
 

 

 
 
 

  
  

 
 
 

 

   

 

 

 

EKONOMISK 

RAPPORT 2012-2016 
 

För överlämnande till kongressen 2017 
 

AUGUSTI 2017 
 
 

 
 

PSI:s 30:e världskongressen 
30 oktober – 3 november 2017 

Genève, Schweiz 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Slutligen kan inte fackföreningarna bli starkare 
genom att bli mindre.  

För att PSI ska bli mer kraftfullt krävs en satsning för 
att få hela PSI-familjen att växa.” 

 
 

- Inledning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationell Facklig Organisation för 

Offentliga Tjänster 

2017 

 
Dokumentet slutfört 28/08/2017



Ekonomisk rapport 2012-2016 
________________________________________________________________________ 

 

Sida 3 av 12 

 

 
 

Inledning: Ekonomisk rapport 2012–2016 
 
Den globala finanskrisen har drabbat den offentliga sektorn hårt. Neddragningar inom 
offentliga tjänster, kränkningar av fackliga rättigheter och outsourcing har satt press på de 
fackliga medlemmarna inom offentlig sektor, precis vid en tidpunkt när fackföreningarna 
slåss mot förödande åtstramningar, privatiseringar och nya globala hot. 

Efter kongressen 2012 stod PSI inför såväl betydande underskott som uppmaningar om att 
utöka verksamheten. PSI:s styrelse hanterade situationen genom att anta en ekonomisk 
handlingsplan för 2013–2017 för att säkerställa PSI:s ekonomiska stabilitet. 

Efter ett inledande underskott 2013 har planen säkerställt att räkenskaperna har varit i 
balans, eller visat ett överskott, sedan 2014. Styrelsen beslutade att höja medlemsavgifterna 
med 6 eurocent, fördelat över 2014 och 2015, men utan ytterligare avgiftshöjningar under 
2016 och 2017. 

Stora insatser har gjorts för att se till att budgeten för det strategiska arbetet, som varit 
nödvändigt för att genomföra handlingsprogrammet för 2013–2017, inte skulle minskas. 
Samtidigt har projektbudgeten legat stabilt för att sedan öka kraftigt så att vi har kunnat utöka 
vårt arbete med de politiskt prioriterade frågorna. 

Den ekonomiska handlingsplanen har tvingat fram omorganisation av huvudkontoret samt i 
regionerna och underregionerna, med kostnadsbesparingar för att hitta bättre sätt att arbeta 
och skapa förutsättningar för ett långsiktigt sätt att organisera medlemmarna inom PSI och 
få antalet medlemmar att öka. Handlingsplanen har också medfört rationaliseringar av 
konstitutionella möten, bland annat har regionala konferenser kombinerats med regionala 
styrelsemöten och möten med underregionala rådgivande kommittéer. Kongressen i Durban 
2012 genererade ett betydande underskott och därför flyttades 2017 års kongress från 
Singapore till Genève, med samtycke från medlemsförbunden i Asien-Stillahavsområdet, 
vilket medförde betydande besparingar tack vara att möteskostnaderna och de operativa 
kostnaderna blev lägre. 

Det har inte varit lätt att genomföra de här åtgärderna, och de har endast kunnat genomföras 
tack vare aktivt stöd och medverkan från PSI:s styrelse och medlemsförbunden. Även 
medarbetarna har spelat en viktig roll genom att acceptera frysta löner på huvudkontoret och 
i merparten av regionerna under två år, följt av endast små höjningar. 

Vi har lagt till ytterligare steg, om vardera 5 procent, till indexsystemet för medlemsavgifter. 
Detta ger ökad flexibilitet och möjliggör mer frekventa justeringar, för att på så sätt göra 
bidragen från medlemsförbunden mer representativa för förbundens ekonomiska kapacitet. 

Även om räkenskaperna idag är i balans och intäkterna har stabiliserats under de senaste tre 
åren, har våra ekonomiska resurser och personalresurser tänjts ut maximalt. Under rådande 
förhållanden kommer det inte gå att utöka verksamheten utan att öka antalet medarbetare 
och samtidigt höja medlemsavgifterna och/eller medlemsavgifterna och/eller få in fler 
medlemsförbund. 

