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INLEDNING
Viktiga händelser i NFS verksamhet under 2015 var bland annat NFS andra Nordiska Fackliga kongress som hölls i Køge, Danmark, den 27-29 maj, slutförandet och presentation av
projektet ”Europa og den nordiske aftalemodel” samt arbetet med NMRs nordiska arbetsmarknadsanalys.
Det finns fortsatt många utmaningar kring den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.
Det handlar om allt från utvecklad konkurrenskraft, ekonomiska svårigheter och problem,
konsekvenser av demografiska förändringar, gränshinderproblem, arbetslöshet med speciellt fokus på ungdomsarbetslöshet, till införande av nya regleringar genom EU-direktiv med
olika nationella variationer i alla de nordiska länderna. En fråga som eskalerat i betydelse
under 2015 är flyktingsituationen och därtill hörande frågor och utmaningar kring etablering på arbetsmarknaden.

NFS VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL
NFS verksamhet styrs utifrån visionen om ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv
med utgångspunkt i de nordiska kollektivavtalsmodellerna samt att främja ett hållbart,
inkluderande och rättvist arbetsliv, i Norden, Europa och globalt.
De övergripande målen i NFS arbete 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.

PRIORITERADE FRÅGOR
NFS Strategiinriktning 2015-2019
NFS styrelse antog vid sammanträdet i Helsingfors 26 november 2015 verksamhetens strategiinriktning. Dokument är det övergripande strategiska styrdokumentet för NFS under
kongressperioden 2015-2019. Styrdokumentet är baserat på synpunkter och sammanfattningar från NFS kongress i Køge, Danmark, 27-29 maj 2015.
Strategin består av två delar. ”NFS strategiska färdriktning 2015-2019” och ”NFS övergripande verksamhetsinriktning 2015-2019”.
Den strategiska färdriktningen beskriver, utifrån tre huvudområden, gemensamma fackliga
utmaningar i det nordiska, europiska och globala sammanhanget. Färdriktningens syfte är
att lyfta fram och peka ut viktiga övergripande områden utan att ta ställning till eller styra
på vilken arena eller med vilka resurser som frågorna ska hanteras.
Den övergripande verksamhetsinriktningens syfte är att utifrån färdriktningen peka ut den
huvudsakliga inriktningen och prioriterade verksamhetsområden för NFS uppdrag och uppgifter under kongressperioden. Detta görs med ett fokus på två prioriterade huvudområden ”Den nordiska avtalsmodellen” och ”Arbetskraftens rörlighet”. Dessutom återfinns en beskrivning över uppgifter och mandat gentemot olika aktörer och arenor som är
relevanta i NFS samverkansuppdrag.
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Strategin tar även sin utgångspunkt i de styrdokument som togs fram inför och som resultat av NFS första kongress i Ålesund 2012. De dokument som fortsatt gäller och styr NFS
verksamhet övergripande från 2012 är:





NFS framtidsdeklaration
NFS framtidsgrupp – Rapport
NFS framtidsgrupp – Nordenprioriteringar
NFS samarbete med NMR och NR

Nordiska kollektivavtalsmodellen
Att bidra till att den nordiska avtalsmodellen bevaras, förstärks och utvecklas är ett prioriterat mål för NFS arbete på de nordiska arenorna och är grunden för NFS gemensamma
nordiska uppdrag. Den nordiska avtalsmodellen är ett av NFS två prioriterade verksamhetsområden och bidrar till att uppfylla organisationens tre strategiska mål om hållbart
inkluderande arbetsliv, hållbar välfärd och utbildning samt hållbar tillväxt och konkurrenskraft.
Under 2015 har avtalsmodellen präglat det gemensamma arbetet på Nordisk Facklig Kongress, gentemot Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet samt i förhållande till NFS samordningsuppdrag i EFS, ILO och TUAC Även i övriga aktiviteter som NFS genomfört har modellen varit i fokus; såsom i de uttalanden som tagits fram om den strategiska genomlysningen, nordisk trepartsdialog, inskränkningar i den finska avtalsfriheten och flyktingkrisen
samt i debattartiklar och svar som publicerats i bl.a. Dagens Arena och Verdens Gang. NFS
deltog i Helsingfors den 18 september i de tre finska medlemsorganisationernas manifestation och demonstration. Den hölls mot den finska regeringens planer på att kränka
grundläggande demokratiska rättigheter i arbetslivet genom att försämra villkor på arbetsmarknaden och sätta arbetsmarknadsparternas ställning och frihet att teckna avtal ur
spel på valda områden. Detta är ett allvarligt hot och kränkning mot såväl den finska som
nordiska avtalsmodellen. Särskild tyngd på modellen har även lagts i rapporten ”Europa og
den nordiske aftalemodel”.

