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INLEDNING  
NFS verksamhet har under 2021 tagit utgångspunkt i de tre strategiska målen om hållbart 

inkluderande arbetsliv, hållbar välfärd och utbildning samt hållbar tillväxt och konkurrenskraft.  

NFS verksamhet har även 2021 präglats av, och i stor utsträckning påverkats av, den pågående Covid-

19 pandemin. Möten och aktiviteter har till allra största del genomförts i form av videomöten och 

endast några få arbetsresor har genomförts under hösten. Flera omprioriteringar har gjorts i 

verksamhetsplanen med ambitionen att fånga upp de frågor och behov som NFS 

medlemsorganisationer prioriterat och pekat ut utifrån den pågående pandemin. Detta har skett för 

samordningen på såväl de nordiska, europeiska som internationella arenorna.  

Det tysk-nordiska klimatprojektet ”The Road Towards a Carbon-Free Society” i samarbete med de 

tyska organisationerna DGB och FES har slutfört och lanserades i mars 2021. Aktiviteter har också 

genomförts kring påverkan av pandemin bland annat I NFS Östersjöverksamhet. Ett gemensamt 

seminarium genomfördes i april mellan NFS, BASTUN och ILO-ACTRAV på temat “Covid-19 and Social 

Dialogue in the Baltic Sea Region” och NFS medverkade också i november I ett globalt symposium 

arrangerat av ILO-ACTRAV, ”Trade Unions in Times of COVID-19”. 

I slutet på januari lanserades den nya hemsidan och SharePoint sidorna för medlemskommunikation. 

Den nya hemsidan har utvecklats i samarbete med företaget the Generation, som står för de tekniska 

lösningarna samtidigt som NFS sekretariat ansvarar för innehållet. 

NFS VISION OCH 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. Verksamheten har, utifrån NFS strategiinriktning, även 2021 koncentrerats till 

de två centrala verksamhetsområden, den nordiska avtalsmodellen och arbetskraftens rörlighet. 

Den utvecklade och uppdaterade strategi som styrelsen antog vid sitt möte i november 2020 har varit 

utgångspunkt och grund för de prioriteringar och vägval som gjorts för verksamheten 2021.  

Den nordiska avtalsmodellen  

Den nordiska avtalsmodellen är en grundläggande utgångspunkt för NFS gemensamma nordiska 

uppdrag – att bidra till att modellen utvecklas, förstärks och bevaras är ett prioriterat mål i NFS 

verksamhet och har stått i fokus även detta verksamhetsår. 

Avtalsmodellen har präglat arbetet gentemot Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet och även 

varit utgångspunkt i NFS samordningsuppdrag i EFS, IFS och TUAC. Arbetet med att påverka 

utvecklingen av den nordiska arbetsmarknaden, i synnerhet genom Ministerrådet för arbetsliv (MR-A), 

har också haft utgångspunkt i den nordiska avtalsmodellen. Speciellt fokus under 2021 har frågor och 

utmaningar kring Corona-pandemin och effekter på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 

haft. Även Ministerrådets forskningsprojekt ”Future of Work”, frågor kring klimat och grön omställning 

samt nordisk trepartsdialog har lyfts gentemot Ministerrådet.  

Nordisk Facklig Europapolitisk Strategi  

Verksamhetsplanen för 2021 beskriver framförallt två huvudområden för det fackliga europapolitiska 

samarbetet: Det handlar dels om fokusområdet kring samarbetet med DGB i klimatfrågan och dels en 

operationalisering av den internnordiska fackliga samverkan om Europapolitiska frågor. Angående 

samarbetet med DGB finns detta beskrivet närmare nedan. Angående den högre aktiviteten vad gäller 

NFS-möten med EFS-orientering finns detta beskrivet på flera ställen i denna verksamhetsplan. Se 

exempelvis rubrikerna Europautskottet, ETUC eller ordförandemöten.  
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Miljö och klimat – rättvis omställning och hållbar utveckling  

2021 var ett händelserikt år för det nordiska fackliga klimatpolitiska samarbetet. NFS har arbetat aktivt 

för att synliggöra sambandet mellan Just Transition och den nordiska modellen å den ena sidan, och 

ett hållbart och konkurrenskraftigt Norden å den andra sidan. Det har skett genom en rad olika 

aktiviteter: 

I mars lanserades den tysk-nordiska rapporten ”Vägen mot ett koldioxidfritt samhälle” på ett välbesökt 

webinarium, med bland annat Finlands arbetsmarknadsminister Tuula Haatainen och Jytte Guteland, 

EU-parlamentets Rapporteur för den nya klimatlagen. 

