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INLEDNING
NFS 40-årsjubileum som firades med Nordisk Facklig Kongress i Ålesund, 18-19 september
2012, markerade början på en ny epok i NFS historia. Samtidigt gavs tillfälle att dra
lärdomar av det förflutna då en historieskrift utkom i samband med jubileet.
Med nya stadgar, har NFS värdegrund, syfte, uppgift och mandat konkretiserats och
förtydligats. Det är nu tydligt uttalat att NFS vision är ett hållbart, inkluderande och rättvist
arbetsliv – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt – såväl i Norden, Europa som globalt.
NFS framtidsdeklaration, som antogs i samband med Nordisk Facklig Kongress, mejslar ut
inriktningen för NFS de kommande åren.

PRIORITERADE OMRÅDEN
NFS arbete under 2012 har bedrivits dels med utgångspunkt i NFS vision om ett hållbart,
inkluderande och rättvist arbetsliv och dels i verksamhetsplanen för året.
De övergripande målen är att värna de fackliga fri- och rättigheterna; att främja nordiskt,
europeiskt och globalt samarbete som utgår ifrån arbetstagarnas rättigheter; att bidra till
att den nordiska kollektivavtalsmodellen utvecklas och förstärks; samt att bidra till full
sysselsättning och ett hållbart arbetsliv.
Utifrån de övergripande målen, har NFS under 2012 särskilt prioriterat arbetet kring den
nordiska kollektivavtalsmodellen, gröna jobb och grön ekonomi, samt arbetskraftens
rörlighet i Norden, Europa och globalt.

Nordiska kollektivavtalsmodellen och europeiska minimilöner
Starka kollektivavtalssystem och starka välfärdssystem främjar tillväxt och konkurrenskraft.
Det positiva sambandet mellan kollektivavtal, välfärd och tillväxt, samt vikten av facklig
organisering av alla yrkesgrupper, har varit ett genomgående tema som präglat NFS
samtliga frågeområden.
Under 2012 har NFS medlemsorganisationer tillsammans arbetat mer specifikt med att
skapa förståelse och respekt för den nordiska kollektivavtalsmodellen på Europanivå, i
syfte att förhindra att EU lägger sig i lönebildningen nationellt. Frågan om europeiska
minimilöner var återigen uppe på Europafackets dagordning i februari 2012, då EFS
arrangerade Vinterskola – ett tvådagars toppmöte för Europas alla fackliga ledare – för att
diskutera fackens svar på krisen i Europa.
Den gemensamma samordning inför EFS vinterskola, som man genomförde inom NFS
ramar, och som bestod av informationsutbyte och diskussioner i styrelsen,
ordförandemöten, presidiet och i Europautskottet stärkte medlemsorganisationernas
arbete. Vid vinterskolan i Köpenhamn betonade ledarna för de nordiska fackliga
centralorganisationerna samstämmigt vikten av organisering och rekrytering för att stärka
trepartssamarbetet i Europa. Den infekterade frågan om minimilöner ”löstes” i slutändan
med en kompromiss som var acceptabel för de nordiska fackliga organisationerna.
Som förberedelse inför EFS vinterskola, anordnade NFS också ett minimilöneseminarium i
Köpenhamn i januari 2012, där Line Eldring från Fafo presenterade sin rapport om
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minimilöner i Europa. Seminariet riktade sig till nordiska fackliga organisationer, men
representanter från Europafacket fanns även bland de 70 deltagarna. Dagen därpå hade
Europafacket en regional workshop på tema minimilöner och avtalsmodeller, med
deltagare från de nordiska organisationerna och NFS.
På grund av stort intresse från systerorganisationerna i östersjöregionen, arrangerades ett
seminarium om minimilöner i Norden och de baltiska länderna i samband med BASTUNs
vårmöte i Tallinn i mars 2012. Fafo-forskaren Line Eldring presenterade även där Faforapporten om minimilöner och representanter från Finland, Danmark, Tyskland, Estland
och Polen höll inledningar. Frågan om europeiska minimilöner var också en av
huvudfrågorna vid ett möte med de nordiska branschorganisationerna i februari.
En av slutsatser från det omfattande nordiska arbetet med minimilönefrågan var att de
nordiska facken måste bli bättre på att lyfta fram fördelarna med den nordiska
kollektivavtalsmodellen. NFS ansökte därför om medel från det norska ordförandeskapet i
Nordiska Ministerrådet och beviljades 400 000 DKK, för att genomföra ett projekt om
nordiska kollektivavtal som verktyg för omställning. Projektet inleddes under hösten
2012.

