
 

 

 
 

 
 

CEMR–EPSU:s gemensamma uttalande om utveckling av s ocial dialog i 
lokal och regional förvaltning  

(antagen vid plenarmötet  i den branschvisa kommittén för social dialog i lokal och 
regional förvaltningen den 29 november 2006) 

 
 
Introduktion 
 
Lokal och regional förvaltning är en arbetsgivare av stor vikt i Europa och står för cirka 10% 
av den totala sysselsättningen i Europeiska unionen. Den är viktig för att tillhandahålla och 
styra offentliga tjänster av hög kvalitet som står i centrum för förvaltningens uppdrag och är 
väsentliga för att främja välfärd och konkurrenskraft. 
 

I hela Europa möter lokala och regionala myndigheter många utmaningar i arbetet med att 
tillhandahålla sådana tjänster till de samhällen som de ger ger service. De har framför allt 
sina rötter i globalisering, ökad konkurrens, budgetåtstramningar och demografiska 
förändringar, större rörlighet och allt större krav från medborgarna, samt EU-reglernas allt 
större betydelse för avreglering av marknader och offentlig upphandling. Om kommun-
anställda ska kunna möta dessa utmaningar måste de vara motiverade, kompetenta och 
delta i förändringsprocessen. 
 

Den europeiska branschvisa kommittén för sociala dialog i lokal och regional förvaltning 
inrättades 2004 för att stärka EPSU:s och CEMR:s medlemmar möjligheter att: 
 

• Avge yttranden till kommissionen om initiativ som gäller social- och sysselsättnings-
politik samt utarbetande av europisk politik som har konsekvenser för dessa områden i 
sjukhussektorn.  

 
• Uppmuntra och utveckla den sociala dialogen i lokal och regional förvaltning på 

europisk, nationell och lokal nivå. 
 
Som en del av sitt första tvååriga arbetsprogram, genomförde CEMR och EPSU 2005 ett 
projekt för att ”stärka social dialog i de nya medlemsstaterna och kandidatländerna”1. 
Projektet visade att det nästan inte finns någon strukturerad social dialog i de nya medlems-
staterna. Dessutom är skiljer sig situationen åt inom EU15 vad gäller den strukturerade 
sociala dialogens omfattning.   
 
EPSU och CEMR erkänner att den sociala dialogen omfattar flera olika nivåer och behöver 
tid och stöd för att utvecklas. Med detta uttalande vill de: 
 
(a) återigen upprepa sitt engagemang för sociala dialog  
(b) betona fördelarna med social dialog i lokal och regional förvaltning samt 
(c) stödja ytterligare verksamhetsutveckling inom ramen för den sociala dialogen mellan 

CEMR:s och EPSU:s medlemmar på nationell och lokal nivå  

                                                
1 Slutsatserna av detta projekt, som fick ekonomiskt stöd av Europeiska kommissionen, finns på CEMR:s och EPSU:s 
respektive webbplatser i form av en publikation på engelska, med sammanfattningar på polska, ungerska, estniska, slovakiska 
och turkiska. 
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Värdet av social dialog 
 
Parterna vill påminna om att:  
 
1. Social dialog är ett sätt att ta itu med viktiga frågor som påverkar arbetsgivare och 

anställda. Den kan därför bidra till att minska konflikter och missförstånd, förklara 
målsättningar, förbättra effektiviteten och arbetslivets kvalitetet. 

 
2. Social dialog angår i huvudsak arbetsmarknadens parter, och är underställd vissa 

rättigheter och plikter som fastställs i en rättslig och politisk ram på internationell, 
europeisk och nationell nivå. 

 
3. Social dialog finns på olika nivåer och i ett antal olika former, bland annat samråd med 

anställda om viktiga frågor som påverkar arbetsorganisationen, förhandlingar om 
anställningsvillkor och genomförande av kollektivavtal, samt samarbete genom diverse 
medbestämmandeförfaranden. 

 
4. När det gäller lokal och regional förvaltning är den sociala dialogens syfte att på 

arbetsplatser, regional, nationell och/eller europeisk nivå: 
• förbättra arbetsmetoder 
• förbättra effektiviteten och kvaliteten på lokala och regionala tjänster 
• stödja innovation vid tillhandahållande av tjänster 
• påverka arbetsförhållanden 
• göra anställning vid lokal och regional förvaltning attraktivt 
• identifiera och diskutera andra frågor som parterna anser vara viktiga och 

relevanta 
 

5. På europeisk nivå är den sociala dialogen en väsentlig del av gemenskapens regelverk 
och också en del av ”Köpenhamnskriterierna” för EU-medlemskap. Den är därför ett 
styrverktyg som underlättar arbetsgivares och anställdas deltagande i beslut med 
påverkar arbetslivet. 