I slutet av året arrangerade NFS tillsammans med FES, DGB och tankesmedjan Global utmaning ett 

hybridseminarium om rättvis omställning, vilket skedde i Nordiska ministerrådets COP-paviljong i 

Helsingfors med länk till Glasgow. DGB har även arrangerat olika seminarium och bjudit in nordiska 

fackliga representanter ur det tysk-nordiska samarbetet. Därefter, också i Helsingfors, bjöds 

sekretariatet in till hybridkonferensen ”Conference on the Future of Work in Climate Change arbetsliv” i 

Nordiska ministerrådets regi för att presentera det nordisk-tyska projektet. 

Avslutningsvis antog NFS styrelse i november ett uttalande om klimatfrågan och rättvis omställning, 

vilket tillsänts såväl Nordiska ministerrådet genom arbetsmarknads-, samarbets, klimat- och 

miljöministrarna samt näringslivsministrarna, som arbetsgivarna i Norden.  

Agenda 2030  

Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling genomsyrar ständigt arbetet hos NFS sekretariat. Under 

året har särskilt fokus lagts på mål fem (jämställdhet) genom arbetet med likalön, liksom på mål sju-tio 

och tretton (anständigt arbete, hållbar tillväxt, industri och energi samt klimatfrågan) genom fokuset 

på anständigt arbete på Världsdagen för anständigt arbete, liksom på klimatfrågan och 

trepartssamarbete i Norden. Mer om detta finns i denna verksamhetsberättelse att läsa (ovan och 

nedan). 

Jämställdhet  

Under 2021 bildade NFS en arbetsgrupp som ska arbeta med jämställdhetsfrågor och likalön 

bestående av experter ifrån medlemsorganisationerna. Till arbetsgruppen har hittills totalt 10 

representanter anmälts representerande Akademikerne, SAK, STTK, ASI, BSRB, LO-N, Unio, YS, LO-S 

och TCO. Gruppen har setts digitalt 4 gånger under 2021. Gruppen har arbetat fram utkast på artiklar 

kring delad föräldraledighet och kring löneskillnader mellan könen.  Gruppen har även diskuterat 

inriktning och möjliga prioriteringar för ett framtida forskningsprojekt med en översikt av löneläget 

mellan könen i de nordiska länderna.  

NFS sekretariat har även fortsatt att följa diskussion och debatt kring Covid-19 och dess genuseffekter 

i Norden. 

Arbetskraftens rörlighet  

Arbetskraftens rörlighet är det andra prioriterade området för NFS verksamhet. I fokus för arbetet står 

kravet på rättvis rörlighet (fair mobility), rättvisa villkor, likabehandling på arbetsmarknaden samt 

initiativ som motverkar grå och svart ekonomi och icke reglerade anställningsvillkor. Frågorna har 

funnits med i såväl arbetet med den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som i Östersjöregionen 
och på Europaplanet. Även på detta område har arbete i stor utsträckning präglats av frågor och 

prioriteringar kring Covid-19 pandemin. 

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden  

De aktuella frågorna och utmaningarna kring arbetskraftens rörlighet i relation till Coronapandemin 

har prioriterats i verksamheten under året. Olika nationella beslut, fattade utan avstämning mellan de 
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nordiska regeringarna, har lett till fortsatta och nya begränsningar på mobiliteten i Norden. Detta har 

varit ett centralt tema. Samarbetet med Gränshinderrådet kring dessa frågor har utvecklats och 

uppföljningsmöten har ordnats regelbundet.  

Covid-19 konsekvenser  

Samordning kring aktuella Covid-19 frågor och effekter av pandemin har skett löpande under året, i 

första hand vid ordinarie möten i olika organ och arbetsgrupper. Utöver informations- och 

erfarenhetsutbyte diskuterades såväl utmaningar i gränsregionerna som behovet av fortsatt 

samordning, vilket kommer att ske när olika frågor aktualiseras. Påverkan och situation i 

gränsregionerna har diskuterats och lyft i flera möten med Nordiska ministerrådet och 

Gränshinderrådet samt Nordiska rådets Gränsgrupp. Ett möte hölls den 11 mars med Nordiska 

ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki med fokus på Covid-19 konsekvenser där Antti 

Palola och Magnus Gissler deltog från NFS. Vid NFS styrelsemöte den 21 april gjordes ett uttalande, 

underskrivet av samtliga ordföranden på temat, ” Gränspendling – livsnerven i nordisk integration och 

nordiskt samarbete”. Skrivelsen sändes till Nordiska ministerrådets generalsekreterare och samtliga 

arbets- och samordningsministrar i de nordiska länderna. 

Future of Work  

NFS sekretariat har under året följt med Nordiska ministerrådets projekt Nordic Future of Work. 4 mars 

ordnades ett webinarium där de olika delrapporterna presenterades. Webinariet fokuserade främst på 

delrapporterna 2, 3 och 7, även om den sista delrapporten, rapport 7, inte ännu publicerats då. 

Slutrapporten för hela projektet publicerades i maj och var tema vid Ministerrådet för arbetslivs, MR-A, 

digitala möte den 2 juni, där NFS ordförande och generalsekreterare deltog. Frågan om att 

tillsammans med forskningsgruppen anordna ett par webinarier kring rapporten och dess slutsatser 

med forskarna från Fafo kvarstår, då detta inte har kunnat prioriteras i verksamheten.  

