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Arbetsordningskommitténs tredje rapport 
 

MEETING i GENÈVE 19-20 JULI 2017 

 
Kommittéordförandena Juneia Batista och Thomas Kattnig öppnade arbetsordnings-
kommitténs möte, noterade deltagarlistan, välkomnade deltagarna och godkände 
dagordningen (se Bilaga1, Deltagarlista). 
 
Generalsekreterare Rosa Pavanelli gav en uppdatering av Kongressförberedelserna. 
Budgeten har ett underskott på ca 150 000 EUR. 743 registreringar har tagits emot 
och det kommer in fler varje dag. Arbetsordningskommittén noterade att 48 procent 
av de registrerade delegaterna var kvinnor. Sekretariatet förväntar sig mellan 880 
och 930 registreringar av delegater och observatörer utöver fackliga besökare, gäster, 
talare och personal. Arbetsordningskommittén uppmanade samtliga medlemsför-
bund att betala utestående avgifter och registrera sig så snart som möjligt.  
 
Arbetsordningskommittén noterade planerna för elektronisk omröstning och tillägget 
av språken bahasa, indonesiska, koreanska, thai och turkiska, i enlighet med tidigare 
beslut från arbetsordningskommittén och arbetsordningen.  
 
Arbetsordningskommittén noterade styrelsens utnämning av Morna Ballantyne 
(PSAC – Kanada) och Tomio Ishihara (JPSU – Japan) till kongressens två valförrät-
tare, som rapporterar till arbetsordningskommittén.  
 
Arbetsordningskommittén gav sitt stöd till sekretariatets planer för att anskaffa ytter-
ligare medel genom att uppmana medlemsförbunden att sponsra deltagare från 
andra fackliga organisationer och sponsra delar av det sociala och kulturella pro-
grammet. Sekretariatet kommer att utfärda ett cirkulär i det avseendet och arbetsord-
ningskommittén uppmanade medlemsförbunden att överväga en sådan sponsring.  
 

Ändringar av resolutionerna 

Arbetsordningskommitténs sekreterare Daniel Bertossa presenterade medlemsför-
bundens ändringar i förslaget till resolutionen om stadgarna och handlingsprogram-
met – som båda lämnats in av styrelsen - samt sekretariatets rekommendationer, 
som ingick i de utskickade mötesdokumenten. Han redogjorde för sekretariatets sam-
råd med medlemsförbunden för att förtydliga och förenkla flera av ändringarna när 
det behövdes, och gav ytterligare information som inkommit efter att arbetsdoku-
menten skickats ut.  
 
De ändringar som hade konsekvenser utifrån ett genusperspektiv hade vidarebeford-
rats till Kvinnokommittén (WOC) med begäran om rekommendationer. Kvinnokom-
mitténs ordförande Juneia Batista presenterade dessa rekommendationer till arbets-
ordningskommittén.  
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Medlemsförbundens ändringar diskuterades sedan en efter en och beslut togs om 
huruvida ändringen var formellt korrekt, om vilken ställning styrelsen skulle ta till 
den (stöd, invändning, ingen åsikt) och om vägledning till sekretariatet för ytterligare 
behandling.  
 
Arbetsordningskommittén gav sekretariatet i uppgift att fortsätta samarbetet med 
medlemsförbunden för att, vid behov, förtydliga och förenkla ändringarna. Den be-
kräftade åter att den föredrog den resolutionstext som redan antagits genom föregå-
ende samrådsprocess och som godkänts av regionerna och styrelsen i april. Arbets-
ordningskommittén uppmanade medlemsförbunden att dra tillbaka ändringar som 
bestridits när de var icke-väsentliga, alltför föreskrivande eller oförenliga med reso-
lutionen i sin helhet. Arbetsordningskommittén godkände grupperingen inför debat-
ten om resolutioner och ändringar som inte bestridits. Den bekräftade åter att den 
inte skulle ge minskad yttranderätt till författare av ändringar som senare kommer 
att införlivas i resolutionen genom överenskommelse.  
 
Förslag till stadgar 
De båda ändringarna i styrelsens resolution om stadgarna bedömdes vara formellt 
korrekta och fick stöd av arbetsordningskommittén. Arbetsordningskommitténs be-
slut om respektive ändring återfinns i det separata häftet om förslag till stadgeänd-
ringar.  
 
Handlingsprogram 
Arbetsordningskommittén noterade att antalet mindre, redaktionella och ofta mot-
stridiga ändringar som föreslagits i handlingsprogrammet, av några få medlemsför-
bund och i ett mycket sent skede, har lett till att flera ändringar fått redigeras om och 
att vissa bedömts vara redaktionella eller översättningsfrågor, men inte ändringar att 
presentera inför kongressen.  
 
Arbetsordningskommittén beslut om respektive ändring återfinns i det separata häf-
tet om förslag till handlingsprogram.  
 
Medlemsresolutioner 
Arbetsordningskommitténs beslut om respektive ändring återfinns i det separata häf-
tet om förslag till medlemsresolutioner.  
 
Generalsekreterare Rosa Pavanelli redogjorde för sekretariatets arbete med att till-
lämpa styrelsens resolution om att kombinera resolutionerna 49, 50 och 51 om Israel 
och Palestina. Arbetsordningskommitténs beslut i frågan återfinns i Bilaga 2.  
 

Förslag till dagordning 

Arbetsordningskommittén noterade att dagordningen kommer att färdigställas under 
styrelsemötet omedelbart före kongressen. Den tredje versionen av förslaget till dag-
ordning bifogas här (Bilaga 3) för att hjälpa medlemsförbunden att förbereda sig in-
för kongressen.  
 
Arbetsordningskommittén sa att den önskade ett så brett deltagande som möjligt av 
medlemsförbunden, pga av de övergripande begränsningarna för kongressen. Arbets-
ordningskommittén bekräftade att de resolutioner eller ändringar som inte bestridits 
skulle buntas ihop (inklusive avsnitt i handlingsprogrammet) för att endast kräva en 
debatt och ett omröstningstillfälle. Grupperingen av resolutionerna inför debatten 
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kommer i princip att följa den gruppering av resolutioner som anges i förslaget till 
dagordning. 
 
