
Rapport fra EPSUs styremøte i Brussel 4.-5. november 2014 

EPSU holdt sitt første styremøte etter kongressen i Toulouse. Møtet var særdeles godt besøkt 
med 94 deltakere fra 38 forskjellige land. Møtet ble for første gang ledet av den nyvalgte 
presidenten, Annelie Nordström.  

Arbeidsprogram for perioden. 

Sekretariatet hadde lagt fram et forslag til arbeidsprogram for kongressperioden som var 
basert på de seks hovedresolusjonene fra Kongressen, sektorresolusjonene og resolusjonene 
fra medlemsforbundene. Arbeidsprogrammet hadde dessuten klare koblinger til budsjettet. 
Mange av innleggene som kom la vekt på at det må være en fleksibilitet i arbeidsprogrammet 
som gjør at EPSU kan respondere på aktuelle saker som oppstår. Det ble i den sammenheng 
særlig vist til at det i det kommende halvåret er nødvendig å ha en forsterket innsats i arbeidet 
med handelsavtalene CETA, TTIP og TISA. Det er NÅ framtiden for disse avtalene avgjøres 
og det er derfor nødvendig å fokusere ekstra på disse i denne perioden. 

Økonomi 

EPSUs finansarbeidsgruppe møttes i september og hadde lagt fram en rapport om hvordan 
økonomien trolig vil utvikle seg gjennom kongressperioden. Rapporten inneholdt et forslag 
om å øke medlemsavgiften med 2 eurocent per medlem i 2015, 1 eurocent i 2016 og 2017. 
Styret skal så foreta en evaluering av arbeidsprogrammet for at finansarbeidsgruppen skal 
komme med forslag vedrørende økonomien for resten av perioden, inkludert forslag til 
medlemsavgifter. Det var solid flertall for forslagene til medlemsavgifter, selv om enkelte 
forbund valgte å legge ned sine stemmer. Blant disse var UNISON (UK) og STAL (Portugal). 

Evaluering av kongressen. 

Styret foretok også en evaluering av kongressen som ble holdt i Toulouse i mai. Det var i 
hovedsak en vellykket kongress preget av stor enighet. Det var imidlertid enighet i at det er 
nødvendig å se på mandatfordelingen med tanke på å senke grensen for å få ytterligere 
mandater utover de to mandatene som alle forbund får. Denne gangen gikk grensen ved ca 
65.000 medlemmer. Denne grensen bør man ta sikte på å senke til neste kongress. 

Sammenslåingen av EPSU og PSI-Europa. 

Det var denne gangen langt bedre deltakelse enn vanlig fra de landene som ligger utenfor EU 
og som har den største gruppen av «nye» medlemmer i EPSU som følge av sammenslåingen. 
Det har fra disse forbundene og til dels også fra NOFS kommet kritiske bemerkninger til det 
arbeidet som gjøres for disse medlemsforbundene. Dette kom også fram i debattene og det ble 
løftet fram en rekke saker som er viktige for disse forbundene, samtidig som også de mer EU-
relaterte sakene kan gjøres mer interessante for de samme forbundene. De vil også bli invitert 
til å være med på et av de to kommende møtene i samarbeidskomiteen. 

Handelsavtalene. 

Arbeidet med handelsavtalene CETA, TTIP og TISA fortsetter og det er avtalen mellom EU 
og Canada (CETA) som har kommet lengst. Så langt ser det ikke ut til at kravene fra den 
europeiske og canadiske fagbevegelsen blir tilstrekkelig ivaretatt. Det gjelder dessverre på 
nesten alle områder. Mange frykter nå at CETA vil bli avgjørende også for innholdet i de 
øvrige avtalene og krever at CETA må stoppes. 


