
 
 

   

Europeiskt ramavtal för kommittén för europeisk social dialog för statliga 

förvaltningar (SDC-CGA) om digitalisering  

 
 

ARBETSMARKNADENS PARTER, FACKFÖRBUNDENS NATIONELLA OCH EUROPEISKA 

FÖRVALTNINGSDELEGATION (TUNED) OCH ARBETSGIVARNA INOM EUROPEISK OFFENTLIG 

FÖRVALTNING (EUPAE), INOM KOMMITTÉN FÖR SOCIAL DIALOG FÖR STATLIGA 

FÖRVALTNINGAR, 

 

MED BEAKTANDE AV FÖLJANDE 

- Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 153, 

154 och 155, 

- Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

- den europeiska pelaren för sociala rättigheter,  

- Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja 

förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, 

- Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförande av principen om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, 

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om 

arbetstidens förläggning i vissa avseenden, 

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 

genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och 

män i arbetslivet, 

- Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om 

transparenta och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, 

- Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/1158 från den 20 juni 2019 om 

balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om 

upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU.  

- Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, särskilt konvention nr 1 från 

1919 om arbetstider (industri), konvention nr 30 från 1930 om arbetstider (handel och 

kontor), och konvention nr 156 från 1981 om arbetstagare med familjeansvar, 

- Europarådets reviderade europeiska sociala stadga av den 3 maj 1996, särskilt artikel 

2, 3, 6 och 27, 

- allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 

- Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendationer, särskilt 1981 års 

rekommendation om kollektiva förhandlingar nr. 163 och dess åtföljande 

rekommendation nr 165, samt ILO:s hundraårsdeklaration från 2019 för framtidens 

arbetsliv, 

- rådets slutsatser av den 26 november 2019 om en ekonomi för välbefinnande, rådets 

slutsatser av den 8 juni 2020 om ökat välbefinnande i arbetet och rådets slutsatser av 

den 10 december 2019 om en ny europeisk strategisk ram för hälsa och säkerhet i 
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arbetet, där man efterlyser en ny europeisk strategisk ram för hälsa och säkerhet i 

arbetet för åren 2021-2027, 

- rådets slutsatser av den 14 juni 2021 om distansarbete, 

- Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2021 om rätten att inte vara 

uppkopplad, 

- meddelande från Europakommissionen till Europaparlamentet, Rådet, europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén, rubricerat ’Digital kompass 

2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet’, 

- de europeiska arbetsmarknadsparternas ramavtal om distansarbete (2002) och 

digitalisering (2021), 

- SDC CGA-avtalet för kvalitativ förvaltning av den 12 december 2012, 

- SDC CGA-guiden till en checklista om digitalisering och balans mellan arbete och 

privatliv,  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 

fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG  

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE: 

1. Syfte 

 

I detta avtal fastställs gemensamma minimikrav som syftar till att reglera användningen av 

digitalisering på arbetsplatsen och särskilt att: 

• säkerställa att digitaliseringen går hand i hand med sociala framsteg, konkreta, 

gemensamma fördelar för arbetstagare, ledning och användare av tjänster;  

• förbättra och stödja lika möjligheter och lika behandling, balans mellan arbete och 

privatliv, arbetsorganisation och meningsfulla arbeten; 

• uppmuntra och stödja en god och effektiv social dialog och fackliga rättigheter på 

nationell nivå (på sektorsnivå och arbetsplatsnivå) och se till att de administrativa 

åtgärderna är effektiva; 

• förebygga och minska hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen; 

• utveckla en människostyrd digitalisering inklusive AI. 

Avtalet utgör grunden för en gemensam bedömning, process och resultat som gör att 

digitaliseringen blir en del av den sociala dialogen och/eller kollektivavtalsförhandlingarna, så 

att arbetstagarna och deras fackliga representanter har inflytande över utformningen och 

genomförandet av digitaliseringen. 