Gröna jobb och grön ekonomi
Facken i Norden har kommit till insikten om att hållbarhet inte bara är en miljöfråga. Det
handlar om hur vi lever, hur vi arbetar och hur samhället fungerar.
Hållbarhetsomställningen är dagens och morgondagens avgörande samhällsfråga, inte
minst eftersom ekonomisk och social hållbarhet försvåras om vi inte når miljömålen. Här
har vi som fackliga organisationer ett stort ansvar att vara pådrivande och se till att den
nödvändiga gröna omställningen går rätt till. Så att vi får en ”just transition”, en socialt
hållbar omställning där både arbetstagare, företag och konsumenter är delaktiga.
NFS Klimatgrupp återupptog sitt arbete under 2012, med inriktning på ett hållbart
arbetsliv. Klimatgruppen sammanträdde vid tre tillfällen under året, och deltog aktivt i att
förbereda Nordisk Facklig Kongress, som gick under temat Hållbart arbetsliv – ekonomiskt,
socialt, ekologiskt (läs mer om kongressen under rubriken Nordisk Facklig Kongress).
Klimatgruppen var också delaktig att ta fram förslaget till NFS framtidsdeklaration, som
antogs i samband med Nordisk Facklig Kongress.
I samband med Nordiska Rådets temasession om Arktis i Reykjavik i mars 2012, mötte NFS
och grönländska SIK Nordiska Rådets miljöutskott för att få politisk uppbackning för en
nordisk klimatskola på Grönland.
Hållbarhetsfrågorna följs under 2013 upp med en konferens i Ilulissat i samband med NFS
första styrelsemöte på Grönland. Klimatgruppen tog initiativet till denna konferens och har
deltagit aktivt i förberedelserna.
Våren 2012 etablerade styrelsen ett nordiskt fackligt tillväxtnätverk, bestående av
ekonomer, hållbarhets- och tillväxtexperter från medlemsorganisationerna.
Tillväxtnätverket, som arbetar nära klimatgruppen, fick i november 2012 i uppdrag att ta
fram underlig till ett utspel om omställning för hållbar tillväxt och sysselsättning.
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Arbetskraftens rörlighet
Under 2012 har NFS arbete kring arbetskraftens rörlighet fokuserat på att undanröja de
många hindren för en gemensam arbetsmarknad i Norden, social dumpning, samt frågor
kring global migration och arbetskraftsinvandring från tredje land.
Inom Nordiska Ministerrådets ram pågår ett aktivt arbete för att avskaffa gränshinder i
Norden. NFS har agerat som en blåslampa i denna process och har fört fram för de fackliga
organisationerna relevanta synpunkter. Nordiska ministerrådets Gränshinderforum har
varit en viktig samarbetspartner för NFS i detta arbete. I samband med Nordiska Rådet
utskottsmöten i Oslo januari 2012, deltog NFS i strategidiskussioner med
Gränshinderforum om samarbete kring konkreta lösningar på gränshinder i Norden.
I april 2012 var NFS medarrangör till en trepartskonferens om gränshinder på
arbetsmarknaden i Norden, tillsammans med Norges ordförandeskap i Nordiska
Ministerrådet och den norska arbetsgivarorganisationen NHO. På konferensen, som hölls i
Sandvika utanför Oslo, öppningstalade NFS generalsekreterare tillsammans med Rigmor
Aasrud, Norges samarbetsminister, och Svein Oppegaard, NHO. Nordiska fackliga
representanter deltog även i paneldebatter. Konferensen samlade över 100 deltagare, och
ytterligare personer nåddes genom att konferensen också webbsändes på NFS hemsida.
Under april månad, arrangerades också gränshinderdebatter i alla parlament i Norden, på
initiativ från Nordiska Rådet. För att uppmärksamma problemen med gränshinder på
arbetsmarknaden i Norden skickade NFS – tillsammans med Föreningarna Nordens
Förbund (FNF) och ordförandena i respektive land – brev till de nationella parlamenten
med en lista över de tre gränshinder som bör prioriteras i det lösningsorienterade
gränshinderarbetet. Breven blev mycket väl mottagna och nämndes i ett flertal av de
nationella debatterna.
Under 2012 bedrevs ett aktivt arbete mot social dumpning i Norden, i samband med
diskussionerna om en storskalalov på Grönland. NFS styrelse uttalade vid två tillfällen stöd
till de grönländska organisationernas krav angående storskalaloven på Grönland, och
krävde att den grönländska regeringen inte skulle underminera den grönländska och
nordiska kollektivavtalsmodellen genom att tillåta undantag från gällande kollektivavtal.
När Nordiska Rådet höll temasession om Arktis i Reykjavik i mars 2012, mötte NFS och
grönländska SIK Nordiska Rådets näringsutskott, där SIKs ordförande Jess G. Berthelsen
påtalade risken för social dumpning i samband med import av arbetskraft till storskaliga
gruvprojekt på Grönland.
Kampen mot social dumpning var också huvudtemat för de nordiska arbetsministrarnas
årliga ministermöte, som ägde rum på Svalbard i september. NFS generalsekreterare
deltog på mötet och föreslog att ministrarna skulle satsa på följande för att bekämpa och
förebygga social dumpning:
 Kartlägga omfattningen av mobiliteten och social dumpning i Norden genom att
utveckla information och statistik över arbetskraftsmobilitet.
 Intensifiera insatserna mot svart arbete och svart ekonomi.
 Stärka resurserna och ge nödvändiga befogenheter till de myndigheter och/eller
fackliga organisationer som ska övervaka att lagar och regler efterlevs.
 Stå upp för den nordiska arbetsmarknadsmodellen när den utsätts för tryck i
internationella sammanhang.
2013-04-08
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NFS fick gehör för en del av förslagen, då arbetsministrarna beslutade om en gemensam
nordisk kartläggning av arbetskraftsmobilitet och social dumpning, samt ett nordiskt
samarbete kring implementeringen av det så kallade implementeringsdirektivet
(implementering av EUs utstationeringsdirektiv).
Arbetsgruppen för arbetskraftens rörlighet höll två möten under 2012, där man bland
annat diskuterade social dumpning på Grönland, gränshinder i Norden, samt EU:s
migrationsdirektiv. På oktobermötet anordnades ett arbetsseminarium om invandringens
effekter på sysselsättning och löner med professor Olof Åslund. De nordiska
branschfederationerna är mycket aktiva i arbetsgruppen, vilket är glädjande.

