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Kommissorium for formandskabets udvalgsopgaver

Formandskabets nedsættelse er bestemt i FRI’s love, §10, stk. 2 og stk. 6.
Formandskabet træffer, jvf. bestyrelsens forretningsorden, løbende beslutninger og dispositioner i konkrete sager inden for de gennem bestyrelsens arbejde fastlagte rammer.
Herudover er formandskabet gennem dette kommissorium tillagt opgaver vedrørende, erhvervspolitik, branchens økonomiske vilkår, det internationale samarbejde samt konkurrencer
og udbudssager.

Formål:
Formålet med den erhvervspolitiske indsats er at forbedre FRI virksomhedernes rammevilkår,
økonomi, og konkurrenceevne. Endvidere at medvirke til fair konkurrence ved udbud af rådgivningsopgaver med respekt for gældende regler og god udbudsskik.
Formålet med indsatsen på det internationale område er at bidrage til FRI virksomhedernes
internationalisering og at påvirke de vilkår for erhvervsudøvelsen, der fastlægges i EU.

Opgaver:
Formandskabet skal:
-

Forestå udarbejdelse og vedligeholdelse af FRI’s erhvervspolitiske strategi
Koordinere foreningens erhvervspolitiske indsats, herunder forestå den årlige indtægtsundersøgelse
Forestå overordnede aktiviteter, der går på tværs af de enkelte udvalgs arbejdsområde
Administrere foreningens regler for god rådgiverskik
Tage stilling til aktuelle konkurrencesager og udbud
Forestå koordinering af FRI’s samarbejde med RINORD, EFCA og FIDIC, herunder
varetage interesser med tilknytning til EU (lovgivning etc.)
Kommunikere internt og eksternt om sine aktiviteter

Afgrænsning/koordinering:
Rådgivernes interesser på det internationale marked, herunder kontakt m.v. til bistandsorganisationer varetages af FRI’s Internationale Markedsudvalg.
I relation til EU varetages konkrete opgaver af fagudvalgene, hvorimod den overordnede
styring forestås af formandskabet.
Omkring udlicitering/privatisering varetages konkrete projekter af fagudvalgene. Den
overordnede styring forestås af formandskabet.
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Aktiviteterne er ikke tidsbegrænsede.

Medlemmer og valgperiode:
Der henvises til bestemmelserne i FRI’s love og bestyrelsens forretningsorden. Den afgåede
formand fortsætter ikke som medlem af formandskabet.

Sekretariatsfunktion:
Sekretariatsfunktionen varetages af FRI’s sekretariat.

Budget:
Til arbejdet inden for erhvervspolitik, EU og det internationale samarbejde afsættes hvert år et
beløb på FRI’s budget, som formandskabet er ansvarlig for overholdelsen af.
Udgifter til afholdelse af formandskabets møder indgår i dette beløb.

Godkendt af FRI’s bestyrelse på møde 1997-04-15, 1999-11-25 (revideret), 2011-04-05
(revideret)
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