Fastställd av NFS styrelse 2014-11-20 – Tallinn, Estland
Uppdaterad av NFS presidium 2015-03-06, Lynch-möte
NFS VERKSAMHETSPLAN 2015
FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är grundläggande för den fackliga
verksamheten. Alla människors lika värde och rätt, jämställdhet, solidaritet, demokrati och
hållbar utveckling är fundamentala värden som genomsyrar NFS verksamhet.
(NFS stadgar § 1)

NFS övergripande mål
NFS övergripande mål är att främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv, socialt,
ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt. NFS arbetar för att den nordiska
kollektivavtalsmodellen utvecklas och förstärks med utgångspunkt i hållbarhet; för full sysselsättning; för nordiskt, europeiskt och globalt samarbete som syftar till att stärka arbetstagarnas rättigheter och villkor; för en rättvis fördelning både nationellt och internationellt; för
trygghet i anställningen, utvecklingsmöjligheter i arbetslivet och förbättrad arbetsmiljö; för
minskad miljöpåverkan och ökad resurseffektivitet; samt för att värna de fackliga fri- och
rättigheterna, samt andra mänskliga rättigheter.

Prioriterade områden
Arbetet med särskilt fokus på de nordiska kollektivavtalsmodellerna fortsätter under 2015.
Kollektivavtalen är de nordiska modellernas ryggrad men är utsatta för stora utmaningar
genom åren och särskilt under den senaste tiden. Utvecklingen av de nordiska
kollektivavtalsmodellerna är nära kopplad till den nordiska välfärdsmodellen varför även
frågor som berör välfärd och hållbar utveckling i Norden kommer att prioriteras. En viktig del i
dessa system är också en fortsatt hög organisationsgrad till de fackliga organisationerna.
Den nordiska modellen är vårt viktigaste verktyg för att uppnå målen om ekonomisk, social
och ekologisk utveckling, tillväxt och välstånd. NFS prioriterar därför arbetet med att skapa
goda förutsättningar för att upprätthålla, förankra och utveckla den nordiska kollektivavtalsmodellen och ökad konkurrenskraft med koppling till jobbskapande initativ.
Nordiska Ministerrådet är en central samarbetspartner. Särskilt fokus på arbete som utvecklar
och förstärker trepartsamarbete på nordisk nivå kommer att prioriteras, där kontakter
gentemot arbetsgivarsidan i första hand behöver förstärkas. Detta behöver ske i nära
samarbete med NFS medlemsorganisationer.
Den inslagna inriktningen i tidigare verksamhetsplan med fokus på kollektivavtalsprojektet
’Europa och den nordiska avtalsmodellen’ samt uppdraget att genomföra Nordisk facklig
kongress prioriteras.

Nordens Fackliga Samorganisation – NFS,
Drottninggatan 75, SE- 111 60 Stockholm, tel. +46 8 588 925 80,
www.nfs.net

Projektet ’Europa och den nordiska avtalsmodellen’
’Europa och den nordiska avtalsmodellen’ är ett NFS projekt delfinansierat av Nordiska
Ministerrådet. Projektets syfte är att visa hur den nordiska modellens autonomi står i relation
till lagstiftningskrav från EU, och analysera var och varför det uppstår problem i implementering och tillämpning. Projektet pågår från juni 2014 till juni 2015 och ska resultera i en
antologi publicerad genom Nordiska Ministerrådet.
Målet för projektet är att fylla ett informationsbehov som finns bland arbetstagare, arbetsgivare, stater, forskare och organisationer, angående problem som uppstår mellan EU-lagstiftning och nationell lagstiftning och praxis. I de nordiska länderna sätts mycket av reglerna
på arbetsmarknaden genom kollektivavtal och överenskommelser mellan arbetsmarknadens
parter, och när detta synsätt möter den ofta detaljerade lagstiftning som sker på EU-nivå,
uppstår inte sällan konflikter kring hur lagstiftningen ska tolkas i en nordisk kontext.
Antologins redaktör och huvudförfattare är Jens Kristiansen, professor i arbetsrätt vid Köpenhamns Universitet. Medförfattare är representanter från arbetstagar- och arbetsgivarsidan i
de nordiska länderna. Antologin presenteras och diskuteras på Nordisk Facklig Kongress i maj.

