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Resumé 
 

Moderniseringen af den offentlige forvaltning (MOF) har siden 2012 været en af de fem 

hovedprioriteter i det europæiske semester. Denne undersøgelsesrapport fra OSE, udarbejdet for 

European Federation of Public Service Unions (EPSU)1, har fokus på de reformtyper, der 

gennemføres inden for semestrets rammer - dvs. de foranstaltninger, der berører forvaltningen og 

driften af offentlige tjenester anbefalet af Den Europæiske Union og implementeret af dens 

medlemsstater. 

 

Denne rapport har til formål at:  

(1) opnå en indgående forståelse af den Europæiske Unions henstillinger vedrørende 

moderniseringen af den offentlige forvaltning, og af reaktionerne fra medlemsstaterne  

(2) undersøge omfanget af arbejdsmarkedsparternes inddragelse i semesterprocessen både på 

EU- og på nationalt plan, samt 

(3) komme med anbefalinger, der skal sikre, at den offentlige sektors fagforeninger inddrages i 

større omfang i semesterprocessen. 

 

Rapporten beskriver først det europæiske semesters cyklusser fra 2011 frem til i dag og analyserer 

derefter de henstillinger vedrørende offentlig forvaltning, som Europa-Kommissionen og Rådet har 

fremsat til medlemsstater i de landespecifikke henstillinger. Den undersøger også de reformer, der 

er implementeret på nationalt plan som opfølgning på disse henstillinger, som beskrevet i de 

nationale reformprogrammer. Endelig ser den på den seneste udvikling omkring fagforeningernes 

inddragelse i det europæiske semester, både på nationalt og europæisk plan. 

Undersøgelsen bygger både på en helhedsbetragtning af situationen i den Europæiske Union samt 

på en mere omfattende analyse af fem lande (Tjekkiet, Finland, Frankrig, Irland og Italien). Der 

blev taget udgangspunkt i følgende seks analytiske dimensioner, der skal afspejle strategien for en 

modernisering af den offentlige forvaltning inden for rammerne af det europæiske semester: 

 Forvaltning og institutioner  Effektivitet af offentlige investeringer (i 

EU) 

 Redskaber til modernisering af offentlig 

forvaltning 

 Retssystemer 

 Administrativ byrde på erhvervslivet  Korruption 

Derudover blev der gennemført en internetundersøgelse af EPSU's tilknyttede organisationer med 

det formål at vurdere, i hvilket omfang fagforeninger for offentligt ansatte er inddraget i processen 

for det europæiske semester. 

 

 

                                                           
1.  Denne rapport blev gennemført som led i et EPSU-projekt for social dialog: “Modernising public administration – 

implications for social dialogue and collective bargaining”, VS/2014/0531, med økonomisk støtte fra Europa-

Kommissionen. 
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Det ‘strømlinede’ europæiske semester for samordning af de 

økonomiske politikker 
 

Det europæiske semester er en kompleks proces, der ikke desto mindre er ved at få større og 

større betydning for nationalpolitiske valg. Det er en proces for samordning af de økonomiske 

politikker, der samler en række redskaber og procedurer med forskellige retsgrundlag, og som er 

forbundet med en række forskellige politikområder. Siden det først blev implementeret i 2011, er 

det blevet bygget op omkring nogle specifikke trin defineret af en præcis tidslinje for udgivelsen af 

centrale dokumenter, såsom den årlige vækstundersøgelse, de nationale reformprogrammer og de 

landespecifikke henstillinger. Den nuværende Kommission har introduceret en række nyskabelser, 

der skal "strømline" processen, og derved øge det politiske ejerskab og forbedre 

arbejdsmarkedsparternes involvering i proceduren. Til disse nyskabelser hører: 

 den samtidige udgivelse (i enkelte landerapporter) af de to dokumenter, der tilvejebringer den 

logiske begrundelse for de landespecifikke henstillinger, dvs. arbejdsdokumentet fra 

Kommissionens tjenestegrene, der ledsager de landespecifikke henstillinger og den grundige 

gennemgang, der følger op på rapporten om varslingsmekanismen 

 en opfordring til medlemsstaterne om at "omtænke" deres nationale reformprogrammer og 

inddrage nationale regeringer og arbejdsmarkedsparter i udformningen af dokumenterne 

 en tidlig fremlæggelse af landerapporterne for at give mere tid til undersøgelse og diskussion 

af EU's retningslinjer. Tanken med den nye tidslinje var at give mulighed for at afsætte tid til 

tilrettelæggelse af bilaterale møder med medlemsstater og ‘undersøgelsesmissioner’ på stedet 

 forslag om et tættere samarbejde med andre vigtige aktører i processen, nemlig Europa-

Parlamentet og arbejdsmarkedsparterne på EU-plan.  

