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PROTOKOLL 

Fra møte i NOFS’ ledergruppe 10. februar 2014 kl. 19.00 i Brussel 

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

Övrige tilstede: Hanna-Mari Anttila-Kvaale, Merja Launis-Ahtiainen, Katja Heikkilä, Anders 
Jonsson, Camilla Levin, Dan Nielsen, Maria Östberg- Svanelind, Nina Bergman, Karin 
Brunzell, Berit Asker, Åsa Thörnlund, Anita Rabben Asbjørnsen, Sari Koivuniemi, Joy 
Strunck, Kim Øst Jacobsen, Bjørn Langbakke og Kjartan Lund. 

Tolk: Hans Virtanen 

Følgende forslag til dagsorden var sendt ut: 

1. Åpning 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Protokoll fra forrige møte, 25. november 2013 
4. Viktige saker til EPSUs eksekutivkomitemøte 11.-12. februar 2014 
5. Konto- og firmatäcknare for NOFS 
6. Temaer til valgkretsmøtet på Island 
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, 25. november 2013 

Vedtak: Protokollen fra 12. september 2013 ble godkjent. 

 

4. Viktige saker til EPSUs eksekutivkomitemøte 11.-12. februar 2014 

Forberedelsesgruppens forslag til kommentarer og endringsforslag var sendt ut på forhånd. 

Forberedelsesgruppen hadde som vanlig foretatt en prioritering av de viktigste sakene og 
mente at hovedsakene denne gangen er punkt 4. EPSU-kongressen (med hovedvekt på punkt 
4.4. Medlemsforbundenes resolusjoner) og punkt 5. EPSUs finanser. Til punktet om EPSUs 
finanser fantes det ikke dokumenter på det tidspunkt forberedelsesgruppen hadde sitt møte.  
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Punkt 4.4. Medlemsforbundenes resolusjoner. 
 
Forberedelsesgruppen hadde gjennomgått samtlige resolusjoner, men la hovedvekten på 
NOFS’ egne resolusjoner. Felles for alle resolusjonene er at forberedelsesgruppen mener at 
NOFS kan støtte resolusjonskomiteens anbefalinger/rekomendasjoner, men med noen 
kommentarer til enkelte av endringsforslagene til de nordiske resolusjonene. 
 
Resolusjonen om EPSUs rolle i PSI.  
 
Her er det lagt inn en liten tekst før selve resolusjonen. Den nye teksten forklarer at den 
primært handler om to ting, nemlig at Europa må ha en røst i PSI og en rolle å spille som den 
europeiske regionen i PSI. Det andre er at EPSU må bli mer relevant for de forbundene som 
ikke tilhörer EU/EØS-området. I tillegg skrives det inn et punkt som forplikter 
eksekutivkomiteen til å følge opp resolusjonen.  
 
Resolusjonskomiteen har foretatt noen små endringer i forhold til NOFS’ opprinnelige forslag 
og sekretariatets rekommendasjoner. I punkt 2 endres ”central” til ”significant”. I punkt 4 ble 
ikke det franske endringsforslaget akseptert, men en omskrivning av den første setningen. Det 
var en feil i oversettelsen fra norsk til engelsk. Det skal ikke stå ”it’s work should essentially 
be approached from a global perspective.” Riktig oversettelse vil være: “it’s important to 
include the global perspective in this work”. Den teksten sluttet resolusjonskomiteen seg til. 
Den siste endringen var i punkt 8 der “focus” endres til ”contribute to”. Forberedelsesgruppen 
mener vi kan være godt tilfredse med dette. Resolusjonskomiteen støttet heller ikke det 
franske forslaget om at resolusjonen bør dras tilbake. Ledergruppen er likevel forberedt på at 
dette kan bli et tema på eksekutivkomiteens møte.  
 
Vedtak: NOFS støtter resolusjonskomiteens innstillinger. 
 
Resolusjonen om ungdomsarbeidsløshet. 
 
Når det gjelder resolusjonen om ungdomsarbeidslöshet ble også sekretariatets 
rekommendasjoner stort sett fulgt opp av resolusjonskomiteen, med noen få unntak. Vi får 
beholde NOFS’ setning om ”early intervention” i den opprinnelige teksten i punkt 5. Dessuten 
kommer et tillegg til punkt 2 som var sendt inn av det spanske forbundet, men som av en eller 
annen grunn var falt ut.  
 
Vedtak: NOFS støtter resolusjonskomiteens forslag. 
 
Resolusjonen om rekruttering og organisering. 
  