Decent work  

Anständigt arbete genomsyrar sekretariatets arbete på flera sätt och infallsvinklar. Dels har NFS 

klimatarbete i stora drag handlat om rättvis omställning (se ovan) och kopplingen till Decent Work 

Agenda. Dels brukar NFS också på något sätt uppmärksamma Världsdagen för anständigt arbete, 

vilket också skedde under 2021 då NFS i ljuset av den då rådande pandemin och tillsammans med 

Nordvision (det nordiska samarbetet mellan unga fackliga representanter) lyfte behovet av trygga jobb 

för unga. Detta gjordes genom gemensamma artikels och publicerades på finska i Demokraatti.fi och 

på svenska i Arbetet.se. 
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Organisation  

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft två ordinarie sammanträden: 

21 april  Videolänk 

24 november  Videolänk 

 

Styrelsens ledamöter 2021 
FH Danmark  Lizette Risgaard 

  Bente Sorgenfrey 

Akademikerne Danmark Lars Qvistgaard 

  Sine Sunesen 

SAK/FFC Finland    Jarkko Eloranta  

  Katja Syvärinen 

STTK Finland  Antti Palola (NFS ordförande) 

  Silja Paavola 

SAMTAK Färöarna Jan Højgaard 

SIK Grönland  Jess G. Berthelsen 

ASÍ Island  Drífa Snædal 

  Halla Gunnarsdóttir 

BSRB Island  Sonja Ýr Þorbergsdóttir 

BHM Island  Þórunn Sveinbjarnardóttir (t.o.m. maj) 

  Friðrik Jónsson (fr.o.m. maj) 

LO Norge  Hans-Christian Gabrielsen (t.o.m. mars) (NFS vice ordförande) 

  Peggy Hessen Følsvik (NFS vice ordförande) 

  Roger Heimli (fr.o.m. mars) 

YS Norge  Erik Kollerud 

  Hans-Erik Skjæggerud  

Unio Norge  Ragnhild Lied  

Silje Naustvik 

LO Sverige  Susanna Gideonsson 

Therese Guovelin 

TCO Sverige  Therese Svanström 

  Mika Domisch 

Saco Sverige  Göran Arrius 

  Åsa Fahlén 
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Presidiemöten  
NFS presidium har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 

Presidiet har bestått av: 

 
 

Antti Palola, 
STTK Finland 
ordförande 

 
 

 
 

Hans-Christian 
Gabrielsen,  
LO Norge  
vice ordförande 
(t.o.m. mars) 
 

 
Peggy Hessen Følsvik, 
LO Norge 
vice ordförande 
(fr.o.m. mars) 

 
 

Lars Qvistgaard, 
Akademikerne 
Danmark 

 
 

 
 

Þórunn 
Sveinbjarnardóttir 
BHM Island 
(t.o.m. maj) 
 

 

 

Friðrik Jónsson,  
BHM Island 
(fr.o.m. maj) 

 

Therese Svanström,  
TCO Sverige 

 
 

Magnus Gissler, NFS 
generalsekreterare 

 

Ordförandemöten  
12 ordförandemöten har hållits under året, den 19 januari, 2 mars, 17 mars, 6 april, 21 april, 2 juli, 24 
och 25 augusti, 12 och 28 oktober samt 2 november. Samtliga möten har hållits på videolänk.   
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Mötet 2 mars genomfördes som ett förstärkt ordförandemöte där även international ansvariga och 

Europahandläggare från medlemsorganisationerna deltog. Aktuella frågor som tagits upp har varit 

nordisk samordning inför ETUC Mid-Term Conference, ETUC stadgeöversyn samt ETUC framtid och 

sammanhållning. På mötet den 17 mars diskuterades även gemensam samordning av nomineringar 

och kandidater inför val till såväl ITUC Congress 2022 som ETUC Congress 2023. Mötet den 6 april 

kallades till med kort varsel med anledning av att Pelle Hilmersson, biträdande generalsekreterare på 

ETUC, meddelat att han avgår med anledning av att han utnämnt till kanslichef för den svenska 

socialdemokratiska representationen i Europaparlamentet. Den 11 april hölls ett extra inkallat möte 

mellan NFS och ETUC med anledning av Pelles annonserade avgång och hur den fortsatta processen 

kommer att utformas för att finna en ersättare från Norden för honom. Vid mötet deltog, Antti Palola, 

Bente Sorgenfrey, Jarkko Eloranta, Therese Svanström och Magnus Gissler från NFS och från ETUC 

deltog Laurent Berger och Luca Visentini med bisittare. 