Jämställdhet
Jämställdhet och kvinnors rättigheter är en förutsättning för ett rättvist samhälle och ett
hållbart, inkluderande arbetsliv. Jämställdhetsperspektivet har därför genomsyrat NFS
arbete inom samtliga områden. NFS har också strävat efter att ha jämn könsbalans på alla
seminarier och konferenser.
Vid de nordiska arbetsministrarnas (MR-A) årliga ministermöte på Svalbard i september,
var kvinnors yrkesdeltagande (deltidsarbete och sjukfrånvaro) ett av huvudtemana. Under
2013 ska MR-A låta kartlägga hur den ekonomiska fördelningen ser ut på kort och lång sikt
för kvinnor och män i Norden som en konsekvens av deltidsarbete. NFS har inbjudits att
delta i projektets referensgrupp.

NORDEN
NFS företräder medlemsorganisationerna i det nordiska samarbetet och har som
organisation ett självständigt mandat att söka påverka Nordiska ministerrådet (NMR) och
Nordiska rådet (NR) i enlighet med medlemsorganisationernas intressen.

Nordiska ministerrådet (NMR) under Norges ordförandeskap 2012
NFS intensifierade arbetet gentemot Nordiska Ministerådet ytterligare under 2012, då
Norge hade ordförandeskapet. Med hjälp av de norska medlemsorganisationerna fick NFS
möjligheten att bidra med konkreta inspel till ordförandeskapets arbete och byggde tätare
band till Nordiska ministerrådet. Detta arbete underlättades av att NFS ordförande under
2012, Roar Flåthen, representerade en norsk organisation. Roar deltog i en del
ordförandeskapsevenemang i Norge, bland annat höll han det inledande talet på ett öppet
möte med alla de nordiska samarbetsministrarna som hölls i Oslo i februari 2012. Mötet,
som arrangerades av Norges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet tillsammans med
Foreningen Norden i Norge, drog rekordpublik.
Samarbetet med Nordiska ministerrådet stärktes även på andra sätt. NFS
generalsekreterare höll i mars ett möte med ordföranden för NMRs
ämbetsmannakommitté för arbetsliv och NMRs kansli för att diskutera formerna för ett
utökat samarbete med NMR inom arbetslivsområdet. Nordiska Ministerrådets visade en
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tydlig vilja att involvera NFS närmare i det nordiska samarbetet på
arbetsmarknadsområdet.
NFS inbjöds i början av 2012 att ge inspel till ett första förslag till Nordiska Ministerrådets
arbetsprogram för arbetslivsområdet 2013-2016. Efter beredning i NFS strategigrupp,
antog presidiet NFS kommentarer till arbetsprogrammet och konkreta ändringsförslag vid
sitt möte den 20 mars 2012. Arbetsprogrammet är mycket brett och når över många
viktiga samarbetsområden på arbetslivsområdet i Norden. NFS saknar dock en tydligare
nordisk dimension i programmet med förslag på gemensamma nordiska lösningar och
konkreta mål för det nordiska samarbetet.
I september deltog NFS för tredje året i rad på arbetsministrarnas (MR-A) årliga
ministermöte, som under Norges ordförandeskap hölls i Longyearbyen på Svalbard. Mötets
tre teman var utmaningar och möjligheter med arbetskraftsmobilitet i Europa,
ungdomsarbetslösheten i Norden, samt kvinnors yrkesdeltagande. Möten med
arbetsministrarna ger NFS goda möjligheter att driva viktiga nordiska fackliga frågor, både i
formella möten och vid mer informella tillställningar. Detta kan vara ett steg på vägen mot
NFS mål att det på sikt ska etableras en formell struktur för samarbetet med Nordiska
ministerrådet.
Vid Nordisk Facklig Kongress i september, deltog representanter både för Nordiska
ministerrådet och Nordiska Rådet. Representanter för NFS deltog också aktivt i NMRs
verskamhet inom NFS prioriterade områden.