Nordisk facklig kongress NFS håller Nordisk Facklig Kongress 27-29 maj i Køge Strand
i Danmark. Temat för kongressen är ’Norden som världens mest hållbara och
konkurrenskraftiga region’. Under kongressen har NFS medlemsorganisationer tillfälle att
nätverka, inspireras och diskutera viktiga frågor för facken i Norden. Kongressen ska
diskutera NFS verksamhet, framtida prioriteringar och verksamhetsinriktning.
Till kongressen bjuder NFS in beslutsfattare på nationell, nordisk nivå, EU-företrädare, och
företrädare för näringsliv och forskningsvärlden. Kongressen är en möjlighet för NFS
medlemsorganisationer att ge klara budskap till beslutsfattare.
Huvudfokus kommer att vara på tillväxt och konkurrenskraft. Projektet ’Europa och den
nordiska kollektivavtalsmodellen’ kommer att presenteras och utgör en av utgångspunkterna
för diskussionerna om NFS framtida verksamhet. Inom ramen för det övergripande temat för
kongressen kommer även ämnet minimilönereglering i ett europeiskt perspektiv och andra
relevanta frågor med koppling till EFS kongress 29 oktober – 2 november 2015 att belysas och
ges utrymme i programmet.

Övriga verksamhetsfrågor
Arbetskraftens rörlighet och rättigheter
Arbetskraftens rörlighet ligger i kärnan av NFS verksamhet. Under det senaste decenniet har
arbetskraftens rörlighet inom Europa ökat, samtidigt som andelen lågavlönat arbete och
otrygga anställningsformer på arbetsmarknaden växer. Vi i Norden kan inte acceptera social
dumpning och orättvis behandling av löntagare på våra arbetsmarknader. Under
verksamhetsåret 2015 kommer NFS fortsätta att driva frågor som relaterar till kravet på
rättvis rörlighet (e. fair mobility), schyssta villkor, likabehandling på arbetsmarknaden samt
initiativ som motverkar grå och svart ekonomi och icke reglerade anställningsvillkor .
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Centralt för arbetskraftens rörlighet i Norden är också arbetet med att riva och förebygga
gränshinder. NFS kommer att fortsätta prioritera arbetet för en helt gemensam arbetsmarknad i Norden. Fokus kommer att vara på hinder som berör arbetslöshetsförsäkringen,
hinder som begränsar möjligheten för att göra arbetspraktik i ett annat nordiskt land och
hinder med erkännande av yrkeskvalifikationer. Dessutom följer NFS upp arbetet med de
hinder på arbetsmarknadsområdet som Nordiska ministerrådet identifierat i sin rapport 2012
och ännu inte löst.
Ungdomsarbetslöshet
Den nordiska ungdomsarbetslösheten var 18 % i februari 2014, därav 15 % långtidsarbetslösa.
Ungdomsarbetslöshet innebär allvarliga samhällsekonomiska och sociala konsekvenser,
genom att unga människor inte kommer in på arbetsmarknaden och deras integration i
samhället hämmas.
NFS efterlyser ökat samarbete mellan de nordiska länderna vad gäller ungdomsarbetslöshet
och kräver aktiva åtgärder och gemensamma insatser. Till exempel genom att göra det möjligt
för arbetslösa att göra sin arbetspraktik i ett annat nordiskt land och kombinera med insatser
och stöd speciellt anpassade till arbetslösa ungdomar.
Jämställdhet
Jämställdhet och kvinnors rättigheter är en förutsättning för ett rättvist samhälle och ett hållbart arbetsliv. Det finns fortfarande mycket som behöver förändras innan vi kan prata om en
jämställd arbetsmarknad i Norden. NFS kommer integrera jämställdhetsperspektivet i sitt
arbete, och vara uppmärksam på hur politik, regelverk och förändringar kan ha olika konsekvenser för män och kvinnor på arbetsmarknaden. Dessutom kommer NFS, i samarbete med
medlemsorganisationerna, arbeta aktivt för en balanserad representation av män och kvinnor
som deltar på NFS olika aktiviteter.
TTIP – Frihandelsavtalet mellan EU och USA
Förhandlingar om frihandels- och investeringsavtal, som till exempel TISA och TTIP, mellan EU
och USA fortsätter under 2015. NFS kommer bevaka frågor kring global handel och
utvecklingen i förhandlingarna med utgångspunkt i att fackliga rättigheter och
anställningsvillkor inte försämras och undermineras följas upp.NFS kommer att organisera ett
seminarium om TTIP och fackliga rättigheter om det bedöms vara relevant under 2015.
Informations- och kommunikationsutveckling
NFS sekretariat kommer under 2015 att prioritera arbete med att stärka information och
kommunikation med fokus på medlemsorganisationerna. Strategier kommer att utvecklas
med utgångspunkt i att NFS ska fungera som nav kring informationsöverföring och där NFS
resurser, bland annat i form av webb och sociala medier kan användas för att öka utbytet
mellan medlemsorganisationerna. NFS ska också identifiera de mest ändamålsenliga kanalerna för extern kommunikation.
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Organisation
NFS organisation
Styrelsemöten:
24 mars, Stockholm
29 maj, Køge Strand (i direkt anslutning till Facklig Kongress)
26 november, HelsingforsPresidiemöten:
6 mars

