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Møtet ble som vanlig holdt i ILO-bygget i Geneve. Det var et særdeles godt besøkt møte med 
mange nye medlemmer av eksekutivkomiteen. For noen var det også deres siste møtet i PSIs 
eksekutivkomite og disse ble takket for sin innsats for PSI gjennom mange år. For Nordens 
del gjaldt dette blant Jan Davidsen og Frede Gydesen. Generelt kan det vel sies at møtet ble 
holdt i en god atmosfære og at det igjen var mulig å diskutere saker uten underliggende 
motiver. 

 

Prioriteringer for 2013 og framover. 

Eksekutivkomiteen diskuterte hva som skal være PSIs viktigste prioriteringer for 2013 og 
framover med utgangspunkt i det handlingsprogrammet som ble vedtatt i Durban. 
Sekretariatet hadde sendt ut et dokument der følgende fire områder er foreslått som de 
viktigste prioriteringene; 

 Bekjempe privatisering 
 Fremme faglige rettigheter 
 Påvirke global politikk 
 Organisering og vekst 

Fra NOFS’ side reagerte vi særlig på at kampen mot fattigdom og arbeidsløshet ikke var blant 
de prioriterte områdene. Samtidig savnet vi arbeidet med offentlige tjenester av god kvalitet 
som et alternativ til privatisering. Forberedelsesgruppen hadde utarbeidet en rekke forslag til 
endringer med dette som utgangspunkt. Ledergruppen sluttet seg til forslagene og disse er nå 
sendt over til PSI som vil innarbeide disse i dokumentet om prioriteringene framover. 

 

Økonomi/kontingent. 

Eksekutivkomiteen diskuterte også PSIs økonomi inngående. Regnskapet for 2012 viste et 
underskudd på noe over 500.000 €. Det var budsjettert med et underskudd på om lag 200.000 
€. Dette skyldes delvis at kongressen ble dyrere enn forventet (95.000€), men også det faktum 
at PSI ikke har økt kontingenten siden 2008. Også i 2013 ser det ut til å gå mot et betydelig 
underskudd. Sekretariatet vil jobbe for å begrense underskuddet så godt det lar seg gjøre. 
Styrekomiteen fikk fullmakt til å beslutte om budsjettet for 2014 på sitt møte i november. Det 
er satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på situasjonen og komme med forslag til 
styrekomiteens møte i november. Gruppen skal blant annet se på hvordan man kan øke 
medlemstallet i PSI. Det ble besluttet å øke kontingenten for 2014 med 3 eurocent. Det var 
også forslag om å vedta tilsvarende økning for 2015. Det ble imidlertid besluttet å avvente 
resultatene av økningen for 2014 før man tar en beslutning for 2015. 

 



 
 

Ny styrekomite. 

Det formelle valget av ny styrekomite ble også foretatt og fra NOFS er det, som kjent Jarkko 
Eloranta, JHL og Annika Strandhäll fra Vision som er de nordiske representantene i 
styrekomiteen i denne perioden. Isolde Kunckel-Weber fra Ver.di ble for øvrig valgt til PSI’s 
1. visepresident. 

Visepresident i EPSU. 

På ledergruppens møte før møtet i PSIs eksekutivkomite beslutt NOFS å nominere Annelie 
Nordström fra Kommunal i Sverige som Jaana Laitinen-Pesolas (TEHY) etterfølger som 
visepresident i EPSU. 
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