Nordisk Facklig Kongress
NFS andra kongress genomfördes den 27-29 maj 2015 i Køge Strand, Danmark med temat
”Norden som värden mest hållbara och konkurrenskraftiga region”. Kongressen var indelad i fyra huvudområden som var:
 Kongressöppning med fokus på hållbarhet och konkurrenskraft
 Inspirationsföreläsningar och gruppvisa diskussioner med utgångspunkt i konkurrenskraft och hållbarhet kopplat till framtidsutmaningar för den nordiska fackföreningsrörelsen.
 Gemensamma europeiska utmaningar och presentation av rapporten ”Europa og
den nordiske aftalemodel”
 Nordiska ministerrådets initiativ till strategisk genomlysning av den gemensamma
nordiska arbetsmarknaden.
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Talare och föredragshållare på kongressen var bland annat nordiska ministrar, vice generalsekreterare från OECD, framtidsforskare samt företrädare från NFS egna medlemsorganisationer. Huvudfokus i kongressarbetet var på inspirationsföreläsningar och gruppdiskussioner kopplat till framtidsutmaningar för den nordiska fackföreningsrörelsen. Resultaten från kongressdiskussionerna har varit en av utgångspunkterna för framtagandet av
NFS Strategiinriktning för kongressperioden 2015-2019.

Projektet ”Europa og den nordiske aftalemodel”
Syftet med projektet har varit att söka fylla ett informationsbehov som finns bland arbetstagare, arbetsgivare, stater, forskare och organisationer om problem som uppstår mellan
EU-lagstiftning och den nordiska avtalsmodellen. Artiklarna i rapporten behandlar bland
annat implementeringen av EU:s utstationerings- och bemanningsdirektiv i de nordiska
länderna, samt aktuella diskussioner om minimilöner på EU-nivå och hur dessa påverkar
avtalsmodellen. Redaktör är Dr. Jur. Jens Kristiansen, professor vid Köpenhamns Universitet. Projektet är delfinansierat av Nordiska Ministerrådet och antologin har publicerats som
en TemaNord publikation.
Huvudkonklusionerna med utgångspunkt i den nordiska avtalsmodellen är ett alltmer komplext europeiskt rättssystem, förskjutning av balans i den nordiska modellen mellan lagstiftning och överenskommelser samt domstolarnas eskalerande betydelse i de nordiska
arbetsrättsliga systemen. Rapporten presenterades på Nordisk Facklig Kongress av J. Kristiansen. Därefter har rapporten presenterats i ett seminarium på Christiansborg i samarbete
med NFS danska medlemsorganisationer och Tænketanken Europa samt hos Nordiska ministerrådets arbetsrättsutskott (NAU).

ÖVRIGA VERKSAMHETSFRÅGOR
Arbetskraftens rörlighet och fackliga rättigheter
Arbetskraftens rörlighet ligger i kärnan av NFS verksamhet. Under 2015 har fokus varit på
problematik som relaterar till kravet på rättvis rörlighet (ex. fair mobility) och likabehandling på arbetsmarknaden samt initiativ som motverkar grå och svart ekonomi samt icke
reglerade anställningsvillkor. NFS har följt frågor som tangerar rörligheten både med perspektiv på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, Östersjöregionen och på Europaplanet.

Flyktingkrisen
NFS har under året haft fokus på flyktingkrisen i Europa och betonat vikten av säkra och
trygga jobb för flyktingars etablering. NFS har på nordisk nivå betonat det ansvar arbetsmarknadens parter har för att hitta lösningar för etablering av nyanlända och aktivt uppmanat till nordiskt erfarenhetsutbyte. NFS ordförandemöte i Köpenhamn 10.9 antog ett
gemensamt uttalande i frågan och flyktingkrisen var tema under styrelsens möte
26 november.
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ILO-seminarium
NFS ordnade den 28 april ett ILO-seminarium i Köpenhamn. Seminariets syfte var att diskutera och sprida information om den nordiska fackliga strategin i ILO-arbetet och informera
om den aktuella strejkrättsdiskussionen. Seminariet diskuterade i synnerhet den kompromisslösning som åstadkommits i mars 2015 i strejkrättsfrågan. Sammanlagt deltog 25 deltagare från NFS, branschfederationerna och nationella fackliga organisationer.

