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EFISTU-PROJEKTET

Fagforeninger i den offentlige servicesektor - effektiv intervention i det europæis-
ke semester (EFISTU) var et projekt, der kørte fra januar 2018 til december 2019 
koordineret af EPSU (European Federation of Public Service Unions) med partne-
rorganisationer - University of Nottingham og European Social Observatory - og 
støttet af ETUCE (European Trade Union Committee for Education). Projektet blev 
finansieret af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale 
Anliggender og Inklusion (VS / 2017/0436).



Indledning

Det europæiske semester - Den Europæiske Unions årlige proces med koordinering af 
den økonomiske og sociale politik - har rejst betydelige udfordringer for fagforeninger 
inden for offentlig service siden starten i 2011. Det oprindelige fokus på finanspolitisk 
konsolidering er skiftet, men ”finanspolitisk ansvar”, og stramningerne i stabilitets- og 
vækstpagten er fortsat kernen, hvilket har store konsekvenser for offentlige investerin-
ger og offentlige finanser.

Spørgsmålet har derefter været, hvordan fagbevægelsen på både europæisk og nati-
onalt niveau kan sikre, at de offentlige servicearbejderes stemme bliver hørt og lyttet 
til i denne proces. Dette handler ikke kun om fagforeningens indflydelse og inddragel-
se i selve semesteret, men også om forholdet mellem fagforeninger, der repræsenterer 
offentlig service og deres nationale forbund, og European Trade Union Confederation 
(ETUC), der er de vigtigste direkte deltagere i processen.

For at hjælpe med at besvare disse spørgsmål anmodede EPSU - European federation 
for public service workers - ETUCE European education workers’ federation, University 
of Nottingham og European Social Observatory (OSE) om finansiering fra Europa-
Kommissionen til at køre et toårsprojekt - Fagforeninger i den offentlige servicesektor: 
effektiv intervention i det europæiske semester.
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Fagforeninger i den offentlige 
servicesektor - effektiv 
intervention i det europæiske 
semester

Den endelige rapport om projektet giver en dybdegående analyse af de to cyklusser 
i det europæiske semester fra 2017 til 2019 - ud fra fem casestudier og dokumentarisk 
søgning. Det viser tydeligt, hvordan uddannelse og sundhedsvæsen i særdeleshed, men 
offentlig service mere bredt, fungerer som centrale temaer. Dette udgør derfor en stor 
udfordring for fagforeninger i offentlig service i forhold til enhver direkte rolle, de har i 
processen, eller enhver indirekte indflydelse, de prøver at opnå gennem deres nationale 
forbund og/eller europæiske sektorforbund.

Undersøgelsen har fundet bevis for en fortsat tendens mod et mere ’socialiseret’ euro-
pæisk semester, både hvad angår de meddelelser, der stammer fra semesteret, og åben-
heden over for sociale interessenter. På samme tid bør denne type forskning ikke kun 
dreje sig om en simpel optælling af såkaldte ’sociale’ landespecifikke henstillinger (CSR), 
men skal være baseret på en omhyggelig analyse af både indholdet af CSR’er og den 
bredere økonomiske ramme, inden for hvilken de ligger.

Denne fortsatte socialisering af semesteret er bestemt blevet hjulpet af indlejringen af 
den europæiske søjle med sociale rettigheder inden for kernen af semesteret. På nogle 
måder fremhæver dette processens dynamiske natur og mulighederne for yderligere 
at udvide dens sociale - og økologiske - dimension. Hvorvidt dette bliver en realitet, af-
hænger i vid udstrækning af, i hvilket omfang fagforeninger er i stand til at indgå i en 
meningsfuld social dialog i forhold til semesterspørgsmål.

Det vil også afhænge af, om Europa-Kommissionen og medlemsstaterne vil tilpasse de-
res prioriteter og muliggøre en reel afbalancering af økonomiske og sociale politikker og 
give dem større vægt i forhold til den strenge overholdelse af skattereglerne.

