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Sammanfattning och kommentarer 
 

Moderniseringen av offentlig förvaltning har setts som en av de fem viktigaste prioriteringarna för 

den europeiska planeringsterminen sedan 2012. Denna forskningsrapport från OSE, som tagits 

fram för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU)1, fokuserar på den typ av 

reformer som vidtagits inom ramen för planeringsterminen – det vill säga de åtgärder som 

påverkar organisationen och funktionen för offentliga verk och inrättningar som rekommenderas 

av Europeiska unionen och genomförs av dess medlemsstater.  

 

Denna rapport syftar till att  

1) uppnå en djupare förståelse för Europeiska unionens rekommendationer vad gäller 

modernisering av offentlig förvaltning samt svaren från medlemsstaterna,  

2) granska graden av inblandning från arbetsmarknadens parter i processen för 

planeringsterminen, både på EU-nivå och nationell nivå, och  

3) komma med rekommendationer för att förbättra inblandningen från fackföreningar inom 

offentlig sektor i processen för planeringsterminen.  

 

Rapporten ger först en beskrivning av cyklerna för den europeiska planeringsterminen från 2011 

fram till idag, och därefter analyseras de rekommendationer till offentlig förvaltning som 

Europeiska kommissionen och rådet har riktat till medlemsstaterna i de landsspecifika 

rekommendationerna. I rapporten granskas även de reformer som införts på nationell nivå för att 

bemöta rekommendationerna, enligt de nationella reformprogrammen. Slutligen granskas även 

den senaste utvecklingen vad gäller inblandning från fackföreningar i den europeiska 

planeringsterminen, både på nationell och europeisk nivå.  

Forskningen baserar sig både på en övergripande syn på situationen i Europeiska unionen och en 

mer djupgående analys av fem landsspecifika fallstudier (Tjeckien, Finland, Frankrike, Irland och 

Italien). Följande sex analytiska dimensioner användes för att återspegla arbetssättet för att 

modernisera den offentliga förvaltningen inom den europeiska planeringsterminen: 

 Styrning och institutioner  Effektivitet hos (EU:s) offentliga investeringar 

 Verktyg för modernisering av offentlig administration  Rättssystem 

 Administrativa bördor på företag  Korruption 

Dessutom utfördes en webbenkät hos EPSU:s medlemsförbund i syfte att bedöma omfattningen av 

de offentliganställdas fackförbunds inblandning i processen för den europeiska planeringsterminen. 

 

Den effektiviserade europeiska planeringsterminen för samordning 

av ekonomisk politik 
 

Den europeiska planeringsterminen är en komplicerad process som dock får en allt större 

betydelse för inrikespolitiken. Det är en process för samordning av den ekonomiska politiken, där 

man sammanför ett antal instrument och förfaranden som har olika rättsgrund och som är 

                                                           
1.  Denna rapport har tagits fram som en del av EPSU:s projekt för social dialog: ”Modernisering av offentlig förvaltning och dess 

inverkan på social dialog och avtalsförhandlingar”, VS/2014/0531, med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. 
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kopplade till olika politiska ämnesområden. Sedan det första året den genomfördes, 2011, har den 

organiserats kring vissa specifika åtgärder som definieras av en precis tidslinje för publiceringen av 

viktiga dokument, t.ex. den årliga tillväxtöversikten, de nationella reformprogrammen och 

landsspecifika rekommendationer. Den nuvarande kommissionen har infört ett antal nyheter som 

syftar till att effektivisera processen, öka dess politiska ansvarstagande och förbättra 

arbetsmarknadens parters deltagande i förfarandet. Dessa innefattar: 

 Samtidig publicering (i enstaka landsrapporter) av de två dokument som innehåller skälet till 

de landsspecifika rekommendationerna, det vill säga arbetsdokumenten från kommissionens 

avdelningar som medföljer de landsspecifika rekommendationerna och den fördjupade 

granskningen som följer upp rapporten om förvarningsmekanismen. 

 En inbjudan till medlemsstaterna att ändra fokus för sina nationella reformprogram och 

involvera nationella parlament och arbetsmarknadens parter när dokumenten utarbetas. 

 En tidig presentation av landsrapporterna, för att ge mer tid till granskning och diskussion av 

EU:s riktlinjer. Den nya tidslinjen aviserades för att göra det möjligt att hålla bilaterala möten 

med medlemsstater och samla in fakta på plats. 

 Förslag om att öka inblandningen av andra viktiga aktörer i processen, närmare bestämt 

Europaparlamentet och arbetsmarknadens parter på EU-nivå. 

 

Modernisering av offentlig förvaltning: en nedåtgående trend mot 

”effektivitet”? 
 

