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Formål 

Udvalget for Digitale Værktøjer skal på overordnet niveau agere direktionens sparringspartner 

på den faglige og kommercielle retning for Molio, Byggeriets Videnscenter og sikre 

brugerinddragelse i forhold til udviklingen af Molios digitale værktøjer, således at værktøjerne 

afspejler branchens behov, og derigennem sikre branchens bredest mulige opbakning til 

anvendelse af værktøjerne 

Sammensætning 

Udvalget for Digitale Værktøjer består af ca. 10-12 personer og sammensættes blandt:  

• Formænd for brugergrupper 

• Formænd for væsentligste task forces (i det omfang de ikke også er formænd for 

brugergrupper) 

• En repræsentant for buildingSMART-Danmark  

• Øvrige medlemmer for at opnå en fornødne repræsentativitet i forhold til bygge- og 

anlægsbranchens leverancekæde, lige fra byg- og driftsherreområdet over arkitekt-, 

ingeniør-, udførelses- og materialeområdet samt IT-implementering 

Molios direktion udpeger medlemmer af Udvalget for Digitale Værktøjer samt formand for 

dette. 

Alle medlemmer skal komme fra en virksomhed eller institution, der aftager ydelser fra Molio.  

Kompetence 

Medlemmerne af Udvalget for Digitale Værktøjer skal: 

• have byggefaglig, branchestrategisk og gerne forretningsmæssig indsigt 

• have viden om, hvordan IT er med til at understøtte forretningsområdet, og hvordan det 

medvirker i kommunikation med byggeriets andre parter 

• kunne teamworke og sikre opbakning 

• deltage engageret 

• bidrage med deres viden om og erfaringer med digitalisering i bygge- og anlægsbranchen, 

• trække på viden i egen virksomhed 

• arbejde for at implementere Molios værktøjer og standarder – herunder buildingSMART i 

egen virksomhed og i bygge- og anlægssektoren som helhed 

Ansvar 

Udvalget for Digitale Værktøjers rolle er: 

I forhold til projekter og værktøjer 

• at udarbejde, kommentere og indstille overordnet, faglig udviklingsstrategi og retning for 

Molio, dets projekter og værktøjer 

• at sikre den faglige sammenhæng på tværs af Molios værktøjsområder 

• at foreslå prioritering af projekter og ressourcer på baggrund af business cases og 

projektbeskrivelser 

• at drøfte projektbeskrivelser, projektbemanding og faglig kvalitet af projektresultaterne 
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I forhold til organisering  

• at indstille forslag til nye medlemmer af udvalget 

• at overvåge at Molios organisering (netværk) sikrer optimal brugerinddragelse i forhold til 

Molio værktøjer og ydelser 

• at give input til organisering af interessentinddragelse, herunder task forces og 

udviklingsforløb med workshops mv. 

Møder og sekretariatsbistand 

• Udvalget for Digitale Værktøjer mødes efter behov, forventeligt fire-seks gange årligt 

• Møder ledes af formanden i samarbejde med Molio 

• Fagligt sekretariatsbetjenes Udvalget for Digitale Værktøjer af Molio, som bl.a. sørger for 

dagsorden og referat og bringer emner til drøftelse i samråd med udvalget 

Honorering 

Deltagelse i Udvalget for Digitale Værktøjer honoreres med 3 mødetimer og 2 forberedelses- og 

opsamlingstimer pr. gang med en sats på kr. 750,- pr. time. 

Rejseomkostninger for udvalgets medlemmer ved en afstand på mere end 50 km hver vej 

refunderes. 

Gældende fra mødet i Udvalget for Digitale Værktøjer den 02. marts 2021 


