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PROTOKOLL 

Fra møte i NOFS’ ledergruppe 25. november 2013 kl. 19.00 i Brussel. 

 

Tilstede fra ledergruppen: Jarkko Eloranta, Mette Nord, John Leirvaag, Eli Gunhild By, 
Annelie Nordström, Niko Simola, Janne Ruden, Dennis Kristensen, Rita Bundgaard,  og Bert 
Asbild.  

Övrige tilstede: Hans Kristian Stenestø, Ann Gröndahl Larsen, Hanne Johannesen, Päivikki 
Kumpulainen, Katja Heikkilä, Anders Jonsson, Dan Nielsen, Maria Östberg- Svanelind, Nina 
Bergman, Karin Brunzell, Berit Asker, Anita Rabben Asbjørnsen, Sari Koivuniemi, Joy 
Strunck, Kim Øst Jacobsen og Kjartan Lund. 

Følgende forslag til dagsorden var sendt ut: 

 

1. Åpning 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Protokoll fra forrige møte, 12. september 2013 
4. Viktige saker til EPSUs eksekutivkomitemøte 26.-27. november 2013 
5. Eventuelt Nordisk delegatmøte før EPSU-kongressen (i Toulouse) 
6. Varighet av PSI-kongressen 2017 
7. Endringer i Nordisk representasjon i PSIs styre 
8. Eventuelt/Övriga frågor 
9. Neste møte 
10. Møtets avslutning 

 

1. Åpning 

Jarkko Eloranta åpnet møtet og ønsket deltakerne velkommen. 

 

2. Godkjenning av dagsorden 

Vedtak: Dagsorden ble godkjent uten endringer. 

 

3. Protokoll fra forrige møte, 12. september 2013 

Vedtak: Protokollen fra 12. september 2013 ble godkjent. 

 

4. Viktige saker til EPSUs eksekutivkomitemøte 26.-27. november 2013 

Forberedelsesgruppens forslag til kommentarer og endringsforslag var sendt ut på forhånd. 
Hovedsaken denne gangen var resolusjonsforslagene til Kongressen. Ledergruppen besluttet 
her å opprettholde et begrenset antall nordiske endringsforslag; 
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Resolusjon nr. 1 punkt 6: 
 
Her har NOFS sendt inn et endringsforslag som sier at «Sterke fagforbund er en forutsetning 
for et sosialt Europa». NOFS opprettholder sitt opprinnelige forslag. I tillegg foreslås det å 
flytte setningen til slutten av punkt 7 for å få en bedre sammenheng i teksten. 
 
Resolusjon nr. 2 punkt 6:  
 
Her har NOFS foreslått å ta bort to setninger om å redusere fokuset på økonomisk vekst. 
Ledergruppen mener at økonomisk vekst er helt avgjørende for å styrke økonomiene i Europa 
og NOFS opprettholder sitt forslag om å ta bort teksten. 
 
Resolusjon 2 punkt 8. 
 
Her har NOFS foreslått å ta bort setningen som sier at laveste nivå for bedriftsbeskatningen 
skal være 25%. NOFS mener at der viktig at nivået ikke tallfestes, fordi det fort kan bli et 
maksimumsnivå og ikke et minimumsnivå. 
 
Resolusjon 6. 
 
Denne resolusjonen handler om ”Migrerende arbeidstakeres rettigheter”. Ledergruppen mener 
NOFS nok en gang bør ta opp behovet for en definisjon av begrepet ”Migrerende 
arbeidstakere”. Som det er nå så omfatter resolusjonen alle typer migrasjon, alt fra papirløse 
til migrasjon som resultat av den frie bevegelse av personer innenfor EU/EØS. Dette gjør at 
resolusjonen er ufokusert og kan føre til misforståelser. 
 
Resolusjon 7, punkt 3. 
 
Her har NOFS forslag om å poengtere at det er sosial dumping som er problemet i forbindelse 
med privatisering, blitt avvist. NOFS opprettholder endringsforslaget. 
 
Resolusjon 7, punkt 16. 
 
Her har nok en gang NOFS et endringsforslag i samme retning som i punktet ovenfor. NOFS 
opprettholder det opprinnelige endringsforslaget. 
 
 
Punkt 6 på dagsorden om EPSUs økonomi og medlemsavgifter. 
 
Det viktigste dokumentet her er budsjettet for 2014. Her er det skissert tre ulike scenarier; Det 
første med uendret kontingent, det andre med en økning i kontingenten med 2 eurocent og det 
tredje med en økning på 2 eurocent + inflasjonsjustering (ytterligere 0,68 eurocent for 2014). 
 
Fra NOFS’ side har vi ved tidligere diskusjoner gitt uttrykk for følgende synspunkter; 

• Vi ønsker ingen automatisk inflasjonsjustering av medlemsavgiftene 
• Vi ønsker klarere prioriteringer av EPSUs virksomhet  
• EPSUs virksomhet må gjøres så fokusert som mulig. (Gjerne med forslag til hva som 

kan tas bort.) 
• Vi har villet avvente situasjonen i PSI 
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Ledergruppen mener at disse synspunktene fortsatt er aktuelle. Særlig etterlyses tydelige 
prioriteringer. Videre er det et viktig moment at EPSU neste år holder kongress, der det skal 
besluttes om framtidige prioriteringer og det skal velges ny ledelse for organisasjonen. Når 
dette er på plass er grunnlaget for diskusjonen om økonomien i framtiden bedre. NOFS 
framfører disse synspunktene på eksekutivkomiteens møte. 
 
 

5. Eventuelt Nordisk delegatmøte før EPSU-kongressen (i Toulouse) 

Vedtak: Det avholdes et nordisk delegatmøte i Toulouse 19. mai 2014. 

 

6. Varighet av PSI-kongressen 2017 

Vedtak: NOFS’ leder/generalsekretær tar saken opp med PSI. 

 

7. Endringer i Nordisk representasjon i PSIs styre 

Vedtak: Niko Simola tar over den suppleantplass Antti Palola har hatt. Marjut McLean tar 
over den suppleantplass Jaana-Laitinen Pesola har hatt. 

 

8. Eventuelt/Övriga frågor 

Ingen saker ble behandlet under dette punktet. 

 

9. Neste møte 

Vedtak: Neste møte holdes i Brussel 10. februar 2014. 

 

10. Møtets avslutning 

Jarkko Eloranta takket deltakerne for innsatsen og avsluttet møtet kl. 20.45 

 

Ved protokollen:     Justert: 

 

 

Kjartan Lund      Jarkko Eloranta 

 


