
 

 

 

 
 

 
Kort rapport om CEMR/EPSU:s konferens om att 

“Stärka social dialog inom lokal och regional förvaltning i de nya 
medlemsstaterna och kandidatländerna”1, Budapest, 14 oktober 2005 

 
 
Konferensen fick stor tillslutning med över 90 deltagare som företrädde facket och lokala 
myndigheter i 22 europeiska länder (se bifogad förteckning). Alexsander AAGAARD, ord-
förande för CEMR:s arbetsgivarplattform, och Joelle BERNARD, vice-ordförande i EPSU, 
ledde debatten. 
 
 
Inledande kommentarer och konferensens bakgrund 
Aleksander AAGAARD öppnade konferensen i sin egenskap av ordförande i den bransch-
visa kommittén för lokal och regional förvaltning, och Agnes Cser, ordförande för EDDSZ 
(Demokratiska fackförbundet för anställda inom sjukvård och social omsorg) i Ungern och 
Antal KALMAN, direktör vid Budapests borgmästarkontor med ansvar för hälso- och sjukvård 
och jämställdhetsfrågor, välkomnade deltagarna. 
 
Aleksander AAGAARD gjorde därefter en kort översikt av arbetet i den branschvisa 
kommittén för kommunförvaltning. Han betonade att EPSU och CEMR ville stödja 
erfarenhetsutbytet om social dialog samt identifiera områden av gemensamt intresse och 
arbeta med dem.  Hans kommentarer bifogas denna rapport.   
 
 
Presentation av Europeiska kommissionen 
Francois ZIEGLER (Europeiska kommissionen, GD Sysselsättning, enheten för social dialog) 
talade om den sociala dialogens roll för att uppnå samsyn kring genomförande av reformer 
och för att uppnå en balans mellan ekonomisk och socialpolitik i Europa. Han betonade att 
den sociala dialogen är en integrerad del av "gemenskapens regelverk" (artiklarna 137-138 i 
EG-fördraget) och även en del av ”Köpenhamnskriterierna” för EU-medlemskap. Dialogen är 
därför ett styrinstrument, kopplat till begreppet ”demokrati”, och som omfattar deltagar-
demokrati (inklusive social dialog) och tanken att alla ska ges lika möjligheter. Ziegler redo-
gjorde sedan för utvecklingen av social dialog i de nya medlemsstaterna, när det gäller 
information till anställda, samråd och deltagande samt befintliga treparts- och tvåparts-
strukturer för social dialog.   
 
Han betonade att inom vissa socialpolitiska områden låg de nya medlemsstaterna inte alls 
efter länderna i EU 15. Trots det finns flera problem som behöver uppmärksammas: avsak-
naden av arbetsgivarorganisationer, allt färre fackliga medlemmar, svaga strukturer för 
bilaterala avtalsförhandlingar lokalt och regionalt, alltför låga löner, hög arbetslöshet och 
otrygga arbets tillfällen. F. Ziegler drog slutsatsen att för att kunna ta itu med dessa problem 
måste arbetsmarknadens parter stärka sitt medlemskap och bli självständiga nog att kunna 
skriva under och genomföra kollektivavtal.   
 
 
 

                                                 
1 Organiserad med stöd av Europeiska kommissionen 
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Under den efterföljande diskussionen undrade flera deltagare vad kommissionen kunde göra 
för att stödja den sociala dialogen efter anslutningen, när kommissionen inte längre gör över-
vakningsrapporter om hur Köpenhamnskriterierna uppfylls.2 Ziegler beskrev de olika EU-
instrument som existerar för att stödja den sociala dialogen (EU:s budgetposter, europeiska 
strukturfonder3, logistiskt stöd för branchövergripande och branschspecifika aktiviteter). Han 
betonade dock att kommissionens möjligheter att tala om på vilket sätt arbetsmarknadsparter 
och medlemsstater ska organisera den sociala dialogen var begränsade, på grund av att den 
sociala dialogen är en frivillig och oberoende process. Kommissionens och EG-domstolens 
roll är att se till att principerna för en deltagardemokrati respekteras, men de kan inte fastslå 
vilka specifika arrangemang som krävs för att genomföra den. Som en sista utväg kan facket 
eller arbetsgivarna informera kommissionen om missförhållanden eller väcka talan vid EG-
domstolen om en medlemsstat inte uppfyller sina skyldigheter. Den nyligen inrättade byrån 
för grundläggande rättigheter skulle kunna ha en mer systematisk övervakande roll i fram-
tiden. 
 
 
Presentation av de viktigaste slutsatserna från studien om lokal och regional 
förvaltning  
Tina WEBER från ECOTEC presenterade de viktigaste slutsatserna från studien, med hjälp 
av två av hennes kollegor Bilaga-Mari Nevela och Anna Drozd. Presentationen bifogas 
denna rapport. 
 
