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Ändringsblad

Sidan 33, sista stycket i står:rutan

Statens insatser för de företagenssmå utveckling inom nuvarande arbets-
marknads- och socialförsäkringsområden bör samordnas över sektors-
gränserna.

Detta stycke skall ochutgå ersättas med:

Också insatser för de företagensstatens små utveckling inom de nuvarande
arbetsmarknads-, socialförsåkringsg utbildnings- och regionalpolitiska.
områdena bör ingå i samordningen.
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förchefenStatsrådet ochTill

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmark-chefen för1993februariden llbemyndigadeRegeringen
övermed uppdragutredaresärskild atttillkalla senadsdepartementet att en

15.1993:Dirarbetslivsområdetinomkunskapsspridningfrågan m.m.om
15departementschefen denförordnadebemyndigandedettastödMed av

särskildtillBäckström,Birgerlän,i Skaraborgslandshövdingen1993februari

utredare.
199323beslut denförordnadesutredningeni marsSom genomexperter

Carl A.direktörArbetarskyddsstyrelsen,Andersson,Sivertgeneraldirektör
ForsbergEva-MariadepartementssekreterareArbetsmiljöfonden,Asklöf,

Arbets-Johansson,Anders L.direktörArbetsmarknadsdepartementet,
Arbetsmiljöinstitutet,Leijon,Anna-Gretageneraldirektörlivscentrum,

UlfdirektörochArbetsmarknadsdepartementetSkalin,Douglassakkunnig
förordnadesjuni 199329denbeslutGenomArbetslivsfonden.Westerberg,

Karl-länSkaraborgsiArbetslivsfondenförlänsdirektörenävenexpertsom
Andersson.Evert

och samråttinformeratfortlöpandeutredningenhararbetets gångUnder
kontakt-utseddasärskiltarbetsmarknadsorganisationernaföljandemed av
KerstinSAF,Frostling,HaraldTCO,Breidensjö,Monicapersoner:

Svenska Kommun-Pernebring,MarieLO,Rolf Lindh,SACO,Hildingsson,
StatensRibbing,ErlingochLandstingsförbundetKerstin Redig,förbundet,

Arbetsgivarverk.
dr. Larsapril 1993 ekon.19denförordnadesutredningeniTill sekreterare

ochHildelandErlingfil.ingåtthar ävensekretariatetIEklund. mag.
Sjögren.assistent EwaRegina Winzersocionom samt

ikunskapsbildning"UtredningenantagitUtredningen har namnet om
KSA-utredningen.arbetslivet"



Med anledning Utvecklingsfondsutredningens betänkande "Strategi förav
småföretagsutveckling" SOU 1993:70 har KSA-utredningen i skrivelse 1993-
09-14 till Näringsdepartementet informerat sitt arbete och hemställt attom
kunskapsförsörjningen för de företagen inomsmå arbetslivsomrádet skulle
beaktas vid behandlingen Utvecklingsfondsutredningens förslag.av

Utredningen får härmed överlämna betänkandet "Kunskap för utveckling"
SOU 1994:48 inklusive särskild bilagedel.en

Särskilt yttrande har Sivert Andersson.avgetts expertenav
Utredningen har erbjuditäven arbetsmarknadsorganisationernas kontakt-

i särskilda yttranden sammanfatta sina synpunkteratt utredningenspåpersoner
överväganden och förslag. Sådana yttranden har Harald Frostling,avgetts av
SAF Marie Pemebring, Svenskasamt kommunförbundetgemensamt ochav
Kerstin Redig, Landstingsförbundet.

Uppdraget därmedär slutfört.

Mariestad den 31 1994mars

Birger Bäckström /Lars Eklund

Erling Hildeland

Regina Winzer
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InledningKapitel 1SOU 1994:48

Inledning1

arbetslivet KSA-ut-kunskapsbildning iutredningentillUppdraget om
enligt15. Utredningen bör dessadirektiv Dir 1993:redningen framgår av

arbetslivs-kunskapsspridning inomförtillförslag hurlämna ett systeml
finansieras,organiseras ochskallområdet

verksamhet skall kunnafrån Arbetslivsfondenserfarenheternahuröverväga-
avveckling,vidare vid fondensföras

utbildning ochfinansieringförnuvarandeutvärdera det systemet av-
Arbetsmiljöfondenarbetslivsområdetinformation inom samtgenom

kunskapsspridning utformas.börtillArbetsmiljöfondens stödföreslå hur-

kunska-mindre företagen och hurriktas deSärskild uppmärksamhet bör mot
iföretagshälsovârdens rollVidare börregionalt.spridas lokalt ochkanper

regionalafinansiering deArbetsmiljöfondenssammanhanget belysas. av
skyddsombuden bör beaktas.

för utred-utgångspunktområdet börmed allaSamverkan påparter vara en
ningens förslag.

i betänkandet.Direktiven finns baklängst
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Avgränsningar1

påverkasVillkoren för kunskapsbildningi arbetslivet socialförsäkrings-av
utformning, informationsteknologins snabba utveckling,systemets

utbildningsväsendets karaktär och forskningens inriktning.

KSA-utredningen berör emellertid inte dessa faktorer i sina överväganden
och förslag.

huvuduppgift inriktning förKSA-utredningen sin att ange en nyser som
Tidsperspektivet blirkunskapsförsörjningen inom arbetslivet. som en

långsiktigt. grundsyn utredningen sinakonsekvens detta Den som genomav
kunskapsbildning fortlöpandeförslag uttryck bygger ochát, páger som en

fruktbarti företaget. Förändring och lärande skerkonsekvent när ettprocess
växelspel företaget och dess omvärld utvecklas.mellan

naturligavillkor för kunskapsbildning krävs ochFör skapaatt gynnsamma
kraftfulla drivkrafter. Beredningen förekonomiska Det ankommer på en ny

1993:44 1993:119arbetsskadeförsäkringama Dir. ochordning för sjuk- och

förslagläggaatt som

upprätthålla betydelsenarbetslinjen och"ger naturliga incitament för attatt
Därvid börrehabiliterande insatser betonas.aktiva förebyggande ochav

på samordningenarbetsmiljöarbetet och medförsäkringens effekter
beaktas."arbetsmiljölagstiftningens krav

socialförsäkring skapaBeredningens till reformerad kanförslag nyaen
arbetslivet.kunskapsförsörjning inom Detförutsättningar förgrundläggande

för-dröja flera innan reformeratemellertid sannoliktkommer är ettatt
säkringssystem i praktiken.får genomslag

sektorsövergripande skapastiden förutsättningar förUnder bör processer
stödstruktur för kunskaps-syfte utveckla samhälletsi rationalisera ochatt

vill särskilt framhålla behovetKSA-utredningenutveckling i företag.smá av
kompetensutveckling och betydelsennäringsliv, arbetsliv,samlad påsynen



InledningKapitel 11994:48SOU

verktyg förekonomisk drivkraft. Utredningens förslag kan betraktas somav
arbetslivs-, utbildnings-, arbetsmarknads- ochnäringslivs-,samverkan mellan

utvecklingsvillkor iför skapa småsocialförsäkringsområdena att gynnsamma
företag.

föreslåhuvuduppgifter. första hurKSA-utredningen har Den ärtvå att
tillvara då fondenArbetslivsfondens verksamhet skallerfarenheterna från tas

Arbetsmiljöfondens stöd till kunskaps-utvärderaavvecklas. Den andra är att
utredningensutformas. Avgörande förspridning föreslå hur det skalloch

vid halvårsskiftet 1995.tidsperspektiv då Arbetslivsfonden upphörär att
koncentration insatser långefterlyser samhällets påKSA-utredningen aven

fram de allrasikt. förslag utredningen lägger närmaste åren.De rörsom
Arbetslivsfonden upphör. Somsamtidigtträda i kraftFörslagen somavses

basisfortlöpande utvärderas. Påi förslagens verkanframhålls betänkandet bör
ställning till verksamheten.utvärdering bör statsmakternadenna taav

vilka utvecklingsmöjligheter denallra viktigaste fråganDen kanske är som
kunskapsbildningen i ochmedför för arbets-informationsteknologinnya

mängder in-informationsteknologin verktyg kannäringslivet. Med storasom
korrektoch användas snabbt,formation förflyttas, lagras, bearbetassamlas,

Omfattande verksamhetervalfri plats.lättillgängt till låg kostnad ochoch på
Beslutsfattande ocheffektiva informationsnät.fogaskan samman genom

kunskapsbanker,datorstöd förmed hjälphandlande kan ske expertsystem,av
tillgänglig.kommunikation Tekniken ärm.m.

för tillvarainte förutsättningarnaKSA-utredningen belyser närmare att ta
kunskapsförmedlingmöjligheter för deninformationsteknologi och de somny

utnyttjas samtligabörUtredningen alla dessa påatt resurseranserrymmer.
KSA-regional central nivåkunskapsförmedling lokal, ochnivåer. Den på som

sitt fungeraföljande, inom områdeförslag i det börutredningen lägger om
informationsrevolutionikatalysator den pågår.somsom

aktualiserats i utred-skolan och högskolan harUtbildningen iinom
ingående behandlatutredningar har under deningsarbetet. Flera årensenaste

