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Antogs den 5 december 2016 av SSDC LRG 

 

Kommunala och regionala förvaltningar har en viktig dubbel roll i Europa, dels som utförare och 

leverantörer av ett urval tjänster till medborgare och företag, och dels som arbetsgivare. 

Kommunala och regionala förvaltningar är nyckeln till ett socialt, geografiskt balanserat Europa, 

men de står inför enorma utmaningar.  

 

Social dialog, inklusive treparts social dialog och avtalsförhandlingar, är det lämpligaste sättet att 

hantera utmaningar som möter kommunala och regionala förvaltningar, samt att bevara och 

förbättra kvaliteten på tjänster och arbetstillfällen.  

 

Åtstramningspolitik har i många länder haft en kraftigare inverkan på kommunala och regionala 

förvaltningar än på den offentliga sektorn som helhet. Reducerade budgetar har lett till en 

nedskärning av arbetstillfällen såväl som till ökade arbetsbördor. Samtidigt har vi demografiska 

utmaningar, vilket kräver nya sätt att utföra tjänster. 

 

En omstrukturering av kommunala och regionala förvaltningar, nya sätt att utföra tjänster och 

organisatoriska förändringar har konsekvenser för kvalitet på och/eller tillgång till tjänster som 

medborgare och företag förlitar sig på, och för personalens arbetstrygghet, hälsa och välmående 

på arbetet. Man har underskattat hur de här frågorna påverkar arbetstagares hälsa. 

 

Därför är det väsentligt att vi förutser hur nya metoder att utföra tjänster, bl.a. digitalisering, ändrar 

förhållandet mellan offentliga myndigheter, medborgare och företag, och hur det påverkar arbetets 

innehåll och offentliganställdas roll, såväl som deras arbetsvillkor. 

 

När arbetstagare och fackliga organisationer engagerar sig i att utforma tjänster och organisera 

sina arbetsplatser och arbetsförfaranden har det en positiv inverkan på hälsa och välmående på 

arbetet. Bättre arbetsvillkor kan dessutom bidra till att öka tjänsternas kvalitet. 

  

Kommunala och regionala förvaltningar står inför demografiska utmaningar på grund av en allt 

äldre personal. Arbetsmarknadens parter har en betydande roll när det gäller att hitta lösningar, 



bl.a. en åldersanpassad arbetsmarknadspolitik och kollektivavtal och migration. Migranter kan 

erbjuda Europa stor möjligheter om vi lyckas inkludera dem i arbetsmarknaden och samhället, och 

det är viktigt att komma till rätta med brist på arbetskraft och utmaningarna med de demografiska 

förändringarna. 

 

Det är på det lokala planet som integrering verkligen sker, och kommunala och regionala 

förvaltningar spelar en central roll för framgångsrik integrering. Integrering på arbetsmarknaden är 

av central betydelse när det gäller att integreras i samhället. Kommunala och regionala 

förvaltningar är inte bara tjänsteutförare utan också betydande arbetsgivare.  

 

För att undvika att migration blir en risk för social samhörighet har kommunala och regionala 

förvaltningar ett starkt intresse av reglerade, goda arbetsvillkor, säkert, deklarerat arbete, att 

bekämpa osäkert och odeklarerat arbete och svältlöner.  

 

Nya former av offentliga tjänster, t.ex. i samband med digitalisering av tjänster, kräver ny 

kompetens och nya färdigheter. Det är väsentligt att vi ständigt utvecklar ny kompetens för nya 

roller och arbetsuppgifter för att anpassa oss till förändringar och bevara och utveckla kvaliteten på 

tjänster. Ett gemensamt mål ska vara att fler tar vara på tillfällen till utbildning och livslångt lärande, 

både internutbildning och utbildning av alla arbetstagare och ledare.  