Bättre statistik om mobilitet i Norden
NFS har under året fortsatt att driva frågan om bättre statistik på rörlighet i Norden. Arbetet har under året tagit ett steg i rätt riktning i och med att det finska ordförandeskapet
2016 beslutat att initiera ett nytt treårigt nordiskt statistikprojekt. Frågan har också diskuterats mycket inom ramarna för den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden.

Gränshinder
Under 2015 har NFS prioriterat följande gränshinder:
 Arbetspraktik i ett annat nordiskt land
 Erkännande av yrkeskvalifikationer
 Långa handläggningstider (ny)
Dessutom har NFS fortsatt att driva frågan om nordisk avstämning för att minminera gränshinder vid införande/anpassning av ny lagstiftning. NFS följer också utvecklingen i Sverige
vad gäller behovet av att införa 8-veckors karensregel i den svenska arbetslöshetsförsäkringen.
Under det danska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet bildades också en dansk rådgivningsgrupp bestående av arbetsmarknadens parter med syfte är att identifiera och
uppmärksamma gränshinder och utveckla prioriteringar kring dem. LO Danmark och FTF
representerade arbetstagarsidan i gruppen.

Ungdomsarbetslöshet

*Statistiken för Norge 2015 kommer från SSB, övrig från Eurostat
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Ungdomsarbetslösheten sjunker i Danmark, Sverige och Island men är på fortsatta höga
nivåer, framförallt i Sverige och Finland. Frågan har fått lägre prioritet på den nordiska politiska dagordningen jämfört med tidigare år och hamnat i skymundan av den pågående flyktingkrisen. Ungdomsarbetslösheten var dock tema på Ministerrådet för arbetslivs (MR-A)
möte i November, NFS betonade att tillrättalagda och helhetsorienterade insatser som tar
utgångspunkt i behov och utmaningar hos individen, trepartssamarbete, insatser som
uppmuntrar rörlighet med schyssta villkor, kollektivavtal och ökad organisering, rörlighet
som ett verktyg för att öka ungdomars egenmakt och slutligen att det bör satsas på redan
existerande nordiska arbetsmarknadspolitiska åtgärder (ex. Nordjobb).

Jämställdhet
NFS har under året aktivt integrerat jämställdhetsperspektivet i sitt arbete, och varit uppmärksamma på hur politik, regelverk och förändringar kan ha olika konsekvenser för män
och kvinnor på arbetsmarknaden. Dessutom har NFS arbetat aktivt för en balanserad representation av män och kvinnor i sina egna aktiviteter och andra sammanhang.

TTIP – Frihandelsavtalet mellan EU och USA
Under året har NFS utvecklat en gemensam nordisk position i förhållande till TTIP. Utgångspunkten är att de nordiska fackliga centralorganisationerna ställer sig positiva till avtalet på grund av att det förväntas skapa arbetsplatser och bidra till att skapa en internationell standard för handelsavtal som tillvaratar arbetstagares rättigheter. Positionen är
avhängig av att en rad krav kring arbetstagares rättigheter uppfylls och att demokratiska
rättigheter och offentlig service respekteras.

Informations- och kommunikationsutveckling
NFS sekretariat har under 2015 arbetat med att stärka information och kommunikation
med fokus på medlemsorganisationerna. Strategier 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 är
under utveckling.
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ORGANISATION
NFS organisation
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft två ordinarie sammanträden:
24 mars
26 november

Stockholm
Helsingfors

Styrelsens ledamöter 2015
LO Danmark

Lizette Risgaard
Marie-Louise Knuppert (t.o.m. oktober)
Arne Grevsen (fr.o.m. november)

FTF Danmark

Bente Sorgenfrey, NFS ordförande
Kent Petersen

AC Danmark

Finn R. Larsen
Martin Teilmann (t.o.m. juli)
Sine Sunesen (fr.o.m. augusti)

FFC/SAK Finland

Lauri Lyly, NFS vice ordförande
Matti Huutola

STTK Finland

Antti Palola
Silja Paavola

Akava Finland

Sture Fjäder
Heikki Kauppi

SIK Grönland

Jess G. Berthelsen

ASI Island

Gylfi Arnbjörnsson
Olafia B. Rafnsdottir

BSRB Island

Elín Björg Jónsdóttir

LO Norge

Gerd Kristiansen
Tor-Arne Solbakken

YS Norge

Jorunn Berland
Erik Kollerud

Unio Norge

Anders Folkestad
Solveig Kopperstad Bratseth

LO Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson
Tobias Baudin

TCO Sverige

Eva Nordmark
Mika Domisch

Saco Sverige

Göran Arrius
Anitha Wijkström
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Presidiemöten
NFS presidium har under året hållit 4 protokollförda sammanträden.
Presidiet har bestått av:
Bente Sorgenfrey,
FTF (ordförande)