Hvad angår social dialog, viser beviset for EFISTU-projektet, at der stadig er en lang vej 
at gå, hvor mange fagforeninger rejser alvorlige bekymringer om omfanget af social dia-
log og information og høring i semesteret. Selv når der finder dialog sted, kan det føles 
overfladisk og rent symbolsk. Manglen på reel konsultation i nogle lande opfordrer til en 
stærkere europæisk vejledning (inklusive mulig lovgivning) for at kræve, at de nationale 
regeringer etablerer en ordentlig social dialog inden for semesteret.
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Der er dog også god praksis og forbedringer i nogle lande, skønt der stadig er problemer i 
forhold til timing - behovet for svar på detaljerede dokumenter med kort varsel - og for nogle 
fagforeninger de begrænsede ressourcer til rådighed til at producere dybdegående input.

Nogle af udfordringerne er på nationalt plan med fagforeninger, der leder efter forbed-
ret konsultation med nationale regeringer og/eller specifikke ministerier. I andre tilfæl-
de handler det om at sikre, at meddelelsen kommer igennem til Europa-Kommissionen, 
hvor input i de årlige landrapporter kan være afgørende. Dette kan igen dreje sig om 
timing og ressourcer til at sikre effektiv intervention. Nogle fagforeninger har imidlertid 
også set, hvordan koordinering med andre fagforeninger - og faktisk civilsamfundet - 
kan hjælpe med at styrke deres argumenter og fremsætte en mere overbevisende sag 
for Kommissionen. Både det europæiske semesters officerer og de europæiske fagfor-
eningers kontaktpersoner viste sig at spille en nøgleformidlerrolle.

For de fagforeninger, der organiserer offentlig service på sektorniveau, er det vigtigste 
led med forbundet. Selvom det ofte fungerer problemfrit, er der også tegn på fejl i effek-
tiv kommunikation. Forbedringer i dette forhold er vigtige for at sikre, at fagforeninger i 
offentlig service får deres meddelelser på igennem.

Nogle af de vigtigste anbefalinger fra EFISTU-projektet er rettet mod de forskellige 
aktører.

Europa-Kommissionen bør:

• sikre, at semesteret er integreret i processer med social dialog, især i relation 
til sektorens sociale dialog på europæisk niveau, der potentielt inkluderer en 
forpligtelse til at høre arbejdsmarkedets parter

• cirkulere udkast til versioner af landerapporter på et tidligt tidspunkt for 
feedback fra arbejdsmarkedets parter

• forlænge processen så vidt som muligt for at give mere tid til fagforenings-
input under hensyntagen til det pres, de ofte udsættes for med begrænsede 
ressourcer, og

• se på, hvordan man øger finansieringen til støtte af fagforeningers 
uddannelses- og informationsbehov.

Nationale regeringer bør:

• sikre meningsfuld høring omkring det nationale reformprogram, og at det er en 
passende reaktion på de spørgsmål, der rejses i landerapporten og CSR, snarere 
end blot en gentagelse af regeringspolitikken
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• muliggøre direkte kontakt med relevante ministerier for at tackle vigtige 
sektorspørgsmål; og

• overveje, hvordan man kan fremme offentlig debat om nogle af de 
vigtigste spørgsmål, der er fremhævet i landerapporten og de nationale 
reformprogrammer

Fagforeninger - sektorforbund og nationale forbund - bør forsøge at adressere følgende:

• sikre, at fagforeningsorganisationer afspejler de centrale bekymringer hos deres 
tilknyttede offentlige service partnere og/eller involvere disse fagforeninger 
direkte i høringsprocessen

• sigte mod at intervenere effektivt i nøgletrinnet i udarbejdelsen af 
landerapporten

• tage en mere strategisk tilgang og opstille nøglekrav i stedet for blot at reagere 
på hvad der kommer fra Europa-Kommissionen og de nationale regeringer

• ikke gå glip af spørgsmål og argumenter rejst af Europa-Kommissionen, der 
kan hjælpe med de politiske argumenter på nationalt plan (selv om semestret i 
nogle lande føles som en ”indtrængen” i indenrigsanliggender), og

• forsøge at integrere semesterarbejde med andet arbejde og kampagner og ikke 
se det som noget separat

• forsøge at åbne processen, hvor det er relevant og muligt - ved hjælp af temaer 
som sundhedsudgifter eller boliger, der kunne forbinde med offentligheden, og

• samarbejde med andre organisationer - civilsamfundet - om fælles spørgsmål, 
da dette kan hjælpe med at sikre større påvirkning og indflydelse på Europa-
Kommissionen.
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