Produktivitetsdelegationenutbildningsväsendet.sambandetmellan arbetslivoch

aktivt förutbildningsinstitutionerna bör verkaframhöll offentligadeatt
grundutbildning. Utbildningenbegränsadvidareutbildning med avav personer

tydligare inriktningfårföretagsledare också denbör över, så motatt enses
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Kompetensutredningenproduktion SOU 1991:82.arbetsorganisation och
SOU 1992:7.i arbetslivetvidgad rollhögskolan börunderströk att ges en

arbetslivsutbildningensuppmärksamhetfäste påArbetsmiüökommissionen
civilingenj tekniker, ocksåochgäller örerbetydelse, främst vad mengrupperna

KommissionenSOU 1990:49.administratörerchefer, beslutsfattare ochför
omfattning.innehåll ochutbildningensredovisade förslagockså om

Arbetsmil-i nyligen utkommenArbetsmiljöfonden betonar rapport,en
arbetsmiljö, hög-förslag till bättrehögskoleutbildningenjöfonden och ett-

kunskapspridningskälla för denbetydelsefulla rollskoleutbildningens som
arbetslivsforskningen.som genereras av

angelägetbetydelse. Det ärdetta harKSA-utredningen ämne storattanser
utvecklaför stödja ochutformastillvara ochalla utbildningsresurser atttasatt

i arbetslivet.kunskapsbildningen
forskningresultaten dendirektiv framhållsKSA-utredningensI att somav

till arbetslivetförmedlas påArbetsmiljöfonden börstöds främst ettav
villi ochinstämmer dettaUtredningengenomtänktsystematiskt och sätt.

vetenskapligkvalitet kräverforskningsfinansiering högtillägga att av
handläggning. Arbetslivs-i bedömning ochprofessionalismlegitimitet och

1990:54 ochSOUsärskild utredningförvarit föremålforskningen har en
Ut-forskningspolitiska propositionerna.i deåterkommande behandlatshar

vid forskningsfrågorna.särskiltsig därför interedningen uppehåller
utvecklingsarbete detemellertid forskarstöttviktigt undantag utgörEtt av

vilkatematiska utvecklingsprogrambedrivits i samband med deslag harsom
i detutredningen förslagfinansierat. Som läggerArbetsmiljöfonden har om

utvecklingsstöd,finansiering dennaArbetsmiljöfondensföljande bör typ avav
lokal ochkunskapsbildningen pätillstärkas och länkasgod kvalitet,med

finansieringArbetsmiljöfondens1993/94budgetåretregional nivå. För svarar
forskningsbudget.totalafondensför 5denna stöd procenttyp avcaavav

Terminologi1.2

i"kunskapsspridning", användsuttrycketUtredningen funnithar att som
utred-till kunskapmed hänsyn den pådirektiven, inte adekvatär somsyn

uttryckbättreredovisas i kapitel Förföreträder ochningen att gesom
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förkrävsflervägskommunikation attochdynamiska somden process
utredningenharföretag,mellanochfråntill,överförasskallkunskaper

kunskapsförmedling.kunskapsbildning ochanvändaföredragit termernaatt
självaförantingensammanhanget, ståberoende påKunskapsförmedling kan,

organisatoriskaeller dekunskaper""överföringaktiviteteneller avprocessen
process/aktivitet.sådanföruttrycken en

organisationerochföretagprivatasåvälför"företag" somstårTermen
offentligadeninomaffärsverkochföretagförvaltningar,myndigheter,

före-derasanställda ochledning,vidare ägare,"företag"Medsektorn. avses
200färremed änovanseföretagföretag""mindreMedträdare. menas

50kategorin färre änförföretag""småmedananställda, reserverastermen
1.bilagamedjämföranställda

samlingsbenämning på"medarbetare"används ordetbetänkandetI ensom
motsva-arbetsledarechefer ochinklusiveföretag,ianställdasamtliga ett

"arbetstagare" ibetydelseianvänds"anställda"rande. Termen somsamma
arbetstagarorgani-organisation""fackligMedmening.jarbetsmil öl avsesagens

tillförhållandeikollektivavtalbundenbrukarellersation är avvarasom
anställdahäranställda" betyderför de"företrädare somTermenarbetsgivaren.

sådanarbetstagarorganisation eller,lokalarbetsplats ompå utses aven
"arbetsmarknadensMedarbetstagarna.direktfinns,inteorganisation av

förbund.derashuvudorganisationernaellercentraladeparter" menas
Med"län"."region" ochomväxlandeanvänderUtredningen termerna

ingetregion län, annat anges.omavses

bedrivitsutredningsarbetet1.3 Hur

börförslagutredningensförutgångspunkt envaradirektivenl att enanges
iharUtredningsarbetet ut-storområdet.påmed allasamverkan parter
anställda,for företag,företrädaremedkontakteri formbedrivitssträckning av

direktinhämtatssynpunkteriharochUnderlagorganisationer.ochmyndigheter
olikaiförvaltningoffentligochnäringslivförföreträdarefrånochi företag

påhuvudorganisationernainomkontaktpersonerUtredningensregioner.
möjligheterhaftochinformerade attblivitfortlöpandearbetsmarknaden har

arbetets gång.undersynpunkterframföra
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Utredningens enades i tidigtexpertgrupp skedeett grundsyn påom en
kunskapsbildning och kunskapsförmedling. Grundsynen baseras faktapå och
erfarenheter bl.a. redovisats i utredningar bilaga 6 och forskningsom på
under de åren bilaga 2. Grundsynensenaste har väglett KSA-utredningen vid
bedömningen det nuvarande för kunskapsförmedlingsystemet och behovenav

förändringar.av
Den 14 september 1993 ingav KSA-utredningen skrivelse till närings-en

departementet i anledning den då pågående beredningen Utvecklings-av av
fondsutredningens betänkande Strategi för småföretagsutveclding SOU
1993:70. I skrivelsen informerade KSA-utredningen sitt arbete, framhöllom
det ömsesidiga beroendet mellan arbetslivs- och företagsutveckling samt
hemställde behovet kunskaper arbetslivetatt i de företagensmåom av om
beaktas vid behandlingen utvecklingsfondsutredningens förslag.av

Regeringen överlämnade i septemberArbetslivsfondens Information,rapport
kunskap och efterfrågan på arbetslivsområdet 1993-06-23 till KSA-
utredningen. De förslag framlades i har KSA-utredningenrapportensom
beaktat i sina överväganden.

I samverkan med Arbetmiüöinstitutet genomfördes i oktober hearing meden
arbetslivsforskare på "forskningsinformationtemat och kunskapsanvändning"

.
Utredningarbetet har Beredningsgruppen Skaraborg bedrivits igenom ett

lokalt och regionalt perspektiv. Beredningsgruppens analys och förslag
stämmer väl överens med den nämnda grundsynen kunskapsbildningpåovan
och kunskapsförmedling. Gruppen har vidsammanträtt fem tillfällen och
överlämnade sin slutrapport till utredningen i mars.

Utredningen har särskilda uppdrag anlitat professor Dick Ramströmgenom
Ågren,och socionom Stajjfan SIPU-gruppen, för göra sammanställningatt en

mindre företags arbetsvillkor och dess behov kunskap. Fil.av dr. Thomasav
Tydén, Dalarnas Forskningsrád, har sammanfattat och kommenterat sin syn

kunskapsförmedling.på Fil.dr. Bernd Hofmaier och professor Bjørn Gustav-
Arbetslivscentrum, har beskrivit och analyserat företagsnätverksen, för

utveckling. Slutligen har docent Torbjörn Stjemberg, Handelshögskolan i
Stockholm och Fyra sammanställt och analyserat utvärderingar Arbets-av
miljöfondens finansiering utbildning och information.av
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i formgångtio gånger,sammanträttharUtredningens envaravexpertgrupp
internat.ettav

dispositionBetänkandets1.4

konsekvensanalysochförslagöverväganden,grundsyn,Utredningens
Övervägandena förslagenochbetänkande.föreliggande samman-iredovisas

kapitel.respektivetillfattas i ingressen
förvillkorochförutsättningarbeskrivs32 ochkapitelbetänkandetsI
detbl.a.formulerasHärarbetslivet.ikunskapsbildningförocharbetslivet

förslag.inriktningochbedömningarförgrundtillligger avsynsätt som
stimuleraochstödjanivå förregionalochlokal attåtgärder påtillFörslag

Häroch5kapitleniredovisasföretagi mindrekunskapsförsörjningen
vidare.förasverksamhet börArbetslivsfondensfrånerfarenheternahuranges

regionalochlokaltillförslagenfinansieringochförKostnadsberäkning av
respektivekapitel 7kunskapsförmedling framgår av

kunskapsförmedlareandraochmyndigheterförkonsekvenserFörslagens
företagshälsovårdensochskyddsombudensregionalakapitel Deianalyseras

särskilt.berörssammanhangetiroller
ochlokalaförslagnatillstöd denArbetsmiljöfondenstill hurFörslag

10.kapiteliredovisasutformasbörkunskapsförmedlingenregionala
finans-Arbetsmiljöfondensbedömsochsammanfattas12ochkapitel llI

Finansieringenarbetslivsområdet.inominformationutbildning ochiering av
särskilt.granskasskyddsombudenregionaladeav

ochavseende påmedkonsekvenser stats-13kapiteliredovisarUtredningen
aspekter.regionalpolitiskaochEG/EU-aspektersamhällsekonomi,

behovensynpunkter påutredningenssammanfattaskapitel 14betänkandetsl
ekonomiskaarbetslivspolitiken,ochnäringslivs-statligadensamordning avav

arbetstagare.ocharbetsgivaremellansamverkanochdrivkrafter
tagitsharbetänkandetolika delarförgrundtillliggerunderlagDe avsom
Dettasekreteriatet.inomsammanställtselleruppdragutredningensfram på

dessframgårdispositionbilagedel,särskildiåterfinns avunderlag varsen
innehållsförteckning.



aüzxüäâifâfáøi
abgr:

ömma:



Kapitel 2 Arbetsliv 17SOU 1994:48

Arbetsliv2

Arbetslivsfrågorna rör företagens verksamhetsutveckling i stort.