via videolänk

7 maj

via videolänk

31 augusti

FTF, Köpenhamn

3 november

via videolänk

Ordförandemöten
NFS arrangerar några gånger om året ordförandemöte, för att ordförandena informellt ska ha
möjlighet att diskutera aktuella frågor av olika karaktär. Ordförandemöten kan ske i samband
med styrelsemöten, eller mellan styrelsemöten. Inga datum är i nuläget fastlagda, men möten
kommer att arrangeras när behov uppstår.
Arbetsgruppsmöten
NFS har för närvarande fem arbetsgrupper; Strategigruppen, Arbetskraftens rörlighet,
Klimatgruppen och Tillväxtnätverket – Gruppen för grön tillväxt och ekonomi, Europautskottet samt arbetsgruppen inför EFS-kongress 2015.
NFS arbete med arbetsgrupper kommer att förändras inför 2015. Antalet fasta arbetsgrupper
kommer att minska till Strategigruppen och Europautskottet. Övriga arbetsgrupper kommer
att tillsättas i form av tidsbegränsade arbetsgrupper/projektgrupper där såväl tidsramar som
resurser för uppdraget definieras. Detta ger en större tydlighet beträffande tidshorisont och
tillgängliga resurser. Dessutom ska varje grupp ha en tydlig målbeskrivning kring vad som ska
uppnås och vad arbetet ska resultera i.
Strategigruppen kommer att kallas till ett första möte i början av 2015. Europautskottet fortsätter med möten i Bryssel kvällen före EFS styrelsemöte.
Vid ingången av 2015 finns en pågående arbetsgrupp, Arbetsgruppen inför EFS-kongress
2015, som kommer att överföras som en tidsbegränsad arbetsgrupp. För övriga pågående
arbetsgrupper så kommer en genomgång att göras för avstämning och beredning från sekretariatet till presidiet med förslag på vilka grupper som överförs som tillfälliga arbetsgrupper/projekt och vilka som avslutas.
Strategigruppen
Gruppen består av representanter från högsta verkställande ledning eller internationella
chefer i medlemsorganisationerna. Gruppen diskuterar fortlöpande aktuella frågor och
organisationens inriktning och prioriteringar, och fungerar på så sätt som stöd för
sekretariatets arbete.
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Europautskottet
NFS fungerar koordinerande som plattform för medlemsorganisationernas arbete inom
Europafacket. Detta sker huvudsakligen inom ramen för NFS Europautskott, som sammanträder inför Europafackets styrelsemöten. Vid behov kan koordination samordning ske även
utanför dessa möten, till exempel om en fråga blir särskilt viktig och kräver mer uppmärksamhet.