Mötet den 2 juli och 12 oktober och 2 november har genomförts tillsammans med ETUC ledning. Vid 

mötet den 24 augusti medverkade Claes-Mikael Ståhl inför att han började som ny vice 

generalsekreterare i ETUC. Mötet den 28 oktober genomfördes tillsammans med brittiska TUCs 

generalsekreterare Frances O´Grady. Möten 24 och 25 augusti, 12 och 28 oktober och 2 november har 

genomförts som förstärkta ordförandemöten där handläggare också deltagit. Aktuella frågor har bland 

annat varit nominering av ny vice generalsekreterare till ETUC, ETUC Mid-Term Conference, ETUC 

Stadgar/Constitution, The Future and Unity of the ETUC. Vid mötet med brittiska TUC diskuterades 

TUCs förslag om reducerad avgift för dem till ETUC och deras framtida medlemskap. 

Strategigruppen  

Strategigruppen har hållit möte den 28 januari och 31 augusti. Aktuella frågor den 28 januari var bland 

annat NFS satsning på effekter av pandemin, likalönefrågor, lansering av klimatprojektet ”The Road 

Towards a Carbon Free Society”, Belarus och BKDPs situation och behov av stöd, aktuella ETUC-frågor 

samt Europautskottets utvecklade roll samt samordning inför ITUC Congress 2022. 

Den 31 augusti stod bland annat samordningsfrågor kring Covid-19, Nordiskt civilsamhällsnätverk, , 

likalönefrågor, aktiviteter kring klimatprojektet ”The Road Towards a Carbon Free Society”, NFS 

kongress 2022, ETUC Mid-Term Conference, Europautskottets utvecklade roll samt samordning inför 

ITUC Congress 2022. 

Europautskottet  
Europautskottet har under 2021 sammanträtt digitalt på grund av pandemiläget, vilket skett vid sju 

tillfällen. Tre av dessa sammankallades på grund av extraordinära mötestillfällen i styrelsen. Utöver 

detta har två koordinationstillfällen anordnats inför och under mittvägskonferensen i Lissabon.  

Utöver de frågor som har stått på EFS dagordning har utskottet också diskuterat sin egen roll i 

perspektivet av den Nordiska Fackliga Europastrategin. Under dessa diskussioner har man efterfrågat 

ett stärkt fokus på diskussioner om den sociala pelaren. 

Informations- och kommunikationsutveckling  
I slutet på januari lanserades den nya hemsidan och SharePoint sidorna för medlemskommunikation. 

Den nya hemsidan har utvecklats i samarbete med företaget the Generation, som står för de tekniska 

lösningarna samtidigt som NFS sekretariat ansvarar för innehållet. SharePoint sidorna baserar sig på 

individuella login och samtliga aktiva i NFS verksamhet har bjudits in till de olika grupper de ingår i. 

SharePoint-grupperna har även egna e-postadresser som kan användas av alla gruppmedlemmar för 

att nå ut till alla i den aktuella gruppen. Information om vem som är med i respektive grupp finns på 

gruppernas sidor.  
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Revisorer  
Revisorer har under verksamhetsåret varit: 

Anne-Louise Palm Auktoriserad revisor 

Lars Gäfvert  LO Sverige 

Jenny Bodell Hagberg TCO Sverige 

NFS sekretariat  
Anställda vid NFS sekretariat har under 2021 varit: 

Magnus Gissler generalsekreterare, Eva Carp administratör, José Pérez Johansson utredare 

(föräldraledig 22 februari – 31 oktober), Jenny Tabermann utredare (anställningen upphörde 31 maj), 

Milla Järvelin utredare (anställd från 20 september), Sandra Jansson vikarierande utredare 15 april – 31 

oktober, Åsa Ström vikarierande utredare 15 april – 3 september.  

Sekretariatets verksamhet och samordningsuppdrag har mestadels skett på distans och genom arbete 

hemifrån för medarbetarna. Sekretariatsmöten, med undantag då andra mötesaktiviteter har krockat, 

har hållits på videolänk tre gånger i veckan. Under hösten då restriktionerna lättat har verksamheten 

delvis bedrivits från sekretariatet. Genomgång av behov av såväl teknisk utrustning som arbetsredskap 

utifrån arbetsmiljösynvinkel för medarbetarnas hemarbetssituation har gjorts och utrustning har 

införskaffats utifrån de behov som identifierats. Under oktober och november genomfördes totalt 5 

arbetsresor i tjänsten för bland sekretariatets medarbetare.  

 
José Pérez Johannsson har under sin föräldraledig jobbat 10 % intermittent i verksamheten. I slutet av 

mars sa Jenny Tabermann upp sin tillsvidareanställning som utredare för att börja på nytt arbete vid 

YTN, förhandlingskartellen för Högra Tjänstemän i Helsingfors. Jenny började sin nya anställning den 

26 april och stod under maj månad till förfogande för stöd och överlämning i NFS verksamhet.  

Under perioden 15 april – 31 oktober har Sandra Jansson varit anställd som vikarie med fokus på 

Europafrågorna. Under perioden 15 april - 3 september har Åsa Ström varit anställd som vikare med 

fokus på Östersjösamordning och NFS arbetsgrupp kring likalön.  