 
6. Samtidigt är den sociala dialogen, enligt vad som anges i Lissabonstrategin, ett viktigt 

instrument för att uppnå EU:s mål för ekonomisk och social sammanhållning. CEMR:s 
och EPSU:s medlemmar strävar efter att uppnå dessa mål genom att genomföra eller 
komplettera EU:s sociala regelverk, tack vare att den sociala dialogen främjas i lokal 
och regional förvaltning. 

 
7. Effektiv social dialog på europeisk nivå främjas av lämpliga mekanismer och praxis 

som utvecklats i medlemsstaterna.  
 

8. Nationella regeringar kan, samtidigt som de respekterar principen om självständig 
social dialog, aktivt stödja utvecklingen av tvåpartsförfaranden för social dialog genom 
att underlätta inrättandet av lämpliga strukturer och ramar, samt genom att låta parter 
från lokal och regional förvaltning delta i relevant trepartsverksamhet, till exempel när 
Lissabonstrategins nationella program utvecklas samt vid utarbetande och genom-
förande av reformprogram som stöds av Europeiska socialfonden (ESF). 

 
9. Social dialog på lokal nivå kompletterar den direkta relation som arbetsgivaren har med 

sina anställda. Anställdas medverkan i den sociala dialogen är en väsentlig faktor för 
att dessa förfaranden ska bli framgångsrika och deltagande främjar överlag både 
engagemanget i organisationen och känslan av att rå om de lösningar som utarbetas 
på arbetsplatsen för att möta utmaningar och anpassning till förändringar. 
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10. Initiativ för att förbättra arbetets kvalitet och arbetsplatsens resultat bör fokusera på den  

övergripande arbetsorganisationen. Strategier baserade på långsiktiga förändrings-
åtaganden och nya samarbetsinriktade managementmetoder är också väsentliga för 
framgångsrik ledarskapspolicy. EPSU:s och CEMR:s medlemmar anser därför att det 
är nödvändigt att parterna progressivt utvecklar sitt samarbete genom att fastställa 
uppnåeliga mål grundade på ömsesidigt förtroende. Här anses behandlingen av 
gemensamma frågor i en social dialog vara ett sätt att stärka förtroendet. 

 
11. I arbetsintensiva offentliga tjänster är omorganisation av arbetsförfaranden och 

administrativa strukturer ofta det viktigaste instrumentet för att anpassa sig till en 
förändrad miljö. En långsiktig sysselsättningsvision, som inbegriper utbildning och 
kontinuerlig utveckling av yrkeskompetens och anställdas anpassningsförmåga, bidrar 
till att underlätta förändringar. Det krävs i synnerhet dialog och samarbete mellan 
parterna i alla organisationer för att framgångsrikt hantera förändringar. 

 
12. Europeiska kommissionen har erkänt att lokala och regionala tjänster av kvalitet har 

potential att skapa både ekonomisk tillväxt och sysselsättning, inte endast på lokal nivå, 
utan i hela ekonomin. CEMR och EPSU anser därför att man på alla beslutsnivåer bör 
uppmärksamma förutsättningarna för moderna offentliga tjänster av hög kvalitet, och 
inte minst ta upp att de måste ha tillräcklig finansiering.    

 
13. EU och den bredare globaliseringen har medfört att krav på produktivitet och 

rationalisering är centrala för organisationer liksom för tillhandahållandet för lokala och 
regionala tjänster. CEMR och EPSU åtar sig att samarbeta och utveckla den sociala 
dialogen i avsikt att kunna möta de stora utmaningarna i sin sektor, och de understryker 
den sociala dialogens speciella roll för att formulera hållbara och lämpliga reform-
åtgärder. Parterna uttrycker samtidigt sin önskan att fortsätta sina regelbundna 
diskussioner med Europeiska kommissionen kring alla frågor rörande modernisering av 
sysselsättning och offentliga tjänster som tillhandahålls eller styrs av lokal och regional 
förvaltning.  

 
*** 

 
  