Arbetsordningskommittén noterade informationen om de fyra allmänna sessionerna 
och de fem sektortematiska panelsessionerna. Medlemsförbund kommer att bjudas 
in som paneldeltagare när de externa talarna väl har bekräftats. Varje paneldiskuss-
ion kommer att följas av en debatt om motsvarande medlemsresolutioner och avsnitt 
i handlingsprogrammet. 
 
Marcello Netto och Chris Daunt från sekretariatet gav information om de interaktiva 
inslag som planeras inför kongressen. Panelerna kommer att modereras för att tillåta 
ett samspel med kongressdeltagarna. Det kommer också att finnas sociala medie-
plattformar för ett samspel online under paneldebatterna och andra debatter. Arbets-
ordningskommittén noterade även Marcello Nettos avrapportering om det digra soci-
ala och kulturella programmet.  
 

Förslag till arbetsordning 

Arbetsordningskommittén noterade att de ändringar i förslaget till arbetsordning 
som begärdes vid det senaste mötet i arbetsordningskommittén hade gjorts och god-
kände ytterligare förfarandeändringar i enlighet med sekretariatets förslag.  
 
I punkt 3.3.b i arbetsordningen godkände arbetsordningskommittén införandet av en 
tydligare definition av formuleringen ”som är representerade på kongressen”, som 
anges i nuvarande stadgar, t.ex. under Stadgeändringar i Artikel 17.1. För tydlighet-
ens skull rekommenderas det att arbetsordningskommittén definierar “som är repre-
senterade på kongressen” som delegater (eller medlemsförbund, vid medlemsomröst-
ningar) vars bevis för att de blivit valda granskats av fullmaktskommittén. 
Arbetsordningskommittén rekommenderade att punkt 1.1 i arbetsordningen (Kon-
gressens sammansättning och uppgifter) skulle ändras för att skapa en ny kate-
gori, ”Kongressdeltagare” för de personer som listas under de föregående punkterna 
e), f) och g).  
 
Omedelbart före kongressen och så snart den slutgiltiga dagordningen färdigställts 
kommer styrelsen att fastställa talartiderna. För att vägleda medlemsförbunden i sina 
förberedelser rekommenderar arbetsordningskommittén styrelsen att preliminärt 
ange följande talartider:  
 

• 5 minuter – Presentation av ett avsnitt i handlingsprogrammet;  

• 3 minuter – Förslag till resolution eller ändring;  

• 3 minuter – Förslag till eller svar på en ordningsfråga; 

• 3 minuter – Rätt till genmäle; 

• 2 minuter – Alla andra talare. 
 

De medlemsförbund som dragit tillbaka resolutioner för att införliva dem i hand-
lingsprogrammet eller i en annan resolution, och blivit erbjudna en yttranderätt för 
att motivera sina ändringar får 3 minuter.  
 
Arbetsordningskommittén rekommenderade att även om talartiden kan förlängas, så 
ska en sådan möjlighet inte förespeglas av mötesordföranden (dvs. kongressordföran-
den). Arbetsordningskommittén noterade att kongressen har befogenhet att besluta 
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att minska talartiden utifrån antalet talare i varje session. Den noterade även att mö-
tesordföranden (dvs. kongressordföranden) har rätt att närsomhelst ändra talarreg-
lerna.  
 
Enligt punkt 4.1 i arbetsordningen ska begäran om ordet inlämnas skriftligt till ordfö-
randen eller mötesordföranden (eller deras företrädare) “minst en session före sess-
ionen där han/hon avser att tala”. För tydlighetens skull bestämde arbetsordnings-
kommittén att detta skulle betyda ”före slutet av sessionen som föregår sessionen där 
han/hon avser att tala”. Arbetsordningskommittén beslöt att ett Formulär för begä-
ran om ordet som beskriver informationen att ange ska ingå i samtliga delegaters re-
gistreringspaket. 
 
Den tredje versionen av förslaget till arbetsordning återfinns i Bilaga 4. 
 

Placeringsarrangemang under kongressen 

Arbetsordningskommittén fick information om de olika placeringsmöjligheterna un-
der kongressen, inspekterade lokalerna och noterade att styrelseledamöterna också 
hade inspekterat lokalerna i november 2016. Arbetsordningskommittén noterade 
även att det stora antalet förväntade registreringar antagligen skulle kräva att delta-
garna också satt på den övre och den nedre nivån i kongresshallen. Arbetsordnings-
kommittén övervägde konsekvenserna av detta och gav sekretariatet vägledning i 
fråga om platstilldelningen. 
 
Arbetsordningskommittén noterade att det var avgörande att se till att medlemsför-
bunden deltog och att platstilldelningen skulle vara rättvis och öppen. Så många dele-
gater och observatörer som möjligt skulle placeras på parkett och övriga deltagare på 
främre parkett och övre nivån. Arbetsordningskommittén bad att delegater och ob-
servatörer från samma förbund och land skulle placeras tillsammans. Detsamma 
gällde delegater och observatörer från delregioner och regioner. Arbetsordningskom-
mittén begärde att samtliga delegater och observatörer om möjligt skulle tilldelas 
bord och stolar. 
 
Arbetsordningskommittén föreslog att sekretariatet skulle överväga att rotera delta-
garnas placering så att ingen delegation/region skulle kunna fylla den främre parket-
ten eller den övre nivån under hela kongressen. Det hölls en diskussion om det bästa 
sättet att genomföra detta, och arbetsordningskommittén noterade att den mest rätt-
visa lösningen vore en daglig rotation, men att man också måste ta hänsyn till logisti-
ken.  
 
Arbetsordningskommittén noterade att det skulle finnas en sammansättning av 
bordsmikrofoner, stativmikrofoner och trådlösa handmikrofoner. Den noterade även 
att sammansättningen troligen inte skulle vara densamma på den övre och den nedre 
nivån, och att sekretariatet måste komma fram till det bästa arrangemanget för kon-
gressen. Arbetsordningskommittén noterade att det antagligen skulle innebära en 
prioritering av bordsmikrofoner på övre nivån och stativmikrofoner på nedre nivån.  
 