Åtgärder för ingåutveckla arbetslivet bör i förändringardeatt av
verksamheten arbetslivsförhållanden,förutom bl.a. innefattarsom,
företagets verksamhetsidé, produktion, ekonomi, marknad, kvalitet,

tjänsteutveckling.produkt- och En god arbetslivs- och verksamhets-
påutveckling bygger samtliga dessa grundstenar.

Det största småicke tillgodosedda behovet kunskapsutveckling finns iav
tillgång påföretag. De saknar expertis för kunna förutse och följaatt

ändrade förutsättningar och Sambandetverksamheten. mellananpassa
arbetslivsförhållanden, företagets utvecklingsmöjligheter och överlevnad
framstår inte alltid tydligt.som

Kunskapsbehovet är unikt för det enskilda företaget i den aktuella situa-
tionen. Kunskapsförmedlingen bör därefter. Detta kräver ettanpassas

påförändrat synsätt hos myndigheter och aktörer tillhar uppgift attsom
småolika sätt stimulera utvecklingen i företag.

då förhållningssättDet gäller förfinna metoder och tillatt ett nyttnya
kunskapsbildning och kunskapsförmedling.

arbetsliv. Därefterförsök definiera begreppetkapitelI detta görs attett
strukturföränd-villkor. Aktuellaarbetslivetssammanfattas utredningens påsyn
särskilt debeskrivs den bakgrunden småutvecklingsdrag ochringar och mot

företagarbetsliv ochutvecklas. Nya kravföretagens förutsättningar för påatt
målenredovisning bedömningochsammanfattas. Kapitlet avslutas med aven

arbetslivspolitiska insatser.måluppfyllelsen iför och statens



18 Kapitel 2 Arbetsliv SOU 1994:48

2.1 Arbetsliv försök till definition-

Arbetslivspolitiken, förutsättningar skapas statsmakterna, rörvars av
förhållanden arbetsplatsen främst aspekter:på tvåur

arbetets villkor arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider, lön, etc. och-

förhållandet arbetsgivaremellan och arbetstagare arbetsrätt.-

arbetsmiljöBegreppet innefattar dels säkerhet och skydd fysiska ochmot
psykosociala risker, inflytande, delaktighet utvecklingsmöjligheter.dels och

Vad gäller bestämningen begreppet arbetsliv har utredningen inte funnitav
definitionentydig och allmänt vedertagen i gällande lagar och derasnågon

förarbeten. Arbetslivsbegreppet inte klart sig iheller denär avgränsat vare
arbetsvetenskapliga litteraturen i språkbruk. propositioneller gängse I

l990/9l:69 arbetslivsforskningens organisation används sålundaom m.m.
"arbetslivsforskning" samlingsbegrepp för forskning kring fysiskbl.a.ettsom
arbetsmiljö, ergonomi, arbetsorganisation, arbetstider och medbestämmande

i arbetslivet.

produktion"Arbetslivet" kan inte och skiljas från ochavgränsas ut annan
bedrivsverksamhet i företag. Det del i sammanhang.är störreett ettsom en

säkert och utvecklande arbetsliv viktigt, det förutsätter företagetEtt är attmen
stabil kundtillfredsställelse,har grund och bygger kunskaperpåen om

iresultat, mål, metoder För verksamhet skall kunna rättatt styraso.s.v. en
riktning fungera effektivt, denna information och kunskapoch krävs att

mindre företag sker samordningen hos eller fåtalsamordnas. I ett personer.en
finns inte strikta mellan "arbetslivsornrådet" och andraDär några gränser

miljö."områden", ekonomi, teknik, marknad ocht.ex. yttresom
Arbetslivet innefattar inte arbetsmiljön i vid mening också arbetebara utan

miljö.människan, eller i utför i denna Medoch annat som ensam grupp,
arbete tjänste- kunskapsproducerande verksamhet. Menoch ävenavses varu-,

aktiviteter till erfarenhetsutbyte, lärande, ledning,andra kopplade arbetet:är

arbetsfördelning, informell social,organiserande, samverkan formell, och
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negativa inslag maktutövn-konflikthantering. Men ävenförhandling och som
utslagningmobbning,ing, etc.

KSA-utredningen det,arbetslivi är,centrala begreppet attDet sersom
till olika slagsframaktiviteter ledersammanhängandedärmedocharbetet

figurseoch medarbetarnaför företagetBådeoch konsekvenser.resultat

nedan:

Miaae//ek/ivifef
adterbeftundh///red0oM//e/:e

produk/ir/Yefo/ä/v/ár/røerüe/tm//fef

che/er/Mnøfe/prødutfarvécl/rrgägare
VERmAHHEm/DE makfa/o/agnrhganafá//da

dVerb//ckband/mqau/vgmme mobán/ng
pávertanomoy/rçbe/e/oheaoetønom/ansvar

lärande J/c/minyfela/tsamman/mo
monofonr /årrta/â//z/beffan///Her

mil/o marinada/änhfire

Arbetslivets sammanhang2:1.Figur

inbördesochvarandra ärpåverkarkonsekvenserolika resultat ochDessa
den avsätter påoch de resultatproduktionenArbetslivet påverkarberoende.

Kundtillfredsställelse ochomgivning.övrigai företagetsmarknaden och
trygghet ochmedarbetarnasgrund förproduktionen i sin ärresultat tur enav

utvecklingmöjligheter.
KSA-utredningenbegreppsdeñnieringförsök tilldettaMed tar en

förhållandenfaktiskaarbetslivetsochi företagetutgångspunktgrundläggande
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i varje enskilt företag..Det.är. förhållanden har betydelse för arbetetattsom
skall kunna utföras effektivtsäkert och och möjligheter till utveckling ochge
arbetstillfredsställelse för den enskilde.

2.2 Arbetslivets villkor

KSA-utredningen tillhar uppgift lägga fram förslag "hur föratt ett systemom
kunskapsspridning inom arbetslivsområdet skall organiseras finansierasoch

Utredningen har i föregående avsnitt försökt definiera arbetslivet betonatoch
dess samband företagetsmed produktion och verksamhet.

Hur kommer arbetslivets villkor i framtiden Vilka krav ställs påatt vara
företag, arbetsgivare och arbetstagare Vilka konsekvenser får kraven för

kunskapsutvecklingen i arbetslivet Vilka kunskaper finns det behov av Och

hur skall "system" för denna kunskapsförmedling utformas detsåett att svarar
verksamhetens och arbetslivets ständigt växlande behovmot

Väsentliga utgångspunkter för KSA-utredningen därvid följande:är

Insikterna arbetslivets betydelse för människors välbefinnandehälsa och0 om
ökar och medför allt arbetslivkrav utvecklandestörre på ärett som

till människors olika förutsättningar.anpassat

Goda arbetsbetingelser förutsättning för produktivitet, effektivitetär och0 en
kvalitet.

Ohälsa; skador och utslagning i arbetslivet för sig lidandemed mänskligt0
och förorsakar höga försäkrings- och värdkostnader.

En fortgående snabb internationalisering kunskapstillväxtoch skärper0
kraven företagens konkurrenskraftpå och beredskap tillgodogöra sigatt ny
teknik och marknader.nya
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medelsto-ochi småarbetaarbetskraften kommerandel attallt störreEn av0
ochinternationelladetbådenätverk påi olikasamverkarföretag somra

lokala/regionala planet.

förstärkerarbetsinnehållbreddatmedarbetsorganisationförändrad ettEn0
lärande.livslångtoch påarbetskraftens kompetenspåkraven

såkvarstårminskararbeteninedslitningfysiskför tungaRiskerna men0
finns.arbetensådanalänge

arbetenstyrdaoch hårtiutbrändhetnedslitning och monotonaförRiskerna0
finns.arbetsorganisationsådanlängesåkvarstår en

föränder-snabbamed denökararbetslöshetochutslagningförRiskerna0
kompeten-stimulerarintearbetsorganisationiförstärksochligheten somen

idelaktighetmedarbetarnaerbjuderellerförnyelseochsutveckling

utvecklingen.

utvecklingsdragochStrukturförändringar2.3

fram-i densittSverige hariindustrisamhället,traditionella ursprungDet som
imitt, övergår1800-taletsjärnindustrin frånoch nutextil-, trävaru-växande

kunskaps-förKaraktäristisktkunskapssamhället.betecknasbrukarvad som
inteskerDetbetydelse.allt störrefårinnovationertekniskasamhället är enatt

kunskaperkändagenombrott, attepokgörande utan genomenbart meragenom
förKännetecknandelösningar.ochtilllämpningarförtillvaratas nya

kommunikationsteknologinsochinformations-ocksåkunskapssamhället är

betydelse.växande
betyderkunskapssamhälleÖvergången ochtjänste-tillindustrisamhällefrån

informationssamhället.iinordnasalltverksamhetenindustrielladen meratt
ökande,förmodligenochfortsättningsvis ha stor,attIndustrin kommer även
produk-medandockskillnaden äravgörande attbetydelse. Denekonomisk

tillpåtagligtarbetskraftkorttidsutbildadbehovetminskarökar,tiviteten av
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följd rationaliseringar, teknikutveckling och ökad kostnadspress. Industrinsav
direkta betydelse för sysselsättningen minskar därmed. innebärDetta denatt
nuvarande höga arbetslösheten inte kan ned enbart återgångpressas genom en
till traditionella industriarbeten.