Sverige förbereder ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet (NMR) 2013
Norge lämnade över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet till Sverige 1 januari 2013.
Under 2012 har NFS haft en löpande dialog med det inkommande svenska
ordförandeskapet i NMR för att påverka deras program för 2013. Under huvudtemat Den
nordiska modellen i en ny tid, kommer Sverige under sitt ordförandeår att prioritera:
 Ungdomsarbetslösheten, som blir temat för ett jobbtoppmöte i maj
 Stärkt konkurrenskraft - genom innovation och näringspolitik
 Ett hållbart samhälle
 De demografiska utmaningarna
Den viktigaste satsningen under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet kommer
vara ett nordiskt jobbtoppmöte om ungdomsarbetslösheten, som ska hållas i maj 2013.
NFS har konsulterats av svenska statsrådsberedningen (statsministerns kontor) och
arbetsmarknadsdepartementet i förberedelserna inför jobbtoppmötet. NFS har framfört
önskemål om att både delta på toppmötet och att hålla ett toppmötesseminarium om
kollektivavtal som verktyg för att underlätta för unga på arbetsmarknaden i Norden.

Nordiska rådet (NR) och andra nordiska samarbetspartners
Det nordiska samarbetets renässans märktes tydligt på Nordiska rådets session i
Helsingfors i oktober/november 2012, som gästades av NFS. Det parlamentariska
samarbetet i Norden har vitaliserats och det finns all anledning för NFS att även rikta
blickarna mot denna nordiska arena.
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NFS deltog även på Nordiska rådets temasession om Arktis i Reykjavik i mars 2012, samt
på Nordiska rådets utskottsvecka i Oslo i januari. Där deltog NFS i partigruppsmöten och
utskottsmöten för att berätta om de nordiska fackliga prioriteringarna – framförallt vikten
av att värna om kollektivavtalsmodellen och att lösa gränshinder.
Andra viktiga nordiska samarbetspartners för NFS under 2012 var Föreningarna Norden,
Hallå Norden, Gränshinderforum och de nordiska branschfederationerna.

ÖSTERSJÖN
Utvecklingen i Östersjöregionen som helhet är en prioriterad fråga för den fackliga rörelsen
i Norden. För NFS medlemsorganisationer är BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) ett
viktigt verktyg för att få till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan Östersjöregionens fackliga
centralorganisationer och utveckla ett gemensamt förhållningssätt till gemensamma
problem.
Arbetskraftens rörlighet är en nyckelfråga för NFS när det gäller Östersjöarbetet, eftersom
ekonomier och arbetsmarknader runt Östersjön blir allt mer sammanflätade. Fackliga
rättigheter i östersjöområdet är också en viktig fråga inom BASTUN. Trots många försök
att försvara löntagarnas intressen i krisen, har det fackliga medlemsantalet fortsatt att
sjunka. Om inte denna utveckling bryts finns nu en reell risk för att flera av Nordens
grannländer i praktiken utvecklas till ”fackföreningsfria zoner”.

BASTUN
NFS verkade under 2012 för att utveckla BASTUN som ett väl fungerande nätverk för
fackliga organisationer i Östersjöregionen.
Fram till juni 2012 hade DGB Nord från Tyskland ordförandeskapet i BASTUN.
Ordförandeskapet fungerade väl och dess sista möte hölls i Tallinn den 27-28 mars 2012 på
temat minimilöner och kollektivavtal.
Från 1 juli 2012 fram till sista juni 2013 har Ryssland ordförandeskapet i både
Östersjöstaternas råd CBSS och BASTUN eftersom ordförandeskapet i BASTUN följer
Östersjöstaternas råds rotationsordning. Ordförandeskapet delas av de två ryska
organisaktionerna KTR och FNPR men FNPR tar den koordinerande rollen. Det första mötet
under det ryska ordförandeskapet hölls i Moskva i oktober 2012 där huvudtemat var ILO.
Kari Tapiola, Trine Lise Sundnes och Sergejus Glovackas diskuterade fackliga strategier inom
ILO. Nätvärket stödde även BASTUNs medverkan som observatör i Baltic Sea Labour
Forum.