 

Som arbetsmarknadens parter på europeisk nivå ska CEMR och EPSU därför vidta åtgärder 

och bygga upp en social dialogram för välmående i kommunala och regionala förvaltningar  

Med denna ram uppmanar vi nationella arbetsmarknadsparter, arbetsplatsparter, offentliga 

myndigheter och andra berörda intressenter att samverka för att bevara och utveckla offentliga 

tjänster av god kvalitet och uppnå konkreta resultat och framsteg till förmån för arbetstagares 

välmående.  Det krävs en strategi på flera spår med lämpliga resurser och åtgärder för att 

garantera resultat.  

 

CEMR och EPSU kommer att 

 

 Stärka den europeiska sociala dialogen i branschen kommunala och regionala 

förvaltningar, i enlighet med de allmänt erkända principerna för kommunalt och regionalt 

självstyre, genom att främja kommunala och regionala offentliga tjänster av god kvalitet, 

som grundas på värderingar om socialt och miljöansvar    



 Utbyta information om arbetsmarknadsfrågor och främja intressen och god praxis inom 

kommunala och regionala förvaltningar  

 Understryka vikten av att investera i offentliga tjänster av god kvalitet och stimulera en 

bärkraftig, inklusive tillväxt och skapa jobb i Europa  

 Främja anständigt arbete, som uppnås av att genomdriva fyra strategiska mål: skapa 

sysselsättning, garantera rättigheter på arbetet, bygga ut socialt skydd och främja social 

dialog med jämställdhet som övergripande målsättning  

 Tillstå att ny teknik och nya sätt att arbeta och utföra tjänster har uppstått tack vare 

digitalisering i syfte att motsvara behov som medborgare, också från tredje länder, och 

företag har   

 Bedöma hur kommunala och regionala förvaltningar hanterar nya, alternativa arbetssätt, 

dvs. tillfälligt arbete, visstidsanställning, falskt egenföretagande och fundera på hur detta 

påverkar kvaliteten på arbetstillfällen, balans mellan arbete och fritid och offentliga tjänster   

 Data och utvärderingar ska sorteras enligt kön, ålder, osv.  

 Bedöma personalens demografiska profil, inklusive arbetstagare i tjänster som lagts ut på 

entreprenad, för att identifiera framtida konsekvenser av ändrad sammansättning av olika 

åldersgrupper   

 Främja CEMR-EPSU:s gemensamma riktlinjer om migration och att stärka 

antidiskriminering i kommunala och regionala förvaltningar, som antogs på den branschvisa 

sociala dialogens plenum den 5 december 2016 

 Främja och sprida goda metoder för att identifiera utmaningar beträffande välmående på 

arbetet, utforma lösningar samt att utvärdera resultatet  

 Främja och sprida god metoder om balansen mellan arbete och fritid och 

jämställdhetsåtgärder   

 

CEMR och EPSU uppmanar nationella arbetsmarknadsparter att  

 

 Stärka den sociala dialogen nationellt, regionalt, kommunalt och på arbetsplatsnivå, 

inklusive information och samråd med arbetstagare  

 Utföra hälsokonsekvensbedömningar innan organisatoriska ändringar och ändrade tjänster 

genomdrivs  

 Erkänna olika könsbaserade behov vad gäller arbetsmiljö och utarbeta strategier med 

utgång från erkända skillnader  

 Erkänna vikten av att utveckla goda sociala relationer på arbetet och stödja dem  



 Inrätta ett informations- och samrådsförfarande med relevanta intressenter bl.a. 

arbetstagare och medborgare, t.ex. när nya sätt att utföra tjänster införs  

 Arrangera lämplig utbildning för arbetstagare och ledare när nya former av tjänsteutförande 

introduceras, särskilt när det leder till ändrade roller och/eller ändrat arbetsinnehåll, samt 

när organisatoriska ändringar genomförs  

 Utvärdera personalens demografiska profil, inklusive tjänster som lagts ut på entreprenad, 

för att identifiera framtida konsekvenser av ändrad sammansättning av olika åldersgrupper 

 

 