Teknikutveckling och automatisering förutsätter utbildning. Kraven på
rörlighet, flexibilitet och social kompetens höjs. Kapitalintensiteten iökar
företagen och inslaget tjänsteproduktion blir allt Service-större. och tjän-av
stesektorn De framtidaväxer. förväntningarna tillväxt ipå sysselsättningen

därförmåste ställas service- tjânstearbetepå och i och kring kunskapsintensiva
företag. För omställning skall kunna ske, krävsatt betydandeetten engage-

för utveckling alla nivåer.på De företag inte förnyar produktions-mang som
ochsätt medarbetarnas kompetens kommer inte kunna hävda sig iatt

konkurrensen och därmed inte heller erbjuda arbeten i framtiden. De
medarbetare blir fast i det gamla drabbas.som

De strukturella förändringar, vi bara början handlarsettsom av, om
långsiktiga framtidsinvesteringari teknik och kompetens. Inte minst gäller det

skapa betingelser för nyföretagande.att Under de åren hargynnsamma senaste
Årantal företag 1991 denett stort tillgängliga säkrastartats. senastenya

uppgiften startade 22 500 företag då sysselsatte 36 000 Endastsom personer.
liten del dessa dock innovationsinriktadeär med medvetna ochen av

planerade utvecklingsambitioner bilaga 1.
Produktiviteten i näringslivet ökar resurseffektivisering, tids-genom

rationalisering, ständigt förbättringsarbete och total kvalitetsstyrning.
Förbättrade arbetsprocesser organiseras kring produkten/tjänsten tvärs över
traditionella funktioner i samarbete inom Lärandet blir idelgrupper. en
arbetet. Organisationen processinriktas och arbetet formas längs produktions-
flödet från kund till kund. Hela fokuseras.processen

Företagen tvingas sin produktion och verksamhet efter snabbtatt anpassa
växlande efterfrågan, vilket kräver höggradig flexibilitet och kompetensbe-
redskap. Kunskapsförsörjningen sker, och kommer ske i ökande omfattn-att
ing, i förnätverk samverkan företagmellan känner behov kunskap försom av

behålla och utveckla sin konkurrenskraft.att
Samtidigt förstärks kraven företagens förmågapå tillvarata de anställdasatt

och kreativitet. I accelererande karaktäriseratettengagemang tempo, nyav
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anställdasdekraven påföränderlighet, Ökarochkunskapsintensitetteknik,
centraltochnationelltTidigarekompetensutveckling.delaktighet och

kompletterasarbetsgivareochanställdamellansamarbetsmönsterutformade
sådana. Dessaföretagsvisaochlokalaregionala,utsträckningi växande av
förutsättningarEtableradeutmaningar.innebärdecentraliseringsprocesser nya

arbetsorganisationförprinciperGamlaförnyas.hållerpartsrelationer påför att
hurförståelseförsökasbetingelser måsteochsammanhangNyaifrågasätts.

och företagenskreativitetanställdasdeförvillkorochincitament utser
produktivitetssträvanden.

utveckling arbets-långtgåendekännetecknasEfterkrigsperioden avenav
arbetsmarknadspolitikenstatligadenkollektivavtalssystem,marknadsparternas

delaremellertidsigbefinnerantalSedan årarbetsrättslagstiftningen.och ett
omvandling.politik i snabbdennaochdetta systemav

pågående decen-samtidigtoch denutvecklingsförloppeninternationellaDe
påverkanskrafter.betydelsefullatraliseringen utgör

lagreglerna,framtvingade skärptahandefteroch deinsikten,ökade omDen
lägga störreocksåproduktion kommer ettansvarsfull attekologisktmeraen

kretslopp-godkändariksdagennyligenföretagen. Denpåproducentansvar av
standarder ochInternationellautveckling.dennauttryck förspropositionen är

ytterligareskärperproduktansvarslagenkvalititetskontrollför samtsystem
producentansvar.detta

företagföroch hotmöjligheterinnebärmarknaderInternationaliseringen av
blirkvalitetochprisavseende påKonkurrenskraft medsysselsättning.och
ochtjänsterutvecklingochEffektivitetöverlevnad.föravgörande av

kompeten-Kunskapsförsörjning,för framgång.förutsättningarprodukter är
verktygföretag ärmellani ochsamarbetsformerutveckladeochsutveckling

framtiden.ivill verkaorganisationerallaanvändasmåste somavsom
förhindrennedbrytningpolitiskallt snabbareEuropa pågårInom aven

Multinationellaföretagsstrukturer,nationsi gränser.rörl ghetöverarbetskraftens
produktionsteknologimodernspridningkapital ochinternationalisering avav

påverkansfaktorer.internationellaexempel påär
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2.4 Små företag

Även de industriföretagenstörre i varaktig konjunkturuppgångom en mera
kan förväntas nyrekrytera personal, utgör de mindresmå, och medelstora
företagen den väsentligaste utvecklingspotentialen för sysselsättningen i
svenskt näringsliv. Redan i den förra konjunkturuppgången företagsvarade
med till 500 anställda för sju tio jobb.upp av nya

Det finns inte enhetligtnågon accepterad definition begreppen "små"av
"mindre"eller företag. I Sverige används eller mindretermerna mer

Vad vanligen företagsynonymt. är med till 200 anställda.som menas upp
Med denna definition sysselsatte de små/mindre privata företagen 1991år 1,4
miljoner människor, vilket 75 de anställda i detmotsvarar procentca av
privata näringslivet och 40 den totala sysselsättningen i landet.procentca av
Siffrorna stiger ytterligare den offentliganär sektorns små/mindre myndig-
heter, förvaltningar, bolag räknas med.m.m.

När det gäller behovet stimulans och stöd för arbetslivs- och verksam-av
hetsutveckling har företag med till 50 anställda huvud-ansettsupp vara en
målgrupp. De för 70 de anställda i privata företag ochprocentsvarar ca av

30 den totala sysselsättningen. Detta utesluter emellertid inteprocentca av att
det i företag med fler 50än anställda kan finnas behov stimulans och stöd.av
KSA-utredningens förslag har utformats med iutgångspunkt de förhållanden

ofta råder i företag färremed 50än anställda. Som i inledningensom anges
benämns denna målgrupp företag ismå detta betänkande, medan gruppen
företag med till 200 anställda kallas för mindre företag.upp

Ågrenl bilaga l professor Dick Ramström socionomoch Stajjfanger en
bred exposé de företagensöver villkorsmå och kunskapsbehov. Av redovis-
ningen framgår bl.a. de företagensmåatt

inte har tillgång till den expertis krävs för kunna förutse, följa ochattsom-
verksamheten till ändrade förutsättningar,anpassa

ofta saknar insikt sambandet mellan goda arbetslivsförhållanden ochom-
företagets utvecklingsmöjligheter och överlevnad,
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finnssig kunskaptillgodogöra densärskilt stöd för kunnabehöver att som-
arbetslivsfrågor,om

"ständigt lärande",höja kompetensenfortlöpande behöver ettgenom-

innefattarproduktion,kvalitetssäkrad somäveninför totaltställs krav på-
arbetslivsförhállandena,

utvecklingsmöj-erbjuds också ökadeför skärpt konkurrens,utsätts men-
näringslivet,integration inomeuropeiskstarkareligheter, genom en

i olika"värmer" de harberoende dekunskapsförsörjningsin ärför av-
nätverksgrupperingarlokala samt

direktikonsultinsatserhåll ochbehov kunskaper på närahar avav-
verksamhetsförändringar.anslutning till planerade

myndigheterna ochgäller också deproblem småMotsvarande villkor och
ökandeiutvecklasoffentliga sektorn. Därinom denförvaltningarna

"resultatenheter".självständigatill relativtverksamhetenomfattning delar av
området,landstingskommunalaprimär- ochdetsärskilt märkbart páDetta är

Även baseradede lokalthär gällerstatliga sektorn.inom denockså attmen
tvingasSamtidigtolikaexpertis slag.utsträckning saknarienheterna stor av

specialis-centralt arbetandesina staberskäraoffentligade att avnerorganen
erforderliga stödet.skulle kunna detter, gesom

föralternativa driftsformerriktningutveckling iDärtill pågår moten
sjukvård,hemtjänst ochinom barnomsorg,offentlig verksamhet, t.ex. genom

kooperativ.företag ellerverksamheten tillfrån"avknoppning" enheter egnaav
kunskapsbehov,växanderesultatenheter harsjälvständigaDessa ettm.m.