NFS omvärld
För att kunna bistå medlemsorganisationerna och koordinera samarbete när behov uppstår,
så behöver NFS bevaka sin omvärld och ha täta kontakter med nyckelintressenter.
Nordiska ministerrådet, NMR
NFS företräder medlemsorganisationerna i det nordiska samarbetet och har som organisation
ett självständigt mandat att påverka Nordiska ministerrådet i enlighet med
medlemsorganisationernas intressen. NMRs danska ordförandeskapsprogram fokuserar
under 2015 på fyra huvudteman; tillväxt och sysselsättning, nordisk välfärd, nordiska värderingar och samarbetet om Arktis. Ministerrådet fortsätter att prioritera gränshindersarbete,
styrkande av dialogen för bekämpande av social dumpning i Norden och vikten av utbildning
och att få ungdomar i varaktigt arbete.
Nordiska rådet, NR
NFS företräder medlemsorganisationerna i det nordiska samarbetet och har som organisation
ett självständigt mandat att påverka Nordiska rådet i enlighet med medlemsorganisationernas
intressen. NFS deltar på Nordiska rådets sessioner, och representerar de nordiska facken
gentemot Nordiska rådet. Relevanta initiativ på session 2014 var förslaget om förnyat
nordiskt trepartssamarbete och olika förslag med avsikt att förbygga och riva gränshinder.
Utvecklingen kring det nystartade Nordiska Nätverk, NN, som är en plattform för nordiska
medborgarorganisationer kommer att följas upp.
Gränshindersrådet, Hallå Norden och föreningarna Norden
Ett bra samarbete med det nyinrättade gränshindersrådet, informationstjänsten Hallå Norden
och föreningarna Norden är grundläggande i NFS gränshindersarbete. Föreningarna Norden
kan även vara en komplementerande och strategisk samarbetspartner för NFS till exempel för
att organisera möten och seminarier.
En genomlysning av arbete och prioriteringar i de nordiska arenorna kommer att göras så
snart som möjligt för att utarbeta mer exakta arbetsplaner gentemot NMR och NR.
ETUC – Europafacket, EFS
NFS uppdrag är att följa verksamheten i syfte att få indikation på viktiga frågor för de nordiska
facken som kommer upp på den europeiska dagordningen. Av samma anledning hålls täta
kontakter med de nationella fackliga kontoren i Bryssel och övriga fackliga aktörer från
Norden som befinner sig på strategiska poster i Bryssel.
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BASTUN och BSLF
BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) är en viktig plattform för att få till stånd kontakter
och erfarenhetsutbyte mellan Östersjöregionens fackliga centralorganisationer och utveckla
gemensamma förhållningssätt i relation till olika utmaningar. NFS lägger särskild vikt vid
initiativ som bidrar till att stärka de fackliga rättigheterna, facklig organisering och motverka
social dumpning. Från juli 2014 har Estland ordförandeskapet, genom centralorganisationen
EAKL. BASTUN följer samma ordförandeskapsprincip som Östersjöstarternas råd CBSS. Från
juli 2015 är Polen ordförandeland. Som BASTUNs sekretariat vidarebefordrar NFS information
till nätverket och ordnar möten och seminarier. NFS är ansvarig för BASTUNs webbsida.
NFS kommer att delta i BSLF som observatör även 2015 och bidra med fackliga inspel till
forumet. Östersjöstaternas råd (CBSS) innehar forumets sekretariat. Estland är ordförande i
CBSS från juli 2014 och i juli 2015 går turen över till Polen. Utifrån NFS prioriterade frågor
kring arbetskraftens rörlighet kommer i tillämpliga delar att drivas i relation till CBSS.
Vid generalsekreterarens möten med NFS medlemsorganisationer under hösten 2014 har det
framkommit att synen på hur Östersjösamarbetet bör prioriteras skiljer sig åt. Det finns
frågeställningar kring utgångspunkter, resultat och långsiktig inriktning. Mot denna bakgrund
genomförs under 2015 en utvärdering och analys av verksamheten. Syftet är att slå fast NFS
utgångspunkter och hur arbetet ska prioriteras.
IFS, ILO och TUAC
Som ett led i NFS omvärdsbevakning bevakar NFS relevanta frågor ii IFS, ILO och TUAC.

Bilagor: Kalendarium
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Kalendarium
Mars 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------6 mars – NFS presidium – via videolänk
9 mars – NFS Europautskott – Bryssel
10-11 mars – EFS styrelse - Bryssel
12-27 mars – ILO Governing Body - Geneve
23-24 mars – NFS styrelse - Stockholm

April 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------15-16 april – BASTUN Spring meeting – Tallinn
16 april – IFS styrkommitté – Bryssel
28 april – Seminarium kring aktuella ILO-frågor - Köpenhamn

Maj 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------4-5 maj – TCO kongress – Stockholm
7 maj – NFS presidium – via videolänk
26 maj – Akava vårkongress – Helsingfors
27-29 maj – Nordisk Facklig kongress med efterföljande styrelsemöte – Køge Strand, Danmark

Juni 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------1 juni – TUAC plenar – Paris
1-13 juni – ILOs internatinella arbetskonferens – Geneve
13 juni – ILO styrelse - Geneve
16 juni – NFS Europautskott – Bryssel
17-18 juni – EFS styrelse - Bryssel

Augusti 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------31 augusti – NFS presidium – FTF, Köpenhamn

September 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------29-30 september – EFS kongress - Paris
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Oktober 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------1-2 oktober – EFS kongress – Paris
12-13 oktober – IFS styrelse – Sao Paolo
13-14 oktober – YS representantskap - Oslo
25-27 oktober - LO Danmark kongress – Ålborg
27 oktober – NFS Europautskott – Bryssel
28-29 oktober – EFS styrelse - Bryssel
28-30 oktober – BSRB kongress – Reykjavik
29 oktober – 12 november – ILO Governing Body - Geneve

November 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------29 oktober – 12 november – ILO Governing Body - Geneve
3 november – NFS presidium – via videolänk
18-19 november – FTF kongress – Köpenhamn
25-26 november – NFS styrelse - Helsingfors

December 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------7-9 december – Unio representantskapsmöte med val – Oslo
15 december – NFS Europautskott – Bryssel
16-17 december – EFS styrelse - Bryssel
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