Slutligen kan inte fackföreningarna bli starkare genom att bli mindre. Vår förmåga att 
fortsätta skapa verkliga förändringar är beroende av vår förmåga att växa. Även om vi har fått 
några nya medlemsförbund under de senaste åren, har inte vår tillväxt varit lika stor som vår 
utökade verksamhet och profil. För att PSI ska bli mer kraftfullt krävs en satsning för att få 
hela PSI-familjen att växa. 
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Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster 

Konsoliderad Resultaträkning @ 31/12/2016 

 

  
Summa 

2012 
Summa 

2013 
Summa 

2014 
Summa 

2015 
Summa 

2016 
Total 

2012-2016 

  INTÄKTER              

        

100 Medlemsavgifter €7,602,029 €7,126,498 €7,789,224 €7,790,200 €7,712,839 €38,020,789 

120 Extraordinär inkomstkälla €265,428 €25,873 €23,298 €355,744 €132,598 €802,941 

130 Räntor och avkastning €159,612 €85,779 €100,095 €59,167 €71,951 €476,604 

140 Ersättningar €57,042 €73,290 €94,260 €73,885 €30,708 €329,184 

160 Extraordinära intäkter €186,887 €177,042 €79,940 €58,720 €68,124 €570,712 

170 Bidrag till fonder €159,578 €287,225 €229,543 €172,260 €185,328 €1,033,935 

180 
Sponsorers bidrag till 
projektadministration 

€460,009 €436,737 €482,017 €489,722 €449,046 €2,317,530 

 Summa intäkter före projekten €8,890,584 €8,212,443 €8,798,377 €8,999,698 €8,650,594 €43,551,695 

190 Intäkter från sponsorer €1,435,011 €1,161,988 €1,243,023 €1,817,096 €2,150,599 €7,807,716 

191 Intäkter från lokala sponsorer €0 €25,206 €0 €0 €0 €25,206 

 Summa intäkter €10,325,595 €9,399,637 €10,041,399 €10,816,793 €10,801,192 €51,384,617 

        

  KOSTNADER              

        

 Strategisk verksamhet       

 Prioriterade områden       

205 Kampen mot privatisering €0 €61,453 €86,354 €63,372 €79,790 €290,970 

206 Påverka global policy €0 €18,356 €52,568 €112,630 €52,276 €235,830 

207 Organisering och tillväxt €0 €20,332 €13,930 €17,161 €25,560 €76,983 

210 Fackliga rättigheter €42,698 €65,199 €62,405 €57,840 €32,227 €260,369 

211 Jämställdhet, rättvisa & div. €53,960 €31,997 €41,368 €40,172 €79,494 €246,992 

 Summa prioriterade områden €96,659 €197,336 €256,625 €291,176 €269,347 €1,111,144 

 Sektorsvis verksamhet       

200 Nationell administration €29,284 €11,552 €20,852 €6,622 €12,480 €80,790 

201 Lokal och regional regering €90,966 €28,573 €7,356 €7,486 €49,602 €183,982 

202 Hälsa och sociala tjänster €121,256 €43,536 €43,699 €12,031 €80,621 €301,142 

203 Nyttigheter €92,740 €41,556 €35,538 €37,291 €36,268 €243,393 

204 Rekrytering & underhåll €383 €0 €0 €0 €0 €383 

208 
Utbildningsstöd och 
kulturarbetare 

€0 €0 €8,545 €18,465 €12,171 €39,182 

209 
Första hjälpenarbetare och 
EDWG 

€0 €1,489 €0 €0 €0 €1,489 

 Summa sektorsverksamheter €334,629 €126,705 €115,991 €81,895 €191,141 €850,361 

 Allmän verksamhet       

212 Migration €45,619 €19,345 €10,164 €5,357 €26,689 €107,175 

213 Kapacitetsutveckling €0 €24,290 €5,878 €3,768 €9,346 €43,281 

216 Pensioner €0 €1,190 €1,009 €955 €225 €3,379 

219 Facklig utveckling. UD €35,971 €34,495 €38,429 €43,885 €35,178 €187,958 

220 Global styrning €9,339 €0 €0 €0 €0 €9,339 

230 Forskning €83,556 €80,256 €76,630 €85,725 €76,606 €402,773 

 Summa allmän verksamhet €174,486 €159,577 €132,110 €139,690 €148,043 €753,905 

240 Särskild verksamhet €116,896 €25,936 €6,884 €24,843 €121 €174,681 

250 (Del-)regional verksamhet €212,698 €157,786 €213,972 €168,036 €78,972 €831,465 

 Summa strategisk verksamhet €935,368 €667,341 €725,582 €705,640 €687,625 €3,721,556 

        