Weber betonade att bara för några år sedan fanns det nästa ingen social dialog inom lokal 
och regional förvaltning i många av de länder som har undersökts. Därför, även om många 
utmaningar återstår, bör man inte underskatta de framsteg som har gjorts eller den politiska 
vilja som finns i många instanser för att förbättra den situation som råder. 
 
Efter hennes presentation kommenterade ett antal kollegor de specifika nationella kapitlen.  
De uppmanades att skicka in sina observationer skriftligen till ECOTEC senast i slutet av 
oktober, då rapporten slutförs. 
 
Några deltagare tog även upp mer allmänna frågor om vissa aspekter av den sociala 
dialogen, till exempel: Hur arbeta i länder där endast arbetstagare och regeringar deltar i en 
social dialog och lokala myndigheter åsidosätts? Är det möjligt att identifiera vilka frågor som 
bör diskuteras på viken nivå? Hur kan man förklara bristen på effektiv social dialog i den 
offentliga sektorn (i jämförelse med den privata sektorn) trots att man där har fler fackföre-
ningsmedlemmar?   
 
 
Paneldebatter 
Paneldebatter organiserades under eftermiddagen och behandlade följande två teman från 
studien: 
 
1. Vilka faktorer driver, hindrar och uppnår goda resultat när en social dialog inrättas inom 

lokal och regional förvaltning ?  
2. Hur påverkar omstrukturering och modernisering i den offentliga sektorn lokal och 

regional förvaltning? Vilka är de största utmaningarna i framtiden?  
 
Talare i den första panelen var: Kalle LIIVAMÄGI, fackförbundet för anställda vid statliga och 
självstyrande institutioner i Estland, Piotr CZUBINSKI, borgmästare i Krasnik, Polen, samt 
Markus GUSTAFSON, Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

                                                 
2 Det bör dock framhävas att genomförandet av viss EU-politik (till exempel sysselsättningsriktlinjerna) kräver att 
arbetsmarknadens parter deltar och detta övervakas av kommissionen.   
3  Utkastet till förordning för den nya europeiska socialfonden (2007-2013) har avsatt ekonomiskt stöd till 
kapacitetsbyggande inom offentlig förvaltning, vilket kan inbegripa strukturer för social dialog. 
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Talare i den andra panelen var: Zafer ÜSKUL, fackförbundet för kommun- och offentlig-
anställda (Belediye-Is), Jozef TURCÁNY, borgmästare i Turcianske Teplice och vice-
ordförande för organisationen för städer och kommuner i Slovakien (ZMOS), samt Peter 
NOLAN, nationell sekreterare, IMPACT Irland. 
 
Följande frågor uppmärksammades under paneldebatterna: 
 
• Centralregeringens roll för att främja strukturer för social dialog och uppmuntra arbets-

marknadens parter att förhandla: Rättsliga bestämmelser som hindrar föreningsfriheten 
från att utvecklas i praktiken stör självklart utvecklingen av social dialog, men även 
bristen på proaktivt stöd kan utgöra ett hinder. Dessutom, i de fall då den sociala 
dialogens tillämpningsområde och innehåll avgörs av centralregeringen, finns inte 
mycket utrymme för eller anledning till att utveckla dialogen på en nivå under den 
nationella. 

 
• Decentralisering äger rum i många länder som täcks av studien, men det är ansvaret 

som decentraliseras, medan beslut om finansiering, inklusive löner, förblir centralisera-
de. Behovet av social och ekonomisk sammanhållning kräver en viss konsekvens 
mellan regioner och kommuner. En samordnad social dialog på nationell nivå inom 
sektorn kan säkerställa detta. Om det finns alltför många aktörer på den ena eller andra 
sidan blir den sociala dialogen svårare.  

 
• Sociala dialogens betydelse för att stödja samsyn i samband med genomförande av 

reformer. Ett exempel på detta gavs med anledning av reformer som nyligen har 
genomdrivits i utbildningssektorn och där den sociala dialogen (eller avsaknaden av 
den) har spelat en avgörande roll.  

 
• Inget område faller utanför den sociala dialogens tillämpningsområde, men känsliga 

frågor som privatisering kan vara svåra att ta upp. I många fall har privatisering skett på 
grund av bristen på offentliga medel. I vilket fall som helst är detta en fråga där 
dialogen behöver breddas till att omfatta medborgarna och med en ingående bedöm-
ning av långfristiga effekter på priser och tjänsternas kvalitet. Ett annat speciellt inslag i 
många av de länder som studerades var att anställa i nyligen privatiserade företag har 
erbjudits aktier. 

