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Erklæring om ikke-standardiserede former for arbejde 

Anstændigt arbejde i LRG - anstændigt arbejde for alle 

#DecentWorkinLRGbenefitsAll 

 
1. Der er tegn på, at ikke-standardiserede og usikre former for arbejde (f.eks. midlertidigt 

arbejde, tidsbegrænsede kontrakter, kontrakter med nul timer/tæt på nul timer og falsk 
selvstændig beskæftigelse) har fået fat i offentlige tjenester og særligt i lokale og 
regionale regeringer. I 2015 var 28% af alle midlertidigt ansatte koncentreret i (bredt 
definerede) offentlige tjenester i EU.1 Forskning viste også, at i Storbritannien var over 
10% af de lokale myndigheder ansat på en uformel/midlertidig basis.2 
Omkostningsrelaterede pres, privatisering og outsourcing af offentlige tjenester har alle 
bidraget til at nedbringe arbejdsforholdene. Arbejdets kvalitet og kvaliteten af tjenesterne 
er tæt forbundet, og derfor er sikring af passende lønninger, gode arbejdsvilkår for 
arbejdstagere inden for offentlige tjenester uundværlige for at sikre høj kvalitet, 
overkommelige og tilgængelige offentlige tjenester.  

 
2. Fremkomsten af ikke-standardiserede arbejdsformer i den lokale og regionale regering 

udgør en fare for kvaliteten af arbejdet og arbejdstagers velvære og udgør derfor en 
trussel for kvaliteten af de offentlige tjenester og deres evne til at bidrage til trivsel for alle 
ved nå ud til alle, herunder de mest marginaliserede. ILO vurderer, at tidsbegrænsede 
kontrakter medfører en "lønstraf" på 1 til 34 procent sammenlignet med permanente 
kontrakter3, og usikre kontrakter også har vidtrækkende konsekvenser for sundhed og 
sikkerhed, medarbejdernes evne til at organisere sig og blive hørt. Arbejdere med lav løn 
på usikre kontrakter under usikre forhold eller dem, der mangler adgang til social 
beskyttelse, kan ikke forventes at leve op til et sådant voksende ansvar, det er at yde 
tjenester, som vores velbefindende afhænger så meget af. 

 
3. I lyset af dette og i overensstemmelse med ånden i EPSU-CEMR-

rammebestemmelserne for trivsel på arbejdspladsen vedtaget i 2016, bekræfter 

medlemmerne af EPSUs stående udvalg for Lokale og Regionale Regeringer vores 

engagement i at tackle ikke-standardiserede former for arbejde, der er skadelig for 

arbejdstagernes velbefindende og kvaliteten og tilgængeligheden af de leverede ydelser. 

  

                                                           
1
 Grimshaw, D., Johnson, M., Rubery, J., & Keizer, A. (2016). Reducing precarious work-protective 

gaps and the role of social dialogue in Europe. [Reducering af usikkert arbejdes – 
beskyttelsesmangler og den sociale dialogs rolle i Europa.]  Rapport til Europa-Kommissionen GD 
Beskæftigelse, p. 192. 
2
 Non-standard working in public services in Germany and the United Kingdom [Ikke-standardarbejde 

i offentlige tjenester i Tyskland og Det Forenede Kongerige] / Malcolm Sargeant og Holger Sutschet; 
Internationalt Arbejdskontor, Afdelingen for Sektoraktiviteter. – Geneva: ILO, 2015, p. 28. 
3
 Aleksynska, M., & Muller, A. (2015). Nothing More Permanent Than Temporary?: Understanding 

Fixed-term Contracts. [Intet mere permanent end midlertidigt?  Forstå tidsbegrænsede kontrakter.] 
ILO.   



4. Dette indebærer: 

 bekræftelse af vores forpligtelse til at overvåge udbredelsen og brugen af ikke-

standardiserede kontrakter i LRG på nationalt plan og indvirkningerne på 

arbejdstageres trivsel og kvaliteten af de leverede ydelser. Dette bør omfatte 

overvågning af de anvendte kontrakter og udviklingen heri, idet der lægges særlig 

vægt på kvindelige arbejdstagere og andre sårbare grupper som arbejdstagere med 

migrantbaggrund og unge arbejdstagere. 

 Organisering og rekruttering af ikke-standardiserede arbejdstagere til fagforeninger 

og sikring af, at de nyder i arbejdstager-rettigheder, herunder retten til at blive 

informeret og spurgt om ansættelsesforhold. 

 Søge diskussioner og aftaler med nationale og lokale arbejdsgivere om brug, antal 

og profiler på ikke-standardiserede arbejdstagere og sørge for, at begrænsning af 

ikke-standardiserede arbejdsformer er på dagsordenen ved kollektive forhandlinger. 

 Regelmæssig overvågning og udveksling i det stående udvalg vedrørende 

udviklingen, under anvendelse af data fra Eurofound, Eurostat og ILO.  

 Adressere brugen af ikke-standardiseret arbejde med CEMR i Udvalget for 

Socialdialog og give mandat til EPSU-delegationen til at søge fælles løsninger, 

herunder aftaler. 

 At bidrage til EPSU og ETUC arbejdet for at styrke arbejdstagernes rettigheder og 

kollektive forhandlinger og at forbedre kvaliteten af arbejdet og adgangen til social 

beskyttelse.   

 

Brussels, October 2018 


