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PROTOKOLL 

Fra møte i NOFS’ ledergruppe 31. mars 2014 kl. 19.00 i Brussel. 

Tilstede fra ledergruppen: Jarkko Eloranta,  John Leirvaag, Marjut McLean, Mette Nord, 
Odd Haldgeir Larsen og Heike Erkers.  

Övrige tilstede: Hanna-Mari Anttila-Kvaale, Merja Launis-Ahtiainen, Katja Heikkilä, Anders 
Jonsson, Dan Nielsen, Nina Bergman, Karin Brunzell, Berit Asker, Anita Rabben Asbjørnsen, 
Sari Koivuniemi, Bjørn Poulsen 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. mars 2014 
4. Viktige saker til EPSUs eksekutivkomitemøte 1. april 2014 
5. Eventuelt/Övriga frågor 
6. Neste møte 
7. 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. mars 2014 

Vedtak: Godkjenning av protokollen fra 25. mars 2014 utsettes til neste møte. 

4. Viktige saker til EPSUs eksekutivkomite 1. april 

Forberedelsesgruppen hadde foretatt en prioritering av sakene og kom fram til at den viktigste 
saken denne gangen er punkt 6, «Forslag til rammer for evalueringen av sammenslåingen av 
EPSU og PSI-Europa». I tillegg er det verdt å merke seg punkt 10 på dagsorden som handler 
om Europeiske bidrag til PSIs styremøte 24. og 25. juni. Et tredje viktig punkt er punkt 11.3. 
«Transatlantic Trade and Investment Package» (TTIP). 

Punkt 6. Forslag til rammer for evalueringen av sammenslåingen av EPSU og PSI-Europa. 

Ledergruppen mener at forslaget som er utarbeidet av sekretariatet er meget bra. Det tar for 
seg alle de sentrale spørsmålene som var med i NOFS’ resolusjonsforslag som vi som kjent 
trakk tilbake på forrige styremøte. Av de mange spørsmålene som tas opp er det trolig 
spørsmålet om medlemskap som nok en gang kommer til å bli det vanskeligste. (Punkt III i 
dokumentet «Medlemskap og rekruttering»). Dette punktet bør utvides med elementer fra 
kongress-resolusjonen om «Organisering og rekruttering». I dette møtet er det bare rammene 
som skal behandles og ikke det konkrete innholdet. Det nye styret skal arbeide med dette etter 
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kongressen. Da blir en av utfordringene å være mer konkret når det gjelder å definere områder 
som er særlig relevante å jobbe med for forbundene som ikke hører til EU-området. 

Punkt 8.1. Valg av visepresidenter. 

Den nye kandidaten som en av fire visepresidenter i EPSU er Francoise Geng. Hun kommer 
fra et forbund som ikke er medlem av PSI. Ledergruppen var enige om å stille henne spørsmål 
om hva årsaken er til dette og om de har noen planer om å melde seg inn i PSI. 

Punkt 10. Europeiske bidrag til PSIs styremøte 24. og 25. juni. 

Til dette punktet foreligger det så langt ingen dokumenter. Ledergruppen mener det er positivt 
at punktet er med på EPSUs dagsorden. Det er naturlig at de europeiske bidragene til møtet i 
juni i stor grad vil konsentrere seg om de beslutningene som tas på EPSUs konngress i mai. 

Punkt 11.3. Transatlantic Trade and Investment Package» (TTIP). 

Nok en gang mener NOFS at EPSU-sekretariatet har gjort en god jobb med å følge 
utviklingen i forhandlingene mellom USA og EU. Det er ikke minst gledelig å se at det 
samarbeides nært med ETUC, ITUC og PSI på dette området. NOFS støtter uttalelsen om mer 
åpenhet/transparens i forhandlingene. 

Punkt 12.2b Medlemsskapsspørsmål 

Et engelsk og et italiensk forbund ønsker nå å melde seg ut av PSI og beholde medlemskapet i 
EPSU. Dette er i strid med vedtektene. NOFS mener at dette må gjøres klart for forbundene. 
På møtet i eksekutivkomiteen avventer vi reaksjonene fra forbundenes respektive valgkretser 
før vi eventuelt tar ordet. 

5. Eventuelt/Övriga frågor 

I tillegg til EPSUs dagsorden diskuterte ledergruppen også følgende saker: 

 Nordisk representasjon i presidiene i EPSUs faste komiteer 
 PSI har planer om å ta bort tolking til/fra finsk på sine styremøter 
 Refusjonsregler (og andre regler) for møter i de faste komiteene og sosialdialogene 
 Nordiske innlegg på EPSU-kongressen 

 
Nordisk representasjon i presidiene i EPSUs faste komiteer. 

NOFS har hatt som ambisjon å være representert i presidiene i de faste komiteene og har vært 
det i inneværende periode. NOFS vil forsøke å få til en bedre fordeling mellom landene. 

Når det gjelder kvinne- og likestillingskomiteen følger representasjonen en rotasjonsordning i 
henhold til PSI’s kvinnekomite og kongressperiode. 

PSI har planer om å ta bort tolking til/fra finsk på sine styremøter. 

Budsjettet for PSIs styremøter ble redusert på sist styremøte. Det er nå klart at et av de 
stedene PSI vil kutte er tolkingen til finsk som jo ikke er et offisielt PSI-språk. Kostnaden for 
denne tolkingen på forrige møte var i følge PSI ca 5.200 €. Forberedelsesgruppen mener at så 
lenge vi har en finsk president i NOFS, bør NOFS dekke denne kostnaden, slik at han/hun 
best mulig kan ivareta NOFS interesser på styrmeøtene. 
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Vedtak: NOFS dekker kostnadene for tolking til finsk på PSIs styremøter så lenge lederen av 
NOFS har finsk som morsmål. 

Nordiske innlegg på EPSU-kongressen 

I likhet med tidligere kongresser i PSI og EPSU ønsker vi å få en oversikt over planlagte 
innlegg fra NOFS-forbund og ber derfor om at informasjon om dette meldes til 
generalsekretæren, som tidligere. 

6. Neste møte 

Neste møte holdes i Geneve 23. juni 2014 kl. 20.00. 

7. Møtets avslutning 

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

 

Ved protokollen:     Justert: 

 

 

Kjartan Lund      Jarkko Eloranta 

 


