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Oversigt over FRI medlemsservices 2021
Som medlem af FRI får medlemsvirksomhederne adgang til en række medlemsfordele, fx politisk indflydelse på 
virksomhedernes rammebetingelser, rådgivning i forbindelse med aktuelle udbud og aftaleforhold, statistikker om 
branchen, skræddersyede kurser og meget mere. FRI medlemsservices kan overordnet inddeles i flg. kategorier:
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Indflydelse

FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, POWERPOINT SKABELON

Politisk indflydelse
Gennem FRI-medlemskabet får din virksomhed mulighed for at påvirke det politiske 
arbejde og de politiske prioriteringer i FRI. Dermed giver medlemskab af FRI en direkte 
indflydelse på de rammebetingelser, som din virksomhed arbejder under som rådgivende 
ingeniørvirksomhed. Alle medlemsvirksomheder kan løbende bidrage med input og 
synspunkter, og derudover vil det være muligt at være kandidat til og blive medlem af 
FRI’s bestyrelse og ekspertudvalg eller at melde sig til arbejdet i en taskforce om et mere 
specifikt emne. Læs mere

Internationalt 
FRI kan gennem de to organisationer EFCA og FIDIC skabe adgang til 
markedsinformation og kontakter af specifik relevans for rådgivende 
ingeniørvirksomheder. EFCA og FIDIC kan også benyttes til at påvirke de internationale 
rammevilkår for rådgivende ingeniørvirksomheder. 

https://www.frinet.dk/for-medlemmer/medlemsfordele/politisk-indflydelse/
https://www.efcanet.org/
https://fidic.org/


Medlemsinformation
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Ugentlig nyhedsmail 
FRI Nyhedsmail udsendes hver torsdag og giver i en let overskuelig form et 
overblik over vægtige politiske indsatsområder, udvalgte lovtiltag samt 
afgørelser og høringer af betydning for rådgivende ingeniørvirksomheder. 
Herudover bringes et udpluk af interessante kursus- og konferenceaktiviteter 
og andre relevante nyheder mv.

Ledelsesinformation
FRI udsender ca. 6 gange årligt Ledelsesinformation til FRI’s kontaktpersoner 
i ledelsen af samtlige medlemsvirksomheder. FRI Ledelsesinformation er en 
mail om et emne, som specifikt er relevant for personer, der er en del af 
ledelsen i en FRI-medlemsvirksomhed, eksempelvis om lønstatistik, 
markedssituationen eller særlige aftaleforhold.



Medlemsinformation
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www.frinet.dk
FRI's hjemmeside er rettet mod medlemsvirksomhedernes behov. Her kan 
medarbejderne i en FRI-virksomhed dykke længere ned i emnerne fra nyhedsmailen, 
finde håndbøger, vejledninger og værktøjer, f.eks. aftaleparadigmer og 
ydelsesbeskrivelser, og generelt læse om, hvilke temaer FRI har arbejdet med, har 
holdninger til og har markeret sig på i medierne.

Håndbøger
FRI har to håndbøger om aftale- og foreningsforhold. Du kan altid finde den nyeste 
version på hjemmesiden.
Aftale-Håndbogen
Indeholder div. værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev.

FRI-Håndbogen
Indeholder en række nyttige informationer om medlemskabet af FRI

https://www.frinet.dk/for-medlemmer/aftaleforhold-og-udbud/alle-vaerktoejer/aftaler-og-kontrakter/aftale-h%C3%A5ndbogen/
https://www.frinet.dk/om-fri/fri-h%C3%A5ndbogen/


Juridisk rådgivning
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Juridisk rådgivning
FRI yder gratis juridisk rådgivning om aftaler og udbud til medlemmerne.
Kontakt FRI’s sekretariat vedr. kontraktvilkår og udbudsbetingelser,
der afviger fra gældende regler og praksis.

FRI kan på medlemmers vegne kontakte udbyder om udbuds- og aftalevilkår,
så henvendelsen er anonym i forhold til virksomheden, og i stedet bliver en 
Henvendelse fra FRI (branchen af rådgivende ingeniørvirksomheder).