Som ny utredare på NFS sekretariat har Milla Järvelin anställts och hon började sin anställning den 20 

september. Hon kommer närmast från den svenska arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges 

Kommuner och Regioner, där hon arbetat som EU-handläggare. Milla är tvåspråkig finska svenska och 

har såväl finskt som svenskt medborgarskap. Rekryteringen har gjorts med stöd av 

rekryteringskonsultföretaget Andpartners Nordic AB i Stockholm 

Aktörer och arenor i NFS arbete  

För att kunna bistå medlemsorganisationerna och koordinera samarbete när behov uppstår, bevakar 

NFS sin omvärld och har täta kontakter med nyckelintressenter. 

NORDEN  

Nordiska ministerrådet, NMR  

NFS sekretariat har under 2021 och det finska ordförandeskapet aktivt följt Nordiska ministerrådets 

arbete både ur perspektivet av statsministrarnas nya vision om Norden som ” Världens mest hållbara 

och integrerade region” och Covid-19 pandemin och dess effekter på nordiskt samarbete. Under året 

skrev NFS tre uttalanden på temat Covid-19, nordiskt samarbete och gränshinder. 

I samband med NFS styrelsemöte i april antogs en gemensam skrivelse, undertecknad av samtliga 

ordföranden på temat ”Gränspendling – livsnerven i nordisk integration och nordiskt samarbete”. 

Det skickades till Nordiska ministerrådets generalsekreterare samt de nordiska arbetsministrarna och 

samarbetsministrarna. Vid NFS styrelsemöte i november antogs ett uttalande om klimatfrågan och 
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rättvis omställning, vilket tillsänts såväl Nordiska ministerrådet genom arbetsmarknads-, samarbets, 

klimat- och miljöministrarna samt näringslivsministrarna, som arbetsgivarna i Norden.  

Ett möte hölls den 11 mars med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki med 

fokus på Covid-19 konsekvenser där Antti Palola och Magnus Gissler deltog från NFS. Vid 

Ministerrådet för arbetslivs, MR-A, digitala möte den 2 juni, där NFS ordförande och 

generalsekreterare deltog, var huvudtemat Forskningsrapporten ”Future of Work” där slutrapporten 

hade presenterats i maj. Den 22-23 november genomförde Ministerrådets för arbetsliv, MR-A, hösten 

möte på plats I Helginfors. Mötets två huvudteman var ”Future of Work: Platform work and the 

Nordic Labour Market Model” samt ”Mental Wellbeing in Working Life”.  Då ILOs generaldirektör, 

Guy Ryder, gästade mötet genomfördes det på engelska. NFS representerades på mötet av STTKs 

internationella chef, Maria Häggman.   

Nordiska Civilsamhällsnätverket 

Nordiska ministerrådet har under 2021 startat Nordiska Civilsamhällsnätverket, Nordic Civ där NFS 

ingår och den svenska tankesmedjan Global Utmaning samordnar arbetet.  Nätverket är en del av 

Ministerrådets arbete med den gemensamma statsministervisionen 2030. Vision är att Norden ska bli 

världens mest hållbara och integrerade region 2030.  Civilsamhällsnätverket består av en ganska bred 

grupp av olika föreningar och nätverk såsom NFS, Nordic Financial Unions - NFU och Nordiska 

Lärarorganisationers Samråd - NLS som tillhör de större nordiska organisationerna med liknande 

struktur. Även föreningar som, WWF, Röda Korset Åland, Nordisk Journalistcenter och Pohjola - 

Norden Ungdomsförbund deltar i nätverket. Ett 40 tal organisationer ingår i nätverket.  Den svenska 

tankesmedjan Global utmaning har fått uppdraget att samordna nätverket som är tänkt att pågå under 

4 år. Nätverket hade sitt första möte i september, ett digitalt möte i oktober och träffades i 

Köpenhamn under Nordiska Rådets session. Under mötet i Köpenhamn deltog även 

samarbetsministrarna för en kortare gruppövning och diskussion. NFS hade då möjligheten att 

framföra vikten utav att inkludera de sociala parterna i arbetet med omställning som är en viktig del av 

arbetet med att nå målet för vision 2030.  NFS har koordinerat förmöten mellan NFS, NFU och NLS 

inför nätverksträffarna.  

Nordiska rådet, NR  

Den 20 maj deltog NFS sekretariat i ett möte organiserat gemensamt av Nordiska rådets Gränsgrupp 

och Ministerrådets Gränshinderråd kring aktuella utmaningar i Norden kring pandemin och 

gränshinder.  

Nordiska rådet genomförde sin 73:e session i Köpenhamn där lättnader i restriktioner gjorde att NFS 

kunde medverka på plats. Ett stort fokus under sessionen var pandemins påverkan på mobiliteten och 

gränspendlingen och även farhågor kring urholkat förtroende för de nordiska regeringarna särskilt 

inom gränsregioner.  

