
Godkendt OFFENTLIGT REFERAT 

Statikeranerkendelsesudvalget 

torsdag den 28. maj 2020 

kl. 12:30 – 15:30 

Mødet blev afviklet online 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 

Niels-Jørgen Aagaard, Aase Hou, Jeppe Jönsson, Ole Meinicke Stilling, Bent Feddersen, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, 

Henni Thomsen Sørensen, Søren Kirkegaard 

Afbud: 

Per Kjærbye (Faglig sekretær) 

Ansatte i IDA: 

Nina Seierup von Ahnen 

12:30 - 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 Høring over udkast til bekendtgørelse om

certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold 

i bygningsreglementet 

3.b Status på etablering af sparringsgruppe for certificerede

statikere 

4 Økonomi 

4.a Perioderegnskab for 1. januar – 31. marts 2020 

5 Sager til behandling 

5.a Behandling af anmeldelse

5.b Behandling af anmeldelse

5.c Anerkendelsesudvalgets årsrapport for 2019

6 Fornyelser 

6.a Sagsnr. 2020-003 

7 Mødeplan 

- 15:30 8 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 10. marts 2020 blev udsendt 

den 19. marts 2020 med indsigelsesfrist til den 26. marts 2020. Der er 

modtaget en indsigelse til referatet fra Jeppe Jönsson: ”Dokumentation for 

hvem der var anerkendt statikere på det givne tidspunkt, bør rekvireres hos 

kommunen. Hvis det ikke allerede er sket, bør der også spørges ind til, om anmeldte 

ligger inde med skitser, der beskriver hvilke tanker han har gjort sig om projektet på 

det givne tidspunkt. Skal slettes. Dette der ikke enighed om. Der blev talt 

om det, men ikke taget nogen beslutning om at det skal gøres. Det må 

være op til det nedsatte udvalg”. Tilrettet referat er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

 Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med den ønskede rettelse. 

  

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 10. marts 2020 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. 

Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 
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3 3 Meddelelser  
 

3.a 3.a Høring over udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for 

dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. 

Anerkendelsesudvalget modtog den 30. marts 2020 ”Høring over udkast til 

bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske 

forhold i bygningsreglementet”. Høringen har været sendt i skriftlig høring 

i udvalget. På baggrund af tilbagemeldingerne blev svarudkastet tilrettet og 

indsendt. Det endelig høringssvar er vedlagt. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

3.b 3.b Status på etablering af sparringsgruppe for certificerede statikere 

På Anerkendelsesudvalgets møde den 10. marts drøftede udvalget 

etableringen af en sparringsgruppe for certificerede statikere. Niels-Jørgen 

Aagaard udpeges til at deltage i sparringsgruppen, hvor en række andre 

medlemmer af udvalget forventes udpeget fra andre organisationer.  

Niels-Jørgen Aagaard giver en kort status. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard (AU), Henni Thomsen Sørensen (KL), Bent Feddersen 

(FRI) og Finn O. Sørensen (FRI) er udpeget til at sidde i sparringsgruppen. 

Der er på nuværende tidspunkt afholdt 2 møder. 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

4 4 Økonomi  
 

4.a 4.a Perioderegnskab for 1. januar 2020 – 31. marts 2020 

Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2020, vedlagt 

udviser et overskud for perioden på 369 tkr., hvilket er 107 tkr. højere end 

budgetteret. Kontingentindtægterne er 98 tkr. højere end de budgetterede 
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400 tkr.   

I 2020 har vi budgetteret kontingentindtægter svarende til 50 anerkendte 

statikere, da vi forventede og fortsat forventer udmeldelser. Det kan dog 

oplyses at der pr. 30. april 2020 ikke er foretaget nogle udmeldelser endnu.  