Statistik og analyser
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FRI udarbejder årligt en række analyser og statistikker. Disse henvender sig 
bl.a. til ledelsen i medlemsvirksomhederne, der kan få bedre indsigt i 
branchen og have mulighed for at benchmarke sig med lignende 
virksomheder. FRI’s sekretariat bruger også data om branchen i den generelle 
interessevaretagelse. Når der tages kontakt til politikere, medier og andre 
interessenter, er det altid en styrke at have solide branchedata, der kan give 
de eksterne interessenter et bedre indblik i branchen og understøtte FRI’s
budskaber.

• Medarbejderstatistik
• Konjunkturmålinger
• Statistisk Branchebeskrivelse
• Brancheundersøgelse
• Videnopgørelse

https://www.frinet.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/statistik-og-unders%C3%B8gelser/fri-s-konjunkturm%C3%A5linger/
http://frinet.dk/værktøjer/statistik-og-undersøgelser/statistisk-branchebeskrivelse/
https://www.frinet.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/statistik-og-unders%C3%B8gelser/videnopg%C3%B8relse-for-r%C3%A5dgivende-ingeni%C3%B8rer/


Statistik og analyser
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Lønstatistik
FRI tilbyder en lønstatistik til medlemsvirksomhederne. Lønstatistikken er 
baseret på data fra de 10-12 største FRI-virksomheder. Lønstatistik 2019 
omfattede 9.007 medarbejdere, heraf 5.396 ingeniører.

Rådgiverindeks
FRI offentliggør ILON12 (MA Rådgivning), der er et lønindeks fra Danmarks 
Statistik fire gange om året. Indekset kan anvendes til at prisregulere 
kontrakter i Danmark, der kører over flere år.
FRI kan tilsvarende hjælpe med at identificere relevante indeks for 
internationale opgaver, eksempelvis fra Eurostat.

https://www.frinet.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/statistik-og-unders%C3%B8gelser/l%C3%B8nstatistik/
https://www.frinet.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/statistik-og-unders%C3%B8gelser/r%C3%A5dgiverindeks-ilon-12-ma-r%C3%A5dgivning-mv/


Værktøjer & publikationer
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FRI udvikler løbende praktiske værktøjer, der kan styrke og professionalisere 
medlemsvirksomhedernes forretning og måde at arbejde på. Fx fortolkningsbidrag, 
vejledninger og ydelsesbeskrivelser.

Aktuelt er der bl.a. ydelsesbeskrivelser for: Byggeri og Landskab, Anlæg og 
Bygherrerådgivning og Arbejdsmiljørådgivning. Og flere er på vej.

FRI udgiver løbende nye publikationer om emner med relevans for rådgiver- og 
ingeniørvirksomheder.

Hvert fjerde år udgiver FRI sin State of the Nation rapport, der vurderer tilstanden af 
Danmarks infrastruktur, og som kommer med anbefalinger til at forbedre denne.

FRI har gennem de sidste år udgivet foresight-analyser om sektorudvikling inden for tre 
centrale forretningsområder: forsyning, byggeri og mobilitet/transportinfrastruktur. 
Til hver af disse analyser er der udarbejdet en særlig strategisk præsentation, til brug
for strategiudvikling i en FRI-virksomhed.



Hjælp til forsikring
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Som medlem af FRI er det obligatorisk, at virksomheden har en 
rådgiveransvarsforsikring, men virksomheden kan selv vælge 
forsikringsselskab. FRI har forhandlet forsikringstilbud med Marsh/HDI og 
Tryg. Det er tilbud, som er skræddersyet til rådgivende 
ingeniørvirksomheder. Dermed er det obligatoriske krav om at have en 
rådgiveransvarsforsikring på plads med et produkt, som kunderne kender og 
har tillid til. Læs mere.

https://www.frinet.dk/for-medlemmer/ledelse-temaer/raadgiverforsikring/


Kurser og netværk
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Kurser
FRI afholder løbende kurser, bl.a. om de aftale- og forretningsforhold, en rådgivende 
ingeniørvirksomhed møder. Kurserne handler bl.a. om udbud og aftalevilkår (ABR 18, 
ABR Forenklet og AB 18), om risiko, ansvar og forsikring eller andre forretningsrelevante 
emner for rådgivere i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Kurserne udbydes til en meget 
fordelagtig pris til FRI’s medlemmer.

CEO – Sounding Boards 
FRI har etableret Sounding Boards i henholdsvis Øst- og Vestdanmark for 
virksomhedsledere i branchen. Der er desuden et særligt Sounding Board for CEOs fra 
virksomheder med mere end 150 medarbejdere.