Baltic Sea Labour Forum
I början av 2012 grundades Baltic Sea Labour Forum (BSLF). Syftet med forumet är att
främja social dialog, trepartsstrukturer och samarbete, som viktiga inslag i en hållbar
ekonomisk tillväxt och social utveckling i östersjöregionen. Under 2012 har arbetet främst
bestått av att utarbeta formerna för forumet och skapa strukturer för samarbetet mellan
arbetsmarknadens parter i östersjöområdet. Det högsta beslutsfattande organet enlarged
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steering committee där alla medlemmar ingår, har slagit fast arbetsprogrammet för 2013,
där arbetskraftens rörlighet och ungdomsarbetslöshet i östersjöregionen är huvudteman.
Dessa teman var också i fokus vid rundabordmötet i Hamburg i november 2012.
Östersjöstaternas råd (CBSS) ansvarar för forumets sekretariat från 1 januari 2013. Under
etableringsåret 2012 åtog sig dock NFS att vara behjälpliga med att, bland annat, arrangera
det första rundabordmötet. NFS deltog därför i BSLF facilitator team, som haft tre möten
under 2012. I slutet av 2012 hade BSLF 27 arbetsmarknadsorganisationer som medlemmar,
inklusive arbetsgivarorganisationer från Danmark, Tyskland, Litauen, Lettland och Estland.
NFS och BASTUN har observatörsstatus i BSLF.

NFS Östersjöfond
NFS Östersjöfond är ett verktyg för att solidariskt stödja de fackliga organisationerna i
Baltikum, Polen och de områden i Ryssland som gränsar till Östersjön i deras kamp för att
höja organisationsgraden, stärka det fackliga inflytandet samt för att utveckla välfärden i
respektiva länder.
Industrianställda i Norden (Nordic-IN), Nordiska transportarbetarefederationen (NTF) och
Nordiska unionen för hotell-, café- , catering- och restauranganställda (NU HRCT) sökte
pengar från fonden för projektet BOA – Baltisk Organiseringsakademi för verksamhetsåret
2012. NFS presidium beslutade i december 2011 att stödja projektet med 10 000 EUR.
Projektet kunde på slutet av 2012 visa första positiva resultat när det gäller en högre facklig
organiseringsgrad i Estland.
Under 2012 stöttade Östersjöfonden också LBAS ekonomiskt för att kunna delta i det första
rundabordsmötet i Baltic Sea Labour Forum.

EUROPA
Inom Europafacket utgör NFS en nordisk arena för medlemsorganisationernas samarbete
och koordinerar deras inspel och uppträdanden när det mandatet ges.
Navet i NFS europaarbete är Europautskottet, som inför EFS styrelsemöten diskuterar och
samordnar relevanta punkter dagordningen. Europautskottet träffades regelbundet under
året inför varje styrelsemöte i Europafacket, i mars, juni, oktober och december.
Under 2012 bedrev NFS ett aktivt arbete för att stärka nätverken mellan Europautskottet
och nordiska fackliga aktiva på olika positioner i Bryssel, samt för de nordiska facken
intressanta och viktiga organisationer inom EFS. Arbetet tar sig uttryck i att NFS bereder
plats under Europautskottets möten för gäster från andra organisationer, gärna i samband
med olika frågor på EFS dagordning.
På Europautskottsmötet i juni 2012 hade utskottet besök från UIL, CISL och CGIL, de
italienska fackliga centralorganisationerna. Gästerna från Italien berättade om sin
gemensamma syn på det sociala kontraktet som lagts fram för EFS styrelse, särskilt stycket
om minimilöner. Dialogen med de italienska organisationerna, som kom sig av att vi har
liknande system med kollektivavtal och de därför tog kontakt med oss, breddade vårt
nätverk i EFS.
2013-04-08

8

Europautskottet i oktober gästades av Maria Jepsen, research director på ETUI. Besöket
kom sig av att EFS styrelsemöte skulle diskutera ETUIs prioriteringar under de
nästkommande åren. Man diskuterade bland annat kring ETUIs självständighet gentemot
EFS, och utskottet underströk hur viktigt det är att ETUI verkar självständigt och ger upphov
till ny kunskap och nya diskussioner inom EFS.