De fleste endringsforslagene til denne resolusjonen er fra franske kollegaer som ønsket å 
erstatte ”members” med ”all workers” en rekke steder i resolusjonen. Resolusjonskomiteen 
har i sine anbefalinger lagt vekt på at vi har 19 resolusjoner som ”snakker til” alle 
arbeidstakere og at denne må ha fokus på medlemmene. Resolusjonskomiteen foreslår å bruke 
”members and all workers” i noen tilfeller. Det gjelder punktene 1, 3 og 4. Ellers beholdes 
”members”. Punkt 7 er omformulert slik at punktet peker på hva vi bør gjøre i stedet for å ta 
for seg hva vi gjør feil. I punkt 8 slettes alle ”all”. Forøvrig beholdes den originale teksten. I 
punkt 12 har det kommet en ny formulering av Ver.di’s endringsforslag. Denne er OK.  
 
Vedtak: NOFS støtter følgelig også her resolusjonskomiteens forslag. 
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Punkt 5. EPSUs finanser. 
 
Som nevnt forelå det ikke dokumenter til dette punktet på tidspunktet for møtet i 
forberedelsesgruppen. Disse var imidlertid på plass før ledergruppens møte og bekreftet de 
forutsetningene forberedelsesgruppen hadde laget sitt forslag ut fra.  
 
Det foreslås at eksekutivkomiteen legger fram en resolusjon på kongressen med følgende 
innhold; 
1. Eksekutivkomiteen får mandat til å fastsette kontingenten for perioden 2015-2019 
2. Dette gjøres på møtet i november 2014 for hele perioden, etter forslag fra 

finansarbeidsgruppen. 
3. Mulighet for å justere kontingenten på et senere tidspunkt om det viser seg nødvendig. 
 
Vedtak: NOFS støtter dette forslaget og representantene i ledergruppen er også innstilt på å 
støtte en økning i medlemsavgiften på 2 eurocent pr medlem i 2015. 
 
I tillegg til disse hovedsakene diskuterte ledergruppen også disse sakene: 
 
7.3. Social Investment Package (SIP) 
7.5. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
 
7.3. Social Investment Package (SIP) 
 
Her er NOFS enig om at EPSU har gjort et godt arbeid og lagt fram bra dokumenter. Det 
gjelder ikke minst dokumentet om «EPSU-position». Samtidig er det viktig å ha klart for seg 
at både situasjonen og systemene varierer kraftig fra land til land. Ikke minst er det viktig for 
oss i Norden å kunne videreføre og bygge våre konkrete tiltak på de universelle ordninger 
som er gjeldende i Norden. NOFS framfører disse synspunktene på eksekutivkomiteens møte. 
 
7.5. Transatlantic Trade and Investment Partnership. 
 
Igjen vil NOFS gi honnør til EPSU for det arbeidet som er gjort. Det er ikke minst gledelig å 
se at det samarbeides nært med ETUC, ITUC og PSI på dette området. Den kritiske 
innstillingen EPSU og de øvrige organisasjonene har inntatt støttes.  
 

5. Konto- og firmatäcknare for NOFS 

Vedtak: NOFS ledergruppe beslutter  

att  

till firmatecknare för Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation utse Annelie 
Nordström, Mette Nord, Dennis Kristensen, Jarkko Eloranta, Annika Strandhäll och Kjartan 
Lund, äger rätt att två i förening teckna Nordens offentliganställdas fackliga samorganisations 
firma (NOFS),   

att  

teckna konto i bank, plusgiro och bankgiro utses Annelie Nordström, Anders Bergström, 
Niklas Rengen, Agneta Nederström, Emma Bashtawi, Kjartan Lund och Lars Randerz, två i 
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förening utan särskild ordning. Tillsammans med någon av dessa äger även Margot Sjöholm, 
Lisa Rodehed, Anita Salminen och Christian Alvarez rätt att teckna nämnda konton,   

att  

Annelie Nordström, Anders Bergström, Kjartan Lund, Niklas Rengen, Agneta Nederström, 
Lars Randerz, Lennart Bylund, Mikael Aronsson, Åsa Hedin samt Stefan Björn äger rätt att, 
var för sig kvittera ut NOFS rekommenderade och assurerade försändelser,   

att   

firmatecknarna var för sig tecknar NOFS skattedeklarationer,   

att  

gälla fr.o.m. den 10 februari 2014 och ersätter tidigare beslut. 

 

6. Temaer til valgkretsmøtet på Island 

Det kom ikke fram konkrete forslag til temaer. 

 

7. Endringer i Nordisk representasjon i PSIs styre 

Vedtak: Odd Haldgeir Larsen erstatter Jan Davidsen som suppleant til PSIs styre. 

 

8. Eventuelt/Övriga frågor 

Ingen saker ble diskutert under dette punktet. 

 

9. Neste møte 

Vedtak: Neste møte holdes i Reykjavik 25. mars. 

 

10. Møtets avslutning 

Jarkko Eloranta takket deltakerne for innsatsen og avsluttet møtet kl. 20.10 

 

Ved protokollen:     Justert: 

 

 

Kjartan Lund      Jarkko Eloranta 