I detta syfte fastställer avtalet individuella och kollektiva rättigheter. 
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2. Tillämpningsområde 
 
Detta avtal gäller för alla arbetstagare och tjänstemän som har ett anställningsavtal eller 

ett lagstadgat förhållande i centrala eller federala myndigheter och som för närvarande 

använder eller kommer att använda digital teknik för att utföra sitt arbete. 

3. Definitioner 

I detta avtal gäller följande definitioner: 

1) Arbetstagare: Anställd person som arbetar för statliga förvaltningar i enlighet med 

nationell lagstiftning, oavsett om den anställde är tjänsteman eller visstidsanställd 

2) Med statliga förvaltningar avses förvaltningar som lyder under staten på federal 

eller central nivå. 

3) Arbetstagarrepresentanter är (om inte annat anges i artiklarna) a) fackliga 

representanter, dvs. representanter som utses eller väljs av fackföreningar eller av 

medlemmar i sådana fackföreningar i enlighet med nationell lagstiftning och praxis; 

(b) valda representanter, dvs. representanter som fritt väljs av organisationens 

arbetstagare, som inte står under arbetsgivarens dominans eller kontroll i enlighet 

med bestämmelser i nationella lagar och andra författningar eller kollektivavtal och 

vars uppgifter inte omfattar verksamhet som är fackföreningars exklusiva 

privilegium, c) om det (enligt nationell lagstiftning och praxis) i samma organisation 

finns både fackliga representanter och valda representanter, ska lämpliga åtgärder 

vidtas för att säkerställa att förekomsten av valda representanter inte används för 

att undergräva de berörda fackföreningarnas eller deras representanters ställning 

och för att säkerställa att fackföreningars exklusiva privilegier bevaras, i synnerhet 

deras rätt att föra kollektivavtalsförhandlingar och att ingå kollektivavtal och att ha 

(digital) tillgång till arbetstagarna. 

4) Med social dialog på EU- eller ILO-nivå avses en dialog mellan företrädare för 

arbetstagare och arbetsgivare som består av information, samråd och 

förhandlingar (även kallade kollektivavtalsförhandlingar) och som kan leda till 

kollektivavtal, om arbetsgivarna och de berörda fackföreningarna så önskar, på de 

villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. 

5) Digitalisering: Användning av digital teknik för att förändra en organisationsmodell; 

det handlar om att möjliggöra eller förbättra processer genom att utnyttja digital 

teknik och digitaliserade data. 

6) Artificiell intelligens: Det finns ingen allmänt accepterad definition av artificiell 

intelligens (AI), som är en generisk term för en rad olika datortillämpningar. I sin 

vitbok om artificiell intelligens använder Europeiska kommissionen dock 

arbetsdefinitionen "en samling tekniker som kombinerar data, algoritmer och 

datorkraft”.  Data och algoritmer är de viktigaste delarna som omfattas av detta 

avtal. 
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7) Distansarbete: Ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med hjälp av 

informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal/-förhållande, där arbete 

som också skulle kunna utföras i arbetsgivarens lokaler regelbundet utförs utanför 

dessa lokaler. 

4. Distansarbete 

 

1) När det gäller löner och arbetsvillkor, moderskapsskydd, föräldraledighet och 

vårdledighet, utbildning och karriärutveckling, skydd mot trakasserier eller andra 

former av diskriminering har distansarbetarna samma individuella och kollektiva 

rättigheter som i arbetsgivarens lokaler, vilka garanteras av lagstiftning och 

kollektivavtal.  

2) Dessa rättigheter Inkluderar fackföreningarnas rätt till information, samråd och 

förhandlingar för att utforma den nya arbetsmiljön. Fackföreningarna medverkar i att 

fastställa arbetsvillkor, vars villkor fastställs i enlighet med nationell lagstiftning och 

praxis. Förvaltningen underlättar kommunikationen mellan fackföreningar och 

arbetstagare. 

3) Samma villkor för att delta i och kandidera till val till organ som företräder arbetstagare 

eller tillhandahåller arbetstagarrepresentation gäller för distansarbetare. 