 

Modernisering af offentlig forvaltning: en nedadgående tendens 

imod ‘effektivitet’? 
 

Det europæiske semesters cyklusser har siden 2012 haft omfattende fokus på en modernisering af 

den offentlige forvaltning, dog med stærk politisk vægtning af den økonomiske effektivitet af 

offentlige tjenester og deres bidrag til øget vækst. Trods vægtningen af kvaliteten af de offentlige 

tjenester anskues effektivitet ud fra en definition af konkurrencedygtighed set fra udbudssiden. 

Dette omsættes direkte - for leverandører af offentlig tjeneste - til den paradoksale udfordring, at 

de skal "gøre det bedre for mindre", eller med andre ord, de skal tilbyde ydelser af høj kvalitet i en 

situation med budgetstramninger. 

 

En generel oversigt over de landespecifikke henstillinger vedrørende offentlig forvaltning, der er 

blevet udgivet siden 2012, viser, at trods det samlede fald i antallet af landespecifikke henstillinger 

har antallet af henstillinger med direkte forbindelse til offentlig forvaltning ligget ret stabilt, hvilket 

tyder på en tendens til at tillægge emnet større og større betydning. Hidtil har de fleste 

medlemsstater løbende modtaget flere landespecifikke henstillinger angående offentlig forvaltning, 

eller i mindst tre af de fire år af det europæiske semester. Kun en lille gruppe lande har ikke 

modtaget henstillinger af denne art (Luxembourg, Nederlandene og Sverige). Resultaterne viser 

klart og tydeligt, hvor hyppigt dette emne er blevet diskuteret i det europæiske semester og det 
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pres, der er lagt på de fleste medlemsstater for at gennemføre reformer på dette område. 

Derudover fremgår det af en nøje analyse af henvisningerne til modernisering af offentlig 

forvaltning (MOF) i teksten fra de landespecifikke henstillinger, at disse er flyttet fra det bredere 

begreb "offentlige tjenester" i 2012 til det snævrere begreb "forvaltningsmodernisering" i 2015. 

Imidlertid er fokus på "(intelligent) regulering" fortsat et fast forankret element i landespecifikke 

henstillinger om offentlig forvaltning i hele perioden.  

 

En mere detaljeret oversigt over landespecifikke henstillinger udgivet i 2015 viser, at den største 

koncentration af henstillinger vedrørende MOF vedrører aspektet "forvaltningsordning og 

institutioner’" (20 ud af 37). Omvendt var der et kraftigt fald i antallet af landespecifikke 

henstillinger om "begrænsning af den administrative byrde på erhvervslivet" - et fælles mål over 

årene - til trods for, at det er den dimension, der er tættest forbundet med konkurrencedygtighed. 

Så vidt angår de øvrige MOF-kategorier, der blev defineret i den foreliggende undersøgelse, har de 

også været omfattet af landespecifikke henstillinger, men i en væsentlig mindre grad end 

forvaltningsdimensionen. 

 

Nationale strategier: en betydelig, men ujævn, strøm af reformer 
 
En analyse af de nationale reformprogrammer fra 2015 viser, at der i hele EU har været en 

betydelig strøm af reformer, der omfatter de forskellige aspekter af MOF, hvor der i semestret 

2014-2015 i hver medlemsstat er implementeret i gennemsnit 6,1 reform. Dog viser screeningen 

betydelige forskelle i fordelingen af antallet af reformer, der er implementeret i hvert land. Helt i 

toppen af fordelingen ligger en gruppe af lande, hvor flere MOF-reformer er blevet gennemført 

samtidigt (Bulgarien, Kroatien, Italien, Slovakiet, Rumænien). I den modsatte ende af denne 

fordeling er der lande med en lavere reformaktivitet (Luxembourg, Polen, Nederlandene, 

Storbritannien), eller hvor der slet ikke er konstateret reformer (Danmark, Estland). De fleste 

medlemsstater har implementeret mellem fire og seks reformer.  

 

"Forvaltningsordning og institutioner" er en af de dimensioner af MOF, der er blevet hyppigst 

behandlet, særligt den del, vedrører effektiviteten af skattesystemet. Ikke færre end 16 lande er 

involveret i reformerne, der, i økonomisk henseende, har til formål at forbedre 

anvendelsesområdet og effektiviteten af skattesystemerne. Dette er et politisk område, der er 

yderst vigtigt inden for semestret, idet det ikke blot berører landenes finansieringsmuligheder, men 

også potentielle budgetbesparelser. 

