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PROTOKOLL 

Fra møte i NOFS’ ledergruppe 27. november 2017 kl. 19.30 i Brussel. 

Tilstede fra ledergruppen: Mette Nord, Odd Haldgeir Larsen, Veronica Magnusson, Niko 
Simola, Janne Rudén, Heike Erkers og John Leirvaag.  

Övrige tilstede: Eveliina Petälä, Hanna-Mari Anttila-Kvaale, Mikael Ruukel, Anders Jonsson, 
Marie-Louise Knuppert, Kim Øst-Jacobsen, Sari Kouiviniemi, Hanna Koskenheimo, Anita 
Rabben Asbjørnsen, Tore Dahlstrøm, Nina Bergman, Johan Larsson, Maria Östberg-
Svanelind, Karin Brunzell og Kjartan Lund. 

Følgende forslag til dagsorden var sendt ut: 

1. Åpning 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Protokoll fra forrige møte, 19. april 2017 
4. Viktige saker til EPSUs styremøte 28.-29. november 2017 
5. Eventuelt/Övriga frågor 
6. Neste møte 
7. Møtets avslutning 

 

1. Åpning 

Mette Nord åpnet møtet og ønsket deltakerne velkommen. 

2. Godkjenning av dagsorden 

Vedtak: Dagsorden ble godkjent uten endringer. 

3. Protokoll fra forrige møte, 19. april 2017 

Vedtak: Godkjenning av protokollen fra 19. april 2017 ble godkjent. 

4. Viktige saker til EPSUs styremøte 28.-29. november 2017 

Vedtak: NOFS har følgende kommentarer til sakene som følges opp på EPSUs styremøte: 

 NOFS er fornøyd med at det neste år blir to møter i kvinne- og likestillingskomiteen 
og at det holdes en likestillingskonferanse i Praha 7-8 februar. NOFS mener videre at 
reglene for kjønnsbalanserte delegasjoner til kongressen bør være stramme. 

 NOFS vil be om en redegjørelse for hvordan representantene til ungdomsnettverket og 
representasjon fra ungdom velges ut. 

 NOFS støtter forslaget fra sekretariatet om å bruke EPSUs «Legal Fund» til å få en 
foreløpig juridisk analyse av en mulig sak mot Kommisjonen. Saken handler om 
manglende implementering av avtalen om informasjon og konsultasjon som ble 
inngått i desember 2015. NOFS forventer at sekretariatet kommer tilbake med en sak 
med både politiske, juridiske og økonomiske vurderinger før saken eventuelt tas til 
domstolen. 

 NOFS støtter hovedlinjene i sekretariatets forslag til opplegg for utarbeidelse av et 
nytt handlingsprogram for Kongressen i juni 2019. Her er noen områder NOFS mener 
det er viktig å utvikle en politikk for EPSU, som ikke er nevnt i dokumentet; 
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 Innledningsvis mener vi EPSU kan bli tydeligere på sammenhengen mellom en sterk 
velferd, sterk offentlig sektor og sterk privat sektor. 

 Finansieringen av offentlig sektor/tjenester 
 Rettferdige skatter 
 Digitalisering 
 Humant arbetsliv 
 Nye arbeids- og ansettelsesformer 
 Revitalisering av den sosiale dialogen både på sektornivå og sektoroverskridende. 

 

5. Eventuelt/Övriga frågor 

Ingen saker ble behandlet under dette punktet. 

6. Neste møte 

Neste møte holdes i København 4. april 2018 kl 9.30 

7. Møtets avslutning 

Mette Nord takket deltakerne for innsatsen og avsluttet møtet kl. 20.45 

 

Ved protokollen:     Justert: 

 

 

Kjartan Lund      Mette Nord 

 

 