tillgodoses.måstesom
decentraliserar såvälföretagen alltmeromständigheten de störreDen att
resultatenheter, ökarsjälvständigatill mindre ochutvecklingsansvardrift- som

företagen kommerfler medarbetare. De störrekunskapsbehoven hos allt
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med ocksåmindre enheteri sig bestå ellersålunda autonomaatt ansvarav mer
kunskapsförsörjningen.för

isärskilt beakta sinaKSA-utredningen över-förhållande harSistnämnda att
kunskapsförsörjningföretagsvid bedömningenAvgörandeväganden. ettav

tillformellt knutnaantalet anställda ärinte juridiska formen ellerdenär som
harutsträckning enhetensjälvständighet och i vilkenföretaget, gradenutan av

kompetensutveckling.kunskapsbildning ochtill funktioner förtillgång egna

företagpå arbetsliv och2.5 Nya krav

kravsamhälle, ställer pålivssituation iKvinnors och mäns ett engage-som
möjligheterarbetsliv och ptivatliv, skapariprestationer bådeoch nyamang

ledandearbetslivet, ochkvinnor i påMed allt fleroch gränser.sätter nya
brukarnormaltdelvis andra kunskaper änkravenkommer påposter, som

omformningnödvändigföretagskultur. Eni mansdomineradefterfrågas aven
kommermåttstockar enbart männensarbetslivet efter andra än att accentuera

krav.dessa
harfrån ungdomenocksåkunskaper kommerAndra krav på en annansom

dentill lönearbeteinställning änutbildningsbakgrund och somen annan
tidigare generationer.omfattas av

behov kunskaperde anställdasorganisationernasfackliga krav påDe att av
arbetslivs-ityngdpunkteni takt medtillgodoses kommer ökaskall attatt

inflytandet alltmer läggsaktiviteten ochden fackligautvecklingen och därmed

enskildaden arbetsplatsen.på
arbetsliv viljautsträckning under sittimänniskor kommer ökadAllt fler att
tvingasverksamhetsområden. Andra prövainom fleraskaffa sig kompetens

tidsbe-ochDeltids-, säsongarbeteutbildningArbete ochyrken. varvas.nya
skaffaochMöjligheterna sökablir vanligare.projektanställningargränsade att

arbetsmarknaden ökar.europeiskasig arbete denpå
det gällerutbildningspolitiska otillräckligamedlen är närtraditionellaDe

ställer.samhälletkompetensutveckling det modernade kravmöta påatt som
nödvändiga. behöver skapasdärmed Detinstitutionella lösningarNya år
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villkor kompetensutvecklinggör möjlig, attraktiv och lönsam för enskildasom
individer och företag bilaga 6.9.

De kommunikationsteknologiska landvinningarna och övergången till mera
tjänste- och kunskapsproducerande verksamhet kommer möjliggöra ochatt
framtvinga arbetet utförs distans.på Arbetsplatserna,att och därmed
arbetslivsbetingelserna, kommer växla. Allt arbete kommer utförasatt attmera
i bostaden, tillfälligapå arbetsplatser, hos kunden, och "på väg" i olika
transportmedel.

Ökad produktivitet och effektivitet kan inte åstadkommas till priset ettav
arbetsliv. Arbetsorganisation och kompetensutarmat behöver utvecklas i såväl

hög- lågkonjunktur. Nya risker tillkommer ständigt i fysiskadensom
arbetsmiljön. Dessa kontrollerasmåste och förebyggas med effektivare
metoder. Särskilt vid omställning och strukturförändringar ställs höga krav på
samverkan och hänsyn till individers olika förutsättningar.

Det öppna arbetslivet för särskilt däribland arbetshandikap-utsatta grupper,
pade och invandrare, behöver hävdas särskilt i tider lågkonjunktur. Detav-
finns risk för arbetslivet den höga förändringstaktenatt ochen genom
rörligheten arbetsmarknadenpå polariseras i A- och B-lag. Det snabbtett
ökade antalet förtidspensioneringar, iäven den arbetskraften, äryngre en
varningssignal. Staten har här för bättre kunskaper,ett stort att,ansvar genom
skapa insikter dessa egenvärde och i produktionen.nyttaom gruppers

Arbetsmiljölagens AML, 2 kap. 1 § krav "arbetsförhållandenapå skallatt
till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende"anpassas

har giltighet oberoende konjunkturväxlingar och rationaliseringstendenser.av
Detta gäller arbetsgivarensäven mycket tydliga för det påattnu ansvar
arbetsställena finns "en lämpligtpå organiseradsätt arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet" utreda arbetsskador "vidtaoch de åtgärdersamt att

föranleds därav" AML 3 kap. 2a §.som
Tillsynen över dessa regler i arbetsmiljölagstiftningen, syftar tillatt attsom

värna allas tillrätt säkert och utvecklingsfrämjande arbetsliv, ocksåett
efterlevs viktigär och bör ytterligare utvecklas och effektiviseras. Det dockär
inte KSA-utredningens uppgift lägga förslagnågra röratt normsystem,som
tillsyn och sanktioner.
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måluppfyllelseMål2.6 och

utveckling Med detarbetslivetsförformuleratstatsmakternaVilka mål har
arbetslivet äromfattar, d.v.s.KSA-utredningenarbetslivsbegrepp att ensom

ingaegentligenfinnsverksamhet,totalai företagetsintegrerad del upp-
följningsbara mål uppsatta.

i dess lydelsebestämmelser,arbetsmiljölagensvissa mål ifinnsDäremot
skyldigheterde allmännabeskaffenhetarbetsmiljöns1991,från samt omom

arbetsmarknadsparternaochleverantörerarbetsgivare, arbetstagare,åvilarsom
samverkan.i

sålunda lagens§1portalparagraf l kap.,arbetsmiljölagensI anges
ändamål vara

ohälsaförarbetstagareutsätterintearbetsmiljösäkerställa"...att somen
arbetetstillmed hänsyntillfredsställandeär naturolycksfall ocheller som

samhället"iutvecklingentekniskaochsocialaoch den
och

åstadkommasamverkar förarbetstagarearbetsgivare och att"att främja att
arbetsmiljö"goden

beskaffenhet medarbetsmiljönssedanpreciseras närmare2 kap.I lagens
psykisktfysiskt ochförutsättningar iolikamänniskorstillhänsyn bl.a.

hänseende.
kontrolleraochleda"systematiskt planera,skyldighetArbetsgivarens att

uppfyller kraven"arbetsmiljönsäkerställersättverksamheten på attett som
internkontrolldenna" ärmedarbetetarbetsmiljön och"att dokumenteraoch

AMLeftersträvarlagstiftarenmälstyrningtydligareför denuttryckett som
2a §.3 kap.

föreskrivs6AFS 1992:internkontrollkungörelseArbetarskyddsstyrelsensI
"tillräckliga" kunskaperhartill arbetstagarnaarbetsgivaren skallbl.a. attatt se

"särskilda" kunskaperpersonal hararbetsledandechefer ochoch omatt
arbetsmiljöaspekter.verksamhetens
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proposition 1990/91 140,I Arbetsmiljö och rehabilitering, i stor: som
enighet Riksdagen,godkänts "det goda arbetet" övergripandeettav anges som

förmål såväl den enskilde för arbetsgivaren och samhället.som

"Förnyelsearbetet måste på sådantgenomföras sätt arbetstagarnaett att
ocksåkan känna trygghet vid förändring. En förutsättning är de känneratt

sig delaktiga i förändringsarbetet inflytandeoch har över förändringspro-
påDetta ställer krav arbetsmarknadens påoch särskiltpartercessen.

långsiktigt målinriktatarbetsgivarna arbeta och och i nära samverkanatt
påmed dem är berörda arbetsplatsen.som

En aktiv medverkan i förnyelsearbetet också påinnebär ökade krav arbets-
kunskaper och kompetens. En viktig förutsättning för arbets-tagarnas att

livet skall kunna förnyas är de anställda möjlighet lära, utvecklasatt attges
och bredda sin kompetens.

näringslivInom och offentlig sektor är det viktigt till möj-att tarman vara
ligheterna personalutbildning öka den samlade kompetensen,att genom
bredda kunnandet, öka konkurrenskraften på såoch flexibiliteten och vis

sårbarheten."minska

regeringensI riksdagen godkända forskningspolitiska propositionav
1992/932170 framhålls också viktigt förändringenmålett att styrasom av
arbetslivet inte arbetsmiljöde grundläggande kraven god efter-så påatt en

Detta kräver kontinuerlig utvecklingsprocess, i vilken bl.a. återföringsätts. en
erfarenheter från arbetslivet till forskarvärlden ingår.av

Utöver de mycket allmänt formulerade mål sålunda har uppställts,som
finns vissa imålangivelser intagna myndigheternas instruktioner ioch

anslagsregleringarna respektiveför myndighet.

Statsmakternas mål ofta mycket allmänt hållna. inte avstämdaär Målen är

förhållandei till varandra. Det finns ingen tydlig uppgiftsfördelning demellan

olika myndigheterna. Någon systematisk, utvärdering deåterkommande av
och effekterresultat verksamheten totalt inte. Detgörs går t.ex.som genererar

inte fastställa i vilken verksamheten medverkar till få det s.k.månatt att ner
ohälsotalet, där statsmakterna nationellt giltiga mål.satt upp

Kunskapsförmedlingen arbetslivsfrågor har i olika sammanhangom
kritiserats för alltför omfattande och svåröverblickbar. Arbetsmil-att vara
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jökommissionen SOU: 1990:49 företagshälsovårdsutredningenoch SOU

1992:103 har pekat kunskapsförmedlingen tillpå de företagensmå nåratt
fram i alltför begränsad utsträckning.