 Stadgeenliga organ       

300 Kongressen €1,695,453 €11,528 €0 €466 €0 €1,707,448 

310 Styrelsen €360,946 €113,249 €95,328 €94,463 €201,962 €865,948 

311 Världskvinnokommittén €98,549 €49,618 €37,285 €44,223 €70,937 €300,613 

312 Arbetsutskottet €29,967 €63,869 €60,381 €52,075 €10,846 €217,138 

314 Förtroenderådet €2,064 €375 €317 €346 €206 €3,307 

325 Regionala konferenser €0 €0 €13,376 €331,453 €186,017 €530,846 

326 Regionala styrkommittéer €143,839 €95,337 €100,278 €81,824 €67,006 €488,283 
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Summa 

2012 
Summa 

2013 
Summa 

2014 
Summa 

2015 
Summa 

2016 
Total 

2012-2016 

327 Regionala kvinnokommittéer €15,164 €22,045 €7,661 €17,525 €21,643 €84,038 

328 SUBRAC €311,987 €287,657 €245,648 €111,722 €130,029 €1,087,043 

 Summa stadgeenliga organ €2,657,968 €643,678 €560,273 €734,097 €688,646 €5,284,662 

        

 Möten och evenemang       

330 GUF-rådet €1,500 €24 €736 €0 €0 €2,260 

340 EPSU-möten €5,941 €3,037 €6,104 €3,111 €1,447 €19,639 

341 Stadgearbetsgruppen (CWG) €0 €0 €0 €1,916 €13,350 €15,267 

350 
Ledningens 
representation/samordning 

€59,508 €51,562 €48,652 €88,575 €56,433 €304,731 

351 
Huvudkontorets 
kontroll/samordning 

€9,869 €11,984 €5,108 €456 €3,644 €31,061 

352 Huvudkontorets samordning €1,579 €0 €0 €210 €0 €1,789 

 
Summa möten och 
evenemang 

€78,398 €66,607 €60,600 €94,268 €74,874 €374,747 

        

355 Representation i (del)regionerna  €156,371 €115,085 €119,902 €142,209 €133,210 €666,778 

360 Samarbetsavtal EPSU-PSI €903,044 €875,000 €855,359 €875,000 €850,000 €4,358,403 

370 Kommunikation €172,751 €124,024 €109,589 €77,123 €111,194 €594,681 

380 Kluncker Wurf-stipendiet €0 €0 €15,000 €12,426 €15,000 €42,426 

390 Bidrag €40,639 €23,285 €23,585 €8,237 €8,227 €103,972 

 Personalkostnader       

400 
Personalkostnader 
huvudkontoret 

€3,280,425 €3,311,415 €3,279,946 €3,365,284 €3,536,218 €16,773,288 

410 
Personalkostnader i 
(del)regionerna 

€1,411,934 €1,340,693 €1,367,970 €1,280,603 €1,357,208 €6,758,408 

 Summa personalkostnader €4,692,359 €4,652,109 €4,647,916 €4,645,886 €4,893,426 €23,531,696 

 Kontorskostnader       

420 Kontorskostnader huvudkontoret €411,585 €341,444 €317,584 €286,397 €326,637 €1,683,647 

430 
Kontorskostnader i 
(del)regionerna  

€415,891 €309,199 €274,869 €282,698 €263,682 €1,546,339 

 Summa kontorskostnader €827,475 €650,644 €592,453 €569,095 €590,319 €3,229,986 

440 
Personal och kontorskostnader 
för projekt 

-€460,009 -€436,737 -€482,017 -€489,722 -€449,046 -€2,317,530 

 
Netto Kontors-
/personalkostnader 

€5,059,825 €4,866,016 €4,758,353 €4,725,259 €5,034,699 €24,444,151 

        

460 Revision €120,007 €108,290 €75,384 €91,395 €79,890 €474,967 

470 Bidrag (kostnader) €118,549 €21,953 €109,834 €97,288 €33,856 €381,480 

480 Extraordinära kostnader €108,427 €325,903 -€11,098 €619,828 €57,040 €1,100,101 

490 Projektbidrag €1,895,020 €1,619,451 €1,725,040 €2,306,818 €2,599,644 €10,145,973 

491 
Sponsrade projektbidrag som 
erhållts lokalt 

€0 €4,479 €0 €0 €0 €4,479 

 
Summa kostnader före 
avskrivningar och 
avsättningar 

€12,246,367 €9,461,113 €9,127,402 €10,489,588 €10,373,906 €51,698,376 

510 Avskrivningar €47,406 €41,258 €33,496 €55,539 €45,734 €223,433 

520 Avsättningar €59,000 €462,000 €424,891 €414,765 €490,518 €1,851,174 

530 
Överföringar till 
solidaritetsfonder 

€80,008 €269,017 €122,377 €74,972 €151,472 €697,846 

        