 
• Många underleverantörsavtal innebär låga löner och dåliga arbetsvillkor för arbets-

tagarna. Dessa problem skulle kunna få en lösning om fler offentliga myndigheter i sina 
offentliga kontrakt stipulerade att de inte vill att underleverantörer används och/eller 
anger vissa specifika normer som måste uppfyllas om underleverantörer används.  

 
• Både fackliga och arbetsgivarorganisationer behöver lyfta fram fördelarna med att vara 

medlem, och övertyga medlemmar om fördelarna med att fastställa normer för arbets-
platsen genom dialog och förhandlingar. Arbetsgivare och facket har även vissa 
gemensamma mål, till exempel jämställdhet, som kan främjas genom gemensamma 
aktioner. Många fackliga och arbetsgivarorganisationer tillhandahåller också tjänster för 
enskilda medlemmar, även om detta kan vara svårt om medlemsavgiften är alltför låg 
(eller om det finns för många ”free-riders” som utnyttjar systemet utan att betala). 

 
• Man kommenterade även borgmästarnas roll i samhället i allmänhet, och deras 

relationer till facket. Frågan kopplades till diskussionen om vad ”deltagardemokrati” 
innebär och behovet av insyn och samspel mellan alla grupper i det civila samhället.   

 
• Slutligen betonades vikten av EU:s sociallagstiftning för att främja sociala rättigheter. 

Även om det ”sociala regelverket” förblir blygsamt, till exempel i jämförelse med direk-
tiven om den inre marknaden, finns många viktiga EU-bestämmelser för områden som 
arbetsmiljö, arbetsvillkor, jämställdhet, etc. Dessa spelar en viktig roll för att garantera 
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en miniminivå på gemensamma normer, och därigenom stödja konvergens uppåt 
mellan medlemsstater.  Å andra sidan nämnde några deltagare hur EU:s avreglerings-
direktiv har haft negativa konsekvenser för sysselsättningen, och behovet av att man i 
egenskap av arbetsmarknadsparter påverkar EU-politikens framtida inriktning.  

 
 
Sammanfattning och slutsatser 
I sina avslutande kommentarer sammanfattade Angelika POTH-MOGELE, politiskt ansvarig 
vid CEMR, debattens huvudfrågor. Hon betonade att många av de frågor som tas upp i 
studien om privatisering och omstrukturering i lokal och regional förvaltning var gemen-
samma både för de ”gamla” och ”nya” medlemsstaterna, liksom för kandidatländerna. Hon 
betonade att CEMR och EPSU hade för avsikt att aktivt följa upp konferensen genom att ta 
upp frågor av gemensamt intresse i nästa arbetsprogram för den branschvisa kommitté (som 
för närvarande håller på att diskuteras och täcker åren 2006-2007). Hon uttryckte också stöd 
för idén att utarbeta riktlinjer för social dialog som betonar dess innehåll och betydelse för 
arbetsmarknadens parter i lokal och regional förvaltning vad gäller information, samråd, del-
tagande och samstämmighet vid genomförande av reformer. Under konferensens debatter 
framhölls att man behöver fortsätta att undersöka de frågor som togs upp – eventuellt genom 
nationella rundabordsdiskussioner och/eller erfarenhetsutbyte – och även övervaka och 
stödja utvecklingen av social dialog i de olika länderna. Slutligen framhöll hon att man efter-
strävade ett aktivt deltagande från medlemmarna i de nya medlemsstaterna och kandidat-
länderna i de framtida aktiviteterna i kommittén för branschvis social dialog. 
 
Carola Fischbach-Pyttel, EPSU:s generalsekreterare, avslutade med att säga att offentliga 
tjänster framför allt utformas genom politiska förfaranden. Hon påminde om att lokala myn-
digheter inte fungerar som andra tjänstetillhandahållare och att deras medborgare är något 
mer än rena ”kunder”. Det är därför viktigt att lokala myndigheter fritt kan avgöra hur de vill 
tillhandahålla tjänster till medborgare, i syfte att garantera social rättvisa och ett enat sam-
hälle. Hon tillade att denna frihet endast var möjlig om existerar verkliga offentliga alternativ 
till privatisering. EPSU och CEMR har därför ett gemensamt intresse av att förbättra 
kvaliteten på lokala tjänster samt framhäva hur dessa tjänster bidrar till hållbar utveckling.  
 
 
Vidare åtgärder 
Uppföljningen av konferensen kommer att diskuteras vid nästa plenarsammanträde i den 
branschvisa kommittén för lokal och regional förvaltning, som äger rum i Bryssel den 31 

januari 2006.  
 
 
 
 
23.11.05 


