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Stadgar för Nordens Offentligtanställdas  
Fackliga Sammanslutning(NOFS) 

 

Inledning 
Dessa stadgar bygger på att varje enskilt nordiskt medlemsförbund i PSI och EPSU strävar 
efter att bidra till att öka den internationella fackliga styrkan samt på uppfattningen att våra 
förutsättningar att nå resultat avspeglas av vår samarbetsvilja. Stadgarna är som sådana ett 
uttryck för förbundens ömsesidiga respekt och lyhördhet för varandras uppfattningar och 
ambitioner om att tillvarata allas vilja till engagemang och inflytande. Stadgarna har 
undertecknats av suveräna fackliga organisationer som genom ett målmedvetet arbete 
effektivt ska uppnå resultat som gagnar medlemmarna i alla förbund. 
 
 
§ 1 Syftet 
  
 Stadgarnas syfte är: 
 

- att stärka samarbetet mellan de nordiska förbunden i PSI:s/EPSU:s   
nordiska valkrets. 

 
- att stärka anslutna organisationers och valkretsens representation i  PSI:s och 

EPSU:s styrande organ.  
 
- att samordna och stärka den kontinuerliga nordiska påverkan på PSI:s och 

EPSU:s arbete. 
 

- att uppnå den högsta graden av enighet vid omröstningar 
 

- att omröstningsresultat representerar valkretsens synpunkter i förhållande till 
PSI och EPSU. 

 
Anmärkningar: 
Stadgarna begränsar inte enskilda anslutna organisationer att genom 
huvudorganisationer och/eller tillsammans med nationella 
arbetsgivarorganisationer ingå i nationella remissvar.  

 
§ 2 Stadgeparter 
 

Varje medlemsorganisation från Island, Finland, Sverige, Norge och Danmark i 
PSI och/eller EPSU kan ansluta sig till avtalet. 
 
Som bilaga 1 anges medlemsförbunden per den 1 januari 2020.  

 
§ 3 Struktur 
 

De undertecknade parterna bildar en politisk koordinationskommitté 
(Valkretsmötet). Valkretsmötet väljer en ordförande och en vice ordförande. 
Mandatperioden utgör 5 år och följer PSI:s kongressperiod. 
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Art. 2 Valkretsmötet utgör samarbetets högsta beslutande makt.  
 
Art. 3 Av och bland valkretsmötets medlemmar väljer man en ledningsgrupp som 

består av en ordförande, en vice ordförande, de fem ländernas ordinarie 
medlemmar i EPSU:s och PSI:s exekutivkommitté samt deras suppleanter. Varje 
medlem i ledningsgruppen äger rätt att medföra en teknisk rågivare. 

 
 
§ 4  Möten 
 
 Valkretsen håller ett möte varje år. 
 
Art. 2 Ledningsgruppen håller minst fyra årliga möten inklusive förmöten inför PSI:s 

och EPSU:s stadgeenliga möten. 
 
Art. 3 Möten leds av ordförande och i dennas frånvaro av vice ordförande. 
 
 
§ 5  Omröstning 
 
 Ett godkänt förslag kräver en enkel röstmajoritet i förhållande till 

medlemsantalet i de anslutna organisationerna. 
 
Art. 2 Vid omröstning om europeiska avtal/förhandlingar skall dessa bygga på 

nationell grund och kan därför bara godkännas enhälligt. 
 
 
§ 6 Ekonomi 
 
 Medlemsförbunden betalar en årlig avgift per yrkesaktiv medlem vilket baseras 

på den årliga budgeten. Som grund använder man medlemsantalet per den 31 
december under föregående räkenskapsår.  

 
Art. 2 Den ovannämnda kontingenten skall betalas i förskott och erläggas senast den 

31 januari. 
 
Art. 3 Valkretsmötet behandlar varje år en budget och gör räkenskaper på det nordiska 

PSI/EPSU-samarbetets intäkter och utgifter. Man ska vidare utarbeta en 
årsberättelse.  

 
Art. 4  Utgifter för lokalhyra, tolkning samt förtäring under referensgruppernas möten 

betalas av de parter som undertecknat avtalet i det landet där mötet äger rum.  
 
 
§ 7 Sekretariatet 
 
 Det ska etableras ett sekretariat hos Svenska Kommunalarbetareförbundet i 

Stockholm till hjälp för valkretsmötet och ledningsgruppen. Sekretariatets 
generalsekreterare anställs av valkretsmötet. Generalsekreteraren tar hand om 
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sekretariatets dagliga arbete enligt valkretsmötets anvisningar. Varje land väljer 
en kontaktperson. 2 representanter från varje land bistår sekretariatet.  

 
Art. 2 Sekretariatet är rådgivande för valkretsmötet och ledningsgruppen samt 

utarbetar riktlinjer till mötena. 
 
 
§ 8 Referensgrupper och nätverk 
 
 Man kan utse referensgrupper till EPSU:s fasta kommittéer samt för PSI:s 

kvinnokommitté/EPSU:s jämställdhetskommitté. Vidare kan man utse nätverk 
för lösning av speciella uppgifter. 

 
Art. 2 Referensgrupperna och nätverken väljer en representant som har ansvaret för att 

koordinera arbetet och referera till ledningsgruppen.  
 
Art. 3 Referensgrupperna och nätverken kan bara genomföra konferenser eller andra 

ekonomiskt betungande uppgifter efter beslut i ledningsgruppen.  
 
 
§ 9 Revision 
 
 Valkretsmötet väljer en auktoriserad eller registrerad revisor för en 5-årsperiod.  
 
 
§ 10 Stadgeändringar 
 
 Ändringar och tillägg till dessa stadgar kan företas av valkretsmötet med 2/3 

röstmajoritet. 
 
Art. 2 Stadgarna kan bara upphävas på ett extraordinärt valkretsmöte där minst 2/3 av 

de röstberättigade är för förslaget. Eventuella medlemsavgifter fördelas därefter 
bland medlemsorganisationerna i förhållande till medlemsantalet.  

 
 
§ 11 Utträde 
 
 Ansökan om utträde från samarbetet skickas till sekretariatet med 6 månaders 

varsel och träder i kraft från den 1 januari nästkommande år.  
 
 
§ 12 Ikraftträdande 
 

Dessa stadgar ersätter stadgarna från 19 oktober 2005 och träder i kraft den 19 oktober 
2020. 
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NOFS Medlemsförteckning 1 januari 2020 

SVERIGE 

Akademikerförbundet SSR 

SEKO 

Fackförbundet ST 

Vision 

Kommunal 

Svenska Transportarbetareförbundet 

Vårdförbundet 

NORGE  

El & IT-Forbundet 

Fagforbundet 

Fellesorganisasjonen FO 

Delta 

LO Stat 

Norsk Arbeidsmandsforbund 

Norges Ingeniørsorganisasjon NITO 

Norsk Sykepleierforbund 

Norsk Tjenstemannslag NTL 

AVYO 

YS Stat 

FINLAND 

Jyty  

JHL  

Superliitto (Fi primärskötarförbund) 

Ammattiliitto PRO (f d Pardia) 

Tehy 

ISLAND 

BSRB 

DANMARK 

Dansk Metal 

Dansk Socialrådgiverforening 

Dansk Sygeplejeråd 

Offentligt Ansattes Organisasjoner OAO 

Fag og Arbejde FOA 

Härens Konstabel- og Korporalforening 

HK Kommunal 

HK Stat 

Socialpædagogernas Landsforbund 

Fagelig Fellesforbund 3F 

Starvsmannafelagid (Färöarna) 

Dansk bioanalytikere Dbio 

 

 