Arbetsordningskommittén bestämde att tolkning skulle vara tillgänglig för samtliga 
deltagare under alla möten och att tillgängligheten för deltagare med nedsatt rörlig-
het måste säkerställas.  
 



Arbetsordningskommitténs tredje rapport (19-20 juli 2017) 
______________________________________________________________________ 

 

Sid 7 av 24 

Arbetsordningskommittén bad sekretariatet att vara flexibelt när det gäller sittpla-
nen, och ta hänsyn till logistiken och inom ramen för denna vägledning rådgöra med 
arbetsordningskommitténs ordförande vid behov.  
 

Diverse 

Arbetsordningskommittén bad sekretariatet att rådgöra med ledningen för kongress-
hallen, lokala medlemsförbund och relevanta myndigheter för att säkerställa lämpliga 
säkerhetsarrangemang, med hänsyn till det grundläggande behovet av säkerhet un-
der kongressen och till praktisk logistik.  
 

Ytterligare möten 

Arbetsordningskommittén beslöt att träffas den 29 oktober, före styrelsemötet den 
30 oktober, samt, vid behov, på kvällarna direkt efter kongressdagens slut.  
 
 

SLUT 
 
 
Bilaga 1:  Deltagarlista 
Bilaga 2:  Arbetsordningskommittén beslut om resolutionerna 49, 50 och 51 om Is-

rael och Palestina  
Bilaga 3:  Tredje förslag till dagordning för kongressen i Genève 2017  
Bilaga 4:  Tredje förslag till arbetsordning för kongressen i Genève 2017 
 
Separata handlingar: 
 

• Häfte med förslag till stadgeändringar  

• Häfte med förslag till ändringar i handlingsprogrammet  

• Häfte med förslag till medlemsresolutioner 
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BILAGA 1) DELTAGARLISTA 

 
3rd Meeting of the PSI Standing Orders Committee 

19-20 July 2017, ILO Room VI 

 
 

Name M/F Country Union Representing… 

Africa & Arab Countries 

Marie Mbayabu 
Nianga 

F 
DEM REP 
CONGO 

Solidarité Syndicale Infirmiers du 
Congo 

The region and 
French-speaking 
affiliates 

Adeniyi Peters 
Adeyemi 

M NIGERIA 
Non-Academic Staff Union of 
Education and Associated 
Institutions 

The region and 
English-speaking 
affiliates 

Fatou Diouf F SENEGAL 
Syndicat Autonome des 
Travailleurs de la Sénégalaise des 
Eaux 

Young Workers 

Asia & Pacific 

Greg McLean M AUSTRALIA 
Australian Municipal, 
Administrative, Clerical and 
Services Union 

The region and 
English-speaking 
affiliates 
(via Skype) 

Mariko Aoki F JAPAN 
All Japan Prefectural and 
Municipal Workers Union 

The region and 
Japanese-speaking 
affiliates 

Setsuko Kubota F JAPAN 
All Japan Prefectural and 
Municipal Workers Union 

Observer 

Europe 

Kjartan Lund M NORWAY Nordic Public Service Unions 
The region and 
Swedish-speaking 
affiliates 

Thomas Kattnig, 
Chair 

M AUSTRIA 
Younion_Die 
Daseinsgewerkschaft 

The region and 
German-speaking 
affiliates 

Olga Klimova F 
RUSSIAN 
FEDERATION 

All-Russian Life-Support 
Workers' Union 

The region  

Inter-America 

Juneia Batista, 
Chair 

F BRAZIL 
Federação dos Trabalhadores da 
Admin. e do Serviço Púb. Munic. 
do Estado de São Paulo 

Women’s Committee 

Jillian Joy Bartlett F 
TRINIDAD 
AND 
TOBAGO 

National Union of Government 
and Federated Workers 

The region and 
English-speaking 
affiliates 

PSI 

Rosa Pavanelli F FRANCE Public Services International Ex officio 

Daniel Bertossa M FRANCE Public Services International 
Secretary to the 
Committee 

Pauline Chase F FRANCE Public Services International Staff 

Cissie Veniou F FRANCE Public Services International Staff 

 
Apologies 

Ismael Cortazzo 
Brysk 

M URUGUAY 
Federación de Funcionarios de 
Obras Sanitarias del Estado 

The region and 
Spanish-speaking 
affiliates 
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BILAGA 2) ARBETSORDNINGSKOMMITTÉNS BESLUT OM RESOLUTION-

ERNA 49, 50 OCH 51 

 
Arbetsordningskommittén noterade sekretariatets insatser för att tillämpa styrelsens resolut-
ion om att underlätta framtagandet av en resolution som kombinerar resolutionerna som Is-
rael och IBT (USA), Arabländerna samt AFT (USA) lämnat in i samma ärende (resolution-
erna 49, 50 och 51). Arbetsordningskommittén lovordar sekretariatets arbete i det hänseen-
det.  
 
Arbetsordningskommittén noterade att de israeliska fackliga organisationerna angav att de 
inte skulle kunna delta i mötet för samtliga parter i Rom den 4 juli. Arbetsordningskommit-
tén noterade vidare att de israeliska fackliga organisationerna inte lämnat in den information 
som sekretariatet begärt till stöd för förberedelsen av en kombinerad resolution. Den note-
rade även att de israeliska fackliga organisationerna nu dragit sig ur processen för utarbetan-
det av en kombinerad resolution. 
 
Arbetsordningskommittén är besviken på detta agerande och anser nu att den process som 
godkänts av styrelsen inte längre har några rimliga utsikter att lyckas.  
 
Arbetsordningskommittén noterade att de israeliska fackliga organisationerna erbjöd sig att 
dra tillbaka sin resolution om de två andra fackliga organisationerna drog tillbaka sina, mot 
att kongressen åtar sig att arrangera ett besök till Palestina och Israel under det kommande 
året för att utvärdera nuvarande PSI-policy (en policy som de israeliska fackliga organisation-
erna inte stöder). Arbetsordningskommittén noterade att de amerikanska fackliga organisat-
ionerna stöder det israeliska förslaget.  
 
