EPSU:S KONGRESS 2019
4. BRIEFING

Få grepp om
digitalisering
Inför nästa kongress i juni 2019 tar EPSU fram en rad orienteringar, som fokuserar på några av de viktigaste arbetsområdena under nästa kongressperiod. Innehållet ger en
översikt av EPSU:s verksamhet på senare tid och kommer
att belysa utvecklingar och utmaningar som vi ställs inför
under de närmaste åren.
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Digitalisering har positiva möjligheter att omvandla offentliga
tjänster och offentliganställdas arbetstillfällen. Snabbare, enklare
tillgång till tjänster och ökad medverkan för medborgare kan kombineras med sysselsättning av bättre kvalitet, och att enformigt
arbete ersätts med tillfredsställande uppgifter. Fackföreningar bör
dock medverka i omvandlingsprocessen, inte bara för att säkra att
arbetstagare får en rättvis andel av digitaliseringens fördelar, utan
också för att hantera eventuella negativa sidor. Betydande förändringar av arbetets organisation och ökad arbetsintensitet hör till
faktorer, som kan undergräva arbetstagares välmående.
Offentliganställdas förbund måste hävda sin rätt till information
och samråd, och utnyttja avtalsförhandlingar för att få ut det bästa av den digitala omvandlingen. Vi måste se till att insyn, demokratisk medverkan och personlig integritet garanteras för arbetstagare och för människor. Under nästa kongressperiod kommer
EPSU att bygga på sina senaste initiativ med att påverka EU:s institutioner, arbeta med arbetsgivare i våra branscher, samordna
med övriga europeiska fackliga organisationer och beställa utredningar om hur digitalisering påverkar oss.
Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare
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Få grepp om
digitalisering
Viktigaste initiativ
a Beställa en utredning om hur digitalisering påverkar offentliga tjänster och offentliganställda
a Klart formulera fackets främsta bekymmer om inverkan av digitalisering på arbetstagare och medborgare, genom att uttrycka arbetstagares intressen på EU nivå
a Undersöka sätt att stötta medlemsförbundens förmåga att utforma
den digitala omvandlingen genom kollektivförhandlingar
a Samordna med EFS och andra europeiska fackliga federationer
a Ta itu med inverkan av digitalisering i den europeiska sociala dialogen
Digitalisering, som är ett enkelt sätt att beskriva en rad händelser, som hör samman
med digital teknik, robotisering och artificiell intelligens, har stora konsekvenser för
offentliganställda och användare av offentliga tjänster. Utmaningen är att se till att
fackföreningars, arbetstagares och medborgares rättigheter erkänns. Det handlar
särskilt om att säkerställa att omstruktureringar, som sker på grund av digitalisering,
regleras ordentligt genom kollektivförhandlingar, social dialog och lämpliga informations- och samrådsprocesser.
Det finns potential för positiva resultat av digitalisering, som kan hjälpa fram mer
medverkan av medborgare och arbetstagare i att utforma och utföra offentliga tjänster. Den skulle också kunna förbättra arbetets kvalitet och arbetsmiljö genom att
minska belastningen av enformigt arbete. Dock finns det stora bekymmer kring de
potentiellt negativa konsekvenserna av digitaliseringen, om inriktningen snävt är på
rationalisering, ökad produktivitet och effektivitet, samt kostnadsbesparingar.
EPSU:S VERKSAMHET
Sedan sista kongressen har EPSU vidtagit en rad större åtgärder för att utveckla sitt
arbete med digitalisering. Det första stora initiativet var att beställa en granskning
av litteraturen om forskning kring digitalisering och att inrätta ett informellt digitaliseringsnätverk med EFS och andra europeiska fackliga federationer.
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EPSU har, under de senaste tre åren medverkat i flera möten och meningsutbyten
med GD Connect och andra avdelningar på EU-kommissionen, och har svarat på
samråd om e-förvaltning och digitalisering inom vård och omsorg. EPSU:s uppläggning har varit att betona vikten av ordentlig hänsyn till sysselsättnings- och sociala
konsekvenser av digitalisering, och av fackets roll vad gäller att erbjuda digital utbildning av hög kvalitet och att riktigt ta hänsyn till jämställdhetskonsekvenserna.
EPSU har i den branschvisa sociala dialogen samarbetat med CEMR, det kommunala arbetsgivarorganet, kring en rad initiativ, bl.a. ett seminarium om digitalisering av kommunala tjänster, som följdes av ett gemensamt uttalande som påpekade
att det var nödvändigt att garantera en rättvis fördelning av digitaliseringens fördelar.
De två organisationerna har också samarbetat om en video för att lyfta fram de centrala frågorna för branschen.
Styrelsen godkände 2016 en lägesrapport om digitalisering, och senare under
året samarbetade EPSU med ett av de österrikiska medlemsförbunden, younion,
och arrangerade ett seminarium om hur digitalisering kan hjälpa att utföra offentliga
tjänster och sysselsättning av hög kvalitet. En stor konferens om arbetets framtid,
som gemensamt organiserades av EFS och europeiska fackliga institutet European
Trade Union Institute, omfattade en av EPSU organiserad session om digitalisering
och offentliga tjänster.
EPSU:s svar på EU-kommissionens samråd om omvandlingen av vård och omsorg i den digitala inre marknaden betonade att det behövs en EU ram för att skydda patienters och arbetstagares personliga integritet mot all kommersialisering och
kommodifiering av stordata.
EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk har under det senaste året diskuterat hur digitalisering påverkar arbetstagare i branschen, och särskilt konstaterat
spelrummet för ökad uppsikt och
övervakning och möjligheterna
det har att öka psykosocial stress.
Kommittén beslöt att fortsätta att
studera på de eventuella skadorna och möjligheterna för digitalisering i branschen allmännyttiga
verk, och de sociala konsekvenserna hanteras också i den europeiska sociala dialogen i elektricitetsbranschen.
EPSU har också börjat undersöka hur kollektivförhandlingar
kan hjälpa att angripa utmaningarna av den nya digitaliserade arbetsvärlden.
En konferens i Berlin i slutet
av juni 2018 bidrog stort till denna verksamhet. Konferensen,
som arrangerades gemensamt
av EPSU, det största tyska med5

lemsförbundet ver.di och Friedrich Ebert stiftelsen, lockade över 55 deltagare från 35
offentliganställdas förbund. Den täckte ett brett urval ärenden, från övervakning till
tjänster av god kvalitet, och från rätten att koppla bort till inverkan på arbetsmiljön.
I det ingick en presentation av ett förslag till avtal om teknologi som utarbetats av
fackförbundet Unite i Storbritannien. Deltagarna berättade om sina erfarenheter om
hur företagsnämnder tar itu med digitalisering på sina arbetsplatser.
EPSU utnyttjade konferensen för att ge ut ny forskning av OSE, en utredningsorganisation i Bryssel, som granskar inverkan av digitalisering på arbetets innehåll
i hemtjänst och i offentliga arbetsförmedlingar. Forskningen fann både positiva och
negativa konsekvenser, allt från bättre arbetsorganisation och planering, till ökad
stress på grund av en högre arbetstakt och arbetsbörda. Ett viktigt inslag var att arbetstagarna oroade sig över ett inadekvat utbildningsutbud.
EPSU ska följa upp det här med planer på två större projekt, det första med fokus
på kollektivförhandlingar och digitalisering, och det andra som inriktas på att ta fram
mer detaljerad forskning om hur digitalisering påverkar offentliga tjänster och offentliganställda.
MER INFORMATION
EPSU:s verksamhet om digitalisering uppdateras regelbundet i avsnittet på webbsidan om digitalisering i årsberättelsen.
Främsta prioriteter
a Bevaka, utvärdera och forska om inverkan av digitalisering på offentliganställdas arbetsvillkor och på utbudet av offentliga tjänster
a Samordna med europeiska fackliga organisationer om att utarbeta
politik och åtgärder och se till att fackliga organisationer spelar en
fullständig roll i samråd och diskussioner om EU:s politik
a Bistå våra medlemsförbund för att öka deras möjligheter att forma
digitalisering genom kollektivförhandlingar
a Hålla upp trycket på arbetsgivare för att säkerställa att digitalisering
behandlas ordentligt genom kollektivförhandlingar, social dialog
samt information och samråd.
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Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) för
samman fackliga organisationer i hela Europa. Våra åtta miljoner medlemmar
arbetar i kommunala, regionala och statliga myndigheter och i EU:s förvaltning, inom vård och omsorg, och energi, avfall och vatten.
EPSU arbetar med att påverka arbetsgivares, regeringars och EU institutioners politik och beslut, som påverkar offentliganställda, deras familjer och
samhällen. Vi mobiliserar för åtgärder och förändringar, och engagerar oss
för att åstadkomma ett annorlunda, socialt Europa.
I centrum för vårt arbete står att förbättra arbetstagares rättigheter samt
löner och villkor genom att stärka kollektivförhandlingar och försvara rätten
att strejka.
EPSU är PSI:s, den globala federationen för offentliganställdas förbunds europeiska region, och tillhör den Europeiska fackliga samorganisationen.
EPSU slår sig ned med arbetsgivare i europeisk social dialog inom elektricitet,
sjukhus och vård, kommunala och regionala och statsförvaltningar, och förhandlar avtal om bästa praxis, som förbättrar offentliganställdas arbetsliv och
säkrar tjänster av god kvalitet för medborgare.
Kvinnor utgör flertalet av våra medlemmar, och jämställdhet är i centrum för
allt vi gör. EPSU vidtar åtgärder för äkta jämställdhet, från att förhandla med
arbetsgivare om kvinnors rättigheter på arbetet till att röja skandalen om
löneklyftan mellan könen.
EPSU kämpar mot de rikas och de multinationella företagens skattesmitning,
som undergräver vår offentliga ekonomi. Vi propagerar benhårt för att offentliga tjänster ska uteslutas ur internationella handelsuppgörelser och vi
försvarar migranters rättigheter både på arbetsplatser och i de tjänster som
våra medlemmar utför.
EPSU erbjuder en plattform för våra medlemmar att regelbundet dela med
sig god praxis beträffande organisering, rekrytering och kampanjer.
Vi driver kampanjer för välfinansierade offentliga tjänster och våra medlemmar vet att de tjänster de utför inte är en kostnad för samhället utan en
investering i våra samhällen. Det är budskapet vi tar med oss till hjärtat av
Europa.
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EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas
förbund. Den är EFS största federation och består av 8 miljoner
offentliganställda från över 260 fackförbund. EPSU organiserar
arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och
sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga
europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s
(Internationalen för kommunal- och statsanställdas) erkända
regionala organisation. Mer information om EPSU och vårt arbete
finns på www.epsu.org
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