Lauri Lyly, FFC
(vice ordförande)

Gerd Kristiansen,
LO Norge

Eva Nordmark, TCO

Gylfi Arnbjörnsson,
ASI

Magnus Gissler, NFS
generalsekreterare

Ordförandemöten
Den 28 maj 2015 hölls ett ordförandemöte i Køge, Danmark i samband med Nordisk Facklig
Kongress) samt den 10 september på FTF i Köpenhamn i samband med NFS presidiemöte.

Arbetsgruppsmöten






NFS Strategigrupp har under året hållit 3 möten i Stockholm.
NFS Europautskott har under året hållit 4 möten i Bryssel.
NFS arbetsgrupp inför EFS kongress 2015 (EFS kongress september/oktober 2015 i
Paris) har hållit 2 möten i Bryssel. NFS har även koordinerat det nordiska arbetet i
EFS CPC-arbetsgrupp (Congress Prepartory Committee) vid tre möten i Bryssel under
våren 2015.
Nordiska samordningsmöten under EFS-kongressen i Paris 29/9 – 2/10 uppgick till
6 stycken.

Revisorer
Revisorer har under verksamhetsåret varit:
Nils-Erik Hagsten
Arto Kuusiola
Kjell Ahlberg
Jenny Bodell Hagberg

Auktoriserad revisor
FFC/SAK Finland (t.o.m. mars)
LO Sverige (fr.o.m. april)
TCO Sverige
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NFS sekretariat
Anställda vid NFS sekretariat har under 2015 varit:
Magnus Gissler generalsekreterare, Eva Carp administratör, Alma Joensen utredare (vikarie
januari-juni), Maria Häggman utredare och José Pérez Johansson utredare (fr.o.m. maj).
Under året utlystes en av de två utredartjänsterna på sekretariatet. Den tillsattes under
våren med José Perez Johansson som ny utredare. En tydlig utgångspunkt vid rekryteringar
under 2014 och 2015 för de två utredartjänsterna har varit att stärka det nordiska perspektivet och kompetensgrunden för sekretariatets arbete.

Intressebevakning
Norden
Nordiska ministerrådet, NMR
NFS har under året fört en kontinuerlig dialog med Nordiska ministerrådet. I synnerhet
trepartsdialog på nordisk nivå, ungdomsarbetslöshet, flyktingfrågan och gränshindersproblematik har diskuterats under året. NFS deltog i april i det danska ordförandeskapets
konferens om gränshinder i Köpenhamn och i november på ministerrådet för arbetsliv, där
huvudtema för mötet var ungdomsarbetslöshet. NFS ordförande och generalsekreterare
träffade också under hösten NMRs generalsekreterare Dagfinn Høybråten för att diskutera
nordiskt erfarenhetsutbyte i relation till flyktingfrågan. NFS har i alla sammanhang fortsatt
att peka på vikten av att etablera fungerande trepartsdialog på nordisk nivå samt framhållit
den nordiska avtalsmodellens betydelse.

Den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden
De nordiska arbetsmarknadsministrarna beslutade under hösten 2014 att genomföra en
strategisk genomlysning av den nordiska arbetsmarknaden. I mars 2015 utsågs den danska
ministern och före detta EU-kommissionären Poul Nielson till utredningsman. NFS har under 2015 följt arbetet med utredningen, som har som mål att granska det nordiska samarbetet på arbetsmarknadsområdet och bidra till ökat förpliktande nordiskt samarbete. Utredningsarbetet som inleddes under våren 2015 beräknas bli färdigt senast till sommaren
2016. NFS har under 2015 fört en kontinuerlig dialog med utredaren, han medverkade vid
NFS kongress i maj och deltog vid NFS ordförandemöte i Köpenhamn i september. Utredaren har också som en del av sitt arbete rest runt och träffat arbetsmarknadens parter och
andra intressenter i de nordiska länderna, däribland NFS medlems-organisationer. För det
fortsatta arbetet med utredningen tillsätts under 2016 en arbets-grupp med företrädare
från NFS medlemsorganisationer.
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Nordiska rådet, NR
Också i relation till Nordiska Rådet har flyktingfrågan varit en relevant frågeställning.
Flyktingkrisen var tema på rådets 67:e session i Reykjavik 27-29 oktober, där NFS
representerades av generalsekreterare Magnus Gissler. NFS samarbete med NRs
sekretariat har också varit aktivt under året i synnerhet kring den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden, gränshindersfrågor och den aktuella
flyktingsituationen.