Fram till början 90-talet satsades den delenstörsta förstatensav av resurser
kunskapsförmedling utveckla utbudet tjänster.på produkter och RRVatt av
kritiserade denna kallade "80-talets utbudsmodell" förså alltföratt vara
dominerande 1991:5Fu och efterlyste åtgärder för efterfrågesidan.stärkaatt

De utvärderingar i övrigt gjorts har gällt enskilda Arbets-t.ex.som organ,
livscentrum, eller initierats myndigheterna själva. Sålunda har genomförtsav

fleraeller utvärderingar Arbetsmiljöfondens insatser inompågår ut-av
bildningsområdet, Arbetsmiljöfondens stöd till företag, de regionalasmåsamt
skyddsombuden och företagshälsovården. Fonden har dessutom nyligen
redovisat analys omvärldens och värderingar fondenspå verk-en av syn av
samhet.

Arbetslivscentrums utvärdering Arbetslivsfondens verksamhet,av som
hittills dokumenterats i bilaga l2.7.2, särskilt intresse.två ärrapporter av
Utvärderingen omfattar empiriskt material avseende de utveck-ett stort
lingsprojekt fonden bidragit till och kan få betydelse kunskaps-storsom som

för fortsattkälla utvecklingsarbete.

Gemensamt för utvärderingar gjortsdessa de forskare, konsulterär att av
och handläggare "inom det centrala systemet" och inte direkt avnämarna.av

förhållandeDetta uppmärksammades redan Arbetsmiljökomnzissionen SOUav
1990:49.

"Kommissionens uppnåsintryck är utvärdering vilka resultatatt av som
på arbetsmiljöområdetinsatser hittills varit ganske sporadis-statensgenom

såvälka. Det gäller analyser prestationer/tjänster effekter. Enav som
utveckling framstårsystematiska former för resultatanalys därförav som

åren.mycket angelägen under de kommande
Svårare, samtidigt minst lika viktigt, är förbättra statsmakternasattmen

underlag för bedöma i vilken utsträckning de medel framöveratt statensom
på utåtriktadkan komma ocksåarbetsmiljöverksamhet resulteraratt satsa

i arbetsmiljöförbättringar.
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Det i första hand de resursfördelande regeringentungasynes vara organen,
och de fondfördelande myndigheterna, sådanahar föransvaret attsom
uppföljningar och utvärderingar ståndkommer till i ökad utsträckning.

framstårDet angeläget påprimärt utveckla metoder göratt satsa att som
det möjligt studera påprestationernas effekter Sådanaarbetsmiljön.att
effektstudier underlag för genomgripande förändringarger mer av resurs-
tilldelningen och inriktningen myndigheternas verksamhet."av

KSA-utredningen instämmer i Arbetsmiljökommissionens bedömning och
understryker behovet tillämpa, tillvarata och utveckla metoder ochattav
kompetens för utvärdera insatser arbetslivsomrádet. Särskiltpáatt statens
viktigt utvärderingenär sker från den unika situationen varje arbetsplatspåatt
i företagen. Då kan målen för insatserna preciseras bättre.
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Kunskapsbildning3

på ständig kompetensutveckling präglarKravet kunskaper ochnya en
kvalitet är avgörande konkur-arbetsliv. Kunskap, kompetens ochdagens

för företagens utveckling och överlevnad.rensfaktorer

expertkunskaperochKunskapsbildning förutsätter därexternaen process,
på före-möts i fruktbart samspel, grundaterfarenhetskunskaper ettegna

småSärskilt detta för debehov och möjligheter. gällersituation,tagets
företagen.

efterfrågestyrd kun-förslag utredningen lägger syftar tillDe en mera
stödjasina insatser förskapsförmedling, där koncentrerar attstaten

småkunskapsuppbyggnad i företag.

målgruppSmå för insatser inomföretag är strategiskt viktig statensen
stödåtgärdernaområdet. statliga stimulans- ochdet näringspolitiska De

områdetarbetslivsområdet näringspolitiska bör samordnas,och detinom
så användas effektivt. Samordningen börsamlade kandeatt resurserna

nivåer:på mellan centrala myndigheter ochalla inom regeringen,ske re-
gionalt.

små utveckling inom nuvarandeStatens för de företagensinsatser
socialförsäkringsområden samordnas överbörarbetsmarknads- och

sektorsgränserna.

utredningens grundsynutvecklas påochsammanfattaskapiteldettaI
arbetslivetskunskapsförmedling. Mot bakgrundkunskapsbildning och av

behovengrundsynen framhållsochbeskrivs i kapitelvillkor, av nyasom

2 14-0476
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metoder för och förhållningssätt till kunskapsutveckling i arbetslivet.ett nytt
Behoven förnyelse och dess konsekvenser redovisas sist i kapitlet.av

3.1 Utredningens grundsyn

KSA-utredningen har, den bakgrund redovisats i kapitelmot som
formulerat vissa grundläggande värderingar och riktlinjer för sitt arbete och
sina ställningstaganden.

I de diskussioner under utredningsarbetets förts medgång arbets-som
marknadsparternas kontaktpersoner och med företrädare för andra
intresseorganisationer ihar anslutit sig till utredningens tankar, ävenstortman

lagt olika vikt vid enskildheter. Grundsynen har också fått positivtom man
hos enskilda företagare och företagarrepresentanter vid kontaktergensvar som

tagits under utredningsarbetets gång.

Utredningens grundsyn sammanfattaskan enligt följande:

Kunskaper tillnyckel all utveckling företagär och dess medarbetare.0 en av

Goda arbetslivsförhållanden grundläggande förutsättningär för0 en
livskvalitet. De har egenvärde och medverkar till förebygga ohälsa.ett att

Goda arbetsförhållanden produktionsfaktorär och därmed förut-0 en en
sättning för produktivitet och effektivitet. Men det omvända förhållandet,

produktivitethög medför goda arbetsförhållanden, gäller långt ifrånatt
alltid.

Arbetsgivaren har för arbetslivsförhállanden och kunskaps-ansvaret0
utveckling arbetsplatserna. I detta liggerpå alla medarbetare fårattansvar
möjlighet del i kunskapsbildningen och de anställda och derasatt ta att
fackliga företrädare får möjlighet till samråd och medinflytande.

För verksamhet skall kunna utvecklas bli effektivareoch krävsatt att0 en
arbetsgivarebåde och arbetstagare ökar sina kunskaper färdigheter.och Inte
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föränderlig arbetsor-människor isamspelet mellandetminst gäller en
ganisation.

verksam-sidorekonomi olikamarknad och ärproduktion,Arbetsliv, av0
arbetslivsförhållanden börKunskapsförmedlingföretag.iheten ett om

kunskapsområden,relevantaandraintegreras medgraddärför i högre som
tjänsteutveckling.produkt- ochmarknadsföring,ekonomi,teknik,t.ex.

praktiker ochdialog mellansamverkan ochiKunskapsbildning sker0
förtroende,Kunskapsförmedling bygger påkunskap.förmedlare av

verkligheten.praktiskaiförankring denochkompetens

och derasföretagensanvändarnas,fränKunskapsförmedling bör utgå0
villkor.behov ochmedarbetares,

tillgängligblirgradden i högresåKunskapsförmedlingen bör attanpassas0
användning. Förut-tillkommerform deni sådantidpunkt ochvid rätt att

varje tidpunktvidenskilt företag ochvarjeii olika branscher,sättningarna

varierande.mycketär

ikunskapsinhämtandet,stöd iochinsatserföretag kräver störreSmå0
ochinformationsflödetökadetill detmed hänsynsynnerhet

internationaliseringen.

bilda kunskapAtt3.2

kanske1993:15 frammanarKommittedirektiv"kunskapsspridning"Ordet
och dei den mängd påfallerinformationsregn,strilandebilden ett somav
just dessabehöversändaren bestämmer,ställen mottagarenoavsett omsom

Informationen äröversvämmad.redanmarken ärjust då ellerkunskaper, om
bildaproducenteni dialog medmöjlighetinteAnvändarenenkelriktad. attges

situationen kräver.kunskapden som
inte effektivdetta ärfungerar pá sättkunskapsspridningEn nog.som

kunskapsförmedlare ochdialog mellanförutsätterKunskapsbildning en
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kunskapsanvändare, olikadär kunskaper och erfarenheter bryts varandramot
och intedär minst företagets kunskapspotential tillvara. skillnadTilltasegen
från kunskapsspridning, där budskapet enkelriktatär och ofta standardiserat,
sker kunskapsbildningen till del arbetsplatsenpå istor genom en process,
vilken flera kunskapsbärare, medarbetare och externa experter,egna
medverkar.

Viktigt beakta då kunskapsbehovet inte följerär standardmallatt någonatt
unikt förär det enskilda företaget i den aktuella situationen. Det därförärutan

inte meningsfullt söka förmedla kunskaper, innan behovet analyserat ochäratt
definierat.

I denna analys bör hänsyn till alla faktorerde företagetstas styrsom
verksamhetsutveckling: verksamhetsidé, teknik, produktmix, marknads-

finansiering, resultat, kundtillfredställelse, kompetens ochsegment,
arbetsorganisation.