550 Utnyttjat av avsättningar -€1,543,699 -€418,347 €0 -€240,000 -€166,500 -€2,368,546 

560 Utnyttjat av reserver €0 €0 €0 €0 -€97,940 -€97,940 

570 Avskrivning av fonder -€41,351 -€3,745 -€2,668 €0 €0 -€47,764 

 Summa avskrivningar -€1,585,050 -€422,092 -€2,668 -€240,000 -€264,440 -€2,514,250 

        

 Summa kostnader €10,847,731 €9,811,297 €9,705,499 €10,794,864 €10,797,190 €51,956,580 

        

 Överskott/underskott -€522,136 -€411,660 €335,901 €21,929 €4,003  
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Noter till den konsoliderade resultaträkningen för 2012–20161 

 
INTÄKTER 
 
1. Medlemsavgifter: Historiskt har intäkterna från medlemsavgifter varit lägre under året direkt 

efter en kongress. Detta var fallet 2013 med intäkter på endast 7 126 000 euro jämfört med 
7 602 000 euro 2012. Sett till det totala medlemskapet under kongressperioden kan vi se en 
stadig ökning, vilket kompenserar för de minskade medlemskapen i vissa av PSI:s underregioner. 

 

 
 
På regional nivå har länderna i Afrika och Arabländerna noterat färre medlemmar och minskade 
intäkter. De största medlemsvariationerna noterades i södra Afrika, vilket framför allt berodde på 
att två av de största medlemsförbunden i Sydafrika sa upp sitt medlemskap. I det engelsktalande 
Afrika har antalet medlemmar ökat väsentligt, vilket inte återspeglas i intäkterna. Det beror på den 
instabila ekonomiska och finansiella situationen i stora delar av underregionen. 
 
I Asien och Stillahavsområdet har det minskade antalet medlemmar i Oceanien, och i mindre grad 
Östasien, medfört något minskade nettointäkter. 
 
I Europa har antalet medlemmar minskat något i de flesta underregioner, med undantag för Benelux 
och Frankrike samt Norden. Ökningarna i de här två underregionerna har kompenserat för 
förlusterna i de andra delarna av regionen. 
 
I Interamerika har ökningen av antalet betalande medlemmar i USA med cirka 130 000 medlemmar 
kompenserat för små förluster i vissa av underregionerna. 
 

                                                           
1 Årliga revisionsberättelser för varje räkenskapsår för kongressperioden finns på alla PSI:s officiella språk. 
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Även om den måttliga höjningen av medlemsavgifterna med 3 eurocent 2015 och ytterligare 3 
eurocent 2016 har kompenserat för medlemsförlusten, räcker inte de totala intäkterna för att klara 
medlemsförbundens allt större behov av att kämpa mot privatiseringar och andra åtgärder mot 
neddragningar. 
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KOSTNADER 
 
1. Strategisk verksamhet: 

Trots betydande åtgärder för att minska kostnaderna gjordes mycket för att behålla nivån på det 
belopp som går till strategisk verksamhet och som syftar till att genomföra handlingsprogrammet 
och stödja PSI:s medlemsförbund runt om i världen. 
 
Under perioden 2013–2017 inleddes en omfattande implementeringsplan med fokus på 
prioriterade områden, exempelvis bekämpning av privatiseringar (291 000 euro), påverkan av 
den globala politiken (236 000 euro), organisering och tillväxt (77 000 euro), fackliga rättigheter 
(260 000 euro) samt jämställdhet, lika lön och mångfald (247 000 euro). Under den här 
kongressperioden lades totalt 1 111 000 euro från PSI:s budget på dessa prioriterade områden, 
av totalt 3 721 000 euro som lades på strategisk verksamhet. 

 
2. Sponsrade projekt: 

Ytterligare verksamhet medfinansierades av organisationer som får solidaritetsstöd. Trots den 
minskade finansieringen från flera av dessa lyckades PSI stabilisera och stärka projektfonder för 
verksamhet som äger rum i huvudsak i Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Latinamerika, samt 
vissa globala projekt såsom det globala migrationsprogrammet och projektet för rättvis handel 
och skatt. Totalt 10 146 000 euro gick till sponsrade projekt (2012–2016). 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är 

en global facklig federation som representerar 20 miljoner 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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