STADGAR 30 juni 2016 för Kommunalanställdas Nordiska Samarbete
(inklusive bilaga)
§ 1 Sammansättning
Kommunalanställdas nordiska samarbete består av de nordiska ländernas
kommunalarbetareförbund som godkänner dessa stadgar och är anslutna till Nordens
offentliganställdas fackliga samorganisation, NOFS, Europeiska federationen för
offentliganställdas förbund, EPSU och Internationalen för stats- och
kommunalanställda, PSI
Samarbetets namn är: Kommunalanställdas nordiska samarbete.
Den officiella översättningen till engelska, franska och tyska är:
The Nordic Federation of Unions of Municipal Employees
La Fédération Nordique des Employées Municipaux
Die Nordische Föderation der Gewerkschaften der Kommunalbediensteten
§ 2 Uppgifter
Kommunalanställdas nordiska samarbete skall verka för en demokratisk
samhällsordning, social rättvisa, ett rikt kulturliv, jämställdhet mellan kvinnor och män
samt nordiskt, europeiskt och internationellt fackligt samarbete.
De anslutna förbunden stödjer varandra vid arbetskonflikter. Förbunden skall informera
varandra om förhållandena i respektive land, särskilt vad gäller de fackliga frågorna.
Kommunalanställdas nordiska samarbete strävar efter att nå enhetliga ståndpunkter i
arbetet med NOFS, EPSU och PSI
Kommunalanställdas nordiska samarbete skall ansvara för att Stödfonden upprätthålls
och förvaltas enligt fondens stadgar.
§ 3 Kommunalanställdas nordiska samarbetes organisation
Kommunalanställdas nordiska samarbetes organisation består av:
1. Nordiska representantskapet
2. Styrelsen
3. Sekretariatet
§ 4 Representantskapsmöte
Representantskapsmöte skall hållas senast juni månad vart annat år för behandling av de
senaste årens verksamhet samt ange den fortsatta verksamhetsinriktningen.
Representantskapsmöte skall dock alltid hållas samma år som PSI har kongress.
Representantskapsmöte kan därutöver kallas till möte när styrelsen finner det lämpligt
eller när ett förbund så begär.
Vid representantskapsmöten har de anslutna förbunden rätt att representeras enligt
följande:
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Förbund med
upp t o m 49 999 medlemmar
50 000 – 99 999 medlemmar
100 000 – 199 999 medlemmar

3 representanter
6 representanter
8 representanter

och därutöver en representant för varje påbörjat 100 000-tal utöver de första 199 999
medlemmarna. Beräkningen baseras på medlemsantalet den 31 december föregående år.
Varje representant har en röst.
Styrelsens ledamöter kan inte utses till representanter, men de har skyldighet att närvara
vid representantskapets möten. De har där yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt i alla
de frågor som inte avser ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning eller avgörande av tvist
som gäller styrelsens beslut.
Representantskapsmötet utser styrelsens ordförande samt samarbetets kassör.
Ordföranden skall vara ledamot av PSIs exekutivkommitté. Mandattiden för uppdragen
är fem år och bör sammanfalla med PSIs kongressperiod.
§ 5 Styrelsen
Kommunalanställdas nordiska samarbete leds av styrelsen som består av ordföranden
för de till samarbetet anslutna förbunden samt kassören i Kommunalanställdas nordiska
samarbete. Generalsekreteraren deltar i styrelsen och skriver protokoll från styrelsens
möten.
En internationell sekreterare från varje organisation som ingår i styrelsen äger rätt att
närvara vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en medlem av styrelsen
anser att det behövs. Minst två sammanträden per år skall dock äga rum.
§ 6 Sekretariatet
Sekretariatet leds av ordföranden som till sin hjälp har av styrelsen anställd
generalsekreterare och kontorspersonal.
Sekretariatet förbereder och verkställer de beslut som styrelsen och
representantskapsmötet fattar i samarbete med medlemsförbundens internationella
sekreterare.
§ 7 Tema-, yrkes- och funktionärskonferenser
Styrelsen beslutar om tema-, yrkes- och funktionärskonferenser för behandling av
särskilda frågor. Till sådana konferenser har varje förbund rätt att sända det antal
representanter som styrelsen fastställer.
§ 8 Nätverksarbete
För behandling av särskilda frågor beslutar styrelsen om tillsättande av nätverk.
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§ 9 Informationsutbyte
Förbunden skall årligen informera varandra om verksamheten under det gångna
verksamhetsåret. Uppstår en omfattande konflikt inom något av de anslutna förbunden,
skall rapport om detta lämnas till de övriga förbunden och sekretariatet.
Förbunden skall också sända sina facktidningar/tidskrifter till varandra samt till
sekretariatet.
§ 10 Stöd vid konflikter
Om konflikt utbrutit efter godkännande av vederbörande förbundsstyrelse eller då
arbetsgivare vidtar åtgärder som innebär angrepp mot organisationen och dess
medlemmar, skall förbunden stödja varandra moraliskt. Om något förbund begär det,
kan de övriga anslutna förbunden och/eller Kommunalanställdas nordiska samarbete
lämna ekonomiskt stöd.
När ett förbund på grund av omfattande eller långvarig konflikt behöver ekonomisk
hjälp kan förbundet göra framställning om detta till sekretariatet. Styrelsen fattar beslut i
frågan.
Vid begäran om ekonomisk hjälp lämnas rapport om konflikten, dess omfattning och
konsekvenser.
§ 11 Nordiskt Medlemskap
Medlemmar i ett av KNS medlemsförbund som arbetar i ett annat nordiskt land har
rättigheter i två förbund. Se bilaga 1.
§ 12 Deltagande i kongresser (landsmöten)
Styrelsens ledamöter samt generalsekreteraren för Kommunalanställdas nordiska
samarbete inbjuds att närvara vid de anslutna förbundens kongresser (landsmöten).