Arbetsordningskommittén beslutade att om Arabländerna och AFT drog tillbaka sina resolut-
ioner till den 5 augusti, skulle arbetsordningskommittén anse alla tre resolutionerna vara till-
bakadragna. Mot bakgrund av detta kommer arbetsordningskommittén, under styrelsemötet 
omedelbart före kongressen, att rekommendera styrelsen att anta ett uttalande - som kon-
gressen måste godkänna – enligt vilket ett besök ska genomföras i Palestina och Israel under 
det första året av kongressens nästa mandatperiod, under de villkor som styrelsen fastställer 
inom ramen för beslutet.  
 
Om Arabländerna inte drar tillbaka sin resolution kommer arbetsordningskommittén att be-
döma alla tre resolutioner som formellt korrekta, i enlighet med styrelsens föregående reso-
lution. I det fallet rekommenderar arbetsordningskommittén styrelsen att resolution 51 
(AFT) får stöd och att styrelsen inte intar någon ställning om resolution 49 (Israel och IBT) 
och resolution 50 (Arabländerna). Arbetsordningskommittén anser att resolutionerna 49 och 
50 inte är förenliga med varandra och måste därför ses som två olika alternativ. Mot den bak-
grunden beslutade arbetsordningskommittén att resolution 50 (Arabländerna) blir huvudre-
solutionen och resolution 49 (Israel och IBT) den alternativa resolutionen.  
 
 

SLUT 
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BILAGA 3) TREDJE FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR KONGRESSEN I 

GENÈVE 2017 

 
Uppdaterad augusti 2017 

 

Session Tid 
 
MÅNDAG 30 OKTOBER – KVÄLL – KONGRESSENS ÖPPNINGSSESSION 
 

1 18.00-19.30 

Öppningsceremoni 
 

Underhållning Violonissimo – fiolensemble med barn (15 min) 
 

Välkomsttal 

Dave Prentis, PSIs ordförande  

Representant för PSIs schweiziska medlemsförbund VPÖD/SSP  

Sharan Burrow, generalsekreterare ITUC  

Genèves borgmästare  
 

Underhållning  

2 19.30-20.00 

Procedurfrågor 
 

Nominering och godkännande av arbetsordningskommitténs sammansättning 

• Godkännande av kongressens arbetsordning 

• Godkännande av arbetsordningskommitténs 3:e rapport och förslaget till 
kongressens behandlingsordning 

Nomineringar och godkännande av kongressens vice ordförande 

Val av fullmaktskommitté 

Nominering och godkännande av rösträknare 

-- 20.00-21.30 Fullmaktskommitténs möte 
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Session Tid 

 

TISDAG 31 OKTOBER – KONGRESSENS FÖRSTA DAG 

 

-- 8.00–9.00 

Arbetsordningskommitténs session och beslut om brådskande 
resolutioner  

(vid behov: sluten session)  

3 9.00–9.20 

Rapport från fullmaktskommitténs möte 

Presentation av fullmaktskommitténs ordförande 

• Godkännande av rapporten 

Röstsedlar delas ut i rummet till delegationscheferna under sessionen 

4 9.20–9.30 Minneshögtid för avlidna kollegor 

5 9.30–10.10 

Generalsekreterarens rapport  

Presentation av PSIs generalsekreterare 

• Aktivitetsrapport 2012–2016, inklusive regionala rapporter, bransch-, projekt- 
och kampanjrapporter 

• Ekonomisk rapport 2012–2016 

• Rapport från internrevisorerna 

6 10.10–10.30 Diskussion om generalsekreterarens rapport 

7 10.30–12.00 Panel 1: Vägskäl: Människan före vinsten 

8 12.00–13.00 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner) 

• Handlingsprogram Avsnitt 1: Inledning (Ändring 2) 

- Relaterad resolution från medlemsförbunden: 4 

• Handlingsprogram Avsnitt 2: Bygga upp styrkan för att skapa den värld vi vill ha 
(Ändringar 3 + 4) 

- Relaterad resolution från medlemsförbunden: 6 (Ändring 33) 

 13.00–14.30 Lunch  

9 14.30-15.30 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner)  

• Handlingsprogram Avsnitt 3.4: Migration och flyktingar 
- Relaterad resolution från medlemsförbunden: 10 (Ändringar 35 + 34) 

• Handlingsprogram Avsnitt 4.8: Klimatförändringar 
- Relaterad resolution från medlemsförbunden: 35 

• Handlingsprogram Avsnitt 7.1: Stärka sektorerna, Inledning 

- Relaterad resolution från medlemsförbunden: 37 (Ändring 38) 

10 15.30-16.30 Panel 2: Vår hälsa är inte till salu – Privatisering och rätten till hälsa 

11 16.30-18.00 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner)  

• Handlingsprogram Avsnitt 7.2: Vård och omsorg (Ändringar 25, 26, 27 + 30) 

- Relaterad resolution från medlemsförbunden: 41 (Ändring 39) 

• Handlingsprogram Avsnitt 6: Bekämpa privatisering 

12 18.00-18.30 Presentation av kandidaterna till posten som generalsekreterare 

-- 18.30-19.30 

Arbetsordningskommitténs session och beslut om brådskande 
resolutioner  

(vid behov: sluten session)  

-- After session Välkomstmottagning med PSI som värd  
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Session Tid 

 

ONSDAG 1 NOVEMBER – KONGRESSENS ANDRA DAG 

 

13 8.00-9.30 Panel 3: Mer än ett jobb – Framtiden för arbetet i offentlig sektor 

14 9.30-11.15 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner)  

• Handlingsprogram Avsnitt 5: Fackliga rättigheter och arbetstagarrättigheter 
(Ändring 24) 

- Relaterade resolutioner från medlemsförbunden: 13 (Ändring 36), 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 

