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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) 

 

 

MoU 2020 mellem Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af 
Rådgivende Ingeniører, FRI 

I årene 2015-2020 er der sket en udvikling, hvor de fælles grænseflader mel-
lem arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniørvirksomheder er blevet sta-
digt større. Denne udvikling er meget direkte symboliseret i, at stadigt flere 
virksomheder tilbyder kunderne en samlet palette af ydelser, der spænder over 
både arkitekt- og ingeniørfaglige discipliner. Parallelt med dette oplever Dan-
ske Arkitektvirksomheder og FRI, at organisationerne har stadigt flere ”fælles” 
medlemsvirksomheder. 
  
Formål 
For at sikre den bedst mulige service, og den størst mulige interessevaretagelse 
for rådgiver-, ingeniør- og arkitektvirksomheder i Danmark, indgår Danske 
Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI dette Me-
morandum of Understanding. 
 
Formålet er for det første at styrke interessevaretagelsen gennem fælles im-
pact og afstemning af synspunkter på tværs af de to organisationer og for det 
andet at styrke de produktivitets- og servicetiltag, der tilbydes virksomheder i 
branchen fra de to organisationer. 
 
Samarbejdet – organisering i praksis 
Organisationerne forpligter sig til at samarbejde om: 
 

 Politiske mærkesager af fælles interesse. 
 Udvikling af servicetilbud, hvor der kan skabes større værdi for alle 

rådgiver-, ingeniør- og arkitektvirksomheder ved, at der samarbejdes 
om disse – eller ved gensidig invitation. 

 Forhold, der relaterer sig til markedsvilkår, rammebetingelser og sam-
arbejder med tredjepart, hvor der er en fælles interesse. 

 
Såfremt samarbejdet har form af et fælles projekt, indgås en aftale om såvel 
projektledelse som eventuel økonomi i forhold til det relevante projekt. For-
målet er at sikre en tilstrækkelig økonomisk ramme og den stærkeste beman-
ding, hver gang. 
 
Ved de fælles projekter vil pengene følge opgaverne. Dermed vil der kunne op-
stå en økonomisk mellemregning mellem organisationerne som følge af den 
specifikke bemanding og de tilknyttede ressourcer i et fælles projekt. 
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Der tilstræbes, over tid, at være en ligelig fordeling mellem ressourcer og opga-
ver i den indsats, som relaterer sig til de fælles dagsordner, politiske mærkesa-
ger og andre forhold vedr. markedsvilkår, rammebetingelser, samarbejder 
med tredjepart og fælles servicetilbud. Men afsættet vil hver gang være, at or-
ganisationerne i fællesskab stiller med den stærkeste bemanding. 
 
Der er tilsvarende et perspektiv i at udvikle flere fælles events. 
 
Samarbejdet – formandskab og bestyrelser 
Formandskaberne for Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgi-
vende Ingeniører, FRI mødes mindst én gang årligt for at drøfte og udvikle det 
fælles samarbejde. 
 
Bestyrelserne for Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører, FRI mødes mindst hvert andet år for at drøfte og udvikle det fælles 
samarbejde og den interessevaretagelse, som er på dagsordenen i hver af orga-
nisationerne og i fællesskab. 
 
Ambitionerne 
Ambitionen med dette MoU er at sikre et stadigt tættere samarbejde mellem 
Danske Arkitektvirksomheder og FRI, med det formål at organisationerne af-
spejler medlemsvirksomhedernes virkelighed.  
 
 
København, den  
 
 
For Danske Arkitektvirksomheder: 
 
 
 
 
Katja Viltoft, Formand  Lene Espersen, Adm. direktør 
 
 
 
For Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI 
 
 
  
 
Ib Enevoldsen, Formand  Henrik Garver, Adm. direktør  
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Oversigt over eksisterende samarbejder, oktober 2019 
 
Bilag til MOU 2020 mellem Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af 
Rådgivende Ingeniører, FRI 
 
Politiske mærkesager og projekter 
ABR uden fravigelser (lead: FRI) 
Udbudsloven – revision (lead: FRI) 
Klimalov og klimahandlingsplaner (fælles koordinering) 
Bæredygtighed 

 Level(s) (lead: Danske Arkitektvirksomheder) 
 Bæredygtighedskrav i BR (fælles koordinering) 

Bygningsreglement (fælles koordinering) 
 Certificeringsordninger for brand og konstruktion m.m. (lead: FRI) 

Digitaliseringstaskforce (lead: FRI) 
Byggesagsbehandling (fælles koordinering) 
Arbejdsmiljø samt sikkerhed og sundhed (fælles koordinering) 
… 
 
Serviceydelser 
Udbudssager (fælles koordinering, når muligt) 
Ydelsesbeskrivelser 

 Byggeri og landskab (fælles projekt) 
 Bygherrerådgivning (fælles projekt) 
 Arbejdsmiljø (fælles projekt) 
 ”som udført” -> bliver vejledningstekst til BR (fælles projekt) 
 Anlæg (FRI-projekt) 

Kurser 
 Fælles kurser, i forlængelse af fælles projekter som YBL 
 Øvrige kurser håndteres individuelt, men udbydes til medlemmer i 

begge organisationer 
Statistik (udveksles og drøftes, men intet fælles projekt p.t.) 
… 
 
Samarbejder 
Hvor Danske Arkitektvirksomheder og FRI begge er med og koordinerer hold-
ninger og synspunkter: 

 Grøn Logik 
 Renovering på Dagsordenen 
 VærdiBYG 
 DI Byggepolitisk udvalg 
 VCØB (Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet) 
 BIM-styregruppen i regi af DS 
 Koordineringsmøder med DI Rådgiverne 
 BFA (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg) 
 … 

 


