
Gemensamt uttalande av CEMR-EP och EPSU om distansarbete   
 

 
 
I. Inledning 
 
Den lokala förvaltningen i hela Europa ställs inför många utmaningar då man strävar efter att 
tillhandahålla de samhällen man betjänar moderna, effektiva och fungerande tjänster. För att 
klara dessa utmaningar måste de lokala myndigheterna vara beredda att utnyttja alla till buds 
stående medel, inklusive tekniska och organisatoriska nyheter. 
 
Distansarbete är en sådan nyskapande möjlighet. Det är ett nytt sätt att arbeta snarare än en ny 
anställningsform och innebär nya möjligheter både för arbetsgivare och anställda. För 
arbetsgivare kan det innebära ekonomiska besparingar, produktivitetsvinster, flexibilitet när det 
gäller att tillhandahålla service och liksom ett nytt redskap för att hantera arbetsmarknadsfrågor. 
För de anställda kan det innebära ökad flexibilitet när det gäller sättet att utföra arbetet, att 
hinder för rörligheten kan övervinnas, man sparar tid och pengar som pendlingen innebär och 
det kan hjälpa enskilda att förena yrkesliv och familjeliv. Många arbeten förutsätter dock 
personlig närvaro på en bestämd arbetsplats och distansarbete kräver särskilda färdigheter 
både av den anställde och av ledningen. 
  
II. Det branschövergripande avtalet om distansarbete 
 
De europeiska parterna på övergripande nivå UNICE/UEAPME, CEEP och EFS undertecknade 
tillsammans med EU-kommissionären Diamantopoulou den 16 juli 2002 ett avtal om 
distansarbete. Avtalet syftar till att på europeisk nivå fastställa en allmän ram som ska 
genomföras frivilligt av medlemmarna hos de undertecknande parterna i enlighet med nationella 
förfaranden och nationell praxis som är specifika för arbetsgivarna respektive arbetstagarna. 
Medlemsorganisationer som tillhör de avtalsslutande parterna i de tillträdande medlemsländerna 
uppmanas även de tillämpa avtalet. 
 
III. Riktlinjer för EPSU/CEMR-EP 
 
Distansarbete förekommer redan nu inom lokal och regional förvaltning i Europa och kommer, 
med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen, sannolikt att öka i betydelse framöver. 
Inom vissa medlemsstater har arbetsmarknadens parter redan tecknat och genomfört avtal eller 
riktlinjer för distansarbete. Andra har inte gjort det. 
 
Arbetsmarknadens parter, CEMR-EP för arbetsgivarna och EPSU för den fackliga sidan, 
välkomnar därför det övergripande avtalet. Det ger en ram för fastställande av rättigheter och 
skyldigheter för arbetsgivare och anställda och för att förena dessa. Detta ramverk kan 
underlätta en effektiv och rättvis hantering av distansarbete. 
 
Detta övergripande avtal finns nu tillgängligt för parterna. EPSU och CEMR-EP kommer att 
uppmuntra sina medlemmar att använda sig av avtalet då man diskuterar införande eller 
hantering av distansarbete, utformar en policy för detta eller tecknar avtal om distansarbete inom 
lokal förvaltning i enlighet med nationella förfaranden och nationell praxis som är specifika för 
arbetsgivarna respektive arbetstagarna. CEMR-EP och EPSU kommer att bevaka utvecklingen 
och företa en första utvärdering 2005. 
 
För EPSU      För CEMR-EP 
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