15 11.15- 12.15 
Panel 4: Himmelrike eller helvete – Hållbar urbanisering och offentlig 
sektor 

16 12.15-12.45 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner)  

• Handlingsprogram Avsnitt 7.3: Lokal och regional styrning/Kommunala sektorn 

- Relaterad resolution från medlemsförbunden: 42 

 12.45-14.15 Lunch  

17 14.15-15.15 Panel 5: För de många – Offentliga tjänster i en rättvis ekonomi 

18 15.15-16.30 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner)  

• Handlingsprogram Avsnitt 4: En rättvis global ekonomi (förutom Avsnitt 4.8: 
Klimatförändringar) (Ändringar 15, 16, 18 + 23) 

- Relaterade resolutioner från medlemsförbunden: 30, 31, 32, 33, 36 

19 16.30- 17.30 Panel 6: Offentlig förvaltning – Öppen och orädd eller legosoldat? 

20 17.30-18.00 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner) 

• Handlingsprogram Avsnitt 7.5: Inhemsk administration (Ändring 37) 

-- 18.00-19.00 

Arbetsordningskommitténs session och beslut om brådskande 
resolutioner  

(vid behov: sluten session)  
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Session Tid 

 

TORSDAG 2 NOVEMBER – KONGRESSENS TREDJE DAG 

 

---- 9.00-10.00 
Om det behövs kommer valurnor att installeras och röstningen öppnas för val av 
generalsekreterare/ordförande (resultatet meddelas under dagen). 

21 09.00-10.30 

Allmän session (Stadgar) 

• Resolution Nr. 2 från styrelsen (Ändringar 31 + 32) 
- Resolution från medlemsförbunden: 54 

22 10.30-11.00 Minneshögtid för Hans Engelberts 

23 11.00- 12.00 Panel 7: Makten till folket – Infrastruktur i nedkärningarnas tid 

24 12.00-12.30 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner) 

• Handlingsprogram Avsnitt 7.4: Offentliga tjänster 

- Relaterad resolution från medlemsförbunden: 43 (Ändring 40), 44 

 12.30-14.00 Lunch  

25 14.00-15.15 Panel 8: Ingenting om oss utan oss 

26 15.15-17.00 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner)  

• Handlingsprogram Avsnitt 3: Respekt och värdighet för alla (förutom Avsnitt 3.4: 
Migration och flyktingar) (Ändringar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 + 14) 

- Relaterade resolutioner från medlemsförbunden: 9, 11 

-- 17.00-18.00 

Arbetsordningskommitténs session och beslut om brådskande 
resolutioner  

(vid behov: sluten session)  
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Session Tid 

 

FREDAG 3 NOVEMBER – KONGRESSENS SISTA DAG 

 

 8.30–10.00 
Om det behövs en andra valomgång kommer valurnor att installeras och 
röstningen öppnas för val av generalsekreterare (resultatet meddelas under dagen) 

27 9.00-10.00 Panel 9: Bröd och rosor – Både hjärtan och kroppar kan svälta 

28 10.00-10.30 

Allmän session (handlingsprogram och medlemsförbundens 
resolutioner) 

• Handlingsprogram Avsnitt 7.6: Utbildning, kultur och media 

29 10.30-11.00 Utfästelse om att stoppa våld mot kvinnor 

30 11.00-12.30 

Allmän session (diverse resolutioner) 

- Nationella och regionala frågor 
- Relaterade resolutioner från medlemsförbunden: 45, 46, 47, 48, 50 (Ändring 

42), 52, 53 (Ändring 41) 
- Kvarvarande frågor 

 12.30-14.00 Lunch 

31 14.00–15.00 

Nomineringar och val 

 

Rapport från valförrättaren 

• Styrelsens nominering och kongressens godkännande av kandidaten till 
posten som den tredje personen i förtroenderådet  

• Val av styrelse och nomineringar av medlemmar i kvinnokommittén och 
regionala exekutivkommittén 

• Val av internrevisorer 

• Val av ytterligare ungdomsrepresentanter 

• Övriga ärenden som krävs enligt övergångsordningar för stadgarna  

 

Medlemsförbundens avgifter och budget för perioden 2018–2022 

Presentation av generalsekreteraren, debatt och godkännande  

- Relaterad resolution: 55 

32 15.00-15.30 

De fem kommande åren:  

• Resultat 

• Avslutande kommentarer 

33 15.30-16.00 Avslutningsceremoni - Underhållning 
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BILAGA 4) TREDJE UTKASTET TILL ARBETSORDNING FÖR KONGRES-

SEN I GENÈVE 2017 

 
Uppdaterat augusti 2017 

 

1.  KONGRESSENS SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER 

1.1 Kongressen skall bestå av: 
 

a) ombud med rösträtt som företräder medlemsorganisationer som erlagt med-
lemsavgiften i enlighet med stadgarnas § 6.5 och 6.6. Rätten till representat-
ion och röstetal räknas ut på basis av det genomsnittliga antalet medlemmar 
för vilka medlemsavgift erlagts under de år som föregår kongressen eller se-
dan organisationen blev medlem av PSI; 

b) PSIs ordförande och generalsekreterare; 
c) observatörer från medlemsorganisationer i enlighet med stadgarnas bilaga 4, 

Deltagande i kongressen (b) och (c) samt från icke anslutna organisationer 
som inbjudits av styrelsen; 

d) De två vice ordföranden för Afrika och Arabvärlden, Asien-/Stillahavsområ-
det och Interamerika, samt EPSUs ordförande och generalsekreterare för 
Europa. 

 
1.1.1 Följande personer har möjlighet att delta i kongressen: 
 a) Gäster som på inbjudan av ordföranden äger rätt att tala till kongressen, 

b) Kongressekretariatet samt tolkar och annan för kongressarbetet erforderlig 
personal, 

c) Inbjudna personer som inbjudits enbart för att delta i särskilda sessioner på 
kongressens dagordning. 