Branschfederationerna
NFS har samarbetat aktivt med de nordiska branschfederationerna under året. Två gemensamma möten har ordnats på NFS sekretariat för att diskutera gemensamma nordiska frågor. Det första mötet hade fokus på den europeiskt aktuella REFIT-agendan och NFS projekt Europa og den nordiske aftalemodel. Det andra mötet fokuserade på den strategiska
genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden och resultaten av Europafackets kongress.

Gränshinderrådet, Hallå Norden och Föreningarna Norden
NFS har under året upprätthållit ett tätt samarbete med såväl Förningarna Nordens Förbund, FNF som de nationella Norden-föreningarna.
NFS har under året även upprätthållit kontakter med Hallå Norden-organisationerna i de
olika länderna, träffat medlemmar i Gränshinderrådet i frågor kring gränsmobilitet och
gränshindersproblematik. Det är viktigt att hålla informationstjänsterna medvetna om de
fackliga problemställningarna i anslutning till arbetskraftens rörlighet och samtidigt är samarbetet en värdefull kunskapskälla då det gäller information om praktiska gränshinder och
problemställningar som gränsgångare möter. NFS deltog också i ett nordiskt seminarium
med fokus på social dumpning i mars i Rovaniemi, där Hallå Norden Nordkalottens Grensetjeneste och Byggnadsförbundet var arrangörer.
NFS sekretariat har också under året besökt gränshinderrådets sekretariat i Köpenhamn
och haft besök av Öresundskommittén.

Europa
ETUC – Europafacket, EFS
NFS-sekretariatet deltog på EFS-kongressen i Paris och bidrog till samordningen mellan NFS
medlemsorganisationer genom dagliga samordningsmöten. Inför kongressen skedde samordningen genom dem kongressförberedande arbetsgruppen, som hade i uppdrag att bevaka EFS förberedelser samt diskutera gemensamma nordiska utgångspunkter vad gäller
utveckling och framtagandet av EFS politik och styrdokument.
I samband med EFS-kongressen tillskrev NFS organisationernas ordförande den finska regeringen där man gemensamt uppmanade Finlands regering att dra tillbaka de förslag regeringen presenterat som skulle inskränka den fria förhandlingsrätten och kränka den nordiska modellen. Där betonades att de bästa resultaten nås förhandlingsvägen och genom
kollektivavtalsteckning. Med det gemensamma brevet som utgångspunkt hölls också och
en välbesökt presskonferens kring den finska arbetsmarknadssituationen.
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Genom arbetet i Europautskottet och den kongressförberedande arbetsgruppen inför EFSkongressen har NFS, i enlighet med sitt uppdrag, samordnat medlemsorganisationernas
arbete kring de gemensamma NFS-frågorna. Aktuella frågor under året har bland annat
varit minimilöner, utstationeringsdirektivet samt framtagande av en gemensam facklig
nordisk TTIP-position.

Östersjön
Utvärdering av NFS Östersjöarbete
NFS har under 2015 genomfört en utvärdering och analys av verksamheten på Östersjöområdet. Utvärderingen har fokuserat på att kartlägga NFS prioriteringar på området, som
definierats som följande;
 Att stärka organisering och öka facklig styrka i de baltiska länderna och Polen
 Att stärka fackens roll på arbetsmarknaden och den sociala dialogen i regionen, till
exempel genom att öka kunskaper om ILO.
 Att arbeta med att motarbeta och synliggöra kränkningar av fackliga rättigheter i
regionen
 Att arbeta med frågeställningar kring social dumpning och grå och svart ekonomi
 Att arbeta för företags samhällsansvar i Östersjöregionen och för att säkerställa alla
arbetstagares lika rättighet i perspektivet av arbetskraftens rörlighet i regionen,
från de baltiska länderna och Polen till Norden.