 

Udgifter til bestyrelsesmøder er for 1. kvt. 4 tkr. lavere end budgetteret 10 

tkr. Forbruget til afholdelse af bestyrelsesmøder er altid lavere end 

budgetteret og i år vil nogle af bestyrelsesmøder blive afholdt online 

grundet Coronakrisen, hvilket vil medføre et endnu mindre forbrug for året 

som helhed.  

 

Der er ikke budgetteret med hverken udgifter eller indtægter vedrørende 

ansøgninger i 2020, da det ikke længere er muligt at ansøge om at blive 

anerkendt statiker hos statikeranerkendelsesordningen.  

Der er budgetteret med 6 fornyelser i 2020, 5 færre end i 2019. Der er, for 

første kvartal 2020, indtægter for 2 fornyelser. Der forventes faktureret 

yderligere 4 fornyelser løbende året ud. Udgifterne til fornyelser følger 

budgetteret i perioden med et mindre forbrug på 2 tkr. i forhold til 

budgetteret for perioden.  

 

Grundet en igangværende klagesag er der i år budgetteret med 50 tkr. til 

klager. Forbruget hertil ligger for perioden 3 tkr. lavere end budgetteret.  

 

Generelt for alle poster er forbruget til udgifter meget lavt. Der forventes for 

nuværende flere udgifter løbende året ud, som følger budgettet.  

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

5 5 Sager til behandling  
 

5.a 5.a Behandling af anmeldelse  

Indstilling: 

Til beslutning om hvorvidt anmeldte kan fortsætte som anerkendt statiker 

eller skal have frataget sin anerkendelse.  
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 Referat: 

På baggrund af anmeldelsen og bedømmelsesudvalgets rapport konkluderede 

udvalget ud fra en helhedsbetragtning, at der ikke er grundlag for at påtale den 

anmeldte statikers virke eller fratage ham hans anerkendelse. 

Formanden understregede, at det ikke er Anerkendelsesudvalgets opgave at 

bedømme kontraktuelle forhold eller opfyldelse heraf. 

  

5.b 5.b Behandling af anmeldelse  

Indstilling: 

Til beslutning om hvorvidt anmeldte kan fortsætte som anerkendt statiker 

eller skal have frataget sin anerkendelse. 

 

 Referat: 

På baggrund af drøftelserne og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer, blev der aftalt 

nyt møde.  

  

5.c 5.c Anerkendelsesudvalgets årsrapport for 2019 

Jf. håndbogen skal Anerkendelsesudvalget årligt udarbejde en årsrapport. 

Denne er desværre ikke tidligere blevet udformet. 

Faglig sekretær Per Kjærbye og sekretariatet vil til mødet udarbejde et 

udkast til årsrapport 2019, eftersendes. 

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om videre proces  

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget havde følgende bemærkninger til udkast til 

årsrapport for 2019: 

Listen over udvalget tilrettes 

- Næstformand tilføjes ved Bent Feddersen 

- (indtil 30. juni 2020) ved Jeppe Jönsson fjernes 

- Dato for start i udvalget tilføjes ved Henni Thomsen Sørensen og Søren 

Kirkegaard 

- De tidligere medlemmer Jozsef Fodor og Mesut Ocak tilføjes med slutdato 

Rapporten skal underskrives af formand, næstformand og kassere 
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Med de anførte bemærkninger godkendte Anerkendelsesudvalget årsrapporten, der 

efterfølgende sendes til underskrift. 

  

6 7 Fornyelser  
 

6.a 7.a Sagsnr. 2020-003 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet. 

7 8 Mødeplan  

Der er planlagt følgende møder i efteråret 2020: 

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 12.00-17.00 

Mandag den 30. november 2020 kl. 15.00 med efterfølgende julemiddag 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at mødet i september flyttes til den 28. september 

kl. 12.00-17.00 med mulighed for at deltage via skype. 

Mødet den 30. november fastholdes. 

  

8 9 Eventuelt  
 

 Referat: 

Aase Hou orienterede om, at hun med udgangen af juni 2020 går på efterløn, men 

fortsætter i Anerkendelsesudvalget. 

  

 


