
Statikeranerkendelsesudvalget
ma 30 november 2020, 13:00 - ma 30 november 2020, 16:30

Online via Teams

Deltagere

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

Afbud:
Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Offentligt mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden indstilles til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen, med en bemærkning om at punkt 5.2 behandles til sidst, da Bent
Feddersen er inhabil samt punkt 6.4, hvor Aase Hou er inhabil.

2. Godkendelse af referater fra sidste møde

2.1. Godkendelse af interne referater

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 28. september 2020 blev udsendt den 9. oktober 2020 med
indsigelsesfrist til den 21. oktober 2020. Der er ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referat fra
Anerkendelsesudvalgets ekstraordinære møde den 22. oktober blev udsendt den 27. oktober 2020 med indsigelsesfrist
til den 3. november 2020. Der er ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referaterne er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne.

 2a_1 AU udkast referat 280920.pdf
 2a_2 AU udkast Referat 221020.pdf

2.2. 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 28.
september og den 22. oktober 2020 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referaterne er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne med henblik på offentliggørelse.

 2b_2 AU udkast offentligt referat 221020.pdf
 2b_1 AU udkast offentligt referat 280920.pdf

3. Meddelelser
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3.1. Godkendelse af Anerkendelsesudvalgets budget 2021

IDAs Forretningsudvalg har på møde den 9. November 2020 godkendt udkast til budget 2021 samt
konsekvensrettelserne af Håndbog for Anerkendte statikere, begge vedlagt. På baggrund af godkendelsen skal der
udarbejdes en orienteringsskrivelse til samtlige anerkendte statikere, hvor kontingentstigningen varsles. Udvalget bør
drøfte, om der skal orienteres om yderligere i skrivelsen.

Indstilling: Til orientering og beslutning om den videre proces.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der skal sendes en mail til samtlige
anerkendte statikere, hvor kontingentstigningen varsles. I samme skrivelse skal det præciseres, at
anerkendelsesordningen og certificeringsordningen er 2 uafhængige ordninger. Man er derfor nødt til at opretholde sin
anerkendelse, så længe man har en byggesag kørerende på anerkendelsesordningen, hvor man fungerer som
anerkendt statiker. De anerkendte statikere skal også opfordres til at melde tilbage, om hvor længe de forventer at
opretholde deres anerkendelse, fx ift budgetplanlægning for de kommende år.

Sekretariatet laver udkast til skrivelse, som sendes til kommentering hos Niels-Jørgen Aagaard.

Et særligt OBS på, at referencer i udkast til revideret håndbog til IDAs Forretningsudvalg er ødelagte. Sekretariatet
undersøger det og retter det tilbage.

 3a_1 Håndbog Del I C2 udkast.pdf
 3a_2 Godkendt Budget 2021.pdf

3.2. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Anerkendelsesudvalget modtog den 8. oktober 2020 ”Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18)”. Høringen blev drøftet på Anerkendelsesudvalgets ekstraordinære møde den 22.
oktober 2020. På baggrund af drøftelsen, blev der udarbejdet et udkast til svar, som har været sendt til kommentering i
Anerkendelsesudvalget. På baggrund af tilbagemeldingerne blev svarudkastet tilrettet og indsendt. Det endelig
høringssvar er vedlagt.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Niels-Jørgen Aagaard orienterede kort om, at TBST har indkaldt til statusmøde om Anerkendelsesordningen, herunder
økonomien i ordningen, overgangsperioden m.m. Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen og sekretariatet deltager i
mødet.

 3b_1 STA høringssvar BR18 nov 2020.pdf

3.3. Henvendelse om udsættelse af frist

Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra COWI vedr. muligheden for udsættelse af fristen for ansøgning om
fornyelse af anerkendelse (vedlagt). Formandskabet har drøftet henvendelsen og fristen er udsat med 2 måneder, så
der er tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningerne.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 3c_1 Henvendelse fra COWI.pdf

4. Økonomi
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4.1. Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. oktober 2020
Regnskabet pr. 31. oktober 2020 for statikeranerkendelsesordningen (vedlagt) udviser et overskud for perioden på 45 
tkr., hvilket er 149 tkr. højere end budgetteret.
Kontingentindtægterne er forsat 98 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr.  På trods af løbende udmeldelser, sker der 
ikke tilbagebetalinger af kontingent for udmeldelserne.
Udgifter til bestyrelsesmøder er for perioden 41 tkr. lavere end budgetteret 54 tkr. Forbruget er lavere grundet brug af 
onlinemøder fremfor fysisk fremmøde. Den årlige julemiddag er også aflyst, hvilket samlet set gør, at vi estimerer et 
mindre forbrug for året på 52 tkr.
Bestyrelseshonorar følger budgettet med et mindre forbrug på 5 tkr. Bestyrelseshonorar for 2. halvår, med tilsvarende 
beløb for 1. halvår, udbetales i december måned. Vi forventer derfor et mindre forbrug for året på denne post på 10 tkr.