BASTUN
Estland och EAKL var ordförande i BASTUN under det första halvåret 2015. Vårmötet ordnades 15-16 april i Tallinn i samband med EAKLs 25-årsjubileum. Teman var lönebildning
och den europeiska minimilönediskussionen samt 25 år av facklig utveckling i Östersjöregionen. I juli gick ordförandeskapet vidare till Polen som i sitt ordförandeprogram prioriterat
hållbara arbetsmarknader och rättvis rörlighet, organisering med fokus på unga och fackföreningars profilering och arbete med att främja en positiv offentlig uppfattning om fackligt arbete. BASTUNs höstmöte ordnades den 17 november i Gdansk med temat hållbara
arbetsmarknader och rättvis rörlighet.
Under höstmötet 2015 initierades en utvärdering och diskussion om BASTUNS arbete. NFS
medlemsorganisationer har utryckt att det finns behov för en tydligare långsiktig strategi
för BASTUN och mer konkreta verksamhetsplaner för ordförandeskapen med fokus på de
två årliga mötena. I dag är ordförandeskapsprogrammen väldigt ambitiösa och omfattande
dokument med lite möjlighet till förverkligande och förankring. BASTUNs evalueringsarbete
kommer att fortsätta under 2016.

BSLF
Baltic Sea Labour Forum (BSLF) bildades i början av 2012. 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 2015 har forumet fokuserat på arbetskraftens rörlighet.
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Östersjöstaternas råd (CBSS) har haft ansvar för forumets sekretariat under året. BSLF
Round Table ordnades 18.11.2015 i Gdansk, Polen. I början av året initierade BSLF projektet ”BSLFmobINIT” vars syfte var att söka EU-finansiering till ett större projekt kring arbetskraftens rörlighet som en del av EUs Östersjöstrategi. Rörlighetsprojektet kommer inte
förverkligas i det tilltänkta formatet. Däremot fortsätter BSLF arbeta med två av de tilltänkta delområdena; Initiativet om en informationstjänst i Östersjöregionen och initiativet
kring rörlighet för ungdomar i yrkesutbildning. Sekretariatet har följt arbetet i CBSS/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 arbetet med att höja
organisationsgraden, stärka fackligt inflytande och utveckla välfärden i länderna.
Under 2015 beviljades den baltiska organiseringsakademin, BOA 10 000 euro för att stödja
arbetet med organisering i de baltiska länderna. Baltic Organising Academy har fortsatt sin
verksamhet under 2015 och haft en positiv utveckling. Organisering har under året initierats också i Lettland i transport- och byggnadsbranscherna. Dessutom har många nya aktörer anslutit sig till projektet, bland de sistnämnda Kommunal och Fellesforbundet. Projektet
har fått stor uppmärksamhet från UNI Europa och Friedrich Ebert-Stiftung som planerar att
starta upp motsvarande projekt i Central- och Östeuropa. Sekretariatet har följt med utvecklingen i BOA och deltagit i Facilitator Groups-möten.

Globalt
ITUC – Världsfacket, IFS
Samordning har skett vid behov i aktuella frågor. Löpande information har lämnats till NFS
styrelse via de nordiska representanterna i IFS.

ILO
Norden representeras i ILOs styrelse från 2014 av Jens Erik Ohrt, LO Danmark. Han är även
ledamot i CFA-kommittén (ILOs föreningsfrihetskommitté).
Aktuella frågor som diskuterats under 2015 inom ramen för NFS samverkan kring ILO är
bland annat möjligheten att i projektform göra en kartläggning av kränkningar av grundläggande fackliga rättigheter i Baltikum. Detta resulterade i att ett projektförslag sedermera
fastställdes i NFS verksamhetsplan för 2016.

TUAC
NFS har under året samordnat aktuella frågor kring TUACs verksamhet och den gemensamma nordiska representationen. Löpande information har lämnats till NFS styrelse via de
nordiska representanterna i TUAC. NFS styrelse beslutade vid sammanträde den 24 mars
2015 att del av 2014 års ekonomiska överskott för NFS skulle användas för att finansiera
2015 års kostnad, på motsvarande 30 000 €, för nordiskt bidrag till utveckling av OECD
”Guidelines for MNE”. Åtagande att delfinansiera projektet sträcker sig totalt över 3 år
(2015-2017) och omfattar en total kostnad på 90 000 €.
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NFS MEDLEMSORGANISATIONER 2015
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)
Alþýðusamband 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
Baserat på redovisat antal medlemmar för inbetalad avgift till NFS.
LO Danmark
FTF
Akademikerne
FFC
STTK
Akava
Samtak
SIK
ASI
BSRB
LO Norge
YS
Unio
LO Sverige
TCO
Saco