Gränshindersrådet, Hallå Norden och föreningarna Norden  

Covid-19 pandemin har lett till att det nordiska samarbetet har ställts inför många utmaningar, inte 

minst då det kommer till vardagen i gränsregionerna och arbetet med gränshinder. NFS sekretariat har 

under året hållit flera möten med Gränshinderrådets handläggare för att diskutera och koordinera 

gränshinderfrågor och aktuella utmaningar kring dessa. Under året har samarbetet med 

gränshinderrådet varit centralt för NFS med tanke på bevakningen av nordiska arbetstagares 

rättigheter att röra sig och arbeta i hela regionen. 
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EUROPA 

ETUC – Europafacket, EFS  

2021 var ett händelserikt år med många möten på såväl ordförandenivå såväl som i Europautskottet, 

vilket motiverats med en högre andel styrelsemöten i EFS, det sociala toppmötet i Porto och EFS 

mittvägskonferens i Lissabon. Därtill avgick Pelle Hilmersson från sin post som Vice Generalsekreterare, 

för att ersättas av Claes-Mikael Ståhl från LO-Sverige.  

Innehållsmässigt har en stor andel av NFS-samordningen handlat om The Future and Unity of the 

ETUC, EFS stadgar, samt TUC:s krav om nya relationer till EFS (mot bakgrund av Brexit).  

ÖSTERSJÖN 

Under året har NFS anordnat tillsammans med ILO- ACTRAV och BASTUN ett seminarium kring social 

dialog Östersjöområdet. ILCO – ACTRAV anordnade även ett symposium om pandemin påverkan på 

fackförbunden där NSFS medverkade I november. BASTUN hade även ett möte med liknande tema.  

BASTUN  

BASTUN har under året sammanträtt digitalt vid 2 tillfällen.  Vårens maj möte leddes av det litauiska 

ordförandeskapet, LPSK och handlade om pandemins effekter på arbetstagare.  Norge, LO Norge tog 

över ordförandeskapet under sommaren och ett digitalt möte hölls i november med temat social 

dumping. Under novembermötet beslutades det även att BASTUN ska försöka ha ett fysiskt möte 

under våren 2022.  

CBSS/BSLF och övriga aktörer  

Under 2021 har det varit något lägre verksamhet på grund av pandemin. NFS har haft kontinuerlig 

kontakt med både CBSS och ansvariga för BSLF.  

BOA  

Ett digitalt möte hålls inom BOA gruppen under hösten 21 som NFS deltog på, huvuddiskussionen 

kretsade kring pandemins påverkan på arbetslivet och arbetstagarna inom Östersjöregionen.  

NFS Östersjöfond  

Under året har ingen ansökan om understöd lämnats in till NFS Östersjöfond. 

GLOBALT  

ITUC – Världsfacket, ILO och TUAC  

Nordens gemensamma representant i ILO:s styrelse är Magnús M. Norðdahl (ASI) sedan våren 2019. 

Han nominerades sedan i februari 2020 av NFS presidium, i enlighet med NFS rotationsordning för 

ILO, som ordinarie ledamot för mandatperioden 2020–2023. Då ILO:s verksamhetskonferens i juni 

ställdes in på grund av Covid-19 pandemin förlängdes de innevarande mandatperioderna för 

ledamöterna att fortsätta gälla till den årliga konferensen 2021. Därför nominerades han på nytt av 

NFS presidium i februari 2021 för den nya mandatperioden 2021-2024. 

NFS har under året samordnat aktuella frågor kring TUAC:s verksamhet och den gemensamma 

nordiska representationen. Löpande information har lämnats till NFS styrelse via de nordiska 

representanterna i TUAC.  

NFS styrelse beslutade vid sammanträdet den 21 november 2018 att för ytterligare en sammanhållen 

treårsperiod stödja TUAC:s arbete med utveckling och kunskapsspridning av OECD ”Guidelines for 
MNE”. Åtagandet att delfinansiera projektet sträcker sig över 3 år (2019–2021) och omfattar en total 

kostnad på 60 000 €.ö 
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NFS MEDLEMSORGANISATIONER 2021 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 

Akademikerne (AC) 

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC/SAK) 

Finlands Tjänstemannacentralorganisation (STTK) 

Samtak 

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) 

Alþýðusamband Íslands (ASÍ) 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) 

Bandalag háskólamanna (BHM) 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) 

MEDLEMSORGANISATIONERNAS MEDLEMSANTAL 

Baserat på redovisat antal medlemmar för inbetalad avgift till NFS. 

