
Statikeranerkendelsesudvalget
to 04 marts 2021, 12:45 - to 04 marts 2021, 17:00

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, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Afbud:

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden indstilles til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen med en bemærkning om, at punkt 6.1 behandles som sidste punkt, da
Aase Hou er inhabil.

2. Godkendelse af referater fra sidste møde

2.1. Godkendelse af interne referater

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 30. november 2020 blev udsendt den 2. december 2020 med
indsigelsesfrist til den 9. december 2020. Der er ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referat fra
Anerkendelsesudvalgets ekstraordinære møde den 26. januar 2021 blev udsendt den 1. februar 2021 med
indsigelsesfrist til den 8. februar 2021. Der er ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referaterne er
vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne.

 2a_1 AU Referat 301120.pdf
 2a_2 AU Referat 260121.pdf

2.2. Godkendelse af offentlig 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 30.
november 2020 og den 26. januar 2021 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_1 AU udkast off referat 301120.pdf
 2b_2 AU udkast off referat 260121.pdf

3. Meddelelser
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3.1. Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i
bygningsreglementet (BEK nr 776 af 02/06/2020)

Som aftalt på sidste møde i Anerkendelsesudvalget har Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen udarbejdet udkast til
kommentering af Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
(BEK nr 776 af 02/06/2020). Svarudkastet har været rundsendt i Anerkendelsesudvalget til kommentering. Det endelige
svar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er vedlagt.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 3a AU kommentarer til certificeringsbekendtgørelse for statikere feb 2021.pdf

3.2. Anerkendte statikeres udtræden af ordningen

Følgende anerkendte statikere er udtrådt af ordningen i 2020:

Aase Hou
Jakob Bonde Langelund
Rasmus Thorup Olsen
Henrik Tinning
Carsten Rodal Pedersen
Kåre Tinning

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.3. Opfølgning på forespørgsel til samtlige anerkendte statikere

På foranledning af Anerkendelsesudvalget er der den 10. december 2020 udsendt en mail til samtlige anerkendte
statikere, hvor de blev bedt om, at vende tilbage til sekretariatet med besked om, hvor længe de forventer, at opretholde
deres anerkendelse efter anerkendelsesordningen. Der er 19 ud af 59, der er vendt tilbage. Det overvejende svar er, at
folk forventer at opretholde anerkendelsen så længe den nuværende er gældende ca. 2-3 år. Enkelte forventer at
opretholde anerkendelsen i mere end 5 år.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT
:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi
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4.1. Årsregnskab for statikeranerkendelsesordningen 2020

Statikeranerkendelsesordningens årsregnskab 2020 vedlægges med henblik på godkendelse på mødet. Regnskabet
udviser et underskud for året på 42 tkr., hvilket er 176 tkr. bedre end budgetteret. 
Statikeranerkendelsesordningens formue pr. 1. januar 2021 udgør 726 tkr.

Den samlede budgetafvigelse kan henføres til følgende forhold:
Ved regnskabsaflæggelse pr. 31. oktober 2020, viste forecastet et underskud for året på 60 tkr. Det realiserede er 18
tkr. bedre end forecastet.
Samlet set er indtægterne for året 121 tkr. højere end budgetteret. De samlede udgifter for året er 55 tkr. lavere end
budgetteret.

Kontingent
Kontingentindtægterne er 101 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr. 

I 2020 er budgetteret kontingentindtægter svarende til 50 anerkendte statikere, da vi forventede og fortsat forventer
udmeldelser. På nuværende tidspunkt ser det dog ikke ud til at være aktuelt idet det kan oplyses, at
kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2021 pt. ligger på 550 tkr., svarende til opkrævning af 55 medlemmer.
Bemærk, at kontingentsatsen er hævet fra 8 tkr. til 10 tkr. fra år 2021.

Driftsaktiviteter
Udgifter til driftsaktiviteter, bestående af bestyrelseshonorar, bestyrelsesmøder og administrationsaftale med IDA, er
samlet set 82 tkr. lavere end budgetteret. 
Dette henføres til at forbruget til bestyrelseshonorar, som tidligere år, ligger lavere end budgettet og at der derfor er et
mindreforbrug på denne post på 25 tkr., samt at bestyrelsesmøder - grundet COVID19 – hovedsageligt har været
afholdt online. Derudover blev det årlige julearrangement af samme årsag ikke afholdt. På posten bestyrelsesmøder er
der derfor et mindreforbrug for året på 57 tkr.
Udgifter til administrationsaftalen følger budgettet. 