 
1.2 PSIs ordförande skall vara kongressens ordförande och skall biträdas av en eller 

flera vice ordförande, som väljs vid kongressens öppnande och vilka fungera som 
kongressordförande på begäran av ordföranden samt under valet av PSI-ordfö-
rande. 

 
1.3 PSIs generalsekreterare skall fungera som kongressekreterare och skall utse sek-

retariatspersonal samt andra för kongressarbetet erforderliga personer. 
 

2.  KONGRESSENS DAGORDNING 

2.1 Styrelsen tillsätter en arbetsordningskommitté, som skall bestå av en ledamot 
från var och en av de officiella språkgrupperna och en från var och en av region-
erna, d.v.s. Europa, Asien och Stillahavsområdet, Afrika/arabländerna och Inte-
ramerika, samt en representant från kvinnokommittén och en representant för 
unga arbetstagare. Generalsekreteraren utser kommitténs sekreterare. Kongres-
sen skall godkänna arbetsordningskommitténs sammansättning. 

 
Kommittén har till uppgift att granska och till kongressen rapportera om giltig-
heten av alla motioner och ändringsförslag som väckts av medlemsorganisation-
erna och styrelsen. Den skall utarbeta sammansatta motioner eller jämka sam-
man resolutioner som berör samma ämne samt att föreslå en dagordning och be-
gränsning av talartiden.  
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2.2. Kongressen skall under den första arbetssessionen ta ställning till arbetsord-

ningskommitténs slutgiltiga rapport och det slutgiltiga förslaget till dagordning.  
 

Inga nya motioner, resolutioner, ändringsförslag eller övriga ärenden får läggas 
till dagordningen eller tas upp till behandling under kongressen, med undantag 
av brådskande resolutioner vilka bör begränsa sig till frågeställningar där ny ut-
veckling ägt rum efter att tidsfristen för inlämnandet av resolutioner i enlighet 
med stadgarnas bilaga 4, Resolutioner, gått ut. Sådana resolutioner skall i första 
hand hänskjutas till arbetsordningskommittén. 

3.  OMRÖSTNING UNDER KONGRESSEN 

3.1  Styrelsen tillsätter en fullmaktskommitté bestående av ombud på kongressen. 
Den skall bestå av en ledamot från varje PSI-region samt av en ordförande. Ge-
neralsekreteraren skall utse kommitténs sekreterare. Kongressen skall ombes ra-
tificera sammansättningen av kommittén.  

 
Kommittén skall granska samtliga delegationers fullmakter och rösträtt, på 
grundval av den genomsnittligt erlagda medlemsavgiften för perioden fr.o.m. 
2013 t.o.m. 2017 (eller fr.o.m. medlemsdatumet för förbund som ingått med-
lemskap sedan förra kongressen) och avlägga rapport härom till kongressen. 
Sista datum för inkomna betalningar är den 31 augusti 2017. Betalningar som 
inkommit efter detta datum kommer INTE att beaktas vid beräkningen av antalet 
ombud och rösträttigheter i enlighet med bilaga 4, Kongressens fullmaktskom-
mitté. 

 
3.2 Kongressen väljer rösträknare bland observatörerna från medlemsorganisation-

erna för att bekräfta antalet stadgeenligt avgivna röster. 
 
3.3 

a) Votering på kongressen sker i regel genom handuppräckning av de röstberät-
tigade ombuden (eller med elektroniska hjälpmedel). Ärendet avgörs genom 
enkel majoritet av de avgivna rösterna (d.v.s. hälften av de avgivna rösterna 
plus en). 

 
b) Stadgeändringar avgörs i enlighet med stadgarnas § 17.1 av två tredjedels ma-

joritet av medlemmarna som betalat sin medlemsavgift och som represente-
ras på kongressen. Medlemmar som representeras på kongressen är de med-
lemmar som kongressens fullmaktskommitté har gett rätt till fullmakt. Sty-
relsen kan dock i enlighet med § 17.2 i PSIs stadgar föreslå en uppsättning 
med stadgeändringar, och kongressordföranden kan göra den till föremål för 
votering med handuppräckning.  

 
 Om medlemsförbund från minst fyra olika länder begär medlemskapsvote-

ring1 om enskilda stadgeändringar i uppsättningen skall kongressordföran-
den lägga fram en motion om medlemskapsvotering inför kongressen för be-
slut med handuppräckning.  

 

                                                        
1 Bilaga 4, Votering (b) i PSIs stadgar:  
Om medlemsförbund från minst fyra olika länder före votering begär medlemskapsvotering skall kon-
gressordföranden lägga fram en motion om medlemskapsvotering inför kongressen för beslut med 
handuppräckning. Om denna motion blir antagen, skall voteringen förrättas omedelbart och röstantal 
fastställas i enlighet med antal medlemmar, för vilka avgift erlagts. 
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 Om denna motion blir antagen, skall medlemskapsvotering om de angivna 
stadgeändringarna förrättas. De övriga ändringarna skall anses vara antagna, 
om kongressordföranden fastställer att de har godkänts med två tredjedels 
majoritet. 

 
c) Om ett ombud, innan votering genomförts (annan än ovan beskriven votering 

som rör styrelsens förslag till stadgeändringar), begär sluten omröstning och 
denna begäran stöds av ett ombud från ett annat land, skall kongressordfö-
randen förelägga denna begäran för kongressen, och den avgörs genom 
handuppräckning. Om denna motion då bifalls, skall sluten omröstning verk-
ställas. 

 
d) Om, innan votering genomförs, ombud från minst fyra olika länder begär en 

medlemskapsvotering, skall kongressordföranden lägga fram denna fråga in-
för kongressen och om motionen blir antagen, skall en sådan votering verk-
ställas omedelbart. Medlemskapsvotering skall avgöras i enlighet med anta-
let betalande medlemmar i varje organisation. 

