
Godkendt offentligt 
referat Ekstraordinært 
møde i
Anerkendelsesudvalget
23. juni 2020, 10:00 til 11:00
MSTeams

Bestyrelsesmedlemmer
Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:
Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Hou, Ole Meinicke Stilling, Martin Hoff Ludvigsen, Henni Thomsen Sørensen og Søren 
Kirkegaard

Afbud:
Jeppe Jönsson
Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen indstilles til godkendelse.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen.

2. Ny anmeldelse af anerkendt statiker
Anerkendelsesudvalget har modtaget en anmeldelse 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 medlemmerne af bedømmelsesudvalget. 
Det kan oplyses, at honoraret i de seneste sager er fastlagt til samme niveau som for udvidede vurderinger.

REFERAT:
På baggrund af indstilling fra udvalgets faglige sekretær besluttede Anerkendelsesudvalget, at anmeldelsen kan 
antages til bedømmelse efter procedure 4.5 og 4.6.

Anerkendelsesudvalget besluttede, at udpege Gert Chr. Klavsen som ekstern sagsbehandler, Bent Feddersen som 
formand og Henni Thomsen Sørensen som medlem af bedømmelsesudvalget. I tilfælde af at Gert Chr. Klavsen vurderer 
at han er inhabil, anmodes Carsten Munk Plum om at tage sagen. Honoraret fastsættes i lighed med tidligere 
anmeldelsessager.

Sagen forventes behandlet på Anerkendelsesudvalgets møde den 28. september 2020.

Anerkendelsesudvalget har ifm dagsordenen modtaget selve anmeldelsen. Bilagene sendes kun til 
bedømmelsesudvalget.
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3. Fornyelser
Sagsnr. 2019-009

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget besluttede, at acceptere at behandle ansøgningen om fornyelse.
Anerkendelsesudvalget besluttede at udpege Carsten Munk Plum som ekstern gransker, Finn O. Sørensen som 
formand og Martin Hoff Ludvigsen som medlem af bedømmelsesudvalget.

Honoraret til bedømmelsesudvalget er fastlagt i henhold til Håndbog for Anerkendte statikere:
Ekstern projektgranser: kr. 20.000
Formand: kr. 12.000
Medlem: kr. 12.000

4. Spørgsmål fra anerkendt statiker vedr. fornyelse

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget drøftede forespørgslen. Det er ikke muligt, at færdiggøre sager under statikerordningen uden 
en gyldig anerkendelse. Man kan ikke benytte sin eventuelle certificering i sådanne tilfælde.
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Hvis man ønsker at virke som anerkendt statiker, skal man have en gyldig anerkendelse..

5. Eventuelt
REFERAT:
Anerkendelsesudvalget drøftede, om der i forbindelse med de sidste ændringer i bekendtgørelsen vedr. anerkendte
statikeres virke, var ændret så meget, at der var behov for en revidering af håndbogen.
Det viste sig ikke tilfældet, da reglerne fortsat er de samme - overgangsordningen er blot forlænget til at gælde resten af
2020.
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