Sedan 2012 har cyklerna för de europeiska planeringsterminerna i hög grad tagit upp 

moderniseringen av offentlig förvaltning, men med stark politisk betoning på den ekonomiska 

effektiviteten hos offentliga verk och inrättningar och deras bidrag till förbättrad tillväxt. Trots att 

man betonat kvaliteten på de tjänster som erbjuds, ser man på effektivitet enligt leveranssidans 

definition av konkurrenskraft. För dem som tillhandahåller offentliga tjänster innebär detta en 

paradoxal utmaning att ”vara bättre med mindre resurser”, eller att med andra ord tillhandahålla 

högkvalitativa tjänster inom ramen för budgetåtstramningar. 

En allmän översikt över landsspecifika rekommendationer vad gäller offentlig förvaltning som 

utfärdats sedan 2012 visar, trots det minskade antalet landsspecifika rekommendationer i stort, att 

antalet som riktar sig direkt till offentlig förvaltning har varit ganska stabilt, vilket visar en ökande 

trend vad gäller betydelsen av det här ämnet. De flesta medlemsstater har fått flera landsspecifika 

rekommendationer gällande offentlig förvaltning, eller under åtminstone tre under de fyra åren 

som den europeiska planeringsterminen funnits. Endast ett fåtal länder har inte fått några 

rekommendationer av det här slaget (Luxemburg, Nederländerna och Sverige). Detta ger en 

betydelsefull insikt i hur ofta ämnet tas upp i den europeiska planeringsterminen och pressen på 

de flesta medlemsstaterna att införa reformer inom detta område. Genom en noggrann analys av 

hänvisningar till modernisering av offentlig förvaltning i texterna till de landsspecifika 

rekommendationerna har man dessutom kunnat se att dessa har övergått från en bredare 

föreställning om ”offentliga tjänster” år 2012 till ett smalare koncept som gäller ”administrativ 

modernisering” år 2015. Fokus på ”(smart) reglering” är något som funnits kvar i de landsspecifika 

rekommendationerna för offentlig förvaltning under hela perioden. 
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En mer detaljerad översikt över de landsspecifika rekommendationerna som utfärdades 2015 visar 

den högsta koncentrationen av rekommendationer om modernisering av offentlig förvaltning 

kopplat till dimensionen ”förvaltningsorganisation och institutioner” (20 av 37). Tvärt om har 

antalet landsspecifika rekommendationer som gäller ”minskning av administrativa bördor för 

företag” – ett vanligt mål under åren – minskat markant, trots att det är den dimension som 

närmast kan kopplas till konkurrenskraft. Vad gäller övriga kategorier för modernisering av 

offentlig förvaltning som definieras i föreliggande forskning, har de också omfattats av 

landsspecifika riktlinjer, men i mycket mindre omfattning än dimensionen om styrning.  

 

Nationella arbetssätt: en stor, men ojämn, ström av reformer 
 
En analys från 2015 års nationella reformprogram visar att det har förekommit en stor ström av 

reformer som omfattat de olika dimensionerna av modernisering av den offentliga förvaltningen 

inom hela EU, med i genomsnitt 6,1 reformer i varje medlemsland under planeringsterminen 

2014–2015. Kontrollen visade dock stora skillnader i distributionen av antalet reformer som 

genomförts i varje land. En grupp länder har genomfört ett stort antal samtidiga reformer för 

modernisering av den offentliga förvaltningen (Bulgarien, Kroatien, Italien, Slovakien, Rumänien). I 

andra änden av spektrumet finns länder med mycket mindre intensiva reformaktiviteter 

(Luxemburg, Polen, Nederländerna, Storbritannien) eller inga identifierade reformer alls (Danmark, 

Estland). Majoriteten av medlemsstaterna har genomfört mellan fyra och sex reformer. 

”Förvaltningsorganisation och institutioner” är en av de dimensioner av modernisering av den 

offentliga förvaltningen som har tagits upp i störst omfattning, särskilt underdimensionen som 

inriktar sig på effektiviteten i skattesystemet. Hela 16 länder är involverade i reformer som syftar 

till att förbättra omfattningen och effektiviteten, i ekonomiska termer, hos skattesystemen. Detta 

är ett politiskt område av mycket stor betydelse inom den europeiska planeringsterminen, 

eftersom det inte bara berör staternas finansieringskapacitet, utan även potentiella 

budgetbesparingar.  

