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Internationalt Udvalg – Kommissorium 2017-2020 

Formål 

Det overordnede formål med Internationalt Udvalg er at sikre realiseringen af de pri-

oriterede politiske indsatsområder, der er knyttet til det internationale område for 

landsmødeperioden 2017-2020. Dette vedrører særligt følgende:  

Tværnationalt fagligt arbejde 

Vi skal udvikle det tværnationale faglige arbejde og matche den internationalisering, 

der sker inden for vores område. 

Faglige rettigheder til alle 

Vi skal arbejde for, at retten til at organisere sig og indgå kollektive aftaler udvikles i 

en tid med stigende global arbejdsdeling, relocation og outsourcing  

OPGAVER OG ANSVAR 

Med dette formål er det udvalgets opgave og ansvar at konkretisere og kvalificere de 

behov for initiativer og handlinger, der er og vil opstå indenfor udvalgets område samt 

igangsætte relevante prioriterede handlinger i de rette fora. 

 

Det betyder bl.a., at Internationalt Udvalg  

• drøfter, koordinerer og sikrer gensidig videreformidling af tværnationale em-

ner med relevans for udvalgets formål til/fra: 

o De tværnationale kredse og personaleforeninger samt de tværnati-

onale medarbejderorganer 

o NFU, UNI Nordic ICTS, UNI (finans, europa, world) 

o den øvrige danske, nordiske og europæiske fagbevægelse 



Finansforbundet  Side 2 / 3 

 

 

 

• styrker det nordiske samarbejde omkring de tværnationale virksomheder 

• afdækker og behandler bevægelserne på det europæiske arbejdsmarked, 

herunder indsatserne i forhold til relocation af arbejdspladser til destinatio-

ner uden for Norden og imellem de nordiske lande 

• afdækker og opsøger muligheder for alliancer og netværk til fremme af ud-

valgets formål. 

• overvejer indsatser til at klæde relevante TM, MABere og politikere på til at 

imødekomme tværnationale udfordringer.  

• afdækker behovet for dokumentation, analyse, inddragelse af ekstern viden 

samt handlinger for at opfylde udvalgets formål. 

SAMMENSÆTNING OG BESLUTNINGSDYGTIGHED 

Det internationale udvalg består af  

- Finansforbundets formandskab  

- Et antal hovedbestyrelsesmedlemmer eller kredsnæstformænd med tvær-

nationalt ansvar samt formænd for personaleforeninger, der repræsenterer 

virksomheder med et tværnationalt organisatorisk virke og en tværnational 

ledelse.  

Udvalget understøttes af sekretariatet efter nærmere aftale. 

Udvalget kan konkretisere og kvalificere handlinger, og indstille til igangsættelse af 

handlinger i sekretariatet, ansvarsområder, HB og/eller hos de nordiske finansfor-

bund og vores tværnationale samarbejdspartnere i NFU og UNI.  
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ARBEJDSFORM 

Det Internationale Udvalg mødes som minimum to gange årligt for at koordinere 

og fastlægge den overordnede strategi inden for udvalgets område.  

Internationalt Udvalg suppleres og understøttes af følgende grupper/netværk, 

der alle refererer til Internationalt Udvalg samt et internationalt sekretariatsteam, 

der refererer politisk til formanden for Internationalt Udvalg: 

• Tværnational virksomhedsgruppe til koordinering af det nordiske samarbejde 

omkring de store tværnationale virksomhedskredse. Møderne sker på ad hoc 

basis og på initiativ af repræsentanterne fra de tværnationale 

virksomhedskredse.  

Deltagere: Repræsentanter fra formandskabet og 

kredsbestyreslsesmedlemmer med tværnationalt ansvar fra de store 

tværnationale virksomhedskredse samt internationalt sekretariatsteam.  

• Netværket for faglige repræsentanter i tværnationale virksomheder, hvor de 

faglige repræsentanters problemstillinger på det tværnationale område kan 

drøftes og forbundet kan orientere om forbundets internationale arbejde. 

Deltagere: Faglige repræsentanter i tværnationale virksomheder; 

repræsentanter fra formandskabet; internationalt sekretariatsteam. 

• Internationalt sekretariatsteam bliver krumtappen i det forberedende og 

implementerende arbejde under 1-3. Derudover har sekretariatsteamet til 

opgave at: 

o Styrke relationerne på sekretariatsniveau til de andre nordiske forbund 

gennem et praktiskbaseret samarbejde om tværnationale projekter med 

fælles relevans (fx ikke-nordisktalende medlemmer, 

kompetenceudvikling, trivsel, undersøgelser mv.).  

o Yde ad hoc support til organisering i Litauen og Polen på 

initiativ/ejerskab fra de lokale medarbejderrepræsentanter.  

o Understøtte det tværnationale arbejde i NFU og UNI.  

Teamdeltagere: International koordinator, sekretariatsmedarbejdere i de 

tværnationale virksomhedskredse med internationalt ansvar og andre 

sekretariatsmedarbejdere efter aftale/behov. Internationalt sekretariatsteam 

refererer politisk til formanden for Internationalt Udvalg. 

(Justering vedtaget af HB oktober 2019) 