FH 1 003 029 

Akademikerne 272 054 

FFC 560 420 

STTK 318 497 

Samtak 5 100 

SIK 5 145 

ASI 120 000 

BSRB 

BHM 

22 816 

15 136 

LO Norge 972 394 

YS 227 141 

Unio 269 954 

LO Sverige 1 241 799 

TCO 1 109 766 

Saco 546 387 

Totalt 6 689 638 

 

NFS medlemsorganisationer redovisade för 2021 tillsammans knappt 7 miljoner betalande medlemmar 

till NFS. Det totala antalet medlemmar (inklusive studenter och pensionärer) är drygt 8,5 miljoner.  
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MEDLEMMAR I BALTIC SEA TRADE UNION NETWORK 

FH Danmark 

EAKL, Estland 

TALO, Estland 

FFC/SAK, Finland 

STTK, Finland 

DGB Nord, Tyskland 

LBAS, Lettland 

LPSK, Litauen 

LP ”SOLIDARUMAS”, 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 NFS SEKRETARIAT DELTAGIT I 2021 

12 januari Möte med Susanna Gideonsson, LO-S Videolänk 

13 januari Nordiskt branschfederationsmöte Videolänk 

19 januari NFS ordförandemöte Videolänk 

22 januari Arbetsgrupp ETUC stadgeöversyn Videolänk 

27 januari 

 

Nordiskt möte koordination ETUC Resolution on Fair 

Labour Mobility and Migration 

Videolänk 

 

27 januari NFS/FES/DGB Klimatprojekt arbetsgrupp Videolänk 

28 januari Strategigruppen Videolänk 

29 januari Nordiska ministerrådets sekretariat MR-A Videolänk 

2 februari NFS presidiemöte Videolänk 

3 februari NFS/FES/DGB Klimatprojekt styrgrupp Videolänk 

8 februari NFS/FES/DGB Klimatprojekt arbetsgrupp Videolänk 

8 februari Europautskottet Videolänk 

9 februari EFS Extraordinary ExCo Videolänk 

10 februari Nordiska ministerrådets sekretariat MR-A Videolänk 

11 februari Industrianställda i Norden – Nordic IN Videolänk 

18 februari NFS/FES/DGB Klimatprojekt arbetsgrupp Videolänk 

23 februari Utbildning nya hemsidan Videolänk 

24 februari Gränshinderfrågor – LO-N Videolänk 

25 februari NFS/FES/DGB Klimatprojekt arbetsgrupp Videolänk 

26 februari NFS/FES/DGB Klimatprojekt styrgrupp Videolänk 

1 mars BASTUN planeringsmöte Videolänk 

2 mars 

 

Sexually harassed in health care – doubly vulnerable 

in a hard-hit sector – Konferens NIKK 

Videolänk 

 

2 mars BASTUN planeringsmöte Videolänk 

2 mars NFS ordförandemöte Videolänk 

3 mars NFS/FES/DGB Klimatprojekt arbetsgrupp Videolänk 

3 mars Möte med CBSS (NFS/BASTUN) Videolänk 

4 mars 

 

Framtidens arbete - ett nordiskt perspektiv 

Konferens Nordiska ministerrådet/Fafo 

Videolänk 

 

5 mars Nordiska ministerrådets Gränshinderråd Videolänk 

8 mars Europautskottet Videolänk 

9 mars ETUC Extraordinary Enlarged Steering Committee Videolänk 

10 mars Arbetsgrupp ETUC stadgeöversyn Videolänk 

11 mars 

 

NFS-NMR Nordisk arbetsmarknad och 

gränsregioner, möte med Paula Lehtomäki 

Videolänk 

 

16 mars NFS/FES/DGB Klimatprojekt styrgrupp Videolänk 

17 mars 

 

Working for the Climate – “The Road Towards a 

Carbon Free Soceity”  - Lanseringsevenemang 

Videolänk 

17 mars NFS arbetsgrupp om likalön Videolänk 

17 mars NFS ordförandemöte Videolänk 

19 mars Europautskottet Videolänk 

22-23 mars EFS ExCo Videolänk 

26 mars Revisionsmöte Videolänk 

26 mars NFS/FES/DGB Klimatprojekt styrgrupp Videolänk 

26 mars Nordiska ministerrådets Gränshinderråd Videolänk 

30 mars BASTUN Norskt ordförandeskap planeringsmöte Videolänk 

31 mars NFS Presidiemöte Videolänk 

1 april 

 

Möte Irlands ambassadör i Stockholm, Austin 

Gormely, med LO-S 

Videolänk 
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6 april NFS ordförandemöte Videolänk 

7 april 

 

 

Covid-19 and Social Dialogue in the Baltic Sea 

Region, gemensamt webinarium BASTUN/ILO-

ACTRAV/NFS 

Videolänk 

 

 

11 april 

 

ETUC-NFS möte om situationen kring Pelle 

Hilmerssons avgång  

Videolänk 

 