FRI - Young Professionals (FRI|YP)
Medarbejdere under 40 år i FRI’s medlemsvirksomheder har mulighed for at være en del 
af FRI Young Professionals. FRI|YP afholder gå-hjem-møder af både faglig og social 
karakter flere gange årligt, både i Øst- og Vestdanmark. FRI|YP bidrager til at styrke 
identiteten som rådgivende ingeniør blandt yngre medarbejdere. 



Kurser og netværk
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HR-netværk
Dette netværk er til HR-chefer i FRI’s største medlemsvirksomheder, der har behov for 
ny inspiration og viden. Samtidig er det et uformelt netværk, hvor deltagerne kan 
kontakte kollegaer efter behov.

Internationalt netværk
Som FRI-medlem bliver din virksomhed automatisk en del af et større internationalt 
netværk gennem EFCA og FIDIC. FRI kan gennem de to organisationer skabe adgang 
til markedsinformation og kontakter i andre lande, af specifik relevans for rådgivende 
ingeniørvirksomheder.

FRI faciliterer desuden Ekspertnetværk i Teams for FRI-rådgivere om emner som 
bl.a. brand, konstruktion og bæredygtigt byggeri.

Årsmøde i København og Branchetopmøde i Aarhus
I marts inviterer FRI alle medlemmer til Årsmøde i København. I oktober
inviterer FRI alle medlemmer til et Branchetopmøde i Aarhus.

https://www.efcanet.org/
https://fidic.org/


Øvrige medlemsfordele
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FRI leverer erklæringer om virksomhedernes uvildighed, 
erfaring mv., såfremt det er nødvendigt for en 
medlemsvirksomhed i forbindelse med konkrete udbud. Det er 
til hver en tid muligt at få tilsendt en medlemserklæring fra 
FRI’s sekretariat. 

Et medlemskab af FRI betyder, at virksomheden lever op til 
foreningens medlemskriterier, bl.a. om uvildighed. FRI’s 
medlemmer kan benytte FRI’s logo, den grønne trekant, i deres 
markedsføring. 

FRI udpeger skønsmænd og indstiller fagdommere, det er derfor 
muligt for FRI-medlemmer at blive optaget som fagdommer 
og/eller skønsmand.



Øvrige medlemsfordele
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Et medlemskab af FRI betyder, at din virksomhed kan blive del af den 
branding, FRI leverer om branchen. 

Din virksomhed kan findes på FRI’s hjemmeside under funktionen ”Find din 
Rådgiver”, som benyttes flittigt af kunder.

Din virksomhed kan blive valgt som case, når FRI skal bruge gode projekter i 
pressen, på hjemmesiden eller i forskellige publikationer, som eksempelvis 
den prisvindende rapport Engineering a better and sustainable world.

FRI-virksomheder har mulighed for at nominere en yngre medarbejder til 
konkurrencen om at blive Årets unge FRI Rådgiver.
En pris, der hvert år giver omtale i medierne.



Øvrige medlemsfordele
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FRI's medlemsvirksomheder har derudover adgang til fordele 
hos eksterne udbydere:
• Firmapensionsordning med Danica Pension 
• Hotlineaftale om gratis advokatbistand
• DI’s medlemsservices
• Privat- og erhvervsforsikring hos Tryg

https://www.frinet.dk/for-medlemmer/medlemsfordele/rammeaftale-med-danica-pension/
https://www.frinet.dk/for-medlemmer/medlemsfordele/hotlineaftale-om-gratis-advokatbistand/
https://www.frinet.dk/for-medlemmer/medlemsfordele/di-medlemsservices/
https://www.frinet.dk/for-medlemmer/medlemsfordele/erhvervs-og-privatforsikring/


Om FRI
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Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheorganisation for rådgiver- og 
ingeniørvirksomheder. FRI arbejder for at forbedre medlemsvirksomhedernes 
forretningsvilkår og branchens rammebetingelser. Det har vi gjort siden 1904.

FRI’s medlemsvirksomheder arbejder primært med rådgivning inden for: byggeri, 
byplanlægning og arkitektur, anlæg og infrastruktur, energi og industri, klima og miljø 
samt international udvikling.

FRI er en platform for identitet og stolthed
FRI er en platform for netværk
FRI er en platform for indflydelse
FRI er en platform for services

FRI styrker virksomhedernes forretning.

Se mere på www.frinet.dk