§ 13 Medlemsavgifter
För att finansiera kostnaderna enligt § 12 betalar de anslutna förbunden en årlig avgift
för varje yrkesverksam medlem som förbundet hade i december månad året före
verksamhetsåret.
Avgiftens storlek beslutas av representantskapsmötet.
Avgifterna betalas till samarbetets kassör senast 31 mars varje år beräknat efter den
aktuella valutakursen.
Verksamheten revideras av revisorerna i det förbund som kassören tillhör. De skall
lämna revisionsberättelse över årsredovisningen. Efter representantskapsmötets
godkännande skall denna överlämnas till de anslutna förbunden.
§ 14 Utträde
Förbund som beslutar att utträda ur Kommunalanställdas nordiska samarbete skall
senast sex månader före utträdet skriftligt meddela detta till styrelsens ordförande.
Förbundet har skyldighet att betala avgifter för det kalenderår under vilket utträdet sker.
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§ 15 Stadgeändring
Anslutet förbund kan till Kommunalanställdas nordiska samarbetes
representantskapsmöte väcka förslag om ändring eller tillägg till dessa stadgar. Sådana
förslag skall, med till- eller avstyrkande av representantskapsmötet, underställas
respektive förbund för avgörande. Ett förslag anses vara godkänt om tre förbund är
eniga om det. En ändring eller ett tillägg som godkänts på detta sätt träder i kraft från
och med kalenderåret efter det beslutet fattades.
§ 16 Upplösning av Kommunalanställdas nordiska samarbete
Upplösning av Kommunalanställdas nordiska samarbete kan endast ske genom beslut
av den anslutna förbunden var för sig. Sådana beslut skall meddelas styrelsen som
sammankallar ett representantskapsmöte för att behandla frågan. Om minst två av de
anslutna förbunden vill upprätthålla samarbetet kan det inte upplösas.
§ 17 Gällande stadgars upphörande
Dessa stadgar, som träder i kraft den 1 januari 2017, ersätter stadgarna från den
1 januari 2012.
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Kommunalanställdas Nordiska Samarbete – Stadgar
Bilaga 1. § 11 Nordiskt medlemskap
Medlemmar i ett av KNS medlemsförbund som arbetar i ett annat nordiskt land har
rättigheter i två förbund vid nedanstående situationer;
- Medlemmen har extra arbete i ett annat nordiskt land
- Medlemmen har ett tidsbegränsat arbete i ett annat nordiskt land
- Medlemmen flyttar till ett annat nordiskt land för att arbeta
Bestämmelserna har en tidsbegränsning på 6 månader från datumet då arbetet startar i
det nya landet. Efter de 6 månaderna ska medlemmen överföras till förbundet i det nya
landet, eller erbjudas medlemskap för medlemmar som har en annan huvudarbetsgivare,
i enlighet med det nya förbundets stadgar.
En förutsättning för det nordiska medlemskapet är att medlemmen har uppfyllt sina
förpliktelser (till exempel betalat medlemsavgift) i hemlandets förbund.
Innehållet i medlemskapet:
- Rätt till hjälp från förtroendevalda
- Information om arbetsrättsliga villkor
- Hjälp vid förhandlingar om löne- och arbetsvillkor
- Möjlighet att delta i förbundens kurser och utbildningar
- Möjlighet att delta i aktiviteter som förbundet arrangerar
Varje år görs en ekonomisk reglering mellan förbunden av eventuella kostnader knutna
till det nordiska medlemskapet.
Varje förbund ska ha en kontakt för det nordiska medlemskapet.
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