4) I enlighet med EU:s princip om likabehandling har alla arbetstagare rätt att begära att 

få arbeta på distans. Rätt till distansaarbete bestäms av vilka aktiviteter/uppgifter som 

kan utföras på distans, inte av själva yrket. Bedömningen baseras på transparenta 

kriterier som fastställts i samråd eller genom förhandlingar med fackföreningar på 

relevant nivå. 

5) Arbetsgivarens avslag på begäran om distansarbete måste motiveras av tydliga, 

transparenta och objektiva skäl (inklusive organisatoriska förhållanden) och meddelas 

arbetstagaren skriftligen och i god tid. 

6) Arbetstagaren har rätt att höras i ett kontradiktoriskt förfarande i enlighet med 

förvaltningens nationella, rättsliga eller interna förfaranden.  

7) Dessutom omfattas lärlingar och praktikanter av dessa bestämmelser och måste få 

särskilt stöd. Deras möjlighet till distansarbete måste organiseras och formerna för 

detta måste fastställas. 

8) Distansarbete påverkar inte arbetstagarens anställningsstatus. En arbetstagares 

vägran att välja distansarbete är i sig inte ett skäl att avsluta anställningen eller ändra 

arbetstagarens anställningsvillkor.  

9) Det är frivilligt för både arbetstagaren och chefen i fråga och är reversibelt. Att det är 

reversibelt innebär att arbetstagaren på arbetstagarens eller arbetsgivarens begäran 

återvänder till arbetsgivarens lokaler där han eller hon huvudsakligen är placerad. 

Formerna för reversibilitet fastställs på nationell nivå. 
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10) För att bevara den sociala sammanhållningen och förhindra individuell isolering 

bestäms antalet distansarbetade dagar per vecka eller andelen distansarbetade 

arbetstimmar på relevant förvaltningsnivå, antingen genom förordning eller 

förvaltningsbeslut och/eller kollektivavtal, i enlighet med verksamhetens bedömningar 

och en god organisation av tjänsterna.  

11) Arbetstagare har rätt att vara nedkopplad, vilket innebär att man har rätt att stänga av 

sina digitala verktyg utanför arbetstid utan att drabbas av konsekvenser om man inte 

svarar på e-post, telefonsamtal eller andra kommunikationsmedel.  

12) Rätten att vara nedkopplad måste godtas av fackföreningarna på alla relevanta nivåer 

för att säkerställa att den är effektiv och respekterar arbetstid, raster och vilotid (11 

timmar per dag som ett minimikrav i EU), balans mellan arbete och privatliv och årlig 

semester, vilket är av största vikt för goda arbetsförhållanden men också för att 

tjänsterna ska fungera smidigt. Distansarbete kräver särskild vaksamhet från 

arbetsledare och arbetstagare, med hänsyn till arbetsförhållanden och 

arbetsbelastning, när det gäller risken för alltför långa arbetstider och intrång i 

privatlivet. Detta innebär att  arbetsgivarna är skyldiga att se till att arbetstagarnas rätt 

till nedkoppling genomförs och att informera arbetstagarna om tillämpliga 

bestämmelser och kollektivavtal samt regler om när de ska vara nåbara och förväntade 

svarstider.  

13) Undantag från rätten att vara nedkopplad är begränsade till extraordinära 

omständigheter som bygger på transparenta, väldefinierade och objektiva kriterier för 

viss verksamhet under en bestämd period i förhandlingar med fackföreningarna på 

relevant nivå.    

14) I regel tillhandahåller förvaltningen all teknisk utrustning som behövs för distansarbete 

till distansarbetarna, om de inte begär att få använda sin egen utrustning. Dessa och 

andra bestämmelser regleras genom nationella bestämmelser eller kollektivavtal, 

inklusive möjligheten till ersättning för extra arbetsrelaterade utgifter.  

