
 

 
 

 
EPSU:s fasta kommitté för lokal och regional förval tning 

Arbetsprogram 2007-2009 

Ämne 
 

Syfte  Verksamhet  Tidsschema  

Förbättra 
kommitténs sätt att 
fungera och 
arbetsmetoder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stärka engagemang och deltagande, 
särskilt från några av de ”större”  
förbunden för lokal och regional 
förvaltning samt förbund i de nya 
medlemsstaterna 
 
Fördjupa förståelsen för de olika 
nationella systemen 
 
Förbättra kapaciteten att påverka/reagera 
på EU-utveckling som påverkar sektorn  
 

Uppmuntra frånvarande kollegor att delta (t.ex. sekretariatet, 
valkretsmöten) 
 
 
Mer mindre grupparbeten och enstaka 2-dagsmöten 
 
 
Regelbundet utbyte om utvecklingen gällande kollektivförhandlingar 
 
Samla in och sprida referensdokument om bakgrunden (inklusive på 
nationell nivå) om: 

� lokal och regional förvaltnings roll och struktur 
� hur samhällsserviceområdet organiseras och på vilken nivå 
� utveckling gällande fackföreningar och arbetsgivare i sektorn 

(koppling till social dialog) 

Pågående  
 
 
 
 
 
epsucob@  
uppdaterar 
 
Pågående  
 

Försvar och 
befrämja kvalité på 
lokal/regional 
samhällsservice 

Bidra till ESPU-kampanjen för en rättslig 
ram för offentliga tjänster/Tjänster av 
allmänt intresse 
 
 
 
Påverka EU och fackföreningarna politik 
för offentlig upphandling och Offentlig-
privata partnerskap (PPP), baserat på 
arbetet som påbörjades i EPSU:s PPP-
konferens 2005, 2004 LRG-undersökning, 
nationell facklig policy och riktlinjer, etc. 

Samla in exempel på innovativ lokal samhällsservice som kan användas i 
kampanjen om tjänster av allmänt intresse samt på lokala allianser som 
stödjer samhällsservice av kvalitet. Även studera utvecklingen av 
kvallitetsnormer (bland annat i Frankrike, Danmark) 
 
Engagera lokala myndigheter och frivilligorganisationer i EPSU:s 
kampanj/aktiviteter till stöd för ”samhällsservice av kvalitet” 
 
Förbereda med PSIRU (och andra experter): 
� En kort dokument som definierar och propagerar för intern 

samhällsservice, baserat på till exempel på intern service i Europa. 
� Ett häfte som speglar erfarenheter av PPP, koncessioner, PFI, etc. 

Häftet skulle ta upp huvudargumenten varför PPP är  problematiska 
ekonomiskt och politiskt (inklusive referens till EIB-dokument, till 
exempel) och ge råd om alternati (bland annat offentlig-offentliga 
partnerskap). 

� Dra upp riktlinjer för att hjälpa förbund att bemöta och hantera PPP.  

Höst 2007 
Presentation 
av exempel 
 
 
 
Endags-
seminarium 
februari 2007; 
fortsätter in 
på 2008, 
samarbeta 
med EPSU:s 
kommitté för 
allmännyttiga 
verk 



EPSU:s fasta kommitté för lokal och regional förvaltning 
Arbetsprogram 2007-2009 

 
Ämne  Syfte  Verksamhet  

 
Tidsschema  

Förstärka social 
dialog 
i lokal och regional 
förvaltning 

Förbättra förberedelserna, deltagandet 
och resultaten för frågorna i arbets-
programmet för den sociala dialogen 
 
Förbereda för diskussioner om 
jämställdhet 
 
 
Stärka kontakten och dialogen mellan 
nationella sociala partners 
 
 
Säkerställa (med epsucob@) att EU-
direktiv och avtal mellan parterna 
tillämpas i vår sektor  
 
Förbereda nästa arbetsprogram för den 
sociala dialogen  

Mer diskussion i kommittén om resultaten av olika möten och arbets-
grupper i EPSU/CEMR:s kommitté för social dialog  
 
 
Gemensam förberedande workshop med ledamöter i EPSU:s jämställd-
hetskommitté om jämställdhetsplaner, dagen före mötet i sociala 
dialogen 
 
Uppmuntra mer kontakter mellan EPSU:s och CEMR:s medlemmar på 
nationell och regional nivå 
Svara på enkäten om nationella strukturer och prioriteringar för den 
sociala dialogen 
Diskutera direktiv om rätt till information och samråd1, och 
handlingsram för livslångt lärande och jämställdhet 

Pågående  
 
 
 
mitten av 2007 
 
 
 
Pågående  
 
 
Slutet av 2006 
 
Ska fastställas 
 
 
början av 2007 

Övriga ämnen Reagera på kommande frågor, t.ex. 
 
 
 
Tjänstedirektivets konsekvenser för lokal 
och regional förvaltning 

Grönbok om arbetsrätt 
Meddelande om Europeiska kollektivavtal 
Meddelande om flexicurity 
 
Gemensamt NEA/LRG-möte om tjänstedirektivets konsekvenser för: 
- tillståndssystem 
- arbetsinspektioner 
- administrativ förenkling, t.ex. kontaktpunkter… 

2007/2008 
 
 
2007 

 17.7.2006 

                                                      
1 Baserat på forskning om fackliga rättigheter som har beställts av EPSU från ETUI till slutet av 2006 