Men ”minskning av administrativa bördor för företag” är den dimension inom modernisering av den 

offentliga förvaltningen där man har sett störst antal reformer under 2015 års nationella 

reformprogram, med totalt 42 reformer, som har genomförts i alla länder utom fem (Danmark, 

Estland, Luxemburg, Nederländerna, Polen). Denna viktiga reformaktivitet kontrasterar mot det 

begränsade antalet landsspecifika rekommendationer under 2015 som uttryckligen hänvisat till 

denna dimension. Det ger en indikation på att det, som ett mycket viktigt fokus för den europeiska 

planeringsterminen, krävdes reformer som syftade till att minska onödig administration redan 

under föregående års landsspecifika rekommendationer, vilket sedan dess har genererat en 

intensiv våg av reformer runtom i EU.  

Dimensionerna som gäller ”effektivitet hos offentliga investeringar och EU-investeringar” samt 

”verktyg för modernisering” omfattas också av ett stort antal reformer, medan förbättringen av 

”rättssystemen” och hanteringen av ”korruption” är dimensioner av modernisering av den 

offentliga förvaltningen där man identifierade minst antal reformer. I synnerhet det senare verkar 

vara en prioritet för medlemsländer i centrala och sydöstra Europa, som är de länder som ofta får 

landsspecifika rekommendationer om hur de ska bemöta korruption.  
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Fackföreningars inblandning: stor skillnad mellan angivna 

prioriteringar och vidtagna åtgärder 
 

Behovet av att intressenter involveras i den ekonomiska och sociala samordningen på europeisk 

nivå har lyfts fram i EU:s officiella dokument som publicerats sedan 2010 kring Europa 2020-

strategin och den europeiska planeringsterminen samt inom ramen för förnyat fokus på dialog 

mellan arbetsmarknadens parter som framfördes av Juncker-kommissionen.  

Men trots den officiella retoriken har deltagandet hos arbetsmarknadens parter i den europeiska 

planeringsterminen hittills (i synnerhet fackföreningarnas deltagande) varit lågt. Arbetsmarknadens 

parter på EU-nivå har upprepade gånger uppmanat till större inblandning, se till exempel den 

gemensamma deklarationen år 2013 av arbetsmarknadens parter inom EU till stöd för involvering 

av intressenter. I vissa fall har de även försökt att inrätta instrument för att övervaka processen 

och förbättra sitt deltagande (t.ex. ”Toolkit for coordination of collective bargaining and wages in 

the EU economic governance” som tagits fram av Europeiska fackliga samorganisationen [EFS]). 

Framstegen har dock varit begränsade och, vad gäller den europeiska planeringsterminen 2014–

2015, påpekar EFS bristen på koppling mellan samtal mellan arbetsmarknadens parter och EU:s 

socioekonomiska styrning samt den fortsatta bristande demokratin i hela processen.  

På nationell nivå gav analysen av ländernas fallstudier i den här undersökningen bevis på olika 

grader av inblandning från fackföreningarnas sida, vilket i hög grad även kunde kopplas till hur 

kollektivförhandlingarna såg ut i det specifika landet. Inblandning på nationell nivå förväntas 

resultera i att arbetsmarknadens parter ingår i förfarandena vid utarbetandet av nationella 

reformprogram. Dessa förfaranden är ofta otillräckliga och arbetsmarknadens parter lyckas i 

allmänhet inte påverka innehållet i de nationella reformprogrammen. I vissa fall (Finland, 

Frankrike) verkar dock processen för inblandning vara relativt bättre organiserad, medan det i 

andra länder (främst Irland) finns märkliga ekonomiska situationer och budgetbegränsningar som 

har lett till att inblandningen av arbetsmarknadens parter i lagstiftningsarbetet är nästan obefintlig. 

I de flesta fall (Tjeckien, Frankrike, Italien) är nationella ekonomiska och sociala kommittéer de 

främsta forumen för samråd med arbetsmarknadens parter. Under dessa samråd representeras 

ofta fackföreningar av fackförbunden. 

Om vi tittar mer specifikt på offentliganställdas fackförbund fanns det bara ett litet antal svar från 

EPSU:s medlemsförbund på en webbenkät om involvering i den europeiska planeringsterminen. 

Detta i sig är ett tecken på den låga inblandningen i, kunskap om och samråd kring den 

europeiska planeringsterminen. 