15) Inom ramen för sina uppdrag underlättar chefen social sammanhållning och goda 

relationer med arbetstagarna, som också har en roll att spela som lagmedlemmar. Stöd 

och utbildning anordnas för chefer och arbetstagare.  Stödet till chefer kan omfatta 

anpassning av ledarstilen, hur man är tydlig och transparent för att kunna upprätthålla 

det nödvändiga förtroendet mellan ledning och personal, även i mer komplexa 

arbetsformer som distansarbete eller arbetssituationer som nyrekrytering, 

praktikanter eller arbetstagare i en mindre trygg anställningssituation. Distansarbetare 

kan ha nytta av särskild utbildning som omfattar digitala verktyg, stöd för att 

genomföra professionella interaktioner, distansarbetsmetoder osv.      

16) Arbetet utvärderas utifrån resultat som bygger på tydliga, transparenta och rättvisa 

mål som regelbundet revideras tillsammans med de anställda. En förtroendefull 

relation bygger på en arbetsorganisation där det regelbundet förs en dialog mellan 

ledning och arbetstagare. Detta kräver att man kommunicerar och förklarar hur 
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individuella mål integreras i kollektiva mål och att man öronmärker lämpliga resurser 

för att kunna genomföra individuella och kollektiva aktiviteter.  

17) Arbetsgivaren säkerställer att åtgärder vidtas för att förhindra att distansarbetarna 

isoleras från resten av arbetsgemenskapen, t.ex. genom att erbjuda möjligheter att 

träffa och ha regelbundna och tillräckliga kontakter med kollegor och förvaltning, på 

distans och på plats. Dessa kontakter organiseras för att upprätthålla den kollektiva 

och sociala sammanhållningen och för att effektivt och rättvist organisera lagarbete 

och arbetsbelastning. 

18) Det finns stöd för att hjälpa arbetstagarna att hantera frågor som arbetsbelastning, 

balans mellan arbete och privatliv eller IT-system.  

19) Arbetsgivare, arbetstagare och arbetstagarrepresentanter kommer regelbundet att 

utvärdera tillgången till distansarbete med avseende på jämställdhetsaspekter.  

20) Arbetsgivaren vidtar lämpliga åtgärder, särskilt när det gäller programvara, för att 

säkerställa skyddet av uppgifter som används och behandlas av distansarbetaren för 

arbetsrelaterade ändamål. Arbetsgivaren informerar och uppdaterar distansarbetaren 

om all relevant lagstiftning och alla relevanta regler om dataskydd. Det är 

distansarbetarens ansvar att följa dessa regler och att undvika obehörig åtkomst till 

arbetsrelaterade uppgifter eller tillämpningar. Arbetsgivaren informerar särskilt 

distansarbetaren om eventuella begränsningar för användning av IT-utrustning eller 

verktyg och om påföljderna om de inte följs. 

21) Att tillämpa distansarbete hindrar inte användarna från att kontakta och tala online 

eller på plats med en relevant tjänsteman som handlägger deras ärende. 

5. Hälsa och säkerhet  

 
1) Oavsett arbetsorganisation och arbetsplats har arbetsgivaren samma skyldigheter 

när det gäller förebyggande av arbetsrelaterade risker och är skyldig att vidta 

nödvändiga och lagstadgade åtgärder för att garantera arbetstagarnas säkerhet 

och skydda deras fysiska, psykiska och kognitiva hälsa 

2) Digitaliseringen kan potentiellt öka arbetstagarnas självständighet, flexibiliteten i 

arbetstiderna, balansen mellan arbete och privatliv och förbättra arbetskvaliteten 

genom att frigöra mer tid för mer komplexa och givande uppgifter. 

3)  Det kan också öka arbetsintensifieringen, hälso- och säkerhetsrisker på 

arbetsplatsen, t.ex. sådant som är relaterat till psykosociala risker, materiella 

arbetsförhållanden, fysisk inaktivitet, elektromagnetiska fält, ergonomiskt 

olämpligt IT-material, långa arbetspass, isolering och otydliga gränser mellan 

arbete och privatliv samt verklig eller upplevd brist på skydd av personuppgifter.    

4) Man är överens om att främja en förebyggande kultur som bygger på aktivt 

deltagande av arbetsgivare, arbetstagare, fackföreningar, hälso- och 
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säkerhetsorgan och arbetsinspektioner genom ett system med fastställda 

rättigheter, ansvarsområden och skyldigheter.  