Utredningens här redovisade anknyter till fil.dr. Thomassynsätt Tydéns
arbeten. Tydén har utredningens ipå uppdrag promemoria ochsummeraten
kommenterat sin kunskapsöverföring i arbetslivet bilagapå 2.syn

l den analys kunskapsförmedlingens förutsättningar och villkorav som
KSA-utredningen framståttsökt har det hindren för kunskapsbildninggöra, att

iinte första hand sådan de kan undanröjas informations-är medart attav ny
teknik eller djupgåendeDe är Kunnandenatur.mer resurser. av en mera

vid forsknings-skapas såväl och utvecklingsinstitutioner i företag, nätverksom
och den kompetens och de erfarenheter ledning, med-grupper genom som
arbetare olika intressenter i enskilda företagetoch det besitter. Behovet inteär
alltid tydligt, insikten arbetslivså sambanden mellan och verksamhet inteom

tillgängligaklar och kunskaper inteså användbara önskvärt.så som vore
principEn ledande för näringslivspolitiken skapaär att gynnsamma

förutsättningargenerella för företagande. Marknaden skall i övrigt i huvudsak

kunskapsförsörj ningen,sköta exklusive grund- och arbetsmarknadsutbildningen

den grundforskningen.största delen Tanken produktivaär de ochsamt attav
kvalitetsmedvetna företagen skall överleva kraft övrigaoch slåsatt utav egen

Enligt finnsi konkurrensen. detta det då naturliga incitamentsynsätt för varje
företag skaffa och utveckla kunskap.att
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konkurrerar påföretagväl in på storastämmerDetta stora somresonemang
undantarföretag. MenmedelstoramångapåDet ävenmarknader. stämmer

företagen,del debetydande småså återstårdessa somavengrupper,man
finnaskanutvecklingsmöjlighetervilkainsiktofta saknar genomsomom

identifieraföretaginte dessaofta förmårAlltför attkunskaper.Ökade
problemenlösningar finns närtilldesällan kännerlikaochproblemen som

förekonomiskade ocksåOfta saknarspecificerats.ochidentifierats resurser
mångabehöver. Utöverdedekunskaperde attutvecklakunna attvetatt som
detenderarkunskapsunderlägeisigbefinner attföretagende små ettav

detkortare,Tidsperspektivet ärföretag.störrerisk sätt änvärdera på ett annat
medförsikt, vilketöverleva kortpå attoftamålet kanöverordnade att envara

existens.företagetshotainvestering kan
företa-strategi förviktigarealltföretagsnätverk blirKunskapsbildning i en

konkur-i regioner,företagKonkurrerandeområden.utveckling allapågens
inhemska under-sinamedexportföretagochrerande underleverantörer stora

i företags-aktiv rollkan hanätverk. Statensinam.fl. bildarleverantörer en
forskningsinstitutioner ochutbildnings- ochbefintliganätverken genomgenom

utredningensenligtbörkan ochkunskapsförmedling. Statenformerolika av
stimulerautvecklingföretagensunderlätta attmening genom

lärandeprocesser.
samverkan förstimulerarochföretagsnätverkBetydelsen statenattav

professorHofmaier ochBerndfil.dr.framhålls bl.a.kunskapsutveckling av
beskrivning ochgjortuppdragutredningensGustavsen, påBjørn ensom

3.bilagautvecklingförföretagsnätverkanalys av
kunskapsbildning regelkunskapsöverföring visarForskningsrön att somom

Ikunskapsbärare.och någonföretaget ettsamspel mellanförutsätter externett
KSA-bedömeroch kravförutsättningarframtidsperspektiv med nya

förkunskapsförmedling inte dugerförformer attnuvarandeutredningen att
samspel.främja sådantett

expertkunskaper ochdärKunskapsbildning förutsätter externaprocess,en
företagetsgrundatsamspel, påfruktbartierfarenhetskunskaper möts ettegna

kanKunskaperinte kunskaper."får"Manmöjligheter.situation, ochbehov
individer aktivt,samspelet ärInnebörden eget"delas ut".inte att genomav

till det.möjligheterfårochsig kunskaptillägnasökande, kan
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förslagDe utredningen lägger syftar därför till ejierjiágestyrden mera
kunskapsfönnedling, där bör stimulera kunskapsförsörjningen särskiltstaten
för de företagen.små Mål företagsmå och mindre företag bedömsgrupperna

strategiskt viktiga också för insatser inom det näringspolitiskastatenssom
området. Det därförär nödvändigt de statliga stimulansätgärderna inomatt
arbetslivsområdet och inom det näringspolitiska området samordnas och
koncentreras deså samlade kan användas effektivt. Dennaatt resurserna
samordning ske alla nivåer:måste på inom regeringen, mellan centrala
myndigheter och regionalt.

3.3 Att förmedla kunskap

Kunskapsförmedlingen i arbetslivsfrågor sker i alltför utsträckningstor utan
tillräcklig hänsyn till företagens operativa verksamhet och de villkoratt tas

gäller för denna. Detta har framhållits de hindren förett stora attsom som av
information och kunskap skall fram.nå Problemet särskilt framträdandeär när

handlardet företag.småom
Den enskilde företagaren och dennes medarbetare ingengör åtskillnad

mellan arbetsliv och verksamhet. För dem arbetslivet intimtär sammanvävt
med företagets produktion och ekonomi, med produkterna och deras
avsättning marknaden,på tjänsternasmed upplevda samhällsnytta, med
kvalitet och trovärdighet hos kunderna och med verksamhetens totala utveck-
ling. Allt hänger alla enskilda faktorer inbördesär beroende ochsamman, av
förutsätter varandra. De påverkas samtidigt mängd faktoreryttreav en som
företaget inte råder över.

Ett mycket myndigheterantal har till uppgift förmedla kunskaperstort att
till företag. De barautgör bland andra informa-mångaen grupp
tionsförmedlare och olikapå vägar, söker företagen.nåsom var en,

Myndigheter och andra aktörer central nivåpå skall förmedlasom
arbetslivskunskap kan naturliga inte,skäl lika lite kunskapsförmedlareav som
inom andra sektorer, vända sig direkt till företagen. Därför använder de ett

antal kanaler för vidareförmedla sin kunskap. Branschorganisationer,stort att
arbetsmarknadenpå och deras samarbetsorgan har betydandeparterna en

uppgift i detta sammanhang. Dessa förmedlar kunskap utbildning ochgenom
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5 ochbilagornaanställdadeochför företagetföreträdaretillinformation
miljömedicinskaochde yrkes-8 ochbilagaFöretagshälsovården14.

bilagaregionala aktörerandraliksom9 viktigabilaga ärklinikerna resurser
ochalla,kunskapsförmedlareantalfinns såledeslO. Det stort var enett som

förvaltningar.ochtill företagvänder sigsina ärenden,och medrolli sin
användning, krävstilloch komma attefterfrågasskallkunskapernaFör att

enskilda företaget.tillgängligt för, detbliochöverblickasutbudet kan av,
tid ochhardärföretagen,för de smådetta ontSärskilt gäller resurseromman

utbildningtillmöjligheterolikautnyttja deochinformation m.m.emotatt ta
för-direkta ochvisarerfarenheterForskning och atttill buds.stårsom

företag ärochkunskapsförmedlaremellanrelationerförformertroendefulla
12.42.2 ochbilagornaintresseför väckaförutsättning atten

varjeiverksamhetenfrånarbetslivsfrågor bör utgåKunskapsförmedling om
för-ochförändrat synsättkräverDettaavsnitt l.enskilt företag ett

olika sättuppgift påhar tillaktörermyndigheter och atthållningssätt hos som
näringslivsområdet,gällerDeti företag.utvecklingen småstödjaochstimulera

arbetslivs-kompetensutvecklingsområdet ochsocialförsäkringsområdet,

området.

förhållningssättochmetoderBehov3.4 nyaav

allmänvillkorarbetslivets ärbestämmervadbildKSA-utredningens ensomav
dock dras:kanEn slutsatsomvandlingsprocess.komplexbedömning enav

prägelsinkompetensutveckling sätterständigochkunskaperKravet på ennya
Kunskap, kompetensfortlöpande.skeromställningarbetslivet i denpå som

utveckling ochföretagensförkonkurrensfaktoreravgörandekvalitet äroch

överlevnad.
svårtärårende närmaste attbehövaskommerkunskaperVilka attsom

tillgängliga iförnyas,ständigt måstekunskapernadetalj, barai varaattange
produktion,arbetsliv,verksamhetsidé,verksamhetenhelaomfattaoch

tjänsteutveckling,ochprodukt-marknadsföring,ekonomi,teknik,kvalitet,

etc.
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Huvudsaken finnaär metoder för och förhållningssätt tillatt nyttnu nya
kunskapsutveckling och kunskapsförmedling.