NORDISK FACKLIG KONGRESS
I samband med NFS 40-årsjubileum, hölls den första Nordiska Fackliga Kongressen i
Ålesund den 17-19 september 2012. Kongressen, som var startskottet för NFS
framtidsarbete, gick under temat Hållbart arbetsliv – ekonomiskt, socialt och ekonomiskt.
Under två dagar diskuterade drygt 100 deltagare i rundabordssamtal bland annat den
nordiska modellen, resiliens, miljö, ekonomiska kriser, sociala rörelser, ILO, multilateralism,
företagens ansvar, grön omställning, organisering, förändringsarbete,
kaoshanteringskompetens och gröna kollektivavtal. Bland talarna fanns de norska
ministrarna Rigmor Aasrud och Hanne Bjurstrøm, som representerade Norges
ordförandeskap i NMR, två företag som arbetar hållbart, Guy Ryder från ILO, Judith KirtonDarling från EFS, Willy De Backer från ETUI, Johan Rockström, Lars Dencik och Anabella
Rosemberg, TUAC/IFS. Nordisk Facklig Kongress webbsändes på NFS hemsida.
Vid kongressen antog styrelsen en framtidsdeklaration för ett hållbart arbetsliv ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Framtidsdeklarationen borgar för en ny facklig strategi
och avslutas med ett antal utfästelser, för att vi gemensamt ska uppnå målet om ett
hållbart arbetsliv.
NFS strategigrupp spelade en viktig roll i förberedelserna inför Nordisk Facklig Kongress
och i arbetet med framtidsdeklarationen, liksom den har gjort också inför styrelsemöten,
samt när det gäller nordiska frågor och mer principiella frågor.

ORGANISATIONSUTVECKLING

NFS stadgar
NFS stadgegrupp, under ledning av Sture Nordh, som i 2011 fick i uppdrag att se över NFS
stadgar, presenterade sina stadgeändringsförslag i början av 2012. Med de nya stadgarna,
som styrelsen antog vid sitt vårmöte 2012, har NFS vision, värdegrund, syfte, uppgift och
mandat förtydligats. Stadgarna har också moderniserats.
Som en följd av revisionen av NFS stadgar, såg styrelsen sedan över NFS principdokument
och anpassade dessa till de nya stadgarna. Rotationsordningen för presidiet uppdaterades
för att också inkludera Island och anpassades till Nordiska Ministerrådets (NMR)
rotationsordning så att NFS ordförande alltid kommer ifrån ordförandelandet i NMR. NFS
anställningspolicy förtydligades, och principerna för nordisk representation i
internationella organisationer preciserades.
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NFS arbetsformer
NFS utvecklar kontinuerligt arbetsformerna och under 2012 tog vi nya grepp på
mötesformerna, framförallt under Nordisk Facklig Kongress.
Den stora utmaningen för NFS kansli under 2012 har varit att fokusera på de prioriterade
områdena och integrera de frågor som NFS arbetar med bättre i varandra, utan geografiska
ramar. Detta har lett till att kansliets begränsade resurser har kunnat utnyttjas på ett
optimalt sätt. Arbetssättet blir alltså mer projektliknande.

NFS historia
I samband NFS 40-årsjubileum, sammanställdes skriften Det lönar sig – 40 år av nordiskt
fackligt samarbete leder framåt. Flera tidigare generalsekreterare och NFS-ordföranden
bidrog med artiklar om arbetet i NFS under olika tidsepoker. I skriften finns också
faktarutor om viktiga händelser i NFS historia. Med hjälp av Arbetarrörelsens arkiv i
Stockholm och Oslo, kunde NFS kansli leta reda på protokoll, verksamhetsberättelser och
annan viktig dokumentation ända sedan NFS grundades. Under 2012 scannades allt detta
historiska material in och lades upp elektroniskt på NFS extranät. Gruppen som arbetade
med historieskriften bestod av Nina Isaksson och Loa Brynjulfsdottir från NFS, samt Knut
Arne Sanden från LO Norge.
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STYRELSEN 2012
Styrelsen har under året haft tre ordinarie sammanträden:
24 april
19 september
20 november

Stockholm
Ålesund
Helsingfors

Styrelsens ledamöter 2012
LO Danmark

Harald Børsting (t.o.m. oktober)
Lizette Risgaard
Marie-Louise Knuppert (fr.o.m. oktober)

FTF Danmark

Bente Sorgenfrey
Kent Petersen

AC Danmark

Erik Jylling
Martin Teilmann

FFC/SAK Finland

Lauri Lyly
Matti Huutola

STTK Finland

Mikko Mäenpää
Antti Rinne (t.o.m. september)
Antti Palola (fr.o.m. oktober)

Akava Finland

Sture Fjäder, NFS vice ordförande
Heikki Kauppi

SIK Grönland

Jess G. Berthelsen

ASI Island

Gylfi Arnbjörnsson

BSRB Island

Elín Björg Jónsdóttir

LO Norge

Roar Flåthen, NFS ordförande
Gerd Kristiansen

YS Norge

Tore Eugen Kvalheim
Jorunn Berland

Unio Norge

Anders Folkestad
Eli Gunhild By

LO Sverige

Wanja Lundby-Wedin (t.o.m. maj)
Karl-Petter Thorwaldsson (fr.o.m. juni)
Ulla Linqvist (t.o.m. maj)
Tobias Baudin (fr.o.m. juni)

TCO Sverige

Eva Nordmark
Helena Johanson

Saco Sverige

Göran Arrius
Anitha Wijkström
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ORDFÖRANDEMÖTEN 2012
Den 7 februari 2012 hölls ett ordförandemöte i Köpenhamn inför EFS vinterskola.