5) Det betonas att våld - vare sig det är verbalt, fysiskt, online eller könsrelaterat - och 

alla former av trakasserier, inklusive mobbning och sexuella trakasserier, som 

utövas av ledningen, anställda eller tredje part, är förbjudna på arbetsplatsen och 

omfattas av en särskild policy som är lätt tillgänglig. Med tanke på det ökade 

distansarbetet tar förvaltningen hänsyn till förebyggande av och konsekvenser av 

våld i hemmet. 

6) Distansarbetare omfattas av samma skyddsåtgärder och jämställdhetsåtgärder 

som i arbetsgivarens lokaler 

7) Införandet eller fördjupningen av alla former av digitalisering måste följa alla 

relevanta förfaranden och strategier som rör hälsa och säkerhet enligt nationell 

lagstiftning och EU-lagstiftning, t.ex. ramdirektivet om hälsa och säkerhet 

(89/391/EG) och direktivet om arbetstidens förläggning i vissa avseenden 

(2003/88/EG) samt relevanta kollektivavtal  

8) Digitaliseringen kommer endast att införas eller fördjupas om man tar hänsyn till 

hälso- och säkerhetsfrågor för arbetstagarna baserat på riskbedömningar. 

9) Riskbedömningar organiseras av arbetsgivarna i nära samråd med 

fackföreningarna. De bör syfta till att säkerställa fysisk, psykisk och kognitiv hälsa 

och förebygga negativa effekter av digitaliseringen, inklusive artificiell intelligens, 

på arbetstagarnas hälsa och säkerhet. De bör åtminstone omfatta riskfaktorer som 

är förknippade med: 

• bemanningsnivåer, arbetsbelastning, förändring av arbetsorganisation 

eller ledning, arbetets innehåll; 

• diskriminerande faktorer; 

• eventuella potentiella effekter eller biverkningar av anslutna verktyg; 

arbete på natten, ensam eller i hemmet; 

• tillgång till och kvalitet på tjänsterna.   

10) I samband med distansarbete förser förvaltningen distansarbetarna med 

ergonomiskt lämplig teknisk utrustning i enlighet med nationella bestämmelser, 

om inte distansarbetaren begär att få använda sin egen utrustning. Innan 

distansarbetet inleds utbildar förvaltningen arbetstagarna i hur man använder 

dessa verktyg, i informationssäkerhet och dataskydd samt i de viktigaste säkerhets- 

och hälsovårdsåtgärderna som de bör tänka på när de utför sina uppgifter. 

11) Digitaliseringen kan fungera som en hävstång för att rekrytera och behålla vissa 

personalkategorier i arbetslivet, t.ex. personal med funktionshinder. Mer allmänt 

är digitaliseringen ytterligare ett verktyg för att integrera och behålla de personer 

som står längst bort från arbetet, oavsett orsak. För anställda i dessa särskilda 

situationer ersätter distansarbete och andra arbetsorganisationer under inga 
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omständigheter de rättsliga arrangemangen i samband med sjukledighet, 

mammaledighet, föräldraledighet eller uppehåll i arbetslivet. 

12) Digitaliseringen kräver samarbete och kommunikation med 

fackföreningsrepresentanter och alla anställda.  

13) Arbetsgivaren organiserar en rimlig och rättvis arbetsbelastning i samråd med de 

berörda arbetstagarna. Det är arbetstagarens skyldighet att i enlighet med 

nationell praxis samarbeta med arbetsgivaren och/eller arbetstagare med särskilt 

ansvar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.  

14) Säkerhets- och hälsoinspektörer utbildas i frågor som rör digitalisering. 

15) Arbetstagare och fackföreningsrepresentanter får tillräckligt med tid för att delta i 

facklig hälso- och säkerhetsutbildning som rör digitalisering. 

6. Kompetensutveckling, utbildning och kvalifikationer 

 

1) Utbildning är en förutsättning för att anpassa sig till och lyckas med digitaliseringen 

och för att trygga arbetstagarnas yrkesmässiga framtid och personliga utveckling.  

