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Kommissorium for Geoforums Internationale Udvalg 
 

 

 

Baggrund  

Geoforums bestyrelse ønsker at sikre, at det internationale arbejde understøtter og bidrager til 

opfyldelse af Geoforums strategiske mål. Bestyrelsen forventer, at udvalget gennem sit virke øger 

videndeling om internationale tendenser, udviklinger og regler, der har eller kan få indflydelse på 

medlemmernes arbejdsfelt og gør det internationale arbejde synligt og relevant for foreningens 

medlemmer og øvrige interessenter. 

 

 

Det internationale udvalgs formål 

 

• Sikre, at informationer om internationale tendenser, udviklinger og regler deles med 

medlemmerne og gøres tilgængelige for øvrige interessenter 

• Bidrage til den internationale dagsorden fx med danske ”best practice” eksempler, erfaringer og 

kontakter til foreningens ”bagland” 

• Være en platform for opsamling og formidling af Geoforums internationale aktiviteter på tværs 

af foreningens virke 

• Bistå Geoforums repræsentanter i internationale fora, sikre dem opbakning og mandat til at 

varetage foreningens interesser 

• Gøre det internationale arbejde synligt og relevant for foreningens medlemmer og interessenter 

• Bidrage til, at Geoforum fremstår som en seriøs og faglig stærk international sparrings- og 

høringspart 

 

 

Organisering 

Geoforums bestyrelse har udpeget en formand for udvalget og ønsker at udvalget sammensættes, 

således at bredden i det internationale arbejde afspejles. Bestyrelsen vil derfor invitere personer fra 

den private sektor, den kommunale sektor, den statslige sektor og fra uddannelsessektoren til at 

deltage i udvalget, således at udvalget som minimum består af 1 person fra hver af de nævnte 

sektorer foruden formanden. 

 

Samarbejdsrelationer 

Internationalt arbejde har ofte en strategisk og forretningsmæssig karakter. Derfor vil udvalget 

fungere som et referenceudvalg for bestyrelsen, dvs. et udvalg, som bestyrelsen har en tæt 

samarbejdsrelation til. Gensidig information og kommunikation skal sikre, at udvalget bidrager til at 

understøtte foreningens strategiske og forretningsmæssige sigte og udfylder sit formål som 

beskrevet i dette kommissorium. 

 

Som platform for Geoforums internationale aktiviteter har udvalget også en bred samarbejdsflade til 

foreningens mange udvalg og aktiviteter. Udvalget vil have jævnlig kontakt til de personer, der 
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repræsenterer Geoforum i forskellige fora og organisationer, og skal sikre, at der før og efter møder, 

kongresser, mv. afstemmes og formidles til gavn for foreningens medlemmer. 

 

Desuden vil udvalget opbygge samarbejdsflader til Kompetenceudvalget (fx seminarer om 

internationale emner), Kortdagsudvalget (fx internationale oplæg) og arrangementsudvalgene (fx 

formidling af internationale emner). 

 

Roller i udvalget 

Udvalgets formand har ansvar for fremdriften i udvalget, indkalder til møder, og sikrer, at de 

førnævnte samarbejdsrelationer fungerer. Formanden er kontaktperson til bestyrelsen og 

sekretariatet. 

 

Deltagerne i udvalget kan hver især påtage sig en aktiv rolle i forbindelse med udvalgets aktiviteter. 

 

Deltagerne i udvalget kan også påtage sig en rolle i forbindelse med ad hoc nedsatte arbejdsgrupper 

til varetagelse af et tidsbegrænset stykke arbejde i forbindelse med de aktiviteter, der er beskrevet i 

formålet. 

 

 

Aktivitetsområder og kommunikation 

Udvalget skal i overensstemmelse med formålet: 

• Udarbejde en handleplan, der beskriver udvalgets forventede aktiviteter. Handleplanen skal 

godkendes af bestyrelsen, ajourføres mindst en gang årligt og gøres tilgængelig på 

Geoforums hjemmeside 

• Vedligeholde en liste over Geoforums internationale repræsentantskaber og aktiviteter. 

Denne gøres tilgængelig på Geoforums hjemmeside 

• Udarbejde mindst 3 artikler til Geoforums medlemsblad (GEOFORUM) pr. år 

• Formidle internationale emner til medlemmerne via SoMe, hjemmeside, nyhedsbrev eller 

andre kanaler mindst én gang i kvartalet 

• Bidrage til mindst 1 medlemsarrangement pr. år 

 

 

Møder 

Det forventes, at der afholdes møder en gang i kvartalet. Mødeaktiviteten kan øges ved behov, f.eks. 

i forbindelse med planlægning af arrangementer. Som udgangspunkt afholdes møderne hos 

Geoforum, IDA-huset, Kalvebod Brygge 31, 1560 Kbh. V. På første, konstituerende møde, aftales 

det, hvor og hvordan møderne skal foregå. Online møder kan anvendes, hvor det vurderes 

hensigtsmæssigt. 

 

 

Økonomi 

Afholdes møderne hos Geoforum, står foreningen for forplejningen. Afholdes møder andetsteds 

afholdes forplejning af værten. Deltagerne i udvalget forventes selv at afholde evt. 

transportomkostninger forbundet med mødedeltagelsen. 

 

 

https://geoforum.dk/om-geoforum/organisation/internationalt-udvalg/
https://geoforum.dk/internationalt/repraesentanter/
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Effekt 

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekter på længere sigt: 

• At Geoforums medlemmer får let adgang til viden om internationale aktiviteter og dermed 

øget udbytte af medlemskabet 

• At Geoforums internationale engagement bliver mere synligt og at foreningen fremstår som 

en aktiv og synlig international aktør 

• At Geoforums internationale aktiviteter i højere grad er sammentænkt og koordineret, 

hvorved foreningen forøger sin gennemslagskraft 

 

 

Tidsplan 

Opstartsmøde afholdes i Q 3 2019 hos Geoforum. 

 

 

 

 

Kommissoriet godkendt af Geoforums bestyrelse den 23.5.2019. 

 

 

 

 