14 april AFO årsmöte Videolänk 

14 april ETUC arbetsgrupp EUs framtidskonferens Videolänk 

16 april NFS arbetsgrupp likalön Videolänk 

21 april NFS styrelse Videolänk 

21 april NFS ordförandemöte med ETUCs ledning Videolänk 

22 april Gränshinderrådet och Gränshindergruppen NMR/NR Videolänk 

22 april NFS/FES/DGB Klimatprojekt styrgrupp Videolänk 

27 april Nordiska Civilsamhällsnätverket Videolänk 

27 april ETUC arbetsgrupp EUs framtidskonferens Videolänk 

3 maj BASTUN Spring Meeting Videolänk 

11 maj Pandemin och nordiskt samarbete - NMR Videolänk 

11 maj Nordiskt ILO-möte Videolänk 

11 maj NFS ordförandemöte Videolänk 

12 maj &Partners rekryteringskonsult Videolänk 

18 maj Gränshinderrådet - NMR Videolänk 

19 maj NFS arbetsgrupp likalön Videolänk 

20 maj Gränshinderrådet och Gränshindergruppen NMR/NR Videolänk 

20 maj NFS/FES/DGB Klimatprojekt styrgrupp Videolänk 

28 maj TUAC Plenary Videolänk 

31 maj &Partners rekryteringskonsult Videolänk 

2 juni NFS Europautskott Videolänk 

2 juni MR-A Nordiska Ministerrådet för arbetsliv Videolänk 

2 juni  TUAC Plenary Videolänk 

3-4 juni EFS styrelsemöte Videolänk 

7-8 juni Anställningsintervjuer Videolänk 

11 juni Uppföljning anställningsintervjuer &Partners Videolänk 

16 juni Anställningsintervjuer Videolänk 

21 juni COP26-NMR Planering Videolänk 

22 juni NFS arbetsgrupp likalön Videolänk 

29 juni NFS/FES/DGB Klimatprojekt styrgrupp Videolänk 

2 juli NFS ordförandemöte med Luca Visentini Videolänk 

24 augusti NFS ordförandemöte Claes-Mikael Ståhl - ETUC Videolänk 

25 augusti NFS ordförandemöte ”The Future of the ETUC” Videolänk 

26 augusti Pierre Habbard TUAC Videolänk 

26 augusti NFS arbetsgrupp likalön Videolänk 

31 augusti NFS Strategigrupp Videolänk 

7 september SPP Storebrand Kapitalförvaltning Videolänk 

8 september Nordiska Civilsamhällsnätverket - NMR  Videolänk 

8 september NFS Europautskott Videolänk 

9 september EFS Extra styrelsemöte Videolänk 

9 september Avstämning EFS styrkommitté Videolänk 

14 september NFS presidium Videolänk 

23 september NFS arbetsgrupp likalön Videolänk 
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27 september Planering LO-N NFS ordförandeskap 2022 Videolänk 

4 oktober NFS Europautskott Videolänk 

5-6 oktober EFS styrelse Videolänk 

12 oktober NFS ordförandemöte ETUC Mid-Term Conference Videolänk 

13 oktober Nordiska Civilsamhällsnätverket Videolänk 

14 oktober Wage Formation in the Nordic Countries - NMR Videolänk 

18 oktober Svenska UD – Nordisk arbetsmarknad krishantering Stockholm 

19 oktober Nordiska Genéveskolan Bryssel 

25 oktober Gränshinder yrkeskvalifikationer - NMR Videolänk 

25 oktober BOA Videolänk 

26 oktober Planering LO-N NFS ordförandeskap 2022 Videolänk 

26 oktober NFS kongressplanering 2022 Videolänk 

27 oktober Koordinationsmöte EFS Mid-Term Conference Videolänk 

28 oktober NFS ordförandemöte - TUC Videolänk 

1 november FHs Internationella avdelning Köpenhamn 

1-4 november  Nordiska rådets 73:e session Köpenhamn 

2 november Nordiska Civilsamhällsnätverket - NMR Köpenhamn 

2 november  NFS ordförandemöte ETUC Mid-Term Conference Videolänk 

3 november  Nordiskt toppmöte för civilsamfund Köpenhamn 

6 november 

 

COP 26 Nordiska ministerrådets paviljong ”Trade 

Unions Climate Change and Climate Action” 

Helsingfors 

 

8 november Koordinationsmöte EFS Mid-Term Conference Lissabon 

8-10 november ETUC Mid-Term Conference Lissabon/Videolänk 

16 november NFS presidium Videolänk 

17-19 november 

 

Symposium on Trade Unions in Times of COVID-19 – 

ILO-ACTRAV 

Videolänk 

 

22-23 november  MR-A Nordiska Ministerrådet för arbetsliv Helsingfors 

22 november Nordic ILO coordination Videolänk  

24 november NFS Styrelse Videolänk 

25 november BASTUN Autumn Meeting Videolänk 

7 december Europautskottet Videolänk 

8-9 december EFS Styrelse Videolänk 

13 december TUAC Plenary Videolänk 

15 december  NFS arbetsgrupp likalön Videolänk 

20 december Yrkeskvalifikationer – Nordiska rådet Videolänk 

   

 