2) Utbildning och livslångt lärande organiseras under arbetstid, vilket maximerar 

möjligheterna att använda e-lärande som är anpassat till arbetstagarnas behov och 

betalas av arbetsgivaren. 

3) Välutbildad personal är en garanti för en förvaltning av god kvalitet. 

4) Utbildning tas fram för de förändringar som krävs på grund av digitaliseringen och 

den omskolningen av arbetstagarna som behövs för att trygga framtiden för deras 

arbete eller för att stödja övergången till ett annat arbete inom administrationen. 

5) Arbetstagare som har svårigheter med digitaliserat arbete eller vars arbete hotas 

av digitaliseringen har rätt till särskilt tilläggsstöd. 

6) Kvantitativa mål för utbildningsbudgeten baseras på en förhandsbedömning av 

utbildningsbehoven i samråd med arbetstagarrepresentanter. Kvantitativa mål kan 

t.ex. vara att en viss procentandel av lönesumman avsätts för utbildning och 

livslångt lärande. 

7) Utbildningen gynnar alla arbetstagare och fördelas på ett rättvist sätt bland 

arbetstagarna i enlighet med EU:s stadga om grundläggande mänskliga rättigheter 

och EU:s jämställdhetsdirektiv som förbjuder direkt och indirekt diskriminering på 

grund av kön, socialt ursprung, verklig eller förmodad tillhörighet till en etnisk 

grupp, nation eller ras, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och religion eller 

övertygelse.  

8) Det anordnas också riktad utbildning för att hjälpa cheferna att anpassa sina 

färdigheter till den nya stil och de nya relationer som digitaliseringen medför. 
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7. Dataförvaltning och dataskydd 

 
1) Hanteringen av arbetstagarnas personuppgifter (insamling, analys, lagring, 

utflyttning) omfattas av särskilda regler i lag eller kollektivavtal, och organiseras och 

kontrolleras på ett strikt och transparent sätt. Principen är att dessa uppgifter inte 

får delas med tredje part och att de måste följa den allmänna 

dataskyddsförordningen (nedan kallad GDPR). 

2)  Arbetstagarna måste under alla omständigheter veta vad som händer med deras 

personuppgifter och ha möjlighet att fatta beslut om dem och vid behov kunna 

granska eller korrigera uppgifterna.  

3) Arbetstagare har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att inte bli föremål 

för ett beslut som enbart bygger på automatiserad behandling, inklusive 

profilering, och har rätt att på ett enkelt sätt få tillgång till information om beslut 

som fattas på automatiserad väg och som påverkar dem, samt rätt till mänskligt 

utförd prövning och effektiva rättsmedel. 

4) Arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar är tydligt definierat när det gäller 

respekten för och skyddet av arbetstagarnas och användarnas uppgifter.  

5) Endast ett begränsat antal anställda har tillgång till uppdelade uppgifter för att 

undvika missbruk av personuppgifter. 

6) Insamlingen av uppgifter sker endast för ett konkret och transparent syfte, inte för 

ett eventuellt framtida odefinierat syfte.   

7) Ömsesidigt förtroende är den vägledande principen i alla arbetsrelationer. 

Förfaranden för personalkontroller som utförs av säkerhetsskäl och som rör 

datahantering och dataskydd är endast tillåtna om de har definierats och 

överenskommits med fackföreningarna.  

8) Uppföljningen av de anställdas prestationer ska vara transparent och ske inom de 

gränser som föreskrivs i lag och kollektivavtal. Arbetsgivaren ska informera 

arbetstagaren om eventuella övervakningsåtgärder och respektera arbetstagarnas 

grundläggande fri- och rättigheter. 

9) Vi anser att det är oförenligt med mänsklig värdighet att datorer mäter anställdas 

känslor eller instruerar dem hur de ska känna. 

8. Artificiell intelligens 
 

1) Artificiell intelligens (AI), inklusive djupinlärning och maskininlärning, är ett verktyg, 

ett medel för att uppnå ett mål som bör tjäna det gemensamma bästa, förbättra 

kvaliteten på arbetsvillkoren och offentliga tjänster samt stödja meningsfullt 

arbete. 