 

Dog er "begrænsning af den administrative byrde på erhvervslivet" den dimension af MOF, hvor 

der i 2015 er konstateret det højeste antal reformer i de nationale reformprogrammer med i alt 42 

gennemførte reformer i alle lande, med undtagelse af fem lande (Danmark, Estland, Luxembourg, 

Nederlandene, Polen). Denne vigtige reformaktivitet står i kontrast til det begrænsede antal 

landespecifikke henstillinger i 2015, der udtrykkeligt vedrører denne dimension. Det viser, at der - 

som et afgørende fokus for semestret - allerede var krav om reformer med det formål at bekæmpe 

bureaukrati i tidligere års landespecifikke henstillinger, hvilket siden da har skabt en intens 

reformbølge over hele EU. 
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Endvidere er dimensionerne vedrørende "effektiviteten af offentlige og EU-investeringer" og 

"redskaber til modernisering" også genstand for et betydeligt antal reformer, mens forbedringen af 

"retssystemer" og håndteringen af "korruption" er de dimensioner af MOF, hvor der blev 

konstateret det laveste antal reformer. Især sidstnævnte synes fortsat at være prioriteret af de 

central- og sydøsteuropæiske medlemsstater, der også er de lande, der hyppigt modtager 

landespecifikke henstillinger vedrørende håndtering af korruption. 

 

Inddragelse af fagforeninger: en stor kløft mellem fremførte 

prioriteter og konkret handling 
 

Behovet for at inddrage interessenter i større omfang i den økonomiske og sociale samordning på 

europæisk plan er blevet fremført i officielle dokumenter, som EU har udgivet siden 2010, i 

forbindelse med Europa 2020-strategien og det europæiske semester, og ligeledes inden for 

rammerne af den fornyede prioritering af den sociale dialog på EU-plan, som Kommissionen under  

Jean-Claude har slået til lyd for. Ud over den officielle retorik har det indtil nu været småt med 

inddragelsen af arbejdsmarkedets parter (særligt fagforeningerne) i semestret. Arbejdsmarkedets 

parter i EU har gentagne gange opfordret til større deltagelse - jf. f.eks. fælleserklæringen i 2013 

fra EU og arbejdsmarkedets parter om støtte til inddragelse af interessenter. I nogle tilfælde har 

de også forsøgt at iværksætte instrumenter til overvågning af processen og øge deres deltagelse 

(f.eks. "værktøjskasse til samordning af kollektive forhandlinger og lønninger i den økonomiske 

styring i EU udviklet af Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (ETUC)). Ikke desto 

mindre har fremgangen været begrænset, og i relation til det europæiske semester 2014-2015 

fordømmer ETUC fortsat den manglende forbindelse mellem social dialog og EU's 

samfundsøkonomiske styring, samt det vedvarende demokratiske underskud, der karakteriserer 

hele processen. 

 

På nationalt plan dokumenterede analysen af landenes cases i denne undersøgelse forskellige 

grader af inddragelse af fagforeninger, der også i stort omfang hang sammen med de specifikke 

forhold, der gør sig gældende for kollektive forhandlinger i de enkelte lande. Inddragelse på 

nationalt plan forventes at indebære, at arbejdsmarkedets parter inddrages i procedurerne 

omkring udarbejdelsen af de nationale reformprogrammer. Dog er disse procedurer ofte 

utilstrækkelige, og arbejdsmarkedsparterne har generelt ikke den store succes, når det gælder om 

at opnå indflydelse på indholdet i nationale reformprogrammer. Når dette er sagt, synes 

inddragelsesprocessen i visse lande (Finland, Frankrig) at være bedre organiseret, mens særlige 

økonomiske forhold og budgetbegrænsninger i andre lande (navnlig Irland) omvendt har ført til, at 

arbejdsmarkedets parter stort set ikke er blevet inddraget i den politiske beslutningsproces. I de 

fleste tilfælde (Tjekkiet, Frankrig, Italien), er nationale økonomiske og sociale råd centrale fora for 

høring af arbejdsmarkedets parter. Under disse høringer er fagforeninger ofte repræsenteret af 

organisationer på forbundsstatsniveau. 

 

Ses der specifikt på fagforeninger for offentligt ansatte, var der kun et begrænset antal reaktioner 

fra EPSU's tilknyttede organisationer på en online-undersøgelse om inddragelse i semestret. Dette 

er i sig selv en indikation af det lave niveau af deltagelse i, kendskab til og rådgivning om 

semestret. 
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Henstillinger om fagforeningers øgede inddragelse i det europæiske 

semester  
 

I betragtning af betydningen af MOF som tema i semestrets cyklusser siden 2012, er det meget 

vigtigt for fagforeninger for offentligt ansatte at øge bestræbelserne på at blive effektivt inddraget 

for at kunne udnytte hver eneste mulighed for at påvirke processen og dens resultater. 

