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INTERNATIONALT UDVALG - KOMMISSORIUM 

FORMÅL 

Det overordnede formål med Internationalt Udvalg er at sikre realiseringen af de 
prioriterede 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 
emner med relevans for udvalgets formål til/fra: 
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o De tværnationale kredse og personaleforeninger samt de 
tværnationale medarbejderorganer 

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

o den øvrige danske, nordiske og europæiske fagbevægelse 

• 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 
destinationer uden for Norden og i mellem de nordiske lande 

• afdækker og opsøger muligheder for alliancer og netværk til fremme af 
udvalgets 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, kredsformænd 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 finansforbund og vores tværnationale samarbejdspartnere i FTF, 
NFU og UNI.  

ARBEJDSFORM 

Det Internationale Udvalg holder ordinære møder samt temadage efter 
behov. De ordinære møder koncentrerer sig om at koordinere og fastlægge 
den overordnede strategi inden for udvalgets område. Temadagene fokuserer 
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på relevante problemstillinger med henblik på at give deltagerne en dybere 
indsigt i et givent emne. På temadagene kan deltagerkredsen være bredere. 
Dette aftales konkret med udvalget. 

Udvalgets arbejdsform forudses endvidere at være opsøgende i forhold til 
interessenter og samarbejdspartnere og ledende aktører inden for udvalgets 
formål og opgaver i såvel indland som udland.  

Dette indebærer, at udvalget kan invitere relevante gæster og oplægsholdere 
og arrangere møder i ind- og udland, som bidrager til at udvalgets 
medlemmer er opdateret om aktuelle forhold af betydning for de 
tværnationale problemstillinger mhp. at kunne bidrage til fastlæggelse af den 
bedste politik og handlinger på området. 
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