2) Arbetstagarrepresentanter involveras i god tid innan AI-system införs eller 

fördjupas för att se till att systemen är användarvänliga, att de är förenliga med 
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arbetstagarnas rättigheter och goda arbetsvillkor och att hänsyn tas till eventuella 

effekter på arbetstagarnas självständighet, kompetens och arbetstillfredsställelse.  

3) Förvaltningarna måste behålla sin fulla besluts- och kontrollautonomi när de inför 

AI och göra de investeringar som krävs beträffande de offentliga förvaltningarnas 

egen IT-expertis och kompetens.  

4) AI-system kan bidra till en bättre fördelning av arbetsuppgifter mellan människor 

och maskiner, men kan inte ersätta människors erfarenhet och kapacitet samt 

social och emotionell intelligens. 

5) AI styrs av en strategi som bygger på "mänsklig ledning" och "mänsklig kontroll" så 

att beslutsfattandet förblir transparent, förklarligt, begripligt och reversibelt. 

Tillgängliggörande av öppen information organiseras för AI-processer, funktionella 

mekanismer och fullständiga beslutsprocesser och parametrar. Kontroller 

organiseras för att förhindra eller korrigera felaktig AI-output. Alternativet att inte 

acceptera en viss typ av AI överhuvudtaget hålls alltid öppet. För detta ändamål ser 

administrationen till att den har tillgång till algoritmernas källkod. 

6) AI-systemen utformas och drivs i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive 

GDPR, som garanterar arbetstagarens integritet och värdighet. I detta syfte 

definieras ansvar och ansvarsskyldighet utan tvetydigheter.  

7)  Inkluderande AI säkerställs genom att administrationen tar upp och korrigerar 

könsrelaterade fördomar och andra fördomar inom artificiell intelligens. 

8)  Arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter utvärderar regelbundet AI-systemens 

säkerhet och inkludering med hänsyn till kön, ålder, funktionshinder, socialt 

ursprung, verklig eller förmodad tillhörighet till en etnisk grupp, nation eller ras, 

sexuell läggning och andra jämställdhetsaspekter, och arbetstagarna informeras i 

vederbörlig ordning.  

9) AI får under inga omständigheter användas för att diskriminera någon på grund av 

medlemskap i en fackförening och undergräva grundläggande fackliga rättigheter.  

10) De nya arbetsuppgifterna och jobben utformas med stöd av social dialog och/eller 

kollektivavtal. Bedömningar av arbetskonsekvenserna görs i samråd med 

fackföreningarna när AI-system utvecklas, för att i ett tidigt skede bedöma om 

några verksamheter kommer att ersättas och vilka dessa är, samt hur de anställda 

som påverkas behöver förberedas för nya uppgifter.  

11) För att förhindra uppsägningar erbjuds omskolning till dem vars jobb hotas av AI.  

12) Etiska riktlinjer utarbetas i nära samråd med arbetstagare och deras företrädare 

och riktar sig till utvecklare, programmerare, beslutsfattare och anställda som 

arbetar med AI-system.  
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9. Tillgång för användare 

 
1) Kvaliteten på användarnas tillgång till administrationen för användare garanteras  

2) En kombination av fysiska tjänster och onlinetjänster införs.  

3)  Användarens möjlighet att ha en personlig kontakt (digitalt eller fysisk) bibehålls. 

Begränsningar av tillgången till tjänster på enbart digitala sätt undviks för att man 

ska fortsätta att ha mänskliga kontakter och möjliggöra individuell rådgivning för 

användarna.  

4)  Användarnas uppgifter skyddas av GDPR när det gäller deras rätt till information, 

tillgång, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet, invändningar och 

att undvika automatiserade beslut. 

10. Tilläggsklausuler: Outsourcing, anställningsskydd och flexibelt arbete  

 
1) Med tanke på behovet av säkerhet och skydd av uppgifter och transaktioner måste 

outsourcing i samband med digitaliseringen vara strategiskt och tekniskt motiverat 

och noggrant övervakat. Man bör noga överväga sunda alternativ till outsourcing 

innan man börjar outsourca.  