 
e) Kongressen väljer PSIs ordförande och generalsekreterare i enlighet med 

stadgarnas § 6.9, 9.1 och 10.1. Följande voteringsordning skall följas, så att 
den framgångsrika/e kandidaten tillförsäkras enkel majoritet: 

i. Om mer än en person nominerats skall valförrättaren låta trycka röstsed-
lar med namnen på alla nominerade kandidater. Röstsedlarna delas ut till 
delegationsledarna för alla närvarande medlemsorganisationer och från-
varande medlemsorganisationers befullmäktigade ombud. Rösterna av-
ges på basis av det genomsnittliga betalande medlemskapet sedan föregå-
ende kongress eller efter anslutningen till PSI. 

ii. Varje medlemsorganisation skall tydligt med ett "X" bredvid kandidatens 
namn visa sitt val och därefter lägga röstsedeln i valurnan som tillhanda-
hålls av rösträknarna. 

iii. Rösterna skall räknas av rösträknarna, som meddelar resultatet till val-
förrättaren och ser till att röstsedlarna makuleras vid kongressens slut. 

iv. Röstresultatet meddelas av ordföranden eller, vid val av PSIs ordförande, 
av någon av kongressens vice ordförande. Om ingen kandidat erhållit 
minst hälften av rösterna plus en, skall en andra votering genomföras med 
de två kandidater som erhållit det högsta antalet röster. 

v. Den kandidat som erhållit minst hälften av rösterna plus en eller flera vid 
första eller andra voteringen förklaras vald. 

vi. Hur de enskilda medlemsförbunden röstat förblir en hemlighet och of-
fentliggörs inte. 

vii. Rösträknarna godkänner endast klart markerade avgivna röster på de av 
valförrättaren utgivna officiella röstsedlarna. Rösträknarna skall rappor-
tera antalet ogiltiga röstsedlar. 

 

4.  BEGÄRAN AV ORDET 

4.1. Begäran av ordet inlämnas skriftligen till kongressordföranden (eller den som 
kongressordföranden har utsett), minst en session före den session han/hon av-
ser att tala (det vill säga innan slutet på den session som direkt föregår den sess-
ion han/hon avser att tala) med uppgift om talarens namn, organisation och land, 
samt det ämne eller den dagordningspunkt talaren önskar behandla. 

 
4.2. Ordföranden och generalsekreterare har rätt att ta till orda närhelst de önskar. 
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4.3. Kongressordföranden har rätt att tidsbegränsa inläggen. Om inte kongressordfö-
randen beslutar annat gäller följande tidsgränser: 

 
a) 5 minuter – Introduktion av ett avsnitt i handlingsprogrammet, 
b) 3 minuter – Framläggning av en resolution eller ett ändringsförslag, 
c) 3 minuter – Framläggning av eller svar på en motion om förfarande, 
d) 3 minuter – Rätt till replik, 
e) 2 minuter – Alla övriga talare. 

 
4.3.1 Medlemsförbund som har dragit tillbaka resolutioner till förmån för införlivande 

i handlingsplanen eller en annan resolution, och som har fått möjlighet att tala 
för sina ändringar, får tre minuter. 

 
4.3.2 Förlängning av talartider, där så är möjligt, kommer normalt inte att beaktas av 

kongressordföranden. 
 
4.4. Kongressens officiella språk är: arabiska, engelska, finländska, franska, tyska, ja-

panska, ryska, spanska och svenska, samt annat språk som styrelsen fattar beslut 
om. Ombud som inte kan uttrycka sig på ett av de officiella språken har möjlighet 
att tala på sitt modersmål under förutsättning att tolkning anordnas antingen av 
ombudet självt eller av sekretariatet. 

 
4.5. Ärenden som rör ajournering av debatt eller session, tillfälligt upphävande av ar-

betsordning, motion om votering, besvär mot beslut som fattats av kongressord-
föranden samt motioner rörande dag- eller arbetsordning (andra än de som avses 
på annan plats i stadgan eller arbetsordningen, exempelvis i stadgans bilaga 4 
Votering eller arbetsordning 3.3(b) ovan) kan väckas muntligt av ett ombud, men 
måste stödjas av minst fyra andra ombud som reser sig från sina platser. Sådana 
ärenden äger företräde framför alla andra ärenden. Kongressordföranden kan 
tillåta motionären att tala till kongressen och ett annat ombud att tala mot mot-
ionen. Därefter underställs motionen omröstning. 

 
4.6. När kongressordföranden ämnar sätta streck i debatten skall hon/han meddela kon-

gressen vilka ombud som anmält sig till talarlistan. Kongressordföranden har rätt 
att när som helst föreslå att diskussionen avslutas eller att talartiden för resterande 
talare förkortas. Vid slutet av en debatt har den som väckt motionen eller är föredra-
gande i ett ärende rätt till en slutreplik, om det inte finns några talare i opposition, i 
vilket fall ingen rätt till svar kommer att ges. 

 
Ändringar som är acceptabla för motionären ska diskuteras som en del av reso-
lutionen. I sådana fall, om inte en talare motsätter sig, kommer ändringen att 
anses vara införd i resolutionen och inte röstas separat till resolutionen. I sådana 
fall har motionären av ändringen rätt att tala för ändringsförslaget omedelbart 
efter resolutionsförslagets motionär. 

 
4.7. Kongressen leds av kongressordföranden i enlighet med stadgarna och denna ar-

betsordning. Hennes/hans utslag är slutgiltigt, såvida inte besvär anförs till kon-
gressen och stöds av en två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. 

