aase Hou gennemgik det fremsendte udkast til budget 2021 samt prognose for 2022 og 2023.

Anerkendelsesudvalget tilsluttede sig den foreslåede kontingentstigning, men ønsker, at bestyrelseshonoraret
fastholdes uændret i 2021.

Administrationsbidraget til IDA ønsker Anerkendelsesudvalget ændret til 220 tkr. Hvis IDAs Forretningsudvalget ikke kan
tilslutte sig nedjusteringen fra 266 tkr., godkendte Anerkendelsesudvalget, at bidraget fastholdes på det nuværende
niveau.

Klagesager vil fremadrettet kunne være med til at vælte / belaste budgettet negativt. På sigt bør det vurderes, om den
årlige udvidede vurdering skal opretholdes.

Anerkendelsesudvalget godkendte udkast til budget 2021 med ovenstående bemærkninger i forhold til honorar til
udvalget samt administrationsbidraget til IDA.

Aase Hou tilretter udkast til budget 2021, som efterfølgende sendes til IDAs adm. direktør Carl Aage Dahl, inden det
sendes til IDAs Forretningsudvalg for endelig godkendelse. Niels-Jørgen Aagaard kontakter Carl Aage Dahl med henblik
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på en drøftelse af udvalgets ønske om at sænke administrationsbidraget til IDA.

Hvis IDAs Forretningsudvalg godkender udkast til budget 2021 og den foreslåede kontingentstigning, vil det kræve en
rettelse af Håndbog for anerkendte statikere. Niels-Jørgen Aagaard laver udkast til rettelse af Håndbogen, som kan
fremsendes sammen med udkast til budget 2021 til IDAs Forretningsudvalg.

Efter behandlingen i IDAs Forretningsudvalg, skal der sendes et brev til samtlige anerkendte statikere, hvor
kontingentstigningen varsles. I brevet skal reglerne for anerkendte statikeres virke i overgangsperioden også
præciseres. Fx skal der gøres opmærksom på, at der fortsat skal benyttes anerkendte statikere ved igangværende
byggesager.  Udvalget ønsker også en tilbagemelding på, hvor længe den enkelte anerkendte statiker forventer at
opretholde sin anerkendelse.

 STA budgetoplæg.pdf

3. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement
2018 (BR18)
(Nyt punkt tilføjet dagsordenen under mødet)

Fokuspunkter for Anerkendelsesudvalget:
Forlængelsen af Anerkendelsesordningen (med 12 måneder)
Justeringer af sprogbruget omkring certificerede statikere
Fjernelsen af bygværksprojekterende

Anerkendelsesudvalget ønsker, i forbindelse med forlængelsen af anerkendelsesordningen, at gøre opmærksom på de
øgede omkostninger, der følger med forlængelsen. Anerkendelsesordningen budgetterer allerede nu, under den
igangværende afvikling af ordningen, med underskud. Med den forventede nedgang af anerkendte statikere, vil
forlængelse af overgangsperioden have økonomiske konsekvenser for ordningen, som muligvis ikke kan dækkes af
egenkapitalen. Det akkumulerede underskud stiger i takt med forlængelse af ordningen, og dette reducerer ordningens
egenkapital hurtigere end ellers forudset. Det kan derfor blive nødvendigt med en drøftelse af sikring af driften i den
sidste del af afviklingsperioden.

Det er problematisk at fjerne de bygværksprojekterende, så de fremadrettet kun fremgår af vejledningen og dermed kun
er en anbefaling. Anerkendelsesudvalgets erfaring er, at bygværksprojekterende udfører en meget vigtig opgave i
byggeriet.

Niels-Jørgen Aagaard laver udkast til høringssvar, som rundsendes til udvalget til kommentering.

4. Eventuelt
Mødet i Anerkendelsesudvalget den 30. november ændres, så det bliver fra kl. 14.00 - 17.30 med efterfølgende middag.
Finn O. Sørensen udvælger restaurant. Administrationen giver besked om ca. kuvertpris.
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