Ansøgninger
Som bekendt er det ikke længere muligt at blive anerkendt statiker efter ikrafttrædelse af den nye certificeringsordning.
Der har ikke været nogle indtægter vedr. ansøgninger i 2020.

Fornyelser
Der er indtægter for 8 fornyelser mod budgetteret 6 fornyelser. Indtægter for fornyelser er derfor 20 tkr. bedre end
budgetteret.

I 2020 har der været udgifter vedrørende fornyelser for 73 tkr., hvilket er 17. tkr. lavere end budgetteret. Heraf udgør
udgifter til den udvidet vurdering 44 tkr. Den udvidet vurdering er afsluttet i 2020.

Klager

Der var i 2020 budgetteret med 50 tkr. til behandling af klager og anmeldelser. Forbruget hertil er 43 tkr. højere end
budgetteret pga flere modtagne klager og anmeldelser end forventet.

Andre aktiviteter

Det samlede forbrug til løbende ekspeditioner og diverse andre arbejdsopgaver følger budgettet på 40 tkr.

Udgifterne dækker også kontakt med de firmaer, der henvender sig for at få afklaret tvivlsspørgsmål om
Anerkendelsesordningen og overgangen til certificeringsordningen.  Ved tidligere rapportering blev der gjort
opmærksom på kendskab til en anmeldelse hvoraf vi forventede en udgift i størrelsesordenen 55 tkr. Denne ikke er
modtaget endnu, hvorfor udgiften ikke er med i 2020 regnskabet.

Underskuddet kan samlet set forklares således:

1. Merindtægt vedrørende kontingent på 101 tkr
2. Merindtægt vedrørende fornyelser på 20 tkr.
3. Samlet merforbrug vedrørende klager på 43 tkr.
4. Samlet mindre forbrug på alle andre udgifter 98 tkr.

Indstilling: Årsregnskabet for 2020 indstilles til godkendelse og underskrift.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte årsregnskab for 2020.

Regnskabet underskrives på førstkommende fysiske møde.

 4a AU årsregnskab 2020.pdf

5. Sager til behandling
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5.1. Behandling af anmeldelse 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle anmeldelsen.

Anerkendelsesudvalget besluttede, at sagen skal genbehandles på et ekstraordinært møde den 14. april.
Mødet afvikles online og indkaldes i Outlook.

5.2. Genbehandling af anmeldelse 

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

5.3. Fornyelse til udvidet vurdering i 2021
Anerkendelsesudvalget gennemfører lodtrækning blandt næste års ansøgere om fornyelse med henblik på at finde en 
ansøger til udvidet vurdering i det efterfølgende år.
Indstilling: Til beslutning - der foretages lodtrækning for 2021.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget trak lod blandt de anerkendte statikere hvis anerkendelse skal fornyes i 2021.
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5.4. Henvendelse om udsættelse af frist for indsendelse af ansøgning
Sekretariatet har telefonisk modtaget en henvendelse fra en anerkendt statiker vedr. muligheden for udsættelse af 
fristen for ansøgning om fornyelse af anerkendelse. Formandskabet har drøftet henvendelsen og fristen er udsat til 1. 
august 2021, så der er tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen.
Indstilling: Til orientering.
REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

6. Fornyelse

6.1. Sagsnr. 2020-008

REFERAT:

Aase Hou er inhabil og forlod mødet under behandlingen.
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

 

6.2. Sagsnr. 2020-013

REFERAT:

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

 

6.3. Sagsnr. 2020-014

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på det foreliggende grundlag. 
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Det tilstræbes, at sagen kan færdigbehandles på det ekstraordinære møde den 14. april.

 

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

10. juni 2021 kl. 12.00-17.00 i IDA

Indstilling: Anerkendelsesudvalget bedes fastlægge mødedatoer for efteråret 2021.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog mødeplanen til efterretning og fastlagde følgende møder:

Ekstraordinært møde den 14. april kl. 9.00-10.00. Mødet afvikles online
Ordinært møde den 10. juni kl. 12.00-17.00 i IDA
Ordinært møde den 21. september kl. 12.00-17.00 i IDA
Ordinært møde den 9. december kl. 14.00-17.30 med efterfølgende julemiddag

8. Eventuelt
REFERAT:
Anerkendelsesudvalget drøftede forventningen til hvor længe anerkendelsesordningen skal opretholdes.
Anerkendelsesudvalget forventer at ordningen skal opretholdes endnu 3-5 år.

Anerkendelsesudvalget drøftede udfordringer for tiden med at få nok certificerede statikere til alle byggesager.
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