 

5. RESOLUTIONER 

5.1. Resolutionsförslag hanteras på följande sätt: 
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a) Före kongressen skall arbetsordningskommittén ha beslutat om alla resolut-
ionsförslags och ändringsyrkandens giltighet. De skall ha skickats till alla 
medlemsförbund två månader före kongressen. 
 

b)  Arbetsordningskommittén skall under sitt sista möte före kongressen (29 ok-
tober) förbereda en remiss av resolutionerna och ändringsförslagen till sty-
relsen, med rekommendationer om hur kongressen bör besluta om var och 
en av dem: vanligtvis ”godkänna”, ”förkasta”, eller ”hänskjuta till den tillträ-
dande styrelsen för fortsatt diskussion”.  

 
c) Styrelsen skall under sitt sista möte före kongressen (den 30 oktober), ha ta-

git del av en lista över alla resolutioner och ändringsyrkanden som godtagits 
för behandling i kongressens dagordning och arbetsordningskommitténs re-
spektive rekommendationer. Styrelsen skall ställa sig bakom eller ändra 
dessa rekommendationer. Alla ombud skall informeras om relevanta uttalan-
den eller ändringar i enskilda resolutionsförslag eller ändringsyrkanden, om 
möjligt vid registreringen, eller vid början av kongressen. 

 
d)  Alla motioner, resolutioner och ändringsyrkanden som arbetsordningskom-

mittén anser vara korrekta skall anses ha lämnats in och godkänts korrekt 
och därför behövs ingen formell inlämning eller godkännande av ett ombud.  

 
e) Arbetsordningskommitténs ordförande skall på förmiddagen den första kon-

gressdagen, omedelbart efter valet av kommitténs ledamöter, meddela kon-
gressen tid och plats för kommitténs hearingar, som genomförs med tolkning. 

 
f) Ledare för delegationer från medlemsförbund som inlämnat resolutionsför-

slag eller ändringsyrkanden och som önskar bestrida en styrelserekommen-
dation kommer att kunna framföra sin inställning till arbetsordningskom-
mittén under dessa hearingar, om de har stöd från minst ett medlemsförbund. 

 
g)  Vid slutet av hearingarna kommer arbetsordningskommittén att utarbeta sin 

rapport till kongressen och för varje resolution och ändringsförslag presen-
tera sin rekommendation för hur inlagor från delegationsledare bör besvaras.  

 Under kongressen kan arbetsordningskommittén få i uppdrag av ordföran-
den att sammankalla extra sessioner. 

 
h)  Arbetsordningskommitténs rapport kommer att utgöra ett paket av rekom-

mendationer, och kongressordföranden kan be kongressen att rösta om hela 
paketet genom handuppräckning. Om medlemsförbund från minst fyra olika 
länder begär en separat omröstning om någon av arbetsordningskommitténs 
enskilda rekommendationer skall kongressen rösta om denna begäran ge-
nom handuppräckning. Om kongressen stöder begäran skall en separat om-
röstning genomföras om den enskilda rekommendationen. Det övriga pake-
tet skall dock, om kongressordföranden deklarerar att det har stötts av en 
majoritet, anses vara godkänt. 

 
 Om både personen som har lagt fram ett ändringsförslag till ett resolutions-

förslag, och personen som har lagt fram resolutionsförslaget som är föremål 
för ändringsförslaget, kommer överens om att ändringsförslaget skall inför-
livas i resolutionsförslaget, kan arbetsordningskommittén lämna rekommen-
dationen till kongressen som en del av paketet av rekommendationer. 
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6. MOTSTRIDIGA RESOLUTIONER 

6.1 Om arbetsordningskommittén anser att två eller fler resolutionsförslag inte är 
förenliga med varandra skall arbetsordningskommittén besluta att ett av resolut-
ionsförslagen skall vara den ”faktiska” resolutionen. Alla övriga resolutioner som 
anses oförenliga med den faktiska resolutionen kallas ”alternativa resolutioner” 
och skall debatteras. 

 
6.2 Den faktiska resolutionen skall debatteras först. Om en faktisk resolution antas 

anses alla alternativa resolutioner automatiskt vara ogiltiga. 
 
6.3 Om den faktiska resolutionen avslås skall de alternativa resolutionerna debatte-

ras i den ordning som arbetsordningskommittén beslutar. Om en alternativ reso-
lution antas anses alla efterföljande alternativa resolutioner automatiskt vara 
ogiltiga. 

 
6.4 Motstridiga ändringsförslag skall behandlas på samma sätt som motstridiga re-

solutioner i enlighet med § 6.1, 6.2 och 6.3 ovan. 
 
6.5 Den person som har lagt fram en alternativ resolution eller ett alternativt änd-

ringsförslag har rätt att tala en gång om den faktiska resolutionen/ändringen el-
ler eventuella andra alternativa resolutioner/ändringar under den föregående de-
batten innan personens alternativa resolution eller ändringsförslag behandlas. 
Denna rätt ligger utöver personens rättigheter kopplade till debatten om den al-
ternativa resolutionen eller ändringsförslaget.  

 

7.  UPPEHÅLL I ARBETSORDNINGEN 

7.1  Genom att tillfälligt upphäva arbetsordningen kan workshopar anordnas i plenum för att 
möjliggöra en informell diskussion mellan deltagarna om hur handlingsprogrammet 
skall sättas i verket och hur dess genomförande kan förbättras i PSIs regioner. 

 
7.2 På arbetsordningskommitténs eller kongressordförandens begäran kan workshopar 

också anordnas om andra frågor än handlingsprogrammet för att möjliggöra en växel-
verkan mellan ombuden och andra deltagare på kongressen. 

 
7.3 Workshopar skall vara öppna för alla kongressdeltagare, observatörer och gäster, PSI-

anställda och andra som kongressen har godkänt. Alla deltagare skall ha samma rättig-
heter och möjligheter under workshoparna, utan någon hierarki av deltagare.  

 
7.4 Kongressens regler, som beskrivs i denna arbetsordning, skall inte gälla under kongres-

sens workshopar. Vid varje workshop skall man respektera principerna om lika rätt att 
delta och verka för samförstånd. 

7.5 Deltagarna i workshopar kan inte fatta bindande beslut eller göra ändringar i handlings-
programmet, men de kan föreslå prioriteringar och ge vägledning om dess genomförande. 

 
7.6 Förslag från workshopar om genomförande av och prioriteringar i handlingsprogrammet 

rapporteras till arbetsordningskommittén för överlämning till kongressen till kommande 
styrelse för vidare diskussion och åtgärd. 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationell facklig organisation för offentliga tjänster 

(PSI) är en global facklig federation som representerar 20 mil-

joner kvinnor och män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI 

kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt 

till offentliga tjänster av god kvalitet. PSI samarbetar med FNs 

institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser. 
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