
 
 

 

 

Rapport fra møte i PSIs styrkomite 11‐12 november 2013 

Møtet ble som vanlig holdt i ILO-bygget i Geneve. Jarkko Eloranta og Annika Strandhäll 
deltok som nordiske medlemmer av styrkomiteen. I tillegg deltok også Päivikki Kumpulainen, 
Dan Nielsen og Kjartan Lund. 
 
Møtet startet med at generalsekretæren la fram en grundig rapport om hva som har blitt gjort i 
løpet av det året som har gått siden kongressen i Durban. I tillegg til generalsekretærens 
rapport ble det også lagt fram rapporter fra de fire regionsekretærene. Det kom mange positive 
tilbakemeldinger fra salen på disse inleggene. 
 
Jasper Goss la fram et dokument om det faglige utviklingsarbeidet som PSI driver. 
Dokumentet inneholdt prinsipper for dette arbeidet, men også et forslag til kriterier for hvilke 
prosjekt det skal satses på. Fra Nordens side pekte vi på at kriteriene ikke må bli for snevre. 
For eksempel må det fortsatt være mulig å har prosjekter som dreier seg om emner som 
likestilling, organisasjonsutvikling og rekruttering, selv om disse temaene ikke inngår i de 
områdene som var foreslått. Konklusjonen ble at kriteriene tas opp igjen på neste møte i 
eksekutivkomiteen 24.-25. juni neste år. 
 
Det ble også rapporter om framdriften i arbeidet med de ulike områdene i dokumentet om 
PSIs prioriteringer for 2013 og framover. Når det gjelder punktet om organisering og vekst vil 
det bli startet en kartlegging av medlemsorganisasjonene, med sikte på å finne områder der 
vekst er mulig. Fra Nordens side pekte vi på at det største potensialet ligger i å øke 
oppslutningen om og medlemstallene i de forbundene som allerede er med i PSI. 
 
Det ble også gitt en kort orientering om situasjonen rundt vilkårene for den tidligere 
generalsekretærens avgang. Det har nå vært en første behandling i den franske arbeidsretten 
og en dom er ventet i starten på februar. Det er stor avstand mellom krav og tilbud, men det 
ble sagt at PSI vil fortsette å søke en forhandlingsløsning i tiden fram til en eventuell dom. 
 
Økonomien var naturlig nok også et tema. Situasjonen for 2013 er at det ser ut til å gå mot et 
underskudd som er en del mindre enn det man først fryktet. Det er likevel ingen tvil om at den 
økonomiske situasjonen fortsatt er svært alvorlig. Det er gledelig å se at alle de nordiske 
organisasjonene har oppfylt sine forpliktelser og betalt kontingent i henhold til regelverket. 
 
Kongressen for 2017 kom også opp som tema. Den skal som kjent holdes i Singapore og 
planleggingen er i full gang. Kongressen foreslås holdt i midten av november og en foreløpig 
avtale er undertegnet med et kongressenter. Av framleggelsen forstod vi at det foreslås å kutte 
Kongressen med ytterligere en dag, fra 4 til 3 dager. Vi fra Norden reagerte på dette og sa at 
vi ikke kan godta dette uten videre. Fristen for å undertegne en avtale med kongressenteret går 
ut straks før jul og det vil derfor bli sendt mail til medlemmene av styrkomiteen der disse vil 
bli bedt om å uttale seg om dette. For NOFS del vil vi måtte diskutere dette på ledergruppens 
møte i Brussel 25. november. 
 
Oslo den 13.11.2013 
Kjartan Lund 