Som nævnt ved de foregående rapporteringer i 2020 er der 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 har dog været en udgift på 1 tkr. vedrørende behandling af en tidligere ansøgning. 
Dette beløb vil fremgå som et merforbrug for året.
Der er budgetteret med 6 fornyelser i 2020. Der er pr. 31. oktober 2020 indtægter for 5 fornyelser. Der er for 
nuværende kendskab til yderligere 5 fornyelser, som faktureres i 2020, hvilket samlet set for året vil give en merindtægt 
på 40 tkr.
Udgifterne til fornyelser er 44 tkr. lavere end budgetteret for perioden. Der er startet en udvidet vurdering op i år og 
udgifterne hertil forventes at blive betalt i indeværende år, hvorfor budgettet for året ligeledes forventes at holde.
Grundet den nævnte, ved tidligere rapporteringer, igangværende klagesag er der i år budgetteret med 50 tkr. til klager. 
Forbruget hertil er for perioden på 93 tkr. og ligger derfor 43 tkr. over budgetteret. Vi forventer ikke flere udgifter til 
denne post i år, hvorfor merforbruget for året forventes at blive 93 tkr.

På posten for andre aktiviteter og diverse andre arbejdsopgaver er der samlet set et mindre forbrug for perioden på 5 
tkr.
Under diverse andre arbejdsopgaver hører udgifter til anmeldelser. Der har indtil videre i år været udgifter til én 
anmeldelse og der er kendskab til endnu en anmeldelse, der er under behandling i øjeblikket og udgifter til denne falder 
i indeværende år og er i størrelsesordenen 55 tkr. Samlet set på posterne andre aktiviteter og diverse andre 
arbejdsopgaver, forecaster vi et merforbrug for året på 60 tkr.
Med baggrund i de, som tidligere nævnte, ukendte faktorer, der er omkring statikerordningens overgangsfase og 
fortsatte drift, er prognose for året fortsat estimeret ud fra det kendskab, som vi har på nuværende tidspunkt med 
forbehold for eventuelle ukendte ændringer, der måtte komme.
Prognose for 2020
Ved halvårsregnskab estimerede vi et underskud for året på 125 tkr. På baggrund af ovenstående informationer 
estimerer vi nu et underskud for året på 122 tkr. Der er budgetteret med et underskud i 2020 på 218 tkr. Forskellen på 
96 tkr. kan henføres til følgende:

-Merindtægt på kontingent på 98 tkr.
-Mindreforbrug på bestyrelsesmøder og bestyrelsesmøder på 62 tkr.
-Merforbrug på ansøgninger 1 tkr.
- Merindtægt på fornyelser 40 tkr.
- Merforbrug på klager 43 tkr.
- Merforbrug på andre aktiviteter og diverse andre arbejdsopgaver 60 tkr.

Indstilling: Til godkendelse

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

5. Sager til behandling
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5.1. Behandling af anmeldelse 

Indstilling: Til beslutning om hvorvidt anmeldte kan fortsætte som anerkendt statiker eller skal have frataget sin 
anerkendelse.
REFERAT:
Bedømmelsesudvalget gennemgik sagen. Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle sagen på det 
foreliggende grundlag. 

 

5.2. Behandling af anmeldelse 

Bedømmelsesudvalget gennemgår status på sagen, som forventes klar til fremlæggelse og beslutning på udvalgets 
næstkommende møde.
Indstilling: Til orientering.
REFERAT:
Bedømmelsesudvalget giver en status på sagen. 

5.3. Henvendelse vedr. ophørte statikere
Bent Feddersen har den 3. november 2020 rundsendt en mail til Anerkendelsesudvalget (vedlagt) vedr. forslag om en 
fortrydelsesregel for ophørte anerkendte statikere. Anerkendelsesudvalget bedes drøfte forslaget.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning. 

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget drøftede henvendelsen, men for at kunne tage en beslutning om en eventuel dispensering, vil 
det kræve en konkret ansøgning fra en tidligere anerkendt statiker.
Bent Feddersen forlader mødet efter dette punkt.

 

6. Fornyelser
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6.1. Sagsnr. 2020-007

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle sagen på det oplyste grundlag.

 

6.2. Sagsnr. 2020-010

REFERAT:
Ole Meinicke Stilling og Finn O. Sørensen er inhabile og forlod mødet under behandlingen.
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

 

6.3. Sagsnr. 2020-009
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REFERAT:

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

 

6.4. Sagsnr. 2020-008

REFERAT:
Aase Hou er inhabil og forlod mødet under behandlingen.
Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på det foreliggende grundlag. 

6.5. Sagsnr. 2020-012

REFERAT:
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

7. Mødeplan
Der er planlagt følgende møder i foråret 2021:

4. marts 2021 kl. 12.00-17.00 i IDA
10. juni 2021 kl. 12.00-17.00 i IDA

Indstilling: Til orientering

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog mødeplanen til efterretning med den bemærkning, at der skal planlægges et ekstraordinært
møde i januar 2021 (Sekretariatet udsender en doodle)
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8. Eventuelt
REFERAT:

Ingen bemærkninger.
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