PRESIDIET 2012
NFS presidium har under året hållit tre protokollförda sammanträden.
Presidiet har bestått av:

Roar Flåthen, LO Norge (ordförande)

Sture Fjäder, Akava (vice ordförande)

Wanja Lundby-Wedin, LO Sverige
(t.o.m. maj)

Karl-Petter Thorwaldsson, LO Sverige
(fr.o.m. juni)

Erik Jylling, AC

Elín Björg Jónsdóttir, BSRB

Loa Brynjúlfsdóttir, NFS generalsekreterare

2013-04-08

12

REVISORER 2012
Revisorer har under verksamhetsåret varit:
Nils-Erik Hagsten
Arto Kuusiola
Jenny Bodell Hagberg

Auktoriserad revisor
FFC/SAK Finland
TCO Sverige

NFS SEKRETARIAT 2012
Anställda vid NFS sekretariat har under 2012 varit:
Loa Brynjúlfsdóttir (IS), Eva Carp (SE), Maria Noleryd (SE), Mika Domisch (FIN) (föräldraledig
mars-juli) och Nina Isaksson (SE) (vikariat februari-december).

NFS MEDLEMSORGANISATIONER 2012
Landsorganisationen i Danmark (LO)
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
Akademikernes Centralorganisation (AC)
Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC/SAK)
Finlands Tjänstemannacentralorganisation (STTK)
Centralorganisationen för högutbildade i Finland (Akava)
Samtak
Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK)
Althýdusamband Íslands (ASÍ)
Bandalag Starfsmanna Ríkis og Bæja (BSRB)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)

MEDLEMSORGANISATIONERNAS MEDLEMSANTAL
LO Danmark
FTF
AC
FFC
STTK
Akava
Samtak
SIK
ASI
BSRB
LO Norge

916.546
354.531
146.916
758.000
387.429
390.605
4.193
98.080
19.000
865.392
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YS
Unio
LO Sverige
TCO
Saco

217.892
231.307
1.301.162
965.747
462.647

NFS medlemsorganisationer hade under 2012 drygt 7,1 miljoner betalande medlemmar.
Det totala antalet medlemmar (inklusive studenter och pensionärer) är drygt 8,7 miljoner.

MEDLEMMAR I BALTIC SEA TRADE UNION NETWORK (BASTUN)
LO Danmark
FTF, Danmark
EAKL, Estland
TALO, Estland
FFC/SAK, Finland
STTK, Finland
Akava, Finland
DGB, Tyskland
LBAS, Lettland
LPSK, Litauen
LP ”SOLIDARUMAS”, Litauen
LDF, Litauen
LO Norge
YS, Norge
Unio, Norge
NSZZ Solidarnosc, Polen
All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ), Polen
FNPR, Ryssland
VKT, Ryssland
LO Sverige
TCO, Sverige
Saco, Sverige
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NFS-MÖTEN OCH MÖTEN SOM NFS SEKRETARIAT DELTAGIT I 2012
12 januari 2012
16 januari 2012
17 januari 2012
18 januari 2012
23 januari 2012
24 januari 2012
24 januari 2012
24-25 januari 2012
30 januari 2012
31 januari 2012
7 februari 2012
7-8 februari 2012
14 februari 2012
21 februari 2012
21 februari 2012
21 februari 2012
22 februari 2012
28 februari 2012
5 mars 2012
6-7 mars 2012
8 mars 2012
8 mars 2012
9 mars 2012
12 mars 2012
19 mars 2012
20 mars 2012
20 mars 2012
21 mars 2012
21 mars 2012
22 mars 2012
22 mars 2012
22 mars 2012
23 mars 2012
27-28 mars 2012
11 april 2012
11 april 2012
11-12 april 2012
19 april 2012
20 april 2012
23-24 april 2012
8 maj 2012
8 maj 2012
9 maj 2012
9 maj 2012
10 maj 2012
15 maj 2012