810.904
344.416
198.999
705.470
417.853
410.930
-4.000
94.394
20.761
898.852
221.748
247.088
1.267.471
1.018.296
487.928

NFS medlemsorganisationer redovisade för 2015 tillsammans drygt 7 miljoner betalande
medlemmar till NFS. Det ackumulerade totala antalet medlemmar (inklusive studenter och
pensionärer) är ca 9 miljoner.
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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
Trade Unions Forum (FZZ)
FNPR, Ryssland
KTR, Ryssland
LO Sverige
TCO, Sverige
Saco, Sverige
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NFS-MÖTEN OCH MÖTEN SOM NFS SEKRETARIAT DELTAGIT I 2015
9 januari
12 januari
14 januari
15 januari
15 januari
23 januari
27 januari
27 januari
27 januari
27-28 januari
29 januari
2 februari
3 februari
4 februari
6 februari
9 februari
10 februari
16 februari
17 februari
18 februari
20 februari
23 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26-27 februari
6 mars
6 mars
6 mars
6 mars
9 mars
9 mars
10 mars
10-11 mars
11-12 mars
24 mars
25 mars
25 mars
26 mars
8 april
15-16 april
16 april
16 april
16 april
17 april
21 april
21 april
28 april
29 april
29 april
30 april
4-5 maj
5 maj
7 maj

EU-konf ”For bæredygtig vækst, gode job og social fremgang”
Generalsekreterarmöte NFS - Nordiska Branschfederationer
Unios internationella handläggare
NFS ordförandemöte via Lync
Möte med Hallå Norden i Stockholm
Saco Studentråd
BSLFmobINIT-möte
Nordiska fackliga Brysselkontoren
Nordisktavstämnings CPC-EFS
ETUC-CPC
Peter Scherrer, GE-kandidat EFS
Europakonferens ”Hur kan vi stärka det sociala Europa?”
Arena Idé seminarium om svenska modellen
BASTUN Polska ordförandeskapet 2015/2016
Nordic Financial Unions
Nordvision
The Council of the Baltic Sea States
IRTUC styrkommitté
IRTUC working group
NFS-sem. Nordiska Branschfederationer “REFIT och ENA”
Finska organisationernas internationella handläggare
NFS revision
Svenska LO, Östersjösamarbete
NMR – MR-A
NMR – Presentation av det danska ordförandeskapet
T U role in promotion of sustainable growth & quality jobs
STTK om jämställdhet inför riksdagsvalet
Möte med experter från SAK
Möte med GS för Föreningen Norden, Finland
NFS presidium
NFS arbetsgrupp inför EFS kongress 2015
NFS Europautskott
Seminarium: 20 years EU accession – a success story?
EFS styrelse
Seminarium: Gränshinder och Social dumpning
NFS styrelse
Nordiskt förmöte CPC-EFS
Möte med Nordisk Transport och Nordic IN
CPC-EFS
TUAC – OECD Guidelines
BASTUN Spring meeting
YS om Östersjöprioriteringar
LO-NO om Östersjöprioriteringar
IFS styrkommitté
LO-S Internationella enhet
YS
YS
NFS ILO-seminarium
FNFs 50år Jubileumskonferens
BSLF-möte
”Vaekstkonference om graensehindringer” – Danska ordförandeskapet i NMR
TCO kongress
Möte om BOA ansökan
TCOs EU-nätverk

Köpenhamn
Stockholm
Stockholm
Videolänk
Stockholm
Stockholm
Hamburg
Bryssel
Bryssel
Bryssel
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Warszawa
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Stockholm
Helsingfors
Stockholm
Stockholm
Köpenhamn
Köpenhamn
Riga
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Videolänk
Bryssel
Bryssel
Bryssel
Bryssel
Rovaniemi
Stockholm
Bryssel
Stockholm
Bryssel
Telefonkonferens
Tallinn
Tallinn
Tallinn
Bryssel
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Köpenhamn
Köpenhamn
Videolänk
Köpenhamn
Stockholm
Stockholm
Stockholm
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8 maj
11 maj
13 maj
19 maj
21 maj
25 maj
26 maj
26 maj
27-29 maj
1 juni
2 juni
2-3 juni
9 juni
11 juni
16 juni
17-18 juni
23 juni
26 juni
13 augusti
14 augusti
21 augusti
21 augusti
26 augusti
27 augusti
27 augusti
28 augusti
28 augusti
1 september
2 september
3 september
3 september
10 september
10 september
10 september
11 september
11 september
14 september
14 september
17 september
25 september
25 september
29 sept-2 oktober
8 oktober
9 oktober
13-14 oktober
14 oktober
15 oktober
22 oktober
22 oktober
25-27 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
27 oktober
27 oktober
27-29 oktober

