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SLUTGILTIGT UTKAST  

 
I. Inledning 

 
Kommunala och regionala förvaltningar i Europa verkar under mycket svåra ekonomiska och 
finansiella villkor. Trycket kommer att fortsätta på kommunala och regionala utgifter, som är 
en avsevärd andel av statens sammanlagda utgifter, dock med några variationer i olika 
länder. I somliga länder har kommunala och regionala förvaltningar påverkats mer av 
nedskärningarna än den offentliga sektorn som helhet. Den lokala demokratin och de 
kommunala och regionala myndigheternas självständighet måste stärkas i hela Europa för 
att utveckla hållbara, inkluderande och socialt rättvist finansierade lokala offentliga tjänster, 
som svarar på medborgares, samhällens, arbetstagares och näringslivets behov. Att 
utarbeta en positiv social dialogagenda för kommunala och regionala förvaltningar innebär 
ett erkännande av mångfalden kommunala och regionala strukturer, deras uppgifter i Europa 
och deras arbetsstyrkor. Det ska dessutom ses som en styrka, inte en svaghet. Kommuner 
och regioner spelar också en central, betydande roll när det gäller att främja konkurrenskraft 
och sysselsättning i den privata sektorn. Större delen av offentliga upphandlingar av varor 
och tjänster – som företräder mer än 18 % av EU:s BNP – utförs lokalt. Kommuner 
garanterar lokal demokrati och påverkar människors liv och deras miljöer genom att utveckla 
och utföra ett urval lokala tjänster för medborgare och företag. Kommunala offentliga tjänster 
är därför väsentliga för livskvalitet, ett nära tjänsteutförande, territoriell utveckling och social 
sammanhållning. Kommuner är stora arbetsgivare och av stor vikt för den lokala ekonomin 
och det lokala samhället, vilket innebär att kommunala och regionala förvaltningar behöver 
tillräckligt många välutbildade, motiverade och välavlönade arbetstagare. Det kräver en bra, 
öppen ledning och fackliga rättigheter till information, samråd och förhandlingar, en kraftfull 
social dialog och avtalsförhandlingar, och ett slut på alla former av otrygg och osäker 
anställning, samt ska också tjäna som sysselsättningsmönster. 
 
Hänsyn att tas till alla dessa aspekter och samband när målsättningar, teman och verktyg 
fastställs för genomförande av den sociala dialogkommitténs verksamhet 2015-2017 . 

 

II. Målsättningar  

 

Företräda arbetsgivare och fackliga organisationer i sektorn kommunala och regionala 

förvaltningar i en social dialog såsom avses i fördragen, diskutera och fatta gemensamma 

överenskommelser om ärenden av gemensamt intresse,   

SAMT 

Stärka den europeiska sociala dialogen inom branschen kommunala och regionala 

förvaltningar i överensstämmelse med erkännandet av den allmänna principen om 

kommunal och regional självständighet, som utlovas av Lissabonfördraget, genom: 

- att organisera åtgärder i medlemsstater och kandidatländer, som bevarar och stärker 

den sociala dialogen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunala 
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och regionala förvaltningar, och säkerställa att dessa åtgärder faktiskt leder till reella 

resultat och framsteg, 

- att främja kommunala och regionala myndigheters offentliga tjänster av god kvalitet, 

med utgång från följande värderingar: socialt och miljöansvar, ansvarsskyldighet och 

utbyte av information om arbetsmarknadsfrågor och främja branschen kommunala 

och regionala förvaltningars intressen och god praxis, 

- att svara på samråd och övriga initiativ från EU-kommissionen, parlamentet och 

rådet, att aktivt påverka lagstiftning och politik inom sysselsättning, utbildning, socialt 

skydd, arbetsmarknadsrätt och arbetsmiljö, 

- att utveckla och komma överens om ställningstaganden om politiska frågor på 

europeisk nivå i syfte att få en dialog med EU:s institutioner. 

 
 

III. Verktyg 
 

1. Sociala dialogmöten (2 arbetsgruppsmöten och 1 plenarmöte om året).   

2. Ett projekt om året som finansieras av EU. EPSU föreslog i augusti 2014 ett 
gemensamt socialt projekt på temat “nya former av tjänsteutförande för kommuner, 
vad den sociala dialogen och god praxis kan bidra för välbefinnande på arbetet” 

3. Aktivt samarbete / nätverk mellan kommitténs ledamöter  

4. EPSU/CEMR:s sekretariat närvarar och medverkar i nationell verksamhet  

 

IV. Handlingsteman 2015 – 2017  

 

Arbetsprogrammet omfattar en period på två år, från 2015 till 2017. Sociala dialogkommittén 

får bättre tillfälle att planera, genomföra och följa upp prioriteterna med ett program på två år. 

Kommittén ska granska programmet varje år och eventuellt anpassa, och komma överens 

om åtgärder och insatser för nästa år. 

 

 

1. Den ekonomiska krisen och hur den påverkar kommunala och 
regionala myndigheter  

Under vårt senaste arbetsprogram hade vi ett antal meningsutbyten om den ekonomiska 
krisens inverkan och enades om tre gemensamma uttalanden, främst i syfte att påverka 
EU:s politiska respons.  
 
Vi ska fortsätta att samarbeta om krisen, som inte är över. Vi är vidare medvetna om att 
kraven på offentliga investeringar kommer att öka i samband med att befolkningen åldras och 
med klimatförändring. EU-kommissionen har faktiskt nyligen utökat sitt arbete om ekonomisk 
styrning genom att utfärda landsspecifika rekommendationer. I dessa rekommendationer 
nämns kommunala och regionala myndigheter som ”styrningsnivå”. Det blir därför viktigt att 
bevaka hur ekonomisk styrning påverkar deras sociala och sysselsättningskonsekvenser och 
följderna därav. EPSU och CEMR ska mot denna bakgrund:   
 

 Studera hur krisen har påverkat sysselsättning, (om)organisation och anpassning av 
förvaltning och tjänster, genom insamling av statistik och upplysningar från alla länder 
som medverkar. Ett initiativ skulle kunna tas om hur kommunala myndigheter utvärderar 
krisens inverkan på t.ex. jämställdhet. 



 Arbetsprogram för sociala dialogen 2015-2017         

 

3 

 Utvärdera hur krisen driver utvecklingen av alternativa arbetsformer, dvs. tillfälligt arbete 
genom bemanningsföretag, visstidsanställning, falska egenföretagare, och fundera på 
hur det påverkar kvaliteten på sysselsättning och tjänster. 

 Samla in förslag / exempel på åtgärder som vidtas på kommunal och regional nivå vad 
gäller kostnadsbesparingar och investeringar i framtiden  

 Främja en balanserad syn på de offentliga finansernas hållbarhet, både vad gäller 
intäkter och utgifter i det nya ekonomiska styrningssystemet   

 

2. Planera för och hantera förändringar: att genomdriva CEMR-EPSU:s 

gemensamma ram för omstrukturering av kommunala och regionala 

myndigheter (http://www.epsu.org/a/9193) 
 
EU-kommissionen har nyligen gett ut en “Quality framework for restructuring and anticipation 
of change [Kvalitetsram för omstrukturering och planering av förändringar]” med 
informationsblad för medarbetare, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter med god 
praxis om hur omstrukturering hanteras. De borde utarbeta ramar för medverkan av 
arbetstagare vad gäller att planera och förbereda förändringar, och utarbeta åtgärder till stöd 
för enskilda arbetstagare, t.ex. att öka deras kompetens och rörlighet.  
Se här: http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf 
 
Sociala dialogkommittén för kommunala och regionala förvaltningar har varit mycket 
engagerad i dessa diskussioner, och gav i mars 2012 ut ett gemensamt svar på EU-
kommissionens grönbok COM (2012) 7 “Restructuring and anticipation of change: what 
lessons from recent experience [Omstrukturering och planering av förändringar: lärdomar av 
senaste erfarenheter]” för branschen kommunala och regionala förvaltningar 
(se http://www.epsu.org/a/8763). 
 
Omstruktureringarnas inverkan har känts av särskilt hårt i kommuner, på grund av trycket på 
kommuners ekonomi och nya former av utförande av offentliga tjänster.  
 
Ett förslag till projekt har sänts in på temat: “Nya former av tjänsteutförande i kommuner, vad 
den sociala dialogen och god praxis kan bidra med för välbefinnande på arbetet”. 
 
Målsättningen för projektet är att resultatet ska bidra till EU-kommissionens rapport som ska 
komma ut 2016 under kvalitetsramen med analyser av de icke bindande riktlinjerna för 
omstruktureringar.  
 
Projektets styrgrupp ska utarbeta vilka resultat man vill uppnå genom projektets fyra olika 
temaprioriteter. 
 

Fyra prioriterade teman 

 
 4 seminarier om projektets teman, som ska fokusera på ett område kopplat till 

utmaningarna med omstruktureringar: 
 

a) Att identifiera nya former av tjänsteutförande i kommuner, teknisk utveckling och hur 
medarbetare och arbetsgivare påverkas 

 
Följande fenomen har observerats: kommunsammanslagningar främjas eller 
påtvingas, kommuner delar utförande av tjänster, ideella organisationer eller företag i 
tredje sektorn utför offentliga tjänster, och ett förändrat ansvar och uppdrag lokalt. Det 
är av särskilt intresse att på EU-nivå bevaka hur ansvar överförs mellan staten, 
regioner och kommuner. De nya direktiven om offentlig upphandling erbjuder 
kommuner nya möjligheter, t.ex. en rättslig ram för samverkan mellan offentliga 

http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf
http://www.epsu.org/a/8763
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myndigheter eller för strategisk upphandling, som tar hänsyn till sociala och 
miljöaspekter, men de är så komplicerade att det kan kräva mer rättslig sakkunskap 
och rådgivning och i vissa fall ökade transaktionskostnader.  
 
Teknisk utveckling, som t.ex. öppen data och datahantering, inklusive de framtida nya 
EU-bestämmelserna om dataskydd, som förändrar hur kommuner organiserar sin 
förvaltning och sina tjänster för medborgarna. Gränsöverskridande samarbete spelar 
också en roll i gränsområden vad gäller hur kommuner hanterar offentliga tjänster. 
Alla dessa utvecklingar påverkar kommunala och regionala förvaltningar som 
arbetsgivare och medarbetare. 
Arbetsmarknadens parter bör byta erfarenheter om denna fråga under ett seminarium 
på en dag.  

 
b) Globala utmaningar: klimatförändring, energiomställning, migration och hur de påverkar 

kommuner och medborgare 
 
Globala utmaningar som klimatförändring och närbesläktade ärenden har en inverkan 
lokalt och kräver förändringar av ledningen av kommunala myndigheter. Dessa 
förändringar bör organiseras med utgång från en gemensam förståelse hos 
arbetsmarknadens parter. EU:s energi och klimatpolitiska ram 2030 fordrar en 
långsiktig omkonfigurering vad beträffar energiproduktion och konsumtion, och 
orsakar förändringar av kommunernas sätt att organisera energiförsörjning och 
klimatrelaterade åtgärder.  
 
Migration kan kopplas till klimatförändring, men människor flyttar också till Europa av 
andra skäl. När medborgarnas bakgrund bottnar i olika kulturer krävs en ändring av 
hur kommunikationer och tjänster organiseras, inklusive en mer mångfaldig personal i 
offentliga förvaltningar. 
 
Kommunala och regionala myndigheter spelar en väsentlig roll när det gäller att 
anpassa och hantera dessa förändringar, som också har diverse 
sysselsättningsföljder: personalen ska utbildas och kommunikationerna med 
medborgarna anpassas.  
Arbetsmarknadens parter ska byta erfarenheter om denna fråga under ett seminarium 
på en dag.  

 
c) Att rekrytera ungdomar och hålla kvar äldre medarbetare i kommunala tjänster: utveckla 

ny kompetens och livslångt lärande? 
 
Det är en särskild utmaning för kommuner, som arbetar under svåra ekonomiska 
förhållanden, att rekrytera ungdomar och hålla kvar anställda eller äldre medarbetare.   
Branschen kommunala och regionala förvaltningar behöver en strategi för att skapa 
en ram om att locka till sig och hålla kvar arbetstagare på ett personligt sätt. En 
sådan strategi ska identifiera hinder mot att attrahera och hålla kvar medarbetare och 
erbjuda lösningar för att överbrygga dessa hinder. Arbetsmarknadens parter bör nu 
granska hur sektorn kan utveckla nya karriärvägar och hur livslångt lärande och 
karriärutveckling kan hanteras. Exempel på god praxis ska demonstrera hur 
förvaltning av mänskliga resurser kan förändras. Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att identifiera åtgärder som visar hur arbetsgivare och arbetstagare kan ta hänsyn 
till välbefinnande på arbetet och den sociala dialogens bidrag. 
Arbetsmarknadens parter ska byta erfarenheter om denna fråga under ett seminarium 
på en dag.  
 

 
d) Den sociala dialogens bidrag till stöd för välbefinnande och arbetsmiljö i kommunala 

offentliga tjänster 
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Den nya strategiska arbetsmiljöramen 2014-2020 identifierar stora utmaningar och 

strategiska målsättningar för arbetsmiljö, och presenterar viktiga åtgärder och 

instrument beträffande hur de ska hanteras. Under denna temaprioritet ska 

arbetsmarknadens parter i kommunala förvaltningar diskutera hur social dialog bidrar 

till välbefinnande på arbetet, hur existerande arbetsmiljöbestämmelser kan tillämpas på 

bättre sätt, särskilt också i små kommunala företag. Arbetsmarknadens parter ska 

inrikta sig på hur man bättre förhindrar arbetsrelaterade sjukdomar, genom att ta itu 

med nya och förestående risker, utan att försumma aktuella risker. Det blir av särskilt 

intresse för den offentliga sektorn att ta hänsyn till de allt äldre medarbetarna.  

Arbetsmarknadens parter ska byta erfarenheter om denna fråga under ett seminarium 

på en dag.  

Sociala dialogkommittén gav ut ett gemensamt svar på samrådet om behovet av en 

strategisk ram och dess natur: http://www.epsu.org/a/9745 

 

 

Som klarlagts i detta meddelande spelar arbetsmarknadens parter i EU en viktig roll när det 

gäller att utforma och genomdriva arbetsmiljöpolitik och främja en säker, hälsosam 

arbetsmiljö, i linje med strategin Europa 2020. De inbjuds också att bidra till den pågående 

utvärderingen av EU:s gemensamma regelverk. 

 

EU-kommissionen understryker att det är nödvändigt att ge arbetsmarknadens parter bättre 

äganderätt på EU-nivå, genom att engagera oss i att utforma och genomdriva specifika 

initiativ i EU, nationellt och på lokala arbetsplatser. Det finns ett förslag att inrätta ett 

trepartssammansatt rådgivande utskott om arbetsmiljö, och våra sociala dialogstrukturer ska 

spela en central roll.  

 

 

 De fyra temaprioriteterna kring utmaningen med att omstrukturera kommuner ska 
sammanfattas i en liten pedagogisk film, som ska främja social dialog som redskap till 
hjälp för förändringsprocesser i kommunala och regionala myndigheter. Filmen ska 
spridas genom EPSU:s och CEMR:s webbsidor. 
 

 På en avslutande alleuropeiska konferens i november 2016 i Spanien (Barcelona) 
presenteras de slutgiltiga forskningsrönen, filmen och resultatet av temaprioriteterna, 
med upp till 120 deltagare, bestående av 2 ombud vardera från arbetsgivarna och facket 
per EU-land och kandidatländer. Tolkning ska erbjudas på 6 språk (engelska, franska, 
tyska, spanska, svenska och tjeckiska).  

 

3. Uppföljning av mångsektorella riktlinjer om att handskas med våld 

från utomstående  

EPSU, UNI-europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS skrev i 
december 2011 under mångsektorella riktlinjer om att handskas med våld från utomstående 
och trakasserier i samband med arbetet.  

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att varje arbetsplats har en resultatorienterad politik, 
som hanterar frågan om våld från utomstående. Riktlinjerna innehåller praktiska åtgärder 
som arbetsgivare, medarbetare och deras representanter / fackliga organisationer kan vidta i 
syfte att minska, förhindra och lindra problem. Åtgärderna avspeglar bästa praxis som 
utarbetats i våra branscher och de kan kompletteras av mer specifika och/eller vidare 
åtgärder. 

http://www.epsu.org/a/9745 

http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/a/9745
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En gemensam rapport gavs i november 2013 ut om att verkställa dessa mångsektorella 
riktlinjer: 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-
SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf 

Kommittén ska ge fler exempel på nationella projekt om hur våld från utomstående hanteras. 

 

 

4. Uppföljning och aktualisering av riktlinjer för jämställdhet  

CEMR/EPSU:s riktlinjer om att utarbeta åtgärdsplaner för jämställdhet i kommunala och 
regionala förvaltningar antogs 2007 (http://www.epsu.org/a/3541) 

Kommittén ska samarbeta om att ta fram en aktualiserad version av riktlinjerna för 
jämställdhet, och bevaka hur de tillämpas. 

Inom ramen för projektet “Future of Work [Arbetets framtid]” gavs i oktober 2012 ut en 
rapport om kvinnors ställning i kommunala och regionala förvaltningar. 

http://www.epsu.org/a/9031 

CEMR arbetar också med att genomföra ett pilotprojekt om att utarbeta indikatorer som 

bedömer hur den europeiska stadgan om jämställdhet för kvinnor och män i det lokala livet 

tillämpas. 

Det är ett projekt på 2 år (fr.o.m. januari 2014 till december 2015) som finansieras av EU-

kommissionen som syftar till att engagera kommuner och regioner att förbättra och 

säkerställa jämställdhet genom åtgärdsplaner. 

Till stöd för deras satsningar förväntas att pilotprojektet ska utarbeta en verktygslåda om 

bättre användning av de utvalda indikatorerna, som ska hjälpa kommunala och regionala 

myndigheter att uppnå betydande resultat inom jämställdhet vad beträffar rekrytering, 

säkerhet och arbetsvillkor, löner, förlikning, representativitet, integrering, styrning, mm. 

http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/a/3541
http://www.epsu.org/a/9031
http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en

