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I över 15 år har arbetslivets kvalitet debatterats på europeisk nivå. På konferensen utforskas 
frågan ingående och hur den är förknippad med offentliga tjänster och offentliganställda.  
 
Bland stora teman som passar in under den breda rubriken ingår löner, arbetsmiljö, 
arbetsorganisation, balans mellan arbete och fritid, jämställdhet, kompetens, livslångt 
lärande samt karriärutveckling, anställningstrygghet, social dialog och medbestämmande.  
 
Offentliga sektorn har i många länder ansetts vara mönsterarbetsgivare vad gäller 
ovanstående, men det har undergrävts av åtstramningar. Deltagarna får tillfälle att debattera 
dagsläget och vad som kan göras för att ta itu med dessa frågor, och förbättra arbetslivets 
kvalitet i offentliga tjänster.  
 
Talare  
Ett antal talare på konferensen har redan bekräftats, inklusive följande: 
 

 Esther Lynch, EFS konfederala sekreterare, som ska redogöra för EFS 
löneökningskampanj   

 Agnès Parent-Thirion, Senior programledare och sakkunnig om arbetsvillkor på EU 
organet Eurofound 

 Ben Egan, sysselsättningsrådgivare på EFS  
 Agnieszka Piasna, senior forskare på ETUI, som ska debattera frågor om hur 

sysselsättning av god kvalitet definieras 
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 Anton Leppik, exekutiv sekreterare på IFS all-europeiska regionala råd, som ska 

granska reformer av arbetsrätt i Central- och Östeuropa  
 Torsten Müller, senior forskare på ETUI, som ska utreda lönefrågor.  

 
Övriga talare, bl.a. från EPSU:s medlemsförbund, kommer snart att bekräftas. 
 
Teman 
En preliminär dagordning bifogas, med inslag av följande breda teman: 
 
Läget i den offentliga sektorn: Avtalsförhandlingar och social dialog i offentliga sektorn 
påverkas fortfarande av åtstramningar. Deltagarna får tillfälle att diskutera den senaste 
utvecklingen och i vilken grad offentliganställdas förbund lyckats återinföra 
avtalsförhandlingar och vinna tillbaka en del av det som gått förlorat under de senaste åtta 
åren. 
 
Försvagad arbetsrätt: I Central- och Östeuropa är det arbetsrätt snarare än kollektivavtal 
som för många arbetstagare utgör grunden för många av de villkor som gäller på 
arbetsplatsen. Under senare år har det funnits en tydlig tendens att revidera 
arbetslagstiftning, och ta bort eller försämra betydande delar av anställningstryggheten.  
 
Löner: Rättvisa löner är ett viktigt inslag i sysselsättning av god kvalitet. Under denna del av 
konferensen studeras särskilt branscher och yrken i offentliga sektorn där problemet är låga 
löner och undervärderat arbete. Det gäller särskilt yrken som domineras av kvinnor i sociala 
tjänster, som barnomsorg, och är av betydelse för medlemsförbundens fortsatta försök att 
minska löneklyftor mellan könen. 
 
Arbetstid och balans mellan arbete och fritid: Viktiga inslag i sysselsättning av god 
kvalitet, men där trycket ökat från arbetsgivare för längre arbetstider och mer flexibilitet. 
Debatten äger också rum i samband med EU-kommissionens granskning av 
arbetstidsdirektivet, som kanske kommer att föreslå en försämring av nuvarande 
bestämmelser om jourtid, som är mycket viktiga vad gäller arbetsmiljö och balans mellan 
arbetsliv och fritid. 
 
Arbetsorganisation, arbetsbörda och bemanningsnivå: I och med trycket att göra mer 
med mindre har många offentliga tjänster råkat ut för betydande nedskärningar vad gäller 
arbetstillfällen och stopp för nyanställningar. Det kan innebära verkliga utmaningar både för 
arbetstagarnas arbetsmiljö och för användarna.  
 
Digitalisering: Ibland ses utbredningen av digitalisering i offentliga tjänster som ett hot mot 
sysselsättning och arbetets innehåll, men också som möjlighet att gå över till kortare 
arbetstider och bättre arbetsorganisation. Det blir ett viktigt inslag i överläggningarna kring 
dessa ämnen. 
 
Anställningstrygghet: I många länder har den offentliga sektorn ansetts vara en bransch 
med hög anställningstrygghet. Det kan fortfarande vara fallet där det finns en särskild status 
som statstjänsteman, men ofta har tryggheten eroderats eller också utförs många tjänster 
antingen direkt eller indirekt av anställda med otryggare avtal. Under denna del av 
konferensen studeras hur offentliganställdas förbund besvarat denna tendens. 
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Kompetens, utbildning och karrriärutveckling 
Åtstramningar har ofta inneburit färre utbildningsmöjligheter och ett stopp för rekrytering och 
befordran, och därmed karriärutveckling. Dessa är återigen inslag som hör samman med 
sysselsättning av god kvalitet i offentlig tjänst och med att behålla en kompetent, väl 
kvalificerad personalstyrka som erbjuder offentliga tjänster av god kvalitet.  
 
Fokus på kriminalvård och på barnomsorg  
Den här konferensen blir det första evenemanget i ett projekt på två år, som ska granska 
frågan om sysselsättning av god kvalitet och offentliga tjänster av god kvalitet. Fler 
upplysningar om projektet ges på konferensen. Projektet omfattar en särskild inriktning på 
kriminalvård och på barnomsorg. Längre fram på året arrangeras workshopar om dessa 
branscher (10 maj för kriminalvård och 6 december för barnomsorg). Den andra stora 
konferensen äger rum den 6-7 juni 2018.  
 
Vi vill särskilt uppmuntra medlemsförbund som företräder anställda inom kriminalvård 
och inom barnomsorg att delta i denna första konferens. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Tack vare medel från EU-kommissionen kan vi erbjuda ekonomiskt bistånd till 
medlemsförbund från EU:s medlemsstater och kandidatländer i Central- och Östeuropa. 
EPSU erbjuder också ekonomiskt stöd för minst en deltagare var från länderna i Östeuropa 
utanför EU. Se dokumentet med praktisk information. 
 
Språk 
Aktiv tolkning till kroatiska, tjeckiska, engelska, franska, tyska, ryska, spanska och svenska. 
Vi har bett om passiv italienska, portugisiska och norska, så att deltagare får möjlighet att 
tala, men inte lyssna till dessa språk. Det har dock ännu inte bekräftats. 
 
Vi hoppas att din organisation kommer att medverka och ser fram emot att träffas på 
konferensen.  
 
Med vänlig hälsning  

 
Jan Willem Goudriaan 
Generalsekreterare 
 
 
Lista över bifogade handlingar finns på http://www.epsu.org/event/epsu-conference-
quality-employment-and-quality-public-services (endast för medlemmar - logga in på EPSU:s 
webbsida) 

 

 Inbjudan  

 Förslag till dagordning  

 Anmälningsblankett och praktisk information  

 Karta över området kring ITUH – Lista över hotell i Bryssel 
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