Öresundskommittén
Föreningen Norden, Sverige
NFS presidium
Socialrådet, Finlands Ambassad i Sthlm
Nordic Finance Unions
Nordiskt förmöte CPC-EFS
CPC-EFS
Akava vårkongress
Nordisk Facklig Kongress
Kulturfonden för Sverige och Finland
BSLF Enlarged Steering Committee
BSLFmobINIT
BOA Facilitator Group
Föreningen Norden – Sverige
NFS Europautskott
EFS styrelse
Nordvision
UD Sverige– Nordiska och Baltikumgruppen
Nordiska Rådet
Nordvision
Fafo-konferanse ”Permanent Midlertidighet”
EUs Östersjöstrategi för Utbildning
NFS strategigrupp
Akava
UD Finland – 2016 års ordförandeskap i NMR
SAK
STTK
NFS interrevisorer
Socialrådet, Finlands Ambassad i Sthlm
NFS stadgearbete 2011-2012 - Sture Nordh –
Nordiska Branschfederationer
Ordförandemöte – NMRs arbetsmarknadsanalys
NFS presidium
Baltiskt ILO-projekt
NMR MR-A Arbetsliv
NMR Gränshinder
SAK om Östersjöprioriteringar
Akava om Östersjöprioriteringar
LO-S Internationella enhet
Konference ”EU og den danske aftalemodel”
STTK
EFS kongress
NFS strategigrupp
NMR Arbetsrättsutskottet om ENA-rapporten
YS representantskap
BSLF
Friedrich-Ebert-Stiftung
NMR
Nordisk TTIP-koordineringsmöte
LO Danmark kongress
TCO om Östersjöprioriteringar
STTK om Östersjöprioriteringar
Brysselkontoren (NO, SE, DK, FI) om ENA-aktivitet
NFS Europautskott
LO-S om Östersjöprioriteringar
Socialdemokratiska partigruppen NR
Nordiska rådets 67:e session

Stockholm
Stockholm
Videolänk
Stockholm
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Helsingfors
Køge
Esbo
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Stockholm
Stockholm
Köpenhamn
Stockholm
Oslo
Stockholm
Stockholm
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Helsingfors
Helsingfors
Stockholm
Köpenhamn
Helsingfors
Paris
Stockholm/videolänk
Tisvildeleje
Oslo
Videolänk
Stockholm
Köpenhamn
Videolänk
Ålborg, Danmark
Ålborg, Danmark
Ålborg, Danmark
Bryssel
Bryssel
Stockholm
Reykjavik
Reykjavik
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28 oktober
28-29 oktober
29 oktober
29 oktober
3 november
10 november
13 november
13 november
17 november
17 november
17 november
18 november
18 november
18-19 november
23 november
23 november
23 november
24 november
25 november
25 november
26 november
30 november
7-9 december
1 december
7 december
10 december
14 december
15 december
15 december
16-17 december
18 december

Vänstersocialistiska Gröna partigruppen NR
EFS styrelse
Mittgruppen NR
TCO om Flyktingkrisen
NFS presidium
NMR-seminarium om flyktingkrisen
Nordiska Branschfederationer
NFS presidium
BASTUN Autumn meeting
Nordiskt ministerrådsmöte för Arbetsliv
Akademikerne
BSLF Round Table
FNF
FTF kongress
Besök hos NFS norska medlemsorganisationer
Hallå Norden Finland
Pohjola-Norden
Statistikcentralen, Finland
Nordiska Handels
Nordvision
NFS styrelse
Hallå Norden Sverige
Unio representantskapsmöte
Global Utmaning konferens om framtiden välfärd
Seminarium på Europahuset: Behöver Sverige lägre löner
BOA Facilitator Team
Nordic Financial Unions
NFS Europautskott
PERC General Assembly
EFS styrelse
Föreningen Norden, Sverige

Reykjavik
Bryssel
Reykjavik
Stockholm
Videolänk
Stockholm
Stockholm
Videolänk
Gdansk
Köpenhamn
Köpenhamn
Gdansk
Köpenhamn
Köpenhamn
Oslo
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Stockholm
Oslo
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Bryssel
Stockholm