Nedenstående skema viser nogle mulige indgange og foreslår strategier, der skal øge 

fagforeningernes inddragelse i processen og fremhæver især betydningen af foranstaltninger, om 

muligt allerede på stadiet for landerapporten.  
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Oversigtstabel over henstillingerne til EPSU og tilknyttede organisationer om inddragelse 

i det europæiske semester 

Indgange Hvornår Hvordan 
Begrænsninger/ 

Alternative strategier 

Annual Growth 
Survey (AGS) 
Offentliggjort i 
november 

Debat forud for 
vedtagelsen af AGS 

- Sikring af samordning med ETUC's 
repræsentanter, således at temaer af relevans for 
MOF behandles korrekt. 

- Samarbejde med Europa-Parlamentet eller 
specifikke parlamentariske grupper.  

Nøje overvågelse af, om og 
hvordan social dialog på 
EU-plan bliver knyttet 
tættere til ES, og hvad der 
bliver de relevante fora 
herfor.  

Nationale 
reformprogrammer 
(NRP)  
Offentliggjort i april 

Forberedelse af 
dokumentet 

Med nationale regeringer: 
- Pres – også i samarbejde med andre aktører – på 

at etablere gennemsigtige og rettidige procedurer 
for en meningsfuld inddragelse i forberedelsen af 
et NRP 

- Direkte kontakt til de ministerielle organer, der er 
ansvarlige for udarbejdelsen af NRP (som regel 
finansministerier) eller med ministerier med 
ansvar for emner af relevans for offentlig 
forvaltning.  

På forbundsstatsniveau: 
- Søge information om og blive involveret i 

prodecurerne for udarbejdelsen af holdningen på 
forbundsstatsniveau til et NRP;  

- Sørge for, at bidragene tages passende i 
betragtning, så temaerne af relevans for PA er 
tilstrækkeligt tilgodeset.  

Forsøg på at skabe bedre 
forbindelser mellem 
national social dialog og 
procedurer for det 
europæiske semester på 
nationalt plan, idet den 
statslige karakter af NRP 
gør det nødvendigt at have 
gennemslagskraft for at 
opnå indflydelse på den 
nationale 
beslutningsproces.  

Landerapporter 
(CRs) og udkast 
landespecifikke 
henstillinger (CSRs)  
 
Offentliggjort hhv. i 

februar og maj 
 
 

Mellem september 
og januar (forud 
for 
offentliggørelsen af 
landerapporterne)  
 

At komme med input til landerapporterne er den 
mest effektive form for foranstaltning, hvis man 
ønsker at opnå indflydelse på indholdet af CSR. 
Dette kan gøres ved: 
a) direkte at foreslå CSR/temaer, der bør udstikkes 

af Europa-Kommissionen (understøttet af 

evidensbaseret analyse) 
b) at holde kontakt til den "ansvarlige for det 

europæiske semester" i de respektive lande 
c) at blive inddraget i ‘undersøgelsesmissioner til 

medlemsstater" og/eller blive inddraget i de 
bilaterale møder mellem Europa-Kommissionen 
og medlemsstaterne (der finder sted i december, 
marts og april); 

d) direkte at kontakte "country desk" i de 
forskellige generaldirektorater i Europa-
Kommissionen. 

- CSR'er følger de mere 
generelle politiske 
retningslinjer på EU-plan, 
så det er svært at ændre 
deres indhold.  

- Kompleksiteten af den 

proces, gennem hvilken 
Europa-Kommissionen 
udarbejder sine forslag, 
gør det vanskeligere at 
finde de rette kanaler til 
at opnå indflydelse på 
udarbejdelsen af CSR'er. 

Endelige 
landespecifikke 
henstilinger  
 
Vedtaget af Rådet i 
juni 

Mellem maj og juni 
(før godkendelsen 
af de endelige 
landespecifikke 
henstillinger) 

Henvendelse til det ministerium, der deltager i 
Ministerrådet, der vedtager de specifikke 
henstillinger af interesse for EPSU. 

Næppe nogen holdbar 
mulighed i betragtning af 
den begrænsede tid, der er 
til rådighed, og brugen af 
afstemnings-metoden med 
omvendt kvalificeret flertal. 

Under 
implementering af 
landespecifikke 
henstillinger 

Opfølgning af implementeringen af CSR ved at blive 
inddraget i aktiviteterne inden for de bredere 
nationale netværk sammen med andre aktører 
(f.eks. ngo'er, akademikere, politiske partier). 

 

 