Möte med svenska arbetsmarknadsdep. (inför
kommande ordförandeskap i NMR)
Möte med FTF
NFS seminarium om europeiska minimilöner
ETUC regional workshop om minimilöner och
avtalsmodeller
Möte med Föreningen Norden Norge
Möte med Gränshinderforum
Möte med s-gruppen i Nordiska Rådet
Nordiska Rådets gruppmöten
Möte med Föreningen Norden Sverige
SAMAK årsmöte
NFS ordförandemöte
EFS vinterskola
Möte med de nordiska branschorganisationerna
Möte med EBTF
NFS klimatgrupp
NMR seminarium om den "nordiska drömmen" (Roar
Flåthen)
NFS Strategigrupp
NFS arbetsgrupp för arbetskraftens rörlighet
NFS Europautskott
EFS styrelse
Möte med Nordiskt sjuksköterskeråd
Möte med Nordiskt Tjänstemannaråd NTR
NFS Revisionsmöte
Möte med NMR ämbets-mannakommitté för arbetsliv
Möte med ASÍ
Möte med BSRB
NFS presidiemöte
Möte med Föreningarna Nordens Förbund FNF
Möte med SIK
Möte med VSG-gruppen i Nordiska Rådet
Möte med Nordiska Rådet näringsutskott
Möte med Nordiska Rådets miljöutskott
Nordiska Rådets Arktis-session
BASTUN vårmöte
Gränshinderdebatt i Sveriges riksdag
BSLF Facilitator Team
NFU Annual Conference
Trepartskonferens om gränshinder på arbetsmarknaden
i Norden
Baltic Sea Labour Forum Steering Commitee
NFS styrelse
NFS klimatgrupp
Möte med Föreningen Norden
Möte med Friedrich Ebert Stiftung
Europadagen seminarium: EU så in i Norden
Möte med Luca Visentini, EFS
NFS strategigrupp

Stockholm
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Stockholm
Stockholm
Köpenhamn
Köpenhamn
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Oslo
Stockholm
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Reykjavik
Reykjavik
Videolänk
Reykjavik
Reykjavik
Reykjavik
Reykjavik
Reykjavik
Reykjavik
Tallinn
Stockholm
Videolänk
Sigtuna
Oslo
Hamburg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
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22 maj 2012
25-28 maj 2012
28 maj - 8 juni 2012
29 maj 2012
4 juni 2012
5-6 juni 2012
12 juni 2012
18 juni 2012
18-20 juni 2012
2–4 juli 2012
6-7 augusti 2012
10 augusti 2012
14 augusti 2012
22 augusti 2012
23 augusti 2012
23 augusti 2012
27-28 augusti 2012
9-11 september 2012
11 september 2012
12-13 september 2012
17-19 september 2012
19 september 2012
26 september 2012
27 september 2012
2 oktober 2012
3 oktober 2012
8 oktober 2012
9-10 oktober 2012
10-12 oktober 2012
16 oktober 2012
17-18 oktober 2012
17-19 oktober 2012
23 oktober 2012
24 oktober 2012
25 oktober 2012
29-30 oktober 2012
30 okt-1 nov 2012
14-15 november 2012
15 november 2012
19 november 2012
19-20 november 2012
4 december 2012
5-6 december 2012
6-7 december 2012
12 december 2012
13 december 2012
18 december 2012
19 december 2012

Möte med Sveriges ordförandeskap i NMR (SB)
LO Sverige kongress
Studiebesök i Bryssel, inklusive möten i bl.a.
Europaparlamentets INTA- och EMPL-utskott
Workshop med de nordiska branschfederationerna
NFS Europautskott
EFS styrelse
Möte med Sveriges ordförandeskap i NMR (ARB)
Baltic Development Forum Summit
NU HRCT Sommerseminar
Almedalen-seminarier
Möte med de norska organisationerna
Möte med LO Sverige
NFS Presidium
Möte med NMRs och FNFs generalsekreterare
Möte med NMRs arbetslivsenhet
Möte med LO Danmark
BSPC konferens
NU HRCT Nordiskt Forum
Möte med Pohjola Nordens fackliga nätverk
Möte med Nordiska Ministerrådet för arbetsliv
Nordisk Facklig Kongress
NFS styrelsemöte
BSLF Facilitator Team
NFS klimatgrupp
Arbetsgruppen för arbetskraftens rörlighet
Möte med svenska delegationen i Nordiska Rådet
NFS strategigrupp
BASTUN
BSRB kongress
NFS Europautskott
EFS styrelse
ASI kongress
NFS presidium
Möte med SAMAK
Möte med Föreningen Norden Sverige
BSLF Enlarged Steering Committee
Nordiska Rådets 64:e session
FTF Kongress
BSLF Annual Round Table
Möte med Akava
NFS styrelse
NFS Europautskott
EFS styrelse
Unios årskonferens
Möte m. Öresundskommittén
Möte m. Nordregio
Möte med Friedrich Ebert-Stiftung
Möte med inkommande svenska ordf.skapet i NMR

Stockholm
Stockholm
Bryssel
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Bryssel
Köpenhamn
Skagen
Visby
Oslo
Stockholm
Videolänk
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
St. Petersburg
Trondheim
Stockholm
Longyearbyen
Ålesund
Ålesund
Videolänk
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Moskva
Reykjavik
Bryssel
Bryssel
Reykjavik
Videolänk
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Helsingfors
Danmark
Hamburg
Helsingfors
Helsingfors
Bryssel
Bryssel
Sundvolden
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
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