 

Rekommendation för större inblandning från fackföreningarna i den 

europeiska planeringsterminen 
 

Med tanke på den betydelse som temat om modernisering av offentlig förvaltning har fått i 

cyklerna för den europeiska planeringsterminen sedan 2012, är det mycket viktigt för 

fackföreningar inom offentlig sektor att öka sina ansträngningar för att involveras på ett effektivt 

sätt, i syfte att ta varje chans att påverka processen och resultaten. Följande tabell innehåller 

några möjliga kontaktpunkter och förslag på strategier för att förbättra fackföreningars inblandning 

i processen, och i synnerhet noteras vikten av att, om möjligt, ingripa i stadiet för landsrapporten.  
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Sammanfattande tabell över rekommendationerna till EPSU och dess medlemsorganisationer om 

hur de kan involveras i den europeiska planeringsterminen 

Kontaktpunkt  När Hur 
Begränsningar/alter-

nativa strategier 

Årlig tillväxtöversikt 
Publiceras i november 

Debatt innan 
antagande av årlig 
tillväxtöversikt 

- Säkerställ samordning med EFS-representanter 
för att se till att teman som gäller modernisering 
av offentlig förvaltning tas upp som sig bör. 

- Sök samarbete med Europeiska parlamentet om 
specifika parlamentsgrupper. 

Nära övervaka om och hur 
samtal med 
arbetsmarknadens parter 
på EU-nivå kommer att 
kopplas närmare till den 
europeiska 
planeringsterminen och 
vad som kommer att vara 
relevant forum för detta. 

Nationella 
reformprogram  
Publiceras i april 

Utarbetning av 
dokumenten 

Med nationella myndigheter: 
- Tryck på – även i förening med andra 

intressenter – för att skapa transparenta 
förfaranden i rätt tid för meningsfull involvering i 
utarbetandet av de nationella 
reformprogrammen. 

- Ta direktkontakt med de myndigheter som har 
ansvar för utarbetande av de nationella 
reformprogrammen (vanligen 
finansdepartementen) eller de departement med 
ansvar för frågor som gäller offentlig 
administration. 

På fackförbundsnivå: 
- Se till att vara informerade och bli involverade i 

förfarandena för framtagning av ett utkast till 
förbundets ställningstagande i fråga om det 
nationella reformprogrammet.  

- Se till att ert bidrag tas med i beräkningen så att 
teman som gäller offentlig administration tas upp 
på rätt sätt. 

Försök att skapa bättre 
kopplingar mellan samtal 
med arbetsmarknadens 
parter på nationell nivå och 
förfaranden på nationell 
nivå som gäller den 
europeiska 
planeringsterminen, 
eftersom de nationella 
reformprogrammen är 
myndighetsrelaterade och 
därför inbegriper ett behov 
av en stark förmåga att 
påverka den nationella 
beslutsprocessen.  

Landsrapporter och 
utkast till 
landsspecifika 
rekommenda-tioner  
 
Publiceras i februari 
respektive maj 

Mellan september 
och januari (innan 
publicering av 
landsrapporter-na)  
 

Att ge input på landsrapporterna är det mest 
effektiva sättet att ingripa, om man vill påverka 
innehållet i de landsspecifika rekommendationerna. 
Detta kan göras på följande sätt: 
a) Direkt föreslå landsspecifika 

rekommendationer/teman som bör utfärdas av 
Europeiska kommissionen (med stöd av 
evidensbaserad analys). 

b) Hålla kontakt med representanten för den 
europeiska planeringsterminen i respektive land. 

c) Bli involverad i medlemsstaternas faktainsamling 
och/eller i bilaterala möten mellan Europeiska 
kommissionen och medlemsländerna (som äger 
rum i december, mars och april). 

d) Kontakta ”landskontoren” för de olika 
generaldirektoraten vid Europeiska 
kommissionen direkt. 

- Landsspecifika 
rekommendationer följer 
den mer allmänna 
politiken på EU-nivå, så 
det är svårt att ändra 
innehållet. 

- Komplexiteten i 
processen som 
Europeiska 
kommissionen använder 
för att utarbeta förslag 
gör det svårare att hitta 
rätt kanaler för att 
påverka framtagandet av 
landsspecifika 
rekommendationer. 

Slutliga 
landsspecifika 
rekommenda-tioner  
 
Antas av rådet i juni 

Mellan maj och juni 
(innan 
godkännandet av 
de slutliga 
landsspecifika 
rekommenda-
tionerna) 

Inrikta er på det departement som deltar i att forma 
det ministerråd som beslutar om de specifika 
rekommendationer som är av intresse för EPSU. 

Knappast ett genomförbart 
alternativ på grund av den 
begränsade tid som finns 
tillgänglig och 
tillämpningen av regeln om 
omvänd kvalificerad 
majoritet. 

Under 
genomförandet av 
de landsspecifika 
rekommenda-
tionerna. 

Följ upp genomförandet av de landsspecifika 
rekommendationerna genom att delta i aktiviteterna 
för bredare nationella nätverk tillsammans med 
andra aktörer (t.ex. icke-statliga organisationer, 
akademiker, politiska partier). 

 

 