KSA-utredningens grundtanke arbetslivskunskaperär utvecklasmåsteatt
och förmedlas i företagens totala verksamhet. Denna kunskapsförmedling

i högre grad integreratmåste ske och befintliga kanaler. Företag igenom
samverkan, dess sammanslutningar branschvis, lokalt regionaltoch desamt
offentliga näringslivsorganenoch blandade för kunskapsförmedling redansom
finns enligt utredningens uppfattningär den naturliga grunden bygga vidareatt
på.

finnsDet visserligen risk företagen inte sätter värde de arbets-påatten
livskunskaper inte uppfattarde lönsamma sikt. Statenskortpåsom vara
uppgift bör då medverka till öka insikternaatt attvara om
arbetslivskunskapernas stimulerabetydelse och långsiktig kunskaps-mera
uppbyggnad. Detta bör långt det möjligt ske iså är de kontaktnät och organ
inom näringslivsområdet redan finns eller är under uppbyggnad. Fördelensom

uppenbar arbetslivsfrågornaär kan komma från början.med KSA--
utredningens följande förslag får föruttryck sådant synsätt.ett ettses som

Utredningen väl medveten de förslag framläggsär inte utgörattom som
den enda till kunskapvägen och förnyelse. Den struktur för kunskapsför-

medlingen föreslås, ioch mycket bygger redan utvecklade formerpåsom som
gjordaoch erfarenheter, inte heller tänkt slutlig organisatoriskär någonsom

lösning. Tvärtom erfarenheterna formationernaså förmåste styra
kunskapsbildning vidare i ständigt mönster.nya

3.5 Konsekvenser

Vilka konsekvenser får detta arbetsliv kunskapsbildningoch försynsätt på

KSA-utredningens inriktningenöverväganden och för förslaget till "hurpå ett
för kunskapsspridning inom arbetslivsområdet organiserasskallnytt system

och fmansieras"

Formerna för förhållningssättet tilloch kunskapsbildning och

kunskapsutveckling intebör begränsas till handla kunskapsförmed-att om
lingens organisation och finansiering inom arbetslivssektorn. Ett fullt

genomslag förändringarna förutsätter andra och kraftfulla ekonomiskaav mera
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tillställningKSA-utredningen harstyrmedel deän att taincitament och som
strategi förformulerasförutsättning detäravsnitt 1.1. En att enannan

kunskapsutveckling i företagsmåtillStödetsektorsgränserna.samverkan över
arbetslivspolitiken.närings- ochhand mellani förstaoch dåsamordnasbör

verksamhetsutvecklingen.naturlig delblirArbetslivsfrågorna aven0
Åtgärder företagetsförändringariingårarbetslivetutvecklaför att av

direktai densynnerhetIverksamheten.påverkarMedarbetareverksamhet.
väsentligtdetkunskapsförmedlare ärföretag ochmellankontakten externa

sådant synsätt.med ett

lärautsträckning förmycketi störreföretagen samverkar attDe små av0
kunskap.förkostnaderdelaoch för påvarandra externatt

verksam-kunskapsbärare påmellanlärandeochsamverkanKontakter,0
områden ökar.olikahetsutvecklingens

kunnigainriktning kräverbredsådanKunskapsförmedling med genera-en0
specialistresursertillgängligakännedomöverblick ochgodlister med om

branscher.ochverksamhetsfáltolikainom

hafthittillsorganisationer,inomavdelningar attochOrganisationer, som0
sinamedsamverkararbetslivskunskaper,förmedlaellerbevaka

verksam-för företagenskunskapsområdenmotsvarigheter inom andra

hetsutveckling.

främjasina mål harandra aktörerMyndigheter och attgenomsom0
denför ökasamverkarverksamhetsutveckling sammantagnaföretagens att

insatser.effekten samhälletsav
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Utbildning information arbetslivsutvecklingoch kopplas närmare0 om
med verksamhetsutveckling i sin helhet.samman

Statens insatser för stödja företagens utveckling finansierasatt0 av
tillgängliga närings-, arbetslivs-inom nuvarande arbetsmarknads-,resurser
och socialförsäkringsområdena samordnas sektorsgränserna förövermen

målstyrda insatser.mera
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Ekonomisk stimulans4

sig kunskaperSmå få möjligheter tillägnabehöver bättreföretag att om
såEfterfrågan på företagenkunskap bör stimuleras,arbetslivet. att

utbildning i verk-introducerande information ochfördeltar i och svarar-
samhetsanalys,
genomför verksamhetsanalys samt-

utbildning.för uppföljandedeltar i och svarar-

utformassåväl verksamhetsanalys börför utbildningstimulans somsom
be-så efter givna riktlinjer, skall kunnabrukarcheckar, företaget själv,att

rådgivare utbildare.stämma inriktning, och

för stimulera de småsina förslagredovisar KSA-utredningenkapitell detta att
verksamhetsutveckling.arbetslivs- ochefterfrågan kunskapföretagens på om

skall kunnabrukarcheckarförStimulansen föreslås ske med systemett som
syftet ochförstasammanhängande syften. Detanvändas för olikatre men

information ochintroducerandeintresse medföretagensväckaärsteget att
motiveraochmedvetenhetenökasyftet och ärutbildning. andraDet steget att

tredje syftetverksamhetsanalys. Dettillstimulansutvecklingsarbetetill genom
uppföljandestimulans tillförändringarstödjaoch är attsteget genom

utbildning.
brukarcheckarnateknisk utformningvilkenställning tillinteUtredningen tar

verksamhetstidåterståendesinArbetslivsfonden underprövarbör ettges.
Utvecklings-liknande slag använtsbrukarcheckarmedsystem avsomav

förmedlabrukarcheckar. Syftet härappendixbilaga 12,fonderna attvarom
och Arbets-från UtvecklingsfondernaErfarenheternateknik.kunskap nyom

brukar-utformningenvid föreslagnatillvara denlivsfonden bör tas avnu
checkar.
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çenom/äro-
förändringar

mafirera upp/ä//cznc/e
ufVecl/rbqoa/áele a/bi/dning

alla infrewe reztaambef: -
ana/go

iroducerande
afbi/dning och
:b/ormafion

ekonomisk stimulans till kunskapsbildningFigur 4:1. Mål och medel för

4.1 stimulans tillFörslag om

introducerande information och utbildning

småDe företagens intresse iför delta och själva för introduce-att svara
rande information och utbildning verksamhetsanalys påmed inriktningom
arbetslivsutveckling bör stimuleras.

ekonomiskföretag fåKSA-utredningen föreslår i det följande skallsmåatt
sin avsnitt 4.2.stimulans genomföra analys verksamhetatt en av

intenödvändigt,Utredningen verksamhetsanalys ärbedömer ettatt men
verksamhetsutveckling iarbetslivs- ochtillräckligt, för stimuleraverktyg att

förutsättning för verksamhetsanalys skallde företagen. Ensmå att en
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sådani företaget göraintresseaktivtdet finns attefterfrågas, är ett enatt
ochförklarasbörtillvägagangssättetochsyftet medIdén bakom,analys.

informations- ochochföretagetmellani dialog externutvecklas enen
information ochintroducerandeanpassad ochSpecielltkunskapsbärare.

sammanhang.imedel dettaeffektivautbildning kan vara
informationen ochintroducerandedendärförföreslårKSA-utredningen att

arbetslivsutvecklinginriktning påmedverksamhetsanalysutbildningen om
kunnagivnasjälv, inombörFöretagetbrukarcheckar.medstimuleras ramar,
förstaibörCheckarnautbildningsanordnare.ochformerinriktning,bestämma

-organisa-fackligaoch derasanställdaarbetsgivare,användaskunnahand av
förmöjligtemellertid ävenbörDetansökan.tioner efter varagemensamen

organisationerfackligaderasoch attanställdaellerarbetsgivareenbart

checkarna.använda
ochbesluttillförslagberedning,information,aktivPlanering, om

utredningendehandhasbörbrukarcheckardessauppföljning avavav
6.kapitelarbetslivsutvecklingförregionala rådenföreslagna

säkrasutbildningen börinformationen ochintroducerandeiKvaliteten den
tillvaraochinbördessamverkadärvidRáden bör taregionala råden.deav

erfordras.kanexpertkunskapersådana som
aktivt5 börkapitelkunskapsförmedlingamaföreslagnautredningenDe av

tillbrukarcheckarutnyttjamöjligheterföretagensinformera attom
dem.resultatetföljautbildningochinformationintroducerande samt av

informationintroducerandeutförasjälvaocksåbörKunskapsförmedlingarna
utbildning i företag.och

verksamhetsanalystillstimulansFörslag4.2 om

förinsikter arbetslivskunskapers betydelse ochl syfte skapa attatt om
små företag stimuleras analysera sinmotivera utvecklingsarbete bör att

fårverksamhet. Därigenom de beslutsunderlag för arbetslivs- och
verksamhetsutveckling.
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KSA-utredningen föreslår företagsmå skall få ekonomisk stimulansatt att
genomföra analys sin verksamhet.en av

Med verksamhetsanalys nulägesbeskrivning, genomgång ochavses en en av
förslag till förbättringar vad gäller verksamhetsidé, arbetsliv, kompetens,
produktion, marknad, kvalitet, ekonomi, tjänste- och produktutveckling.

Ett framgångsrikt utvecklingsarbete förutsätter ingående kunskap huren om
företagetväl fungerar vilken styrka och vilka svagheter det har.samt Detta

för de förbättringsåtgärder skall kunna vidtasatt förändraattsom avser
företaget i önskad riktning. Nulägesbeskrivningen kan baseras vilketpå

metoderangreppssätt och rutiner används, i vilken omfattning beskrivnasom
tillämpasangreppssätt och vilket resultat nås beskrivna angreppssätt.som av

Analysen bör kunna omfatta antingen total utveckling minsteller två deav
angivna områden verksamhetsidé, arbetsliv, kompetens, kvalitet, etc..ovan

I bägge fallen skall arbetslivsutveckling ingå. Ekonomisk stimulans bör dock
kunnaäven för analys enbart arbetslivsutveckling.utges av

Verksamhetsanalysen bör i plan för genomföra förbättringar.utmynna atten
Stimulansen bör ske i form brukarcheckