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Sammanfattning 
I I slutet av januari 2020 registrerades det första fallet av covid-19 officiellt i Europa. 
På några veckor spred sig sjukdomen över hela EU, vilket tvingade de flesta 
medlemsstater att vidta åtgärder för att bromsa infektionstakten. Medborgarna 
uppmanades att stanna hemma och arbeta på distans, och EU-institutionerna blev 
tvungna att hitta sätt att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. 

II Syftet med den här revisionen var att bedöma EU-institutionernas resiliens: vilken 
beredskapsnivå de hade, hur de hanterade covid-19-pandemin och vilka lärdomar de 
har dragit av den. Vi undersökte framför allt om institutionerna 

a) följde erkända standarder i sina kontinuitetsplaner och huruvida planerna var 
anpassade för den typ av störningar som orsakas av en pandemi, 

b) kunde fungera, minimera störningarna och fullgöra sina respektive roller enligt 
EU-fördragen, 

c) drog lärdomar inför anpassningen till tiden efter covid-19-pandemin. 

III Vår revision omfattade fyra EU-institutioner: Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska kommissionen och EU-domstolen. Revisionen inriktades på hur 
institutionernas administrationer hanterade krisen mellan februari 2020 och juli 2021. 
Vi tog hänsyn till beslut som fattats efter juli 2021 i den mån de påverkade 
institutionernas situation efter covid-19-pandemin. 

IV Vi drog slutsatsen att EU-institutionerna visade prov på resiliens under covid-19-
pandemin. De reagerade snabbt och flexibelt och drog nytta av tidigare 
digitaliseringsinvesteringar. De har dock ännu inte fullt ut utvärderat sannolikheten för 
att de nya arbetssätt som infördes för att hantera covid-19-krisen kommer att vara 
effektiva eller leda till besparingar efter krisen. 

V Vi konstaterade att de granskade institutionernas kontinuitetsplaner hade den 
struktur som krävdes för att ligga till grund för hanteringen av krisen, men att de inte 
var utformade för långvariga störningar eller hälsokriser utan behövde kompletteras 
med ad hoc-beslut. I kontinuitetsplanerna fanns inget angivet forum där 
institutionerna snabbt kunde samråda om de beslut som behövde fattas för att 
hantera krisen. För att säkerställa en viss samstämmighet i sina åtgärder använde 
institutionerna befintliga strukturer för informationsutbyte och lyckades undvika att 
reagera med alltför olika strategier. Institutionernas självständighet, deras olika roller 
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och de olika nationella bestämmelser som de måste ta hänsyn till begränsade deras 
möjligheter att reagera på exakt samma sätt. 

VI Vi konstaterade också att de granskade institutionerna utformade och 
genomförde flexibla åtgärder för att hantera krisen. De anpassade sina 
arbetsordningar för att säkra kärnverksamheten och stängde sina lokaler för personal 
vars närvaro inte var nödvändig. Det gjorde att de kunde minimera störningarna och 
fullgöra de roller som de tilldelats genom fördragen. I början av krisen var 
institutionerna olika rustade för att personalen skulle kunna arbeta på distans. Alla 
lyckades dock inom sex veckor förse all personal med utrustning och lösningar för 
distansarbete. Som en del av sin krishantering påskyndade institutionerna införandet 
av it-moderniseringsprojekt såsom nya kommunikations- och samarbetsverktyg, 
papperslösa arbetsflöden samt ökad användning av elektroniska underskrifter och e-
fakturering. Trots de framsteg som gjorts har administrativa tjänster ännu inte 
digitaliserats fullt ut. 

VII Institutionerna började reflektera över de lärdomar som kunde dras av covid-19-
krisen i slutet av våren 2020 och har fortsatt denna reflektion under hela krisen. Vi 
konstaterade att krisen hade begränsad ekonomisk inverkan på kort sikt för 
institutionerna, eftersom besparingarna på vissa utgiftsområden, såsom resor, 
användes för att finansiera it-investeringar. De flesta av de granskade institutionerna 
hade infört nya arbetssätt före covid-19-krisen. Omställningen påskyndades av krisen, 
och alla institutioner förväntar sig att resor och användning av byggnader kommer att 
förvaltas annorlunda efter covid-19-pandemin. Hur effektiva de nya arbetssätten är 
har bara delvis bedömts – man har kommit längre när det gäller kärnverksamheten än 
för stödtjänster. Slutligen har budget- och miljökonsekvenserna av de nya 
arbetsformerna inte utvärderats konsekvent. 

VIII Utifrån dessa slutsatser rekommenderar vi att de fyra granskade institutionerna 

a) inkluderar långvariga störningar och bestämmelser om interinstitutionellt 
samarbete i sina kontinuitetsplaner, 

b) vidareutvecklar digitaliseringen av administrativa tjänster, 

c) bedömer de nya arbetssättens lämplighet efter covid-19-pandemin. 
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Inledning 
01 I slutet av januari 2020 registrerades det första fallet av covid-19 officiellt i 
Europa. På några veckor spred sig sjukdomen över hela EU, vilket tvingade de flesta 
medlemsstater att vidta åtgärder för att försöka minska smittspridningen. 

02 I detta sammanhang var de offentliga förvaltningarnas förmåga att fortsätta att 
fungera avgörande för att regeringar och internationella organisationer skulle kunna 
fullgöra sina roller och hantera krisen. Det är den förmågan som avses med begreppet 
resiliens: förmågan att stå emot de negativa effekter som uppstår eller att återhämta 
sig efter det att en katastrof har inträffat1. Resiliens gör att organisationer kan bli 
starkare. 

03 EU-institutionerna hade redan tvingats hantera ett par hälso- och säkerhetskriser 
på senare tid: ebolautbrottet (2014) för EU:s delegationer och terrorattentaten i 
Bryssel (2016) och Strasbourg (2018). Men covid-19-krisen antog helt nya dimensioner 
och pågick under mycket längre tid. De aspekter av institutionernas funktionssätt som 
främst påverkades av covid-19-krisen var följande: 

o Ledning och strategi: beslutsprocesser för att säkerställa kontinuiteten i 
verksamheten och uppdatering av arbetsprogram för att återspegla 
omvärderingen av prioriteringar. 

o Personalförvaltning: andra lösningar som alternativ till fysisk närvaro och 
förändringar i personalpolitiken för att se till att personalen kunde fortsätta att 
arbeta utan avbrott. 

o It: tillgång till bärbara datorer och andra lösningar för distansarbete för att 
möjliggöra beslutsfattande på distans och säkerställa sekretess och dataskydd. 

o Byggnader: hålla byggnaderna i driftsläge, garantera fysisk säkerhet och hantera 
tillträdet till lokalerna. 

                                                      
1 GUID 5330 – Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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04 Varje institutions ordförande och generalsekreterare ansvarar för frågor som rör 
ledning och strategi. Generalsekreterarna ansvarar också för frågor som rör 
personalförvaltning, it och byggnader. När det i denna rapport hänvisas till beslut som 
fattats av en institution avses både beslut som fattats av avdelningarna under 
generalsekreterarens ansvar och beslut som fattats av institutionens ledamöter 
(parlamentsledamöter, företrädare för medlemsstaterna i rådet, 
kommissionsledamöter, domare, generaladvokater och justitiesekreterare vid EU-
domstolen). 

05 Varje institutions roll definieras i fördragen2. Institutionerna är oberoende av 
varandra men förväntas samarbeta lojalt med varandra3. Vad beträffar 
personalförvaltning är de i stort sett självstyrande inom ramen för det gemensamma 
regelverk som utgörs av tjänsteföreskrifterna4. Varje institution har sin egen 
arbetsordning som behandlar frågor som intern organisering, regler för 
beslutsfattande och förbindelser med andra institutioner. När institutionerna 
reagerade på krisen följde de också den gällande lagstiftningen i sina 
värdmedlemsstater och anpassade sina beslut i enlighet med den. 

06 Figur 1 visar de åtgärdsbeslut som fattades av institutionerna med anledning av 
hur hälsosituationen utvecklade sig och vilka nationella regler som gällde. 

                                                      
2 Avdelning III i fördraget om Europeiska unionen. 

3 Artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen. 

4 Förordning nr 31 (EEG), nr 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN
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Figur 1 – Institutionernas beslut om åtgärder med anledning av covid-19-
krisen, januari 2020–juli 2021 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från WHO, Europeiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar och EU-institutionerna. 
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07 Institutionerna finansieras under rubriken ”Administration” i den fleråriga 
budgetramen. Under 2020 uppgick kostnaderna under denna rubrik till 10 miljarder 
euro. Kostnaderna i fråga avser främst personalutgifter (personalens löner, 
ersättningar och pensioner) som står för 68 % av det totala beloppet. Lokalkostnader 
står för cirka 9 % av de administrativa kostnaderna och it-kostnader för 4 %. 
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Revisionens inriktning och omfattning 
samt revisionsmetod 
08 Syftet med den här revisionen var att bedöma EU-institutionernas resiliens: vilken 
beredskapsnivå de hade, hur de hanterade covid-19-pandemin och vilka lärdomar de 
drog av den. Vi undersökte framför allt om institutionerna 

a) följde erkända standarder i sina kontinuitetsplaner och huruvida planerna var 
anpassade för den typ av störningar som orsakas av en pandemi, 

b) kunde fungera, minimera störningarna och fullgöra sina roller enligt fördragen, 

c) drog lärdomar inför anpassningen till tiden efter covid-19-pandemin. 

09 Vi fokuserade på de beslut som fattades av EU-institutionernas förvaltningar för 
att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten och se till att institutionerna fullgjorde 
sina roller. Vi bedömde inte EU:s politiska åtgärder med anledning av covid-19-krisen 
eller åtföljande lagstiftning. 

10 Revisionen omfattade de beslut som fattades från januari 2020 (de första 
åtgärderna för att begränsa personalens resor till områden med smitta) till juli 2021 
(uppmjukning av reglerna till följd av en förbättrad hälsosituation). Viktiga händelser 
efter juli 2021 beaktades i den mån de påverkade institutionernas situation efter 
covid-19-pandemin. 

11 Vi granskade fyra EU-institutioner: Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, 
Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). 
Parlamentet har sitt säte i Frankrike (Strasbourg) och har arbetsplatser i Belgien och 
Luxemburg. Rådet är helt beläget i Belgien, men har möten i april, juni och oktober i 
Luxemburg. Kommissionens avdelningar ligger främst i Belgien och Luxemburg, men 
dess gemensamma forskningscentrum har verksamhet i Tyskland, Spanien, Italien och 
Nederländerna. EU-domstolen har sitt säte i Luxemburg. 

12 Vi granskade institutionernas beslut och förfaranden i samband med deras 
hantering av krisen samt protokoll från möten i de organ som medverkade i 
krishanteringen. Vi samlade in återkoppling från de berörda administrativa 
avdelningarna genom frågeformulär och använde oss av de enkätundersökningar som 
institutionerna hade genomfört för att bedöma vilken uppfattning personalen hade om 
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de åtgärder som vidtagits. Vi intervjuade högre chefer som var involverade i 
hanteringen av krisen samt företrädare för personalkommittéerna. 

13 Denna rapport ingår i en serie av granskningsrapporter från revisionsrätten som 
rör covid-19. Den innehåller en första bedömning av krisens inverkan på 
institutionernas funktionssätt. Vi genomförde denna revision före pandemins slut, 
vilket gör att våra slutsatser och rekommendationer är aktuella och relevanta och kan 
hjälpa de granskade institutionerna att förbättra sin effektivitet och beredskap inför 
långvariga störningar. 

  



 12 

 

Iakttagelser 

Institutionernas kontinuitetsplaner följde i huvudsak erkända 
standarder och låg till grund för institutionernas hantering av 
krisen 

Institutionernas kontinuitetsplaner följde erkända standarder men var 
inte utformade för långvariga störningar eller hälsokriser 

14 Syftet med en kontinuitetsplan är att göra det möjligt för en organisation att 
reagera på störningar och samtidigt upprätthålla förmågan att utföra sina väsentliga 
verksamheter och rättsliga skyldigheter. En kontinuitetsplan bör definiera de personer 
som ansvarar för genomförandet av planen, ange organisationens väsentliga 
verksamheter, vara anpassad till de risker som identifierats av organisationen och 
regelbundet uppdateras och testas5. 

15 EU-institutionerna började reflektera över sina kontinuitetsplaner 2006, med 
anledning av hotet från fågelinfluensapandemin H5N1. Behovet av heltäckande 
kontinuitetsplaner blev ännu tydligare 2009, året för H1N1-influensapandemin. Då 
uppskattade det interinstitutionella medicinska kollegiet som ansvarar för samarbete i 
medicinska frågor (IMB) att upp till 30 % av personalen kunde komma att vara 
frånvarande, på grund av att de antingen själva var sjuka eller tog hand om närstående 
som var sjuka. 

16 De granskade institutionerna utarbetade sina första riktlinjer för 
verksamhetskontinuitet och kontinuitetsplaner mellan 2006 och 2013. I linje med de 
tillämpliga standarderna för verksamhetskontinuitet (se punkt 14) innehöll alla 
kontinuitetsplaner tydliga definitioner av roller och ansvarsområden samt 
förteckningar över väsentliga verksamheter som skulle upprätthållas i kristider och det 
minsta antal personal som behövdes för detta ändamål. Kontinuitetsplanerna 
föreskrev en viss decentraliserad hantering av incidenter, men alla händelser som 
påverkar en institution som helhet skulle förvaltas centralt inom varje institution av en 
krishanteringsgrupp som vanligtvis bestod av institutionens generalsekreterare och 
företrädare för dess administrativa direktorat. Vid alla granskade institutioner hade 
varje direktorat eller generaldirektorat sin egen kontinuitetsplan med en förteckning 
över väsentliga verksamheter, de minsta resurser som behövdes för att utföra dem 

                                                      
5 ISO 22301:2019 Säkerhet och resiliens – Ledningssystem för kontinuitetshantering – Krav. 

https://www.iso.org/standard/75106.html
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och återhämtningstiden för var och en av dem. Det fanns också en central 
kontinuitetsplan för krisgrupperna, som inbegrep åtgärder att vidta i händelse av en 
incident. 

17 Det var alltså störningar till följd av pandemier som låg till grund för 
institutionernas inledande reflektioner över verksamhetskontinuitet, men 2020 fanns 
det inte längre någon uttrycklig hänvisning till pandemihantering i 
kontinuitetsplanerna, med undantag för EU-domstolen som hade behållit sin plan för 
fågelinfluensa i kontinuitetsplanen. I EU-domstolens plan för fågelinfluensa fastställdes 
direkta kopplingar mellan Världshälsoorganisationens beslut och de åtgärder som 
institutionen skulle genomföra. I det värsta tänkbara scenariot (risk för dödsfall bland 
personalen) förutsågs i EU-domstolens plan ett fullständigt avbrott i den dömande 
verksamheten och stängning av lokalerna. 

18 När det gäller de övriga institutionerna nämndes pandemier i riskbedömningarna, 
men detta åtföljdes inte av potentiella riskreducerande åtgärder som var anpassade till 
långvariga störningar eller till att alla lokaler måste hållas stängda under en längre tid. 
Dessa institutioner hade reserv- och omflyttningsplaner till olika byggnader för att 
hantera störningar på några dagar. Man räknade inte med att alla byggnader skulle 
kunna bli otillgängliga samtidigt eller att det inte skulle gå att resa till en annan 
arbetsplats. Parlamentet hade beredskap för distansarbete i begränsad omfattning, 
vilket endast avsåg verksamhet som inte kunde flyttas över till andra lokaler. 
Parlamentets och rådets läkarmottagningar hade sina egna planer för smittsamma 
sjukdomar, men dessa var inte integrerade i institutionernas kontinuitetsplaner. 

19 De granskade institutionerna uppdaterade i allmänhet sina kontinuitetsplaner 
regelbundet. Mellan 2013 och januari 2020 testades institutionernas 
kontinuitetsplaner också, antingen genom övningar som utformats för detta ändamål 
eller under verkliga kriser som gällde allt från mindre byggnadsincidenter till 
terroristattentat (Bryssel 2016 och Strasbourg 2018). 
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Institutionerna utgick från sina kontinuitetsplaner när de utformade sina 
åtgärder med anledning av krisen 

20 För att kunna hantera en kris på lämpligt sätt måste en organisation ha inrättat 
organ för beslutsfattande i krissituationer, vars befogenheter är anpassade till 
situationen. Den måste också ha lämpliga kontakter med berörda parter och informera 
sin personal om sina beslut6. 

21 Under andra hälften av februari 2020 började alla de granskade institutionerna 
aktivera de krishanteringsstrukturer som förutsågs i deras kontinuitetsplaner. 
Personaldirektoraten var involverade i samtliga fall, vilket säkerställde att 
läkarmottagningarna var delaktiga, om än bara indirekt. Några institutioner anpassade 
sin krishanteringsstruktur till covid-19-situationen. 

o Rådet ansåg att dess krishanteringsgrupp inte hade den bäst lämpade 
sammansättningen för att hantera covid-19-krisen. Institutionen förlitade sig i 
stället på ledningsgrupperna vid de administrativa generaldirektoraten med stöd 
av de verksamhetsansvariga vid andra avdelningar och institutionens 
förtroendeläkare. 

o Parlamentets förtroendeläkare ingick inte i institutionens kris- och 
kontinuitetshanteringsgrupp men anlitades som direkt rådgivare av 
generalsekreteraren. 

22 Införandet av distansarbete minskade risken för att personalen skulle smittas. 
IMB:s scenario från 2009 med en frånvaro på 30 % av personalen realiserades aldrig, 
men tillträdet till institutionernas lokaler begränsades på grund av nationella 
nedstängningar. I den situation som förutsågs i kontinuitetsplanerna skulle 
institutionerna ha behövt upprätthålla endast väsentliga verksamheter. I det aktuella 
fallet kunde de dock upprätthålla all sin verksamhet, men de var tvungna att besluta 
vilka verksamheter som skulle fortsätta att bedrivas på plats och vilka som skulle 
utföras på distans. 

23 I början av mars 2020, innan de nationella nedstängningarna infördes, beslutade 
rådet att endast den personal som krävdes för att anordna rådsmöten skulle vara kvar 
på plats. EU-domstolen uppmuntrade till ökad användning av skriftväxling. I mål där 
muntliga förhandlingar (på plats) redan hade planerats, uppmanades domarna att 
undersöka om dessa kunde senareläggas eller annars ersättas med skriftliga frågor och 

                                                      
6 Ibidem. 
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svar. Parlamentet och kommissionen fortsatte sin verksamhet på plats fram till mitten 
av mars 2020. 

24 Institutionerna utbyter information och samarbetar genom olika 
interinstitutionella kommittéer. Ingen av de granskade institutionerna hade dock några 
bestämmelser i sina kontinuitetsplaner om de här kommittéernas roller, bortsett från 
några allmänna anmärkningar om att de andra institutionerna skulle informeras ifall 
kontinuitetsplanerna aktiverades. Inför en gemensam kris hade de inget forum angivet 
i kontinuitetsplanen där de snabbt kunde informera varandra om de beslut som de 
hade fattat. 

25 Under den andra veckan i mars 2020 anordnade ordföranden för en kommitté – 
kommittén för förberedande av författningsärenden (CPQS) som har företrädare för 
alla institutioner och arbetar med frågor som rör tjänsteföreskrifter och 
anställningsvillkor – ett informellt möte för att diskutera de åtgärder som genomförts 
inom alla institutioner. Denna informella struktur behölls under hela pandemin, och 
mötena ägde rum regelbundet. Kommittén har inget mandat att fatta beslut för 
institutionerna, men det informella nätverket bidrog i viss utsträckning till en 
harmonisering av de beslut som fattades (till exempel om hur interinstitutionella 
överföringar av personal skulle hanteras). På grund av institutionernas självständighet, 
deras olika uppgifter och på grund av de olika regler som gällde i 
värdmedlemsstaterna, intog varje institution olika förhållningssätt under krisen. Vi 
konstaterade vissa skillnader i praxis för personalförvaltningen, särskilt när det gäller 
villkoren för att tillåta distansarbete utanför anställningsorten (se bilaga II). 

26 Utöver det interinstitutionella samarbetet hade institutionerna regelbundna 
kontakter med de nationella och lokala myndigheterna i värdmedlemsstaterna för att 
diskutera de hälsoåtgärder som vidtogs och hur de inverkade på institutionernas 
funktionssätt. 

27 Institutionerna förlitade sig på några av de kommunikationskanaler som 
förutsetts i kontinuitetsplanerna för kortvariga incidenter (e-post eller 
textmeddelanden). I slutet av februari 2020 införde de också särskilda intranätsidor för 
att informera personalen om de åtgärder som vidtagits och för att dela med sig av 
aktuell medicinsk rådgivning. E-postmeddelanden användes för att vidarebefordra den 
information som lades ut på intranätet för att maximera spridningen. 
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Institutionerna lyckades minimera störningarna i sin 
kärnverksamhet 

Institutionerna anpassade sig för att kunna fortsätta fullgöra sina roller 
enligt fördragen 

28 Var och en av de granskade institutionerna har kärnverksamhet kopplad till sina 
respektive roller enligt fördragen, vilka sammanfattas i figur 2. Institutionernas 
resiliens i samband med krisen var avhängig deras förmåga att fullgöra sina roller enligt 
fördragen och att respektera etablerade principer för deras funktionssätt, såsom 
flerspråkigheten7. 

Figur 2 – De granskade EU-institutionerna och deras roller 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av artiklarna 14, 16, 17 och 19 i fördraget om Europeiska unionen. 

                                                      
7 Se artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 55 i fördraget om 

Europeiska unionen och rådets förordning nr 1/1958. 

Europaparlamentet
Politisk kontroll och samråd

Europeiska unionens råd
Beslutsfattande och samordning

Europeiska kommissionen
Verkställighet, genomförande, förvaltning och representation

• Övervakar tillämpningen av unionsrätten under EU-domstolens kontroll 
• Genomför unionens budget i samarbete med medlemsstaterna och förvaltar 

finansieringsprogram
• Främjar unionens allmänna intresse och föreslår nya initiativ
• Företräder EU i internationella förhandlingar

Europeiska unionens domstol
Rättslig myndighet

Ser till att lagen följs vid tolkning och tillämpning av 
fördragen

Lagstiftar och utövar budgetfunktioner 
tillsammans 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1645109101023&from=EN
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Institutionerna anpassade sina arbetsordningar för att säkerställa verksamhetens 
kontinuitet i en krissituation 

29 De arbetsordningar som var i kraft inom de granskade institutionerna i 
januari 2020 hade inte utformats med tanke på eventuella långvariga störningar. Ingen 
av dem innehöll särskilda bestämmelser för att hantera allvarliga störningar som 
hindrade institutionens ledamöter att sammanträda. 

30 Parlamentet och rådet utövar gemensamt lagstiftnings- och budgetbefogenheter 
i EU8. För att fullgöra sin roll behöver de kunna diskutera, ändra och rösta om de 
politiska initiativ som kommissionen lägger fram. Före covid-19-krisen genomfördes 
denna verksamhet nästan helt och hållet genom fysiska möten i parlamentet, mellan 
rådsministrar eller i arbetsgrupper. När nedstängningar och reserestriktioner hade 
införts blev det svårare, och i vissa fall omöjligt, att anordna sådana fysiska möten eller 
muntliga förhandlingar på plats. Kommissionens och EU-domstolens arbetsordningar 
hade större inbyggd flexibilitet med andra alternativ som kunde användas när fysiska 
möten inte var möjliga (se ruta 1). 

                                                      
8 Artiklarna 14 och 16 i fördraget om Europeiska unionen. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0023.02/DOC_2&format=PDF
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Ruta 1 

Institutionernas arbetsordningar före covid-19-krisen 

Parlamentets lagstiftningsarbete, debatter och omröstningar är offentliga. Det 
fanns inga bestämmelser i arbetsordningen om alternativa 
omröstningsförfaranden utanför parlamentets lokaler. 

Rådets möten är offentliga när rådet överlägger eller röstar om en lagstiftningsakt. 
En eller flera medlemmar kan vara frånvarande vid ett rådsmöte. Vid omröstning 
får då en rådsmedlem agera på endast en annan medlems vägnar. Skriftliga 
förfaranden var möjliga, men endast under vissa omständigheter. 

Kommissionens möten är inte offentliga. Skriftliga förfaranden är normal 
beslutspraxis vid kommissionen, förutsatt att alla därmed förbundna villkor är 
uppfyllda. Detta är en av flera möjligheter för institutionen att fatta beslut även 
om dess ledamöter inte kan sammanträda fysiskt. 

Enligt EU-domstolens regler ska förhandlingarna bestå av både en skriftlig och en 
muntlig del, men den muntliga delen är inte obligatorisk. Skriftliga svar kan också 
ges på frågor i särskilda fall, vilket gör att institutionen kan fortsätta sin 
verksamhet när muntliga förhandlingar inte kan hållas. Enligt rättegångsreglerna 
kan även tidsfristerna för att inkomma med skriftliga yttranden och handlingar 
förlängas. 

31 För att säkerställa att de hade rätt ramar för att kunna fortsätta sin verksamhet 
var institutionerna (med undantag för EU-domstolen) tvungna att anpassa sina 
arbetsordningar. Parlamentet ändrade omröstningsreglerna den 20 mars 2020 för att 
möjliggöra omröstning på distans under plenarsammanträdet och den 8 april 2020 för 
omröstning i utskotten. Slutligen ändrade parlamentet sin arbetsordning i december 
2020 för att införa åtgärder vid ”extraordinära omständigheter” som gör att 
parlamentets sammanträden kan skjutas upp, flyttas till en annan plats eller hållas i 
skilda rum eller på distans. Parlamentets sammanträden genomfördes under den 
granskade perioden med hjälp av omröstningar på distans för parlamentsledamöterna, 
även om vissa av dem var närvarande i lokalerna. På grund av reserestriktioner 
flyttades plenarsessionerna från Strasbourg till Bryssel från mars 2020 till juni 2021. 

32 Med de alternativa omröstningsförfarandena kunde lagstiftningsarbetet 
fortsätta. Deltagandet på distans gjorde tolkarnas arbete mer komplicerat (på grund av 
sämre ljudkvalitet och avsaknad av visuell kontakt), och sammanträdenas längd 
förkortades för att ta hänsyn till detta. Parlamentets lagstiftningsverksamhet under 
2020 och 2021 låg dock på samma nivå som under 2019 (se tabell 1 i bilaga I). 
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33 Rådet ändrade inte sin arbetsordning, men införde ett tillfälligt undantag den 
23 mars 2020 för att underlätta användningen av skriftliga förfaranden på särskilda 
villkor. Institutionen behövde alternativa förfaranden för antagande av texter, 
eftersom ministrarnas diskussioner via videokonferens ansågs vara informella möten 
och det inte gick att anta några officiella rådsakter under dessa. Detta undantag gjorde 
att Ständiga representanternas kommitté (Coreper), som består av företrädare av EU-
ländernas regeringar, kunde besluta att ett skriftligt förfarande skulle användas i 
enlighet med tillämpliga majoritetsregler för den akt som behandlades. I praktiken 
innebär det att den akt som behandlas diskuteras vid informella möten, och därefter 
kan Coreper besluta att tillämpa det skriftliga förfarandet. 

34 Rådet antog ursprungligen undantaget för en månad och förlängde det sedan 
under hela krisen. Det nu gällande undantaget löper ut i slutet av juni 2022. Coreper, 
som har sin bas i Bryssel, fortsatte att sammanträda fysiskt under hela krisen. Denna 
struktur ökade Corepers arbetsbörda, men gjorde att rådets lagstiftningsverksamhet 
kunde hållas på samma nivå som tidigare år (se tabell 2 i bilaga I). Fysiska rådsmöten 
ägde också rum när så var möjligt. 

35 Kommissionen ändrade sin arbetsordning den 22 april 2020 för att klargöra att 
dess sammanträden kunde hållas ”med hjälp av telekommunikationssystem som 
möjliggör [ledamöternas] identifiering och effektiva deltagande”, för att undvika 
eventuella avbrott i kollegiets funktion. Kommissionens arbetsprogram för 2020 
anpassades i maj 2020 för att återspegla de förändringar som gjorts i prioriteringarna 
till följd av covid-19-krisen. Omkring en fjärdedel av de politiska initiativ som 
ursprungligen hade planerats sköts upp med tre till sex månader på grund av 
pandemin. Samtidigt tog kommissionen initiativ till nya politiska åtgärder med 
anledning av krisen, såsom planen NextGenerationEU (se ruta 2) som lades fram 
tillsammans med den fleråriga budgetramen för 2021–2027. 
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Ruta 2 

Antagande av politiska åtgärder i kristider: NextGenerationEU 

I maj 2020 lade kommissionen fram ett ändrat förslag till den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 för att ta hänsyn till de förändrade ekonomiska 
omständigheterna till följd av covid-19-pandemin (kommissionens ursprungliga 
förslag var från maj 2018). I samband med detta föreslog kommissionen även ett 
återhämtningsinstrument, NextGenerationEU, med en budget på 750 miljarder 
euro för 2021–2024. 

Europeiska rådet sammanträdde fysiskt den 17–21 juli 2020 (för första gången 
2020) och enades om en ståndpunkt om NextGenerationEU. Parlamentet 
diskuterade rådets slutsatser den 23 juli 2020. Talarna var då på plats i Bryssel, 
men omröstningen ägde rum på distans. 

Förhandlingar mellan parlamentet, rådet och kommissionen, genom fysiska möten 
eller på distans, fortsatte fram till den 10 november 2020. Den 16 december 2020 
antogs slutligen förslagen om den fleråriga budgetramen och NextGenerationEU 
(genom en fysisk omröstning i Europeiska rådet och en fysisk debatt med 
omröstning på distans i parlamentet). 

36 EU-domstolens verksamhet styrs av de mål som anhängiggörs vid den. Mellan 
den 16 mars och den 25 maj 2020 ställde EU-domstolen in sina muntliga förhandlingar, 
eftersom dess lokaler hölls stängda för personalen. Att de muntliga förhandlingarna 
ställdes in innebar dock inte att den dömande verksamheten ställdes in (se ruta 1). 
Under den tid då de muntliga förhandlingarna var inställda avkunnades domar en gång 
i veckan av ordföranden som närvarade på plats. När de muntliga förhandlingarna 
återupptogs införde EU-domstolen ett it-system som gjorde att parter som inte kunde 
resa till Luxemburg fick möjlighet att delta på distans. Institutionens dömande 
verksamhet på plats ställdes inte in igen efter den 25 maj 2020. 

37 Den övergripande effekten av covid-19 på EU-domstolens dömande verksamhet 
var blandad, eftersom EU-domstolens verksamhetsnivå är kopplad till 
verksamhetsnivån både vid de nationella domstolarna, som hänskjuter mål till EU-
domstolen, och vid EU:s institutioner, organ och byråer. Under 2020 var de 
inkommande målen färre än under 2019; antalet pågående mål ökade något, men den 
genomsnittliga handläggningstiden ökade inte (se tabell 4 i bilaga I). 

Institutionerna strävade efter att bevara flerspråkigheten 

38 Principen om flerspråkighet innebär att alla officiella språk i EU:s medlemsstater 
är officiella språk och arbetsspråk för institutionerna. För att respektera denna princip 
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använder institutionerna översättare och tolkar. Covid-19 innebar särskilda 
begränsningar för tolkar: tolkbåsen kunde inte användas fullt ut på grund av reglerna 
om fysisk distansering, och frilanstolkar kunde inte alltid resa. Övergången till distans- 
och hybridsammanträden innebar tekniska utmaningar (se punkt 32). Trots detta 
hittade institutionerna lösningar för att upprätthålla flerspråkigheten under krisen (se 
ruta 3). 

Ruta 3 

Flerspråkigheten under covid-19-krisen 

Parlamentet tillhandahöll tolkning på alla EU-språk på distans från och med den 
23 mars 2020, med hjälp av en särskild plattform genom vilken parlamentets egna 
tolkar kunde ansluta sig och tolka varifrån som helst. Tolkarna kunde sitta i extra 
bås i lokalen, eller också kunde de tolka på distans från andra av parlamentets 
lokaler eller från ett av de nav som inrättats i vissa europeiska städer (London, 
Riga, Wien och Ljubljana). Tolkning för plenarsammanträdet i Strasbourg kunde till 
exempel tillhandahållas på distans från Bryssel. 

EU-domstolen utvecklade sitt eget system för att distansanslutna parter skulle 
kunna delta i muntliga förhandlingar och dra nytta av direktsänd tolkning. I 
maj 2020 kunde tolkning till endast ett språk tillhandahållas med detta system. 
Från och med december 2020 kunde tolkning tillhandahållas på tre EU-språk (på 
begäran av parterna) och från och med februari 2021 på upp till fem språk. 

Rådet fokuserade på att tillhandahålla tolkning vid informella ministermöten via 
videokonferens på alla EU-språk. Varje medlemsstat försågs med en 
fjärranslutning, och tolkarna befann sig i tolkbås i rådets lokaler. För virtuella 
möten i arbetsgrupperna fattades beslut om tolkningsarrangemang från fall till 
fall. 

Kommissionen såg till att tolkningstjänster tillhandahölls på dess tre arbetsspråk 
(engelska, franska och tyska) för verksamheten i kommissionskollegiet. 

Institutionerna uppfyllde sin omsorgsplikt gentemot personalen och 
upprätthöll sin arbetskapacitet. 

39 Institutionerna måste ge sin personal arbetsvillkor som uppfyller lämpliga hälso- 
och säkerhetsnormer9. För att upprätthålla kontinuiteten utan att behöva ställa in icke 

                                                      
9 Se förordning nr 31 (EEG), nr 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän, artikel 1e. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN


 22 

 

väsentlig verksamhet var institutionerna också tvungna att se till att personalen var 
fortsatt tillgänglig och kunde prestera på högsta möjliga nivå. 

Institutionerna vidtog lämpliga åtgärder för att skydda personalens hälsa och 
förebygga smittspridning i sina lokaler 

40 IMB består av institutionernas förtroendeläkare. Dess roll är att informera 
institutionernas förvaltningschefer om hälsofrågor. Från februari 2020 skickade IMB ut 
en rad meddelanden, först för att beskriva pandemins utveckling och därefter, under 
pandemins efterföljande faser, för att informera om de samförstånd som nåtts mellan 
medlemmarna om olika åtgärder som skulle vidtas för att garantera personalens 
säkerhet i lokalerna och för att informera om riktlinjer för psykologiskt stöd och 
vaccinationer. 

41 Personal som återvände från riskområden i februari 2020 uppmanades att arbeta 
på distans för att begränsa smittspridningen, och institutionerna uppmanade sårbar 
personal att distansarbeta från och med den andra veckan i mars 2020. Under hela den 
granskade perioden rekommenderade IMB distansarbete som ett sätt att bryta 
smittkedjorna. 

42 Figur 3 visar hur personalens närvaro utvecklades under den granskade perioden, 
baserat på varje institutions övervakning: 

o I den mån som värdmedlemsstaterna införde begränsningar av rörelsefriheten 
(våren 2020 och vintern 2020–2021) följde institutionerna detta och höll antalet 
anställda i lokalerna på en låg nivå genom att ge tillträde endast för personal vars 
närvaro var av avgörande betydelse. 

o När de nationella restriktionerna gradvis hävdes (juni 2020, och återigen från 
våren 2021) tillät institutionerna mer personal i sina lokaler om deras närvaro var 
nödvändig för att stödja kärnverksamheten på plats (t.ex. sammanträden, möten 
och muntliga förhandlingar). 

o Under perioder då hälsosituationen förbättrades (sommaren och hösten 2020) 
uppmuntrade institutionerna också personal som hade rapporterat svårigheter 
med att arbeta på distans att komma till kontoret. 
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Figur 3 – Institutionerna anpassade den fysiska närvaron i lokalerna efter 
hälsosituationen 

 
* OxCGRT Stringency Index visar stränghetsgraden i de nedstängnings- och begränsningsstrategier som 
ska minska kontakterna mellan människor. Indexet presenteras i en färgskala från grönt (inga 
begränsningar) till rött (nedstängning). 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av Our World in Data (antalet patienter på sjukhus), Oxfords 
stränghetsindex och uppgifter från de granskade institutionerna (övervakningen varierade mellan 
institutionerna). 

43 För att garantera säkerheten för den personal som arbetade på plats införde 
institutionerna protokoll (om fysisk distansering, städning och munskydd) på grundval 
av rekommendationerna från IMB, deras egna läkarmottagningar och de nationella 
myndigheterna. Covid-19-fall (bland personal, entreprenörer och besökare) spårades 
av varje institutions läkarmottagning för att minska risken för smittspridning på 
arbetsplatsen. Parlamentet erbjöd också testning i sina lokaler. 
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44 Från och med våren 2021 uppmuntrade institutionerna sin personal att vaccinera 
sig. Det skedde genom att institutionerna antingen inrättade egna 
vaccinationscentrum i samförstånd med de lokala myndigheterna (i Bryssel) eller 
informerade sin personal om hur de kunde delta i de nationella 
vaccinationskampanjerna (Luxemburg och andra länder). Institutionerna följde 
värdmedlemsländernas regler om vaccination och tillträde till arbetsplatsen. Baserat 
på en rekommendation från IMB gick parlamentet längre än nationella regler och 
införde krav på uppvisande av ett digitalt covid-pass för tillträde till lokalerna från och 
med november 2021. 

Institutionerna stödde personalens välbefinnande och hjälpte dem att anpassa sig till 
de nya arbetsvillkoren 

45 Före krisen var det bara ett litet antal EU-anställda som regelbundet arbetade på 
distans: lingvister och översättare har erbjudits denna möjlighet sedan 2009 vid de 
flesta institutioner, och sedan 2016 har möjligheten utvidgats till att omfatta även 
övrig personal, med början vid parlamentet och kommissionen. I december 2019 
rapporterade kommissionen att omkring 25 % av arbetskraften (8 000 personer) 
utnyttjade möjligheten att tillfälligt arbeta på distans. När institutionerna införde 
obligatoriskt distansarbete i mitten av mars 2020 hade de flesta av deras anställda 
aldrig utnyttjat denna möjlighet tidigare. 

46 För att personalen skulle kunna prestera på samma nivå som tidigare genomförde 
institutionerna olika utbildningsinsatser som rörde distansarbete och de nya it-verktyg 
som införts. De fokuserade särskilt på att tillhandahålla utbildning och stöd till chefer 
på mellannivå, för att hjälpa dem att leda sina team på distans, och på att förbättra 
villkoren för att arbeta hemifrån (se bilaga II). 

47 Personaltillgängligheten ökade av flera skäl under krisen. De uppgifter som vi 
inhämtat från rådet och kommissionen visar att personalen registrerade fler 
arbetstimmar 2020/2021 än tidigare år. Alla institutioner rapporterade en minskning 
av korttidssjukfrånvaron. Antalet deltidsanställda minskade också vid alla institutioner 
(främst för personal som arbetade 80 %, 90 % eller 95 %). 

48 De granskade institutionerna tillät personal att arbeta på distans utanför sin 
anställningsort10 som en exceptionell åtgärd som motiverades av omständigheterna 
(isolering eller behov av att ta hand om närstående). Denna möjlighet beviljades på 
särskilda villkor. För parlamentet var möjligheten att arbeta utanför anställningsorten 

                                                      
10 Se förordning nr 31 (EEG), nr 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän, artikel 20. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN
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avsedd för personal som behövde ta hand om anhöriga och därför förenad med ett 
krav på deltidsarbete och motsvarande lönesänkning (se bilaga II). Det sätt på vilket 
institutionerna övervakade hur många anställda som utnyttjade denna möjlighet 
varierade, men de totala registrerade siffrorna var hur som helst låga: inte vid någon 
tidpunkt var det mer än 2 % av personalen vid parlamentet som utnyttjade 
möjligheten, 3 % vid EU-domstolen, cirka 5 % vid kommissionen (som hade en 
begränsning på tio dagar per år) och 5,8 % vid rådet (där detta övervakades endast 
under maj–juni 2021). Denna undantagsåtgärd upphörde gradvis i slutet av 2021. 

Institutionerna påskyndade genomförandet av befintliga 
moderniseringsprojekt, men digitaliseringen av administrativa tjänster 
är fortfarande en utmaning 

49 För att personalen skulle kunna fortsätta att prestera som vanligt under krisen var 
institutionerna tvungna att se till att de flesta anställda hade rätt verktyg för 
distansarbete. Institutionerna var tvungna att hitta nya lösningar som alternativ till 
fysiska möten. Lösningarna skulle vara säkra och ändamålsenliga, så att institutionerna 
kunde utföra både sina stödtjänster och sin kärnverksamhet. De behövde införa 
administrativa processer som var anpassade till distansarbete och byggde mer på 
papperslösa arbetsflöden. 

Trots ojämn beredskap var institutionerna snabba med att göra det möjligt för 
personalen att arbeta på distans 

50 Institutionerna hade gradvis utvidgat möjligheten till distansarbete till att omfatta 
all personal sedan 2016 (se punkt 45). Parallellt med detta hade de också börjat förse 
personalen med utrustning som gjorde att de kunde arbeta på distans: antingen 
bärbara datorer från institutionen med VPN-anslutning eller VDI-licenser för anslutning 
till arbetsplatsens it-miljö via privata datorer. 

51 I januari 2020 hade institutionerna olika nivåer av mobil it-utrustning för sin 
personal. Mer än 90 % av personalen vid rådet och kommissionen hade bärbara 
datorer från sina institutioner. Båda institutionerna hade tillräckligt många VPN-
licenser (permanenta eller tillfälliga) för att all personal skulle kunna ansluta sig. De 
hade också ett begränsat antal VDI-licenser. 

52 Parlamentet och EU-domstolen befann sig mitt i införandet av sina program för 
it-rörlighet när övergången till distansarbete skedde. EU-domstolen hade påskyndat 
sitt program under 2019 med målet att slutföra det senast våren 2020. 
Europaparlamentets mål var att personalen skulle ha försetts med bärbara datorer 
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före utgången av mandatperioden 2019–2024. I mitten av mars 2020 hade omkring 
35 % av parlamentets och 71 % av EU-domstolens personal utrustats med VPN- eller 
VDI-lösningar som gjorde att de kunde arbeta på distans. All personal hade tillgång till 
sin arbetsmejl via webbaserade e-postverktyg. 

53 Parlamentet och EU-domstolen påskyndade processen med att förse personalen 
med bärbara datorer. Båda institutionerna prioriterade kritiska tjänster, såsom EU-
domstolens kanslier, när det gällde distributionen av hårdvara och ökade också antalet 
tillgängliga VDI-licenser (för personal som ännu inte utrustats med bärbara datorer). I 
maj 2020 hade 95 % av personalen möjlighet att arbeta på distans med hjälp av VPN-
anslutning eller VDI-licens, och i slutet av juni 2020 hade all personal den utrustning 
som krävdes. 

54 Alla institutioner behövde också öka sin infrastrukturkapacitet för att matcha 
antalet anslutningar. Under de första veckorna av övergången till distansarbete 
rapporterade personalen vissa problem med anslutningens kvalitet och stabilitet, men 
dessa problem hade till största delen lösts i april 2020. Antalet frågor som ställdes till 
institutionernas hjälpcentraler minskade avsevärt från april 2020 i takt med att 
personalen vande sig vid verktygen för distansarbete och bandbredden ökade. 

Krisen påskyndade införandet av molnbaserade samarbetsverktyg och särskilda 
videokonferenslösningar, men det förde med sig utmaningar i fråga om dataskydd 
och säkerhet 

55 It-baserade samarbetsverktyg gör att personalen kan arbeta tillsammans utan att 
befinna sig i samma rum. Termen omfattar en rad verktyg från 
videokonferenslösningar till plattformar som gör det möjligt att dela dokument och 
redigera dem i realtid. Institutionerna hade använt en del sådana verktyg redan före 
krisen. Kommissionen hade till exempel använt sig av samarbetswebbplatser sedan 
2013. Vid alla institutioner var videokonferenslösningar vanliga. De användes vanligtvis 
från särskilt utrustade lokaler, för att anordna möten mellan institutionerna och med 
externa intressenter. 

56 Molntjänster har vuxit världen över sedan 2016/2017. De erbjuder nya 
möjligheter till samarbete, eftersom de inte begränsas av fysisk infrastruktur. Sedan 
2019 har vissa institutioner testat molnbaserade verktyg, bland annat 
videokonferenslösningar med samarbetsfunktioner (dokumentdelning och redigering). 
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Användningen av molntjänster medför dock i sig risker när det gäller säkerhet och 
dataskydd jämfört med infrastruktur på plats11. 

57 De granskade institutionerna har gjort olika bedömningar av de dataskydds- och 
it-säkerhetsrisker som är förknippade med molnbaserade samarbetsverktyg, vilket har 
lett till olika beslut om deras användning. Schrems II-domen12 från juli 2020, och den 
efterföljande rekommendationen från Europeiska datatillsynsmannen13 om att inte 
införa nya tjänster som inbegriper överföring av personuppgifter utanför EU, innebar 
ytterligare begränsningar för vilken typ av samarbetsverktyg som institutionerna kunde 
använda. De institutioner som använde USA-baserade molntjänster och 
videokonferensverktyg var tvungna att se över sina avtal med sina leverantörer för att 
säkerställa en adekvat dataskyddsnivå (se ruta 4). 

                                                      
11 Särskild rapport 05/2022 Cybersäkerheten vid EU:s institutioner, organ och byråer. 

12 Domstolens dom av den 16 juli 2020 i mål C-311/18, Facebook Ireland och Schrems, som 
ogiltigförklarade beslutet om skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna 
avseende överföring och behandling av personuppgifter. 

13 Se Europeiska datatillsynsmannens strategiska vägledning för EU-institutionerna från 
oktober 2020, där datatillsynsmannen med eftertryck uppmanar EU:s institutioner, organ 
och byråer att se till att inga nya behandlingsprocesser eller nya avtal med 
tjänsteleverantörer innebär överföring av personuppgifter till Förenta staterna. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_SV.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE7CD716DE99214B334A22BDC921092C?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2148551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf
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Ruta 4 

Införande av interna och interinstitutionella videokonferenslösningar 

Kommissionen fortsatte som planerat processen med att ge all personal tillgång 
till de molnbaserade samarbetsverktyg, som hade införts som ett pilotprojekt, 
men förhandlade med sin leverantör för att säkerställa att dataöverföringen var 
förenlig med Schrems II-domen. Den lade också till egna ytterligare 
säkerhetsfunktioner. 

Rådet fortsatte inte med införandet av ett internt videokonferensverktyg i full 
skala utan behöll det som ett pilotprojekt i avvaktan på en konsekvensbedömning 
och hanteringen av informationsrisker. 

Parlamentet fortsatte inte med införandet av dessa verktyg i full skala utan behöll 
dem i stället som pilotprojekt i avvaktan på Europeiska datatillsynsmannens 
prövning. 

EU-domstolen beslutade att inte gå vidare med införandet av molnbaserade 
samarbetsverktyg utan behöll sin ursprungliga videokonferensprogramvara men 
såg också över avtalet med leverantören för att säkerställa att programvaran var 
förenlig med domen. 

Till följd av detta använder institutionerna två olika typer av 
videokonferensverktyg, molnbaserade eller lokala, för sin dagliga stödverksamhet. 
Dessa två typer av verktyg är driftskompatibla, vilket säkerställer att 
institutionerna ändå kan interagera med varandra. 

58 Institutionerna införde också särskilda videokonferenslösningar för att 
kärnverksamhet såsom parlamentsdebatter, rådsmöten, kommissionskollegiets 
sammanträden och muntliga domstolsförhandlingar skulle kunna genomföras på 
distans. Nedstängningen påskyndade genomförandet av videokonferensprojekt för 
institutionernas kärnverksamhet. 

59 Som en del av sin portfölj med it-projekt för 2019–2021 övervägde parlamentet 
hur man fullt ut skulle kunna organisera konferenser på distans för både talare och 
deltagare med tillgång till samma funktioner som vid en fysisk sammankomst, såsom 
tolkning och interaktiva diskussioner. Processen med att välja en leverantör för detta 
projekt pågick i mars 2020 när beslutet att gå över till distansarbete fattades och ett 
snabbt val av verktyg måste göras. 

60 Parlamentet kunde erbjuda ledamöterna den infrastruktur som krävdes för att 
hålla utskottssammanträden och plenarsessioner på distans med simultantolkning 
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redan en vecka efter det att den belgiska nedstängningen hade inletts (se ruta 3). 
Parlamentet arbetade för att anpassa det valda verktyget och dess funktioner till 
institutionens behov. När plenarsessionerna i Strasbourg återupptogs från juni 2021 
kunde institutionen minska antalet anställda som reste dit, eftersom tolkning kunde 
tillhandahållas varifrån som helst. Infrastrukturen bakom det verktyg som används av 
parlamentet är helt molnbaserad. 

61 Rådet satsade på en annan programvara och valde ett verktyg som kunde 
användas både via molntjänster och via en lokalt baserad server, vilket möjliggjorde 
full kontroll över anslutningarna till ministermötena. I januari 2021 antog rådet en plan 
för inrättandet av en videokonferensplattform för diskussioner om känsliga eller 
säkerhetsskyddade uppgifter ända upp till klassificeringsnivån EU SECRET, eftersom 
den befintliga programvaran endast kunde användas för icke-
säkerhetsskyddklassificerade, icke-känsliga uppgifter. Säkerhetsskyddklassificerade och 
känsliga frågor måste behandlas i lokalerna. 

62 Både parlamentet och rådet valde företag baserade i Europa (inom EU eller Efta) 
som verkar i enlighet med EU:s dataskyddsförordningar för de videokonferenstjänster 
som kunde användas för parlamentsdebatter och rådsmöten. EU-domstolen använde 
inte molnbaserade tjänster (se ruta 4). I stället utvecklade den sin egen 
videokonferenslösning för muntliga förhandlingar på grundval av redan befintlig 
programvara (se ruta 3). 

Trots förbättringar pågår fortfarande arbetet med att digitalisera administrativa 
processer 

63 För att säkerställa att stödtjänster, särskilt de som rör ekonomi- och 
personalfrågor, kunde fortsätta utan avbrott eller förseningar var institutionerna 
tvungna att digitalisera sina arbetsflöden. Före covid-19-krisen varierade 
digitaliseringsgraden i de administrativa processerna mellan institutionerna: verktyg 
som e-fakturor och digitala underskrifter användes tillsammans med papperslösa 
arbetsflöden, dock i olika omfattning. 

64 Elektroniska upphandlingsförfaranden (e-upphandling) har funnits tillgängliga 
sedan 2009 via plattformen e-Prior. Genom plattformen e-Prior kan leverantörer också 
utfärda elektroniska fakturor till sina kunder. E-fakturor främjar digitala finansiella 
arbetsflöden, eftersom de behandlas automatiskt. Alla leverantörer använder dock 
inte denna tjänst, och institutionerna uppmuntrar dem inte proaktivt att göra det, 
vilket innebär att e-fakturering inte används genomgående inom institutionerna. 
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65 E-fakturor utgjorde 57 % av de fakturor som rådet mottog 2019. Vid EU-
domstolen uppgick andelen e-fakturor till 60 % under 2019. Störningarna till följd av de 
restriktioner som infördes för att begränsa spridningen av covid-19 påverkade även 
institutionernas leverantörer, vilket ledde till att vissa gick över till e-fakturor. Rådet 
och EU-domstolen angav en nettoökning av antalet mottagna e-fakturor, med en andel 
på 74 % av alla fakturor vid båda institutionerna 2020. Parlamentet och kommissionen 
övervakade inte andelen e-fakturor som mottogs av deras institutioner. Parlamentet 
anpassade sina regler om fakturahantering så att fakturor i elektroniskt format kunde 
godtas även om de inte skickades via e-Prior. 

66 Den nuvarande rättsliga ramen för elektroniska underskrifter är från 201414. Den 
ökade användningen av elektroniska underskrifter inom EU-institutionerna hänger 
samman med en ökad elektronisk dokumenthantering, bland annat för personalakter. 

67 Före krisen användes elektroniska underskrifter inom alla institutioner utom EU-
domstolen, med olika certifieringsnivåer beroende på behovet. Införandet av 
distansarbete i stor skala och behovet av att upprätta papperslösa arbetsflöden 
uppmuntrade användningen av elektroniska signaturer. Användningen varierade dock 
mellan institutionerna. Rådet godtog till exempel elektroniska underskrifter från sina 
leverantörer, och det undertecknar sina inköpsordrar manuellt. Kommissionen hade 
börjat införa kvalificerade elektroniska underskrifter för undertecknandet av kontrakt 
och påskyndade detta under krisen. Eftersom EU-domstolen inte tidigare hade använt 
elektroniska underskrifter använde den ursprungligen e-post för att validera 
personalbeslut under krisen. Den undertecknade senare ett avtal med kommissionen 
om att använda verktyget EU Sign (en tjänst för elektroniska underskrifter som 
förvaltas av kommissionen), vilket gjorde att ett system för kvalificerade elektroniska 
underskrifter fanns på plats redan före utgången av 2021. Vid tidpunkten för 
revisionen höll kvalificerade elektroniska underskrifter på att införas successivt inom 
parlamentet och rådet. 

                                                      
14 Förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 

elektroniska transaktioner på den inre marknaden. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
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Bedömningen av de nya arbetssättens effektivitet efter krisen 
har inletts 

Bedömningen har kommit längre för kärnverksamheten än för 
stödtjänsterna 

68 Resilienta organisationer är organisationer som har förmåga att lära av en kris 
och gå starkare ur den15. Det kräver att man drar lärdom av alla aspekter av 
hanteringen av en kris. Det krävs också att organisationen identifierar bra metoder 
som har införts under krisen och som fortfarande kommer att vara relevanta när krisen 
är över. 

Institutionerna började redan tidigt ta tillvara erfarenheter och lärdomar 

69 Så snart restriktionerna från våren 2020 hade hävts inledde de granskade 
institutionerna sitt arbete med att dra lärdom av åtgärderna i samband med covid-19-
krisen. Detta tidiga arbete var inriktat på krishanteringen och det sätt på vilket 
institutionernas kontinuitetsplaner hade genomförts. 

70 Detta arbete visade inte på några större brister i hur institutionerna hade 
hanterat och reagerat på krisen. Lärdomarna från covid-19-krisen beaktades i 
institutionernas riskbedömningar 2021, där risken för personalbrist på grund av 
pandemier ingick uttryckligare än tidigare. Institutionerna förordade distansarbete 
som en begränsningsåtgärd för att minska denna risk. 

71 Från maj 2020 genomförde institutionerna personalundersökningar för att samla 
in synpunkter på olika aspekter av de åtgärder som vidtagits (kommunikations- och 
hälsoåtgärder) och uppgifter om personalens önskemål och förväntningar på den 
framtida organisationen av arbetet, särskilt när det gällde distansarbete, när det väl 
blev möjligt att arbeta på plats igen. Allteftersom situationen utvecklades genomförde 
institutionerna ytterligare personalundersökningar och samråd med chefer. 

För kärnverksamheten anser institutionerna att fysisk interaktion är bättre 

72 De granskade institutionerna införde nya sätt att bedriva sin kärnverksamhet (se 
punkterna 58–62) och utökade användningen av videokonferenser och nya 
samarbetsverktyg. Från och med maj 2020 gick kommissionsledamöterna tillbaka till 
ett fysiskt format för sina veckovisa sammanträden, eftersom de ansåg att det var 

                                                      
15 GUID 5330 – Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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lämpligare för politiska diskussioner. I början av 2022 övervägde parlamentet, rådet 
och EU-domstolen fortfarande i vilken utsträckning de nya arbetssätten skulle 
bibehållas efter pandemin, men de hade redan fattat vissa beslut utifrån en 
bedömning av hur effektiva de nya arbetssätten var för institutionernas 
kärnverksamhet. 

73 Under 2021 inledde parlamentets talman en bred diskussion om parlamentet 
efter covid-19 med rubriken ”En ny syn på parlamentarisk demokrati”. Användningen 
av omröstning på distans under normala omständigheter, när parlamentet kan 
sammanträda men vissa ledamöter är förhindrade att delta, diskuterades fortfarande 
när denna revision avslutades, baserat på rekommendationer från de fokusgrupper av 
ledamöter som deltog i diskussionen. Slutsatserna från dessa fokusgrupper visar att 
ledamöterna anser att den parlamentariska debatten var av högre kvalitet när den 
genomfördes med deltagarna fysiskt närvarande. 

74 Parallellt med detta har parlamentets administration undertecknat ett nytt avtal 
med frilanstolkar som kan arbeta hemifrån och från nav i medlemsstaterna, vilket har 
förbättrat tillgången till tolkar för vissa språk. Administrationen håller på att bedöma 
om de ska fortsätta med distanstolkning vid plenarsammanträdet i Strasbourg, vilket 
skulle kunna leda till att färre anställda behöver resa dit. 

75 Rådet drog också slutsatsen att fysiska ministermöten är effektivare än virtuella 
möten. Såsom framgår av tabell 2 i bilaga I ägde majoriteten av mötena (56 %) rum 
fysiskt under 2020, trots de gällande restriktionerna. Vid möten på hög nivå, till 
exempel Europeiska rådets möten (med stats- och regeringscheferna i EU:s 
medlemsstater), anser alla berörda parter att det fysiska formatet är effektivare. 
Preferensen för fysiska möten bekräftas av det faktum att reglerna för att underlätta 
användningen av skriftliga förfaranden utformades som ett tillfälligt undantag och inte 
som permanenta ändringar. När undantaget hävs kommer skriftliga förfaranden att 
återgå till att användas enligt de villkor som anges i arbetsordningen. Rådet kommer 
emellertid att behålla möjligheten till informella möten på distans – även för känsliga 
eller säkerhetsskyddsklassificerade diskussioner (se punkt 61) – inbegripet informella 
ministermöten eller möten i arbetsgrupperna, som ett komplement till fysiska möten, 
eftersom det kan möjliggöra brådskande samråd och utbyte av information. 

76 EU-domstolen anser också att även om deltagande på distans kan vara 
användbart, är det inte helt likvärdigt med en fysisk muntlig förhandling och bör 
endast behållas som en möjlighet när en part är förhindrad att närvara fysiskt vid 
förhandlingen. 



 33 

 

Distansarbete används i större utsträckning inom institutionerna, men dess 
lämplighet efter krisen håller fortfarande på att bedömas 

77 Distansarbete och it-verktyg till stöd för de nya arbetssätten hade införts före 
covid-19-pandemins utbrott. I sina förberedelser inför tiden efter covid-19-pandemin 
har institutionerna utökat användningen av distansarbete, men deras bedömning av 
hur effektivt och lämpligt det arbetssättet är då det inte är kris pågick fortfarande när 
revisionen gjordes, eftersom krisen ännu inte var över. 

78 EU-domstolen genomförde i maj 2021 en enkätundersökning där personal och 
chefer ombads att bedöma vilka arbetsformer som passade bäst för deras uppgifter. 
Resultaten visade att mindre än hälften av personalen (40 %) ansåg att de arbetade 
effektivare på distans än på plats i lokalerna när de utarbetade texter, men 37 % 
rapporterade ingen skillnad. För uppgifter som kräver interaktion med kollegor eller 
för utbildning uppgav endast ett fåtal att de föredrog att göra det hemifrån. 
Parlamentet och kommissionen genomförde inte någon sådan undersökning innan de 
såg över sina regler för distansarbete. Parlamentet höll vid tidpunkten för revisionen 
fortfarande på att bedöma hur effektivt utökat distansarbete var, medan 
kommissionen höll på att färdigställa sina egna nya regler (se ruta 5). Rådets regler för 
distansarbete hade just antagits när covid-19 började spridas, och institutionen såg 
inget behov av att revidera dem. Ingen av de granskade institutionerna erbjöd sin 
personal distansarbete på heltid (se bilaga III). 
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Ruta 5 

Utökning av distansarbetet vid institutionerna 

I september 2021 införde parlamentet nya regler som gjorde det möjligt för 
personalen att arbeta på distans en, två eller tre dagar i veckan. När revisionen 
avslutades var godkännandet av distansarbete under mer än en dag i veckan 
begränsat till en sexmånadersperiod inom vissa tjänsteavdelningar, vilket 
återspeglar behovet av att bedöma hur effektiva dessa arbetsformer är i en 
situation utan covid-19. 

Rådets regler för distansarbete har bara prövats en kort period under normala 
förhållanden. Dessa regler innebar att personalen kunde arbeta på distans under 
upp till 80 % av arbetstiden, och när revisionen avslutades hade man inga 
omedelbara planer på att anpassa reglerna. 

Kommissionen planerar i slutändan att erbjuda sin personal möjlighet att arbeta 
på distans upp till 60 % av arbetstiden. 

I enlighet med en genomförd enkätundersökning valde EU-domstolen i september 
2021 en uppgiftsbaserad strategi för distansarbete, där genomförandet överlåts åt 
cheferna som beslutar utifrån sina behov och de uppgifter som personalen ska 
utföra. 

79 Distansarbete utanför anställningsorten, som hade tillåtits, eller utvidgats, som 
en del av personalomsorgsåtgärderna (se punkt 39), ska fortfarande tillåtas i 
begränsad omfattning enligt reglerna för tiden efter covid-19 vid vissa institutioner (se 
bilaga III). Denna åtgärd är i huvudsak ett svar på önskemål från personalen, och 
institutionerna har inte bedömt hur effektivt det är att behålla denna åtgärd. 

Budget- och miljökonsekvenserna av de nya arbetsformerna har inte 
utvärderats konsekvent för alla institutioner 

80 Under de senaste åren har EU-institutionerna försökt begränsa sina 
administrativa utgifter och göra besparingar genom effektivare arbetssätt16. Förutom 
distansarbete och it-rörlighet omfattade planerna för nya arbetssätt före covid-19-
pandemin nya kontorsutformningar, införandet av samarbetsutrymmen och en 

                                                      
16 Särskild rapport 15/2019 Genomförandet av 2014 års paket med personalreformer vid 

kommissionen. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_15/SR_Staff_reform_SV.pdf
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minskning av antalet enskilda kontor. Det innebär ytterligare möjligheter till 
besparingar och en minskning av institutionernas koldioxidavtryck. 

81 Förändringarna av sättet att arbeta under covid-19-krisen hade en blandad 
inverkan på institutionernas administrativa utgifter (se figur 4). 

o Utgifterna i samband med resor minskade avsevärt. 

o It-utgifterna ökade på grund av de ytterligare investeringar som krävdes för att 
stödja distansarbete. Hur mycket de ökade berodde på vilka investeringar som 
behövdes vid varje institution (främst utrustning eller utveckling av nya 
videokonferenslösningar). 

o Lokalkostnaderna blev lägre för vissa poster (säkerhet och allmännyttiga tjänster) 
eftersom byggnaderna i huvudsak var tomma, men högre för andra poster 
(städning) på grund av covid-19-protokollen. Byggarbetet (vid parlamentet och 
kommissionen) fortsatte, men ibland med omritade planer på grund av 
förväntade effekter av de nya arbetssätten. Vissa institutioner använde överblivna 
medel från underutnyttjade budgetposter till att förvärva byggnader som de 
använde (parlamentet) eller göra förskottsåterbetalningar av lån (EU-domstolen). 

Figur 4 – Covid-19-pandemins inverkan på institutionernas kostnader för 
byggnader, it och resor (i miljoner euro) 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av 2020 års budgetgenomförande som presenteras i EU:s budget för 
2022. Resekostnaderna omfattar personal och ledamöter. Parlamentets byggnadsförvärv under 2021 för 
överförda anslag från 2020 ingår inte. 
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82 De granskade institutionerna rapporterade om de besparingar som gjorts till följd 
av covid-19-krisen i sina årliga verksamhetsrapporter för 2020. Eftersom besparingarna 
huvudsakligen avsåg byggnader och resor, som sammantaget utgör cirka 10 % av 
rubriken administrativa utgifter i EU:s budget, blev inverkan på de administrativa 
kostnaderna begränsad. Institutionerna har ännu inte lagt fram några förslag om hur 
dessa besparingar kan omvandlas till mer bestående kostnadsminskningar genom 
utvidgningen av de nya arbetssätten. 

Utökad användning av distanssammanträden medför potentiella besparingar i fråga 
om resekostnader 

83 Parlamentet har för avsikt att fortsätta att använda tolkning på distans, vilket 
kommer att minska tolkars behov av att resa (se punkt 74). De potentiella 
besparingarna till följd av detta beslut har inte bedömts av parlamentet, och i 2022 års 
budget planerade inte institutionen för någon betydande minskning av 
resekostnaderna jämfört med budgeten för 2020 från tiden före covid-19. Med de 
framsteg som gjorts på videokonferensområdet skulle institutionen eventuellt också 
kunna minska antalet övrig stödpersonal, förutom tolkar, som reser till Strasbourg i 
samband med plenarsammanträdet, vilket kan ge ytterligare besparingar. Den senaste 
analysen av resekostnaderna i samband med plenarsammanträdet är från 2013. 
Tolkarnas tjänsteresor till Strasbourg kostade då 3,1 miljoner euro per år (12 % av de 
totala resekostnaderna till Strasbourg), och övriga anställdas tjänsteresor kostade 
12,3 miljoner euro per år17. 

84 Resor är ingen stor utgiftspost för rådet, och de är kopplade till den politiska 
kärnverksamheten snarare än till stödtjänsterna. Institutionen avser att behålla 
informella möten på distans som en del av sitt normala arbetssätt (se punkt 75). De 
nya arbetssätten förväntas ha viss inverkan på dess resekostnader, men i vilken 
omfattning har ännu inte bedömts. 

85 Kommissionen har för avsikt att, i linje med sin miljöanpassningsstrategi, dra 
nytta av de nya arbetssätten och uppmuntrar sin personal att resa endast när 
sammanträden på distans inte är lämpliga. I budgettermer har den totala budgeten för 
tjänsteresor (för personal och kommissionsledamöter) för 2022 minskats med 22 % 
jämfört med 2019. 

                                                      
17 Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet 

centraliserade sin verksamhet. 

https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_SV.pdf
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86 EU-domstolens resekostnader är mycket låga. Institutionen planerar ändå en 
minskning med 17 % under 2022 jämfört med 2019. 

Med undantag för kommissionen har institutionerna inte beslutat om några 
betydande förändringar av sina fastighetsstrategier 

87 Ägarstrukturen för institutionernas byggnader varierar beroende på institution 
och plats18. Beroende på om institutionerna äger eller hyr sina byggnader har de inte 
samma ekonomiska begränsningar eller samma incitament att minska sina 
kontorsutrymmen för att uppnå besparingar. Distansarbetet påverkar den 
genomsnittliga närvaron i lokalerna. En ökad användning av distansarbete efter 
pandemin skulle dessutom kunna minska det genomsnittliga kontorsutrymme som 
används vid institutionerna. 

88 Parlamentet äger de flesta av sina byggnader. Det antog sin nuvarande 
fastighetsstrategi 2018. Institutionen har inte fattat något beslut om att minska sina 
kontorsutrymmen i Bryssel, men som ett led i sin politik för att konsolidera ägandet av 
sina byggnader förvärvade den (för 74,9 miljoner euro) en byggnad som den tidigare 
hyrde nära sina centrala lokaler, med hjälp av återstående medel från 2020 års budget. 
I Luxemburg ändrades planerna för uppförandet av KAD II-byggnaden ytterligare, 
delvis för att ta hänsyn till förändrade arbetssätt. Parlamentet beslutade att inte gå 
vidare med vissa delar av projektet, motsvarande en kostnad som parlamentet 
uppskattat till 18,6 miljoner euro (4 % av den totala kostnaden). 

89 Rådet äger alla sina kontorslokaler. Vid tidpunkten för vår revision övervägde 
rådet en ny fastighetsstrategi. 

90 Kommissionens kontorsstruktur är mer varierad än övriga institutioners, med 
byggnader som ägs, hyrs och långtidsleasas. Det är också den institution som har den 
största fastighetsportföljen och därmed större möjligheter till besparingar. Vid 
kommissionen infördes de nya arbetssätten redan före covid-19-krisen, och 
institutionen har beslutat att vidareutveckla konceptet till följd av krisen. I 
kommissionens fastighetsstrategi för Bryssel för perioden 2022–2030 planeras en 
minskning med 25 % av använt kontorsutrymme fram till 2030 och en minskning med 
en tredjedel av kostnaderna (totalt 73,1 miljoner euro mellan 2021 och 2030). Dessa 
planer bygger på antagandet att minst 20 % av personalen kommer att arbeta på 
distans och att aktivitetsbaserade delade utrymmen gradvis kommer att ersätta 
enskilda kontor. Det har ännu inte beslutats om någon betydande minskning av 

                                                      
18 Särskild rapport 34/2018 EU-institutionernas kontorslokaler. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_SV.pdf
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kontorsyta när det gäller kommissionens lokaler i Luxemburg, men i dess lokala 
fastighetsstrategi planeras det för aktivitetsbaserade utrymmen. 

91 EU-domstolens strategi är att förvärva de byggnader som den använder. De 
regler för distansarbete som antogs i juli 2021 kommer att tillåta distansarbete i större 
utsträckning än tidigare, men vid tidpunkten för revisionen hade institutionen inte för 
avsikt att se över sin fastighetsstrategi på kort sikt utan föredrog att vänta några år 
med att bedöma behoven till följd av de nya arbetssätten. 

Möjligheter i fråga om miljöpåverkan har inte identifierats tydligt 

92 Förändringar av researrangemang och utnyttjandet av byggnader samt utökat 
distansarbete ger de granskade institutionerna möjlighet att minska sin miljöpåverkan. 
Alla är medvetna om detta men har gått fram i olika takt när det gäller att återspegla 
detta i sina miljöstrategier. 

93 Parlamentet antog i slutet av 2019 en uppsättning miljöindikatorer för att 
övervaka sin miljöprestanda. Vid den efterföljande halvtidsöversynen (december 2020) 
presenterades effekterna av de nya arbetssätt som införts under pandemin, med 
scenarier för hur institutionen skulle kunna dra nytta av dem framför allt för att minska 
sina transportrelaterade utsläpp. Huvudmålet för kommissionens 
miljöanpassningsstrategi är att uppnå klimatneutralitet senast 2030 genom minskade 
kontorsutrymmen, användning av energisnåla byggnader, förbättring av 
energieffektiviteten (tekniska förbättringar och beteendeförändringar) och minskade 
utsläpp från resor. För att genomföra denna sista punkt har kommissionen infört en 
utsläppskalkylator i den plattform som den använder för att hantera tjänsteresor. 
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Slutsatser och rekommendationer 
94 Vi drar slutsatsen att EU-institutionerna har visat prov på resiliens under covid-
19-pandemin. De reagerade snabbt och flexibelt och drog nytta av tidigare 
digitaliseringsinvesteringar. De har dock ännu inte fullt ut utvärderat sannolikheten för 
att de nya arbetssätt som infördes för att hantera covid-19-krisen kommer att vara 
effektiva eller leda till besparingar efter krisen. 

95 Vi konstaterade att institutionernas kontinuitetsplaner före covid-19-krisens 
början följde fastställda standarder. De var dock utformade för att hantera händelser 
med stora konsekvenser på kort sikt och inte den typen av långvariga störningar som 
covid-19 har orsakat (punkterna 14–19). 

96 Covid-19-krisen följde inte mönstret för de störningar som förutsågs i 
institutionernas kontinuitetsplaner. Institutionerna behöll relevanta delar av sina 
kontinuitetsplaner och anpassade dem till covid-19-pandemins specifika egenskaper 
för att kunna organisera sina åtgärder på kort sikt. I kontinuitetsplanerna fanns inget 
angivet forum där institutionerna snabbt kunde samråda om de beslut som behövde 
fattas för att hantera krisen. För att säkerställa en viss samstämmighet i de åtgärder 
som de genomförde använde institutionerna befintliga strukturer för 
informationsutbyte och lyckades undvika att reagera med alltför olika strategier. 
Institutionernas självständighet, deras olika roller och de olika nationella 
bestämmelser som de måste ta hänsyn till begränsade deras möjligheter att reagera 
på exakt samma sätt (punkterna 20–27). 

Rekommendation 1 – Inkludera långvariga störningar och 
interinstitutionellt samarbete i kontinuitetsplanerna 

Institutionerna bör bygga vidare på erfarenheterna av sina åtgärder mot covid-19-
krisen och inkludera åtgärder som rör långvariga störningar i sina kontinuitetsplaner. 
Arrangemang för interinstitutionellt samarbete i samband med händelser som 
påverkar alla institutioner bör också ingå i kontinuitetsplanerna. 

Måldatum för genomförande: första kvartalet 2023. 

97 Vi konstaterade att institutionernas flexibla åtgärder med anledning av krisen 
gjorde att störningarna kunde minimeras. Institutionerna anpassade sina 
arbetsordningar vid behov, visade prov på flexibilitet när det gällde att ändra sina 
arbetssätt för att kunna utföra sin kärnverksamhet och fortsatte att fullgöra de roller 
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som de tilldelats enligt fördragen. De lyckades anta viktiga politiska initiativ, liksom den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027, och fortsatte att meddela domar i liknande 
omfattning som under åren före covid-19 (punkterna 28–38). 

98 Institutionerna vidtog åtgärder för att skydda personalens hälsa och upprätthålla 
kontinuiteten i verksamheten. De följde de medicinska råd som det interinstitutionella 
medicinska kollegiet gav och uppfyllde – eller gick utöver – minimikraven enligt den 
nationella lagstiftningen i respektive värdland. De åtgärder som infördes för att stödja 
personalen (utrustning, utbildning och sociala åtgärder) var ändamålsenliga och gjorde 
att personalen kunde fortsätta att prestera som vanligt under krisen (punkterna 39–
48). 

99 I början av krisen var institutionerna olika rustade för att personalen skulle kunna 
arbeta på distans, men var och en av dem lyckades förse all sin personal med 
utrustning och lösningar för distansarbete inom sex veckor (punkterna 49–54). 
Institutionerna utnyttjade samarbetsverktyg på ett bra sätt. Specifika behov, frågor om 
dataskydd, säkerhet och konfidentialitet ledde till att institutionerna införde dessa 
verktyg olika snabbt och valde olika leverantörer (punkterna 55–62). De arbetsformer 
som infördes under covid-19-krisen ökade behovet av papperslösa arbetsflöden inom 
EU-institutionerna. Digitaliseringen av arbetsflödena gick framåt, men genomförandet 
av lösningar som e-fakturering och kvalificerade elektroniska underskrifter var ojämnt 
mellan institutionerna. Trots de förbättringar som gjorts har administrativa tjänster 
ännu inte digitaliserats fullt ut. I synnerhet när det gäller e-fakturor övervakar eller 
uppmuntrar inte alla institutioner att de används internt (punkterna 63–67). 

Rekommendation 2 – Vidareutveckla digitaliseringen av 
administrativa tjänster 

Institutionerna bör bygga vidare på erfarenheterna av sina åtgärder mot covid-19-
krisen och fortsätta digitaliseringen av sina administrativa tjänster genom att 

a) fortsätta att införa papperslösa arbetsflöden och utöka användningen av 
elektroniska underskrifter, inbegripet kvalificerade elektroniska underskrifter, 

b) övervaka och utöka användningen av elektroniska fakturor. 

Måldatum för genomförande: fjärde kvartalet 2023. 
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100 Institutionerna inledde redan tidigt under krisen sitt arbete med att dra lärdom 
av sina erfarenheter och fortsatte under hela krisen att reflektera över situationen 
efter covid-19-pandemin (punkterna 68–71). Vi konstaterade att alla de granskade 
institutionerna som hade infört distanslösningar för att kunna utföra sin 
kärnverksamhet kom fram till en liknande slutsats: distanssammanträden är en 
reservlösning i tider av störningar eller nödsituationer och kan vara användbara för 
vissa syften såsom brådskande samråd och informationsutbyten, men de kan inte 
ersätta fysiska möten i kärnverksamheten i ett längre perspektiv (punkterna 72–76). 
Institutionerna har ökat möjligheterna till distansarbete i de regler som de utarbetat 
inför tiden efter covid-19-pandemin. Även om distansarbete i stor skala har visat sig 
vara användbart i en krissituation har dess effektivitet jämfört med arbetsformerna 
före covid-19 inte alltid bedömts för situationer då det inte är kris (punkterna 77–79). 

101 Covid-19-krisen har haft begränsad ekonomisk inverkan på kort sikt för 
institutionerna, eftersom de besparingar som gjordes på vissa utgiftsområden, såsom 
resor, användes för att finansiera it-investeringar. Förändringarna i sättet att arbeta 
påskyndades av krisen, och alla institutioner förväntar sig att resor och användning av 
byggnader kommer att förvaltas annorlunda efter covid-19-pandemin. De har dock 
inte konsekvent utvärderat de potentiella besparingarna till följd av de nya 
arbetssätten. På liknande sätt har institutionerna ännu inte bedömt de nya 
arbetssättens inverkan på deras miljöstrategier (punkterna 80–93). 
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Rekommendation 3 – Bedöm de nya arbetssättens lämplighet 
efter covid-19 

I sina bedömningar av de nya arbetssättens lämplighet efter covid-19-pandemin bör 
institutionerna 

a) bedöma lämpligheten i renodlade distansmöten och hybridmöten jämfört med 
fysiska möten och anta riktlinjer för när distansalternativ kan övervägas beroende 
på verksamhet, 

b) bedöma effekterna av distansarbete och vid behov anpassa de regler som gäller 
för situationen efter covid-19, 

c) övervaka och rapportera om budgetkonsekvenserna av de nya arbetssätten, 
särskilt i fråga om byggnader, 

d) övervaka och rapportera om miljökonsekvenserna av de nya arbetssätten. 

På grundval av dessa bedömningar bör institutionerna besluta om eventuella ändringar 
av sina nya arbetsformer. 

Måldatum för genomförande: andra kvartalet 2024. 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning V, med ledamoten Tony Murphy 
som ordförande, i Luxemburg den 14 juni 2022. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 ordförande 
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Bilagor 

Bilaga I – Covid-19-pandemins inverkan på de granskade institutionernas verksamhet 
Följande tabeller visar covid-19-krisens inverkan på de granskade institutionernas kärnverksamhet. 

Tabell 1 – Parlamentets verksamhet i siffror 2018–2021 

 
Antal plenarsammanträden Genomsnittlig 

varaktighet för ett 
plenarsammanträde 

Antal omröstningar 

 

sammanträdes-
perioder 

(sammanträdesperioder 
på fyra dagar som 

normalt hålls i 
Strasbourg) 

extra 
sammanträdes-

perioder 

(extra sammanträdes-
perioder på två dagar som 

hålls i Bryssel) 

timmar lagstiftningstexter texter som inte 
avser lagstiftning 

2018 (hela året) 12 3 32 tim 8 min 258 301 

2019 (hela året) 11 5 24 tim 9 min 364 182 

2020 (hela året)* 11 6 15 tim 29 min 202 182 

2021 (till nov. 2021) 10 2 28 tim 24 min 185 224 
Källa: Europaparlamentets uppgifter (generaldirektoratet för parlamentets ledning och generaldirektoratet för unionens interna politik). *Revisionsrättens beräkning. 
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Tabell 2 – Rådets verksamhet i siffror (2018–2020) 

Möten 2018 2019 
2020 

Totalt Fysiska 
möten 

Videokonferenser 

Toppmöten 15 17 23 15 8 

Rådsmöten 75 80 116 31 85 

Coreper 117 124 154 152 0 

Coreper art. 50 
(brexit) 29 28 3 3 0 

Arbetsgrupper 4 304 3 706 2 790 1 538 1 252 

Arbetsgruppen art. 50 
(brexit) 61 28 0 0 0 

Totalt 4 601 3 983 3 086 1 739 1 345 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av den årliga verksamhetsrapporten för 2020 från rådets generaldirektorat för organisatorisk utveckling och organisatoriska tjänster. 
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Tabell 3 – Kommissionens verksamhet i siffror (2018–2021) 

 2018 2019 2020 2021 

Antal antagna akter 9 668 9 255 9 706 10 163 

varav med 
anknytning till covid-

19-krisen 
Ej tillämpligt 1 372 (14,1 %) 1 102 (10,8 %) 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen. 
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Tabell 4 – EU-domstolens dömande verksamhet i siffror 2017–2021 

 2017 2018 2019 2017–2019 
årsgenomsnitt 2020 2021 

Inledda mål (båda instanserna) 1 656 1 683 1 905 1 748 1 582 1 720 

Muntliga förhandlingar som 
anordnats (domstolen) 263 295 270 276 157 107 

Muntliga förhandlingar som 
anordnats (tribunalen) 333 333 255 307 227 240 

Avslutade mål (båda instanserna) 1 594 1 769 1 739 1 701 1 540 1 723 

Avslutade mål (domstolen) 699 760 865 775 792 772 

Avslutade mål (tribunalen) 895 1 009 874 926 748 951 

Pågående mål (domstolen) 912 1 001 1 102 1 005 1 045 1 113 

Pågående mål (tribunalen) 1 508 1 333 1 398 1 413 1 497 1 428 

Genomsnittlig handläggningstid 
(domstolen) 16,40 månader 15,70 månader 14,40 månader 15,50 månader 15,40 månader 16,60 månader 

Genomsnittlig handläggningstid 
(tribunalen) 16,30 månader 20,00 månader 16,90 månader 19,00 månader 15,40 månader 17,30 månader 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av domstolens årliga verksamhetsrapporter för 2017 till 2020 och svar på revisionsrättens frågeformulär. 
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Bilaga II – Åtgärder som vidtagits för att stödja distansarbetande personal under covid-19-krisen fram till 
slutet av 2021 

Åtgärd Parlamentet Rådet Kommissionen EU-domstolen 

Extra it-
utrustning 

Ja 
2 326 skärmar, 2 069 

tangentbord och 1 968 
möss (per november 2020). 

Ja 
Hemkontorspaket (skärm, 

tangentbord och 
dockningsstation) delades ut 

från november 2020. 

Ja 
November 2020: ersättning 

för skärmar (upp till 150 euro) 
Juni 2021: it-paket 
(dockningsstation, 

tangentbord och mus). 

Ja 
Omkring 1 000 it-paket 

(skärm, tangentbord och 
dockningsstation) delades 

ut från maj 2021. 

Extra utrustning 
(möbler) 

Ja 
378 ergonomiska stolar 
utdelade (per november 

2020). 

Nej 

Ja 
Från november 2020: 

ersättning för stolar (upp till 
200 euro). 

Ja 
Omkring 600 kontorsstolar 

utdelade fram till mars 
2021. 

Betalning av 
kommunikations-

kostnader 

Ja 
40 euro per månad Nej Nej Nej 

Distansarbete 
utanför 

anställningsorten 

I vederbörligen motiverade 
fall (av familje- eller 

hälsoskäl) på deltid med 
indragning av 
utlandstillägg. 
Upphörde den 

31 december 2021. 

Förutsatt att det har 
godkänts av ledningen och är 

förenligt med tjänstens 
intresse. 

Standardreglerna tillåter 160 
dagar under en persons 
anställningstid plus fem 

dagar/år. 

I vederbörligen motiverade fall 
(av familje- eller hälsoskäl). 

Utöver ovanstående: 
2020: tio dagar i samband 

med julledigheten. 
2021: tio dagar i samband 

med minst fem dagars 
semester. 

I vederbörligen motiverade 
fall (av familje- eller 
hälsoskäl) och under 

semesterperioderna (påsk, 
jul och sommar). 

Efter september 2021: 
endast i vederbörligen 

motiverade fall. 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från institutionerna. 
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Bilaga III – De granskade institutionernas regler för distansarbete efter covid-19 

Parlamentet Rådet Kommissionen EU-domstolen 

Regler som är i kraft sedan 
september 2021: 

Personalen kan arbeta på distans 
som en procentandel av sin 
arbetstid enligt följande: 

o 20 % (som en rättighet, 
utan krav på chefens 
godkännande). 

o 40 % (under förutsättning 
att chefen ger sitt 
godkännande). 

o 60 % (under förutsättning 
att chefen ger sitt 
godkännande). 

Godkännandet ges för sex 
månader eller ett år och kan 
förnyas. 

Distansarbete utanför 
anställningsorten tillåts inte. 

Regler som är i kraft sedan 
februari 2020: 

Personalen kan arbeta på 
distans upp till 80 % av sin 
arbetstid. 

Distansarbete utanför 
anställningsorten är tillåtet, 
upp till fem dagar per år, och 
ytterligare 160 dagar under 
en persons anställningstid, 
förutsatt att chefen ger sitt 
godkännande. 

Regler som antogs i mars 2022: 

Personalen kan arbeta på distans 
som en rättighet 20 % av sin 
arbetstid. 

Den största andelen distansarbete 
som tillåts, med chefens 
godkännande, är 60 %. 

Distansarbete utanför 
anställningsorten är tillåtet upp till 
tio dagar per år i anslutning till minst 
fem dagars semester och förutsatt 
att chefen ger sitt godkännande. 

I undantagsfall kan kommissionens 
generaldirektorat för personal bevilja 
ett tillstånd för en månad, efter 
samråd med personens närmaste 
chef, vilket kan förnyas på samma 
villkor. 

Regler som antogs i juli 2021 
och är i kraft från och med 
andra kvartalet 2022: 

Distansarbete är tillåtet inom alla 
avdelningar. 

De exakta villkoren 
(arbetsuppgifter, minsta närvaro 
i lokalerna eller längsta tillåtna 
varaktighet för distansarbete) 
fastställs av den högsta 
ledningen inom varje avdelning. 

Distansarbete måste godkännas 
av chefen. 

Distansarbete utanför 
anställningsorten är tillåtet, med 
chefens godkännande och om 
det är motiverat, under en 
begränsad tid och om det är 
förenligt med tjänstens intresse. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från institutionerna. 
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Förkortningar 
Coreper: kommittén för de ständiga representanterna för EU-medlemsstaternas 
regeringar. 

CPQS: Comité préparatoire des questions statutaires (förberedande kommitté för 
frågor som rör tjänsteföreskrifterna). 

Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen. 

EU-domstolen: Europeiska unionens domstol. 

IMB: Interinstitutional Medical Board (det interinstitutionella medicinska kollegiet). 

VDI: Virtual desktop infrastructure. 

VPN: Virtual Private Network. 

WHO: Världshälsoorganisationen. 
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Ordförklaringar 
Coreper: kommitté med företrädare för medlemsstaterna som ansvarar för att 
förbereda arbetet i Europeiska unionens råd. 

e-faktura: faktura som utfärdas, skickas och tas emot i ett strukturerat elektroniskt 
format som möjliggör automatisk behandling. 

kvalificerad elektronisk underskrift: en elektronisk underskrift som inom EU-
lagstiftningen har samma rättsliga verkan som en handskriven underskrift och inte får 
avvisas. 

ledamot av en EU-institution: en person som antingen har utsetts eller valts till en EU-
institutions beslutsfattande organ. 

molntjänster: distansbehandling och lagring av data via internet. 

Virtual desktop infrastructure: stationär miljö som finns på en central server och som 
görs tillgänglig för persondatorer och andra enheter. 

Virtual Private Network: system som gör det möjligt för användare att få tillgång till 
ett säkert nätverk på distans via internet. 
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Institutionernas svar 
 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

Tidslinje 
 

 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

  

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=61688
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=61688
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Vi som arbetat med revisionen 
I revisionsrättens särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s 
politik och program eller av förvaltningsteman som är kopplade till specifika 
budgetområden. För att uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar 
granskningsuppgifterna med hänsyn till riskerna när det gäller prestation eller 
regelefterlevnad, storleken på de aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida 
utveckling och politiskt intresse och allmänintresse. 

Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning V EU:s finansiering 
och förvaltning, där ledamoten Tony Murphy är ordförande. Revisionen leddes av 
ledamoten Marek Opioła med stöd av Kinga Wisniewska-Danek (kanslichef), 
Bernard Witkos (attaché), Colm Friel (förstachef), Marion Kilhoffer (uppgiftsansvarig) 
och Andreas Dürrwanger, Tomasz Kokot och Nikolaos Kylonis (revisorer).             
Jesús Nieto Muñoz och Alexandra Mazilu tillhandahöll grafiskt stöd. Richard Moore 
gav språkligt stöd. 

Från vänster: Nikolaos Kylonis, Jesús Nieto Muñoz, Marion Kilhoffer, Marek Opioła, 
Kinga Wisniewska-Danek, Tomasz Kokot och Colm Friel. 



 53 

 

UPPHOVSRÄTT 
© Europeiska unionen, 2022 

Europeiska revisionsrättens policy för vidareutnyttjande av handlingar fastställs i 
Europeiska revisionsrättens beslut nr 6-2019 om öppen datapolitik och 
vidareutnyttjande av handlingar. 

Om inget annat anges (t.ex. i enskilda meddelanden om upphovsrätt) omfattas 
revisionsrättens innehåll som ägs av EU av den internationella licensen Creative 
Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). Det innebär att det är tillåtet att 
återanvända innehållet under förutsättning att ursprunget anges korrekt och att det 
framgår om ändringar har gjorts. Om du återanvänder revisionsrättens innehåll får du 
inte förvanska den ursprungliga innebörden eller det ursprungliga budskapet. 
Revisionsrätten ansvarar inte för eventuella konsekvenser av återanvändningen. 

När enskilda privatpersoner kan identifieras i ett specifikt sammanhang, exempelvis på 
bilder av revisionsrättens personal, eller om verk av tredje part används, måste 
ytterligare tillstånd inhämtas. 

Om ett sådant tillstånd beviljas upphävs och ersätts det allmänna godkännande som 
nämns ovan, och eventuella begränsningar av materialets användning måste tydligt 
anges. 

För användning eller återgivning av innehåll som inte ägs av EU kan tillstånd behöva 
inhämtas direkt från upphovsrättsinnehavarna. 

Programvara eller handlingar som omfattas av immateriella rättigheter, till exempel 
patent, varumärkesskydd, mönsterskydd samt upphovsrätt till logotyper eller namn, 
omfattas inte av revisionsrättens policy för vidareutnyttjande. 

EU-institutionernas webbplatser inom domänen europa.eu innehåller länkar till 
webbplatser utanför den domänen. Eftersom revisionsrätten inte har någon kontroll 
över dem uppmanas du att ta reda på vilken integritets- och upphovsrättspolicy de 
tillämpar. 

Användning av revisionsrättens logotyp 

Revisionsrättens logotyp får inte användas utan revisionsrättens 
förhandsgodkännande. 

PDF ISBN 978-92-847-8379-3 1977-5830 doi:10.2865/895773 QJ-AB-22-016-SV-N 
HTML ISBN 978-92-847-8386-1 1977-5830 doi:10.2865/24720 QJ-AB-22-016-SV-Q 

 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv
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Vid den här revisionen bedömdes EU-institutionernas resiliens i 
samband med covid-19-krisen: hur hanterade de pandemin, och 
vilka lärdomar har de dragit? Vi drog slutsatsen att 
institutionernas kontinuitetsplaner var utformade för kortsiktiga 
störningar, och hade olika beredskapsnivåer, men att 
institutionerna visade prov på resiliens under covid-19-krisen tack 
vare snabba och flexibla insatser och tidigare 
digitaliseringsinvesteringar. De behöver dock bättre utvärdera hur 
de nya arbetssätt som införts som svar på covid-19-pandemin 
fungerar efter krisen. Vi rekommenderar att institutionerna 
inkluderar långvariga störningar i sina kontinuitetsplaner, 
vidareutvecklar digitaliseringen av administrativa tjänster samt 
bedömer de nya arbetssättens lämplighet efter covid-19-
pandemin. 

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 
andra stycket i EUF-fördraget. 

 


	Sammanfattning
	Inledning
	Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod
	Iakttagelser
	Institutionernas kontinuitetsplaner följde i huvudsak erkända standarder och låg till grund för institutionernas hantering av krisen
	Institutionernas kontinuitetsplaner följde erkända standarder men var inte utformade för långvariga störningar eller hälsokriser
	Institutionerna utgick från sina kontinuitetsplaner när de utformade sina åtgärder med anledning av krisen

	Institutionerna lyckades minimera störningarna i sin kärnverksamhet
	Institutionerna anpassade sig för att kunna fortsätta fullgöra sina roller enligt fördragen
	Institutionerna anpassade sina arbetsordningar för att säkerställa verksamhetens kontinuitet i en krissituation
	Institutionerna strävade efter att bevara flerspråkigheten

	Institutionerna uppfyllde sin omsorgsplikt gentemot personalen och upprätthöll sin arbetskapacitet.
	Institutionerna vidtog lämpliga åtgärder för att skydda personalens hälsa och förebygga smittspridning i sina lokaler
	Institutionerna stödde personalens välbefinnande och hjälpte dem att anpassa sig till de nya arbetsvillkoren

	Institutionerna påskyndade genomförandet av befintliga moderniseringsprojekt, men digitaliseringen av administrativa tjänster är fortfarande en utmaning
	Trots ojämn beredskap var institutionerna snabba med att göra det möjligt för personalen att arbeta på distans
	Krisen påskyndade införandet av molnbaserade samarbetsverktyg och särskilda videokonferenslösningar, men det förde med sig utmaningar i fråga om dataskydd och säkerhet
	Trots förbättringar pågår fortfarande arbetet med att digitalisera administrativa processer


	Bedömningen av de nya arbetssättens effektivitet efter krisen har inletts
	Bedömningen har kommit längre för kärnverksamheten än för stödtjänsterna
	Institutionerna började redan tidigt ta tillvara erfarenheter och lärdomar
	För kärnverksamheten anser institutionerna att fysisk interaktion är bättre
	Distansarbete används i större utsträckning inom institutionerna, men dess lämplighet efter krisen håller fortfarande på att bedömas

	Budget- och miljökonsekvenserna av de nya arbetsformerna har inte utvärderats konsekvent för alla institutioner
	Utökad användning av distanssammanträden medför potentiella besparingar i fråga om resekostnader
	Med undantag för kommissionen har institutionerna inte beslutat om några betydande förändringar av sina fastighetsstrategier
	Möjligheter i fråga om miljöpåverkan har inte identifierats tydligt



	Slutsatser och rekommendationer
	Bilagor
	Bilaga I – Covid-19-pandemins inverkan på de granskade institutionernas verksamhet
	Bilaga II – Åtgärder som vidtagits för att stödja distansarbetande personal under covid-19-krisen fram till slutet av 2021
	Bilaga III – De granskade institutionernas regler för distansarbete efter covid-19

	Förkortningar
	Ordförklaringar
	Institutionernas svar
	Tidslinje
	Vi som arbetat med revisionen