2) Kompetensutveckling kommer att vara mycket viktigt för att se till att 

arbetstagarna är fullt utrustade och att den offentliga sektorn inte behöver förlita 

sig på privata leverantörer. 

3) Kontrakten för outsourcade företag är dock transparenta och tillgängliga för alla, 

och de innehåller bestämmelser om tillämpning av kollektivavtal och anständiga 

arbetsvillkor i de outsourcade företagen.   

4) Löner och arbetsvillkor skyddas i händelse av överlåtelse av verksamheter med 

lägre värde i enlighet med EU:s direktiv om överlåtelse av företag. 

5) Digitaliseringens effekter förutses och hanteras för att undvika minskade 

arbetstillfällen och oproportionerliga och oavsiktliga effekter på särskilda grupper 

av arbetstagare, och för att stödja att bibehållande och skapande av sysselsättning 

samt omformning av arbetstillfällen för att bättre kunna tillgodose medborgarnas 

behov och den sociala sammanhållningen. De instrument som kan användas är 

utbildning för nya uppgifter, kompetensutveckling och omformning av 

arbetsuppgifter. En konsekvensanalys kommer att genomföras regelbundet i nära 

samråd med fackföreningarna. 

6)  Det är viktigt att arbetstagarna och deras fackliga företrädare rådfrågas i god tid 

om konsekvenserna av införandet eller fördjupningen av digitala verktyg så att 

förtroende för processen kan byggas upp. 

7)  Uppsägning av anställningar är en sista utväg efter eventuell arbetstidsförkortning 

och stöd för övergång till en annan arbetsgivare, och i alla händelser ska 

avgångsvederlag betalas ut. 
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8) I medlemsstater där flexibelt arbete definieras i lagar och kollektivavtal gäller detta 

avtal för frågor som inte regleras av dessa lagar och kollektivavtal.  

11. Implementering  

 
1) Medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter får behålla eller införa 

förmånligare bestämmelser än vad som anges i detta avtal.  

2) Implementering av bestämmelserna i detta avtal ska inte utgöra giltig grund för att 

sänka den allmänna skyddsnivån för arbetstagare inom det område som omfattas 

av detta avtal.  

3) I enlighet med nationell lagstiftning och praxis uppmuntrar och garanterar 

medlemsstaterna att arbetsmarknadens parter kan upprätthålla, förhandla, ingå 

och tillämpa kollektivavtal som innehåller överenskommelser om digitalisering på 

arbetsplatsen, förutsatt att de principer och resultat som eftersträvas i avtalet alltid 

säkerställs. 

4) Detta avtal ska inte påverka arbetsmarknadens parters rätt att på lämplig nivå ingå 

avtal som anpassar och/eller kompletterar bestämmelserna i detta avtal för att ta 

hänsyn till särskilda omständigheter. 

5) Medlemsstaterna ska anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för 

att följa rådets beslut inom två år efter det att beslutet har antagits eller se till att 

arbetsmarknadens parter inför de nödvändiga åtgärderna genom avtal före 

utgången av denna period. 

6) Förebyggande och lösning av tvister och klagomål som uppstår i samband med 

tillämpningen av detta avtal ska hanteras i enlighet med nationell lagstiftning, 

kollektivavtal och praxis.  

7) Utan att det påverkar kommissionens, de nationella domstolarnas och EG-

domstolens respektive roller bör kommissionen i första hand hänskjuta alla frågor 

som rör tolkningen av detta avtal på europeisk nivå till de undertecknande 

parterna, som kommer att avge ett yttrande.  

8) Kommissionen ska efter samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadens 

parter på unionsnivå lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om 

implementeringen tre år efter publicering i Europeiska unionens officiella tidning. 

9) De undertecknande parterna ska se över detta avtal tre år efter dagen för rådets 

beslut, om någon av parterna i detta avtal begär det. 

Bryssel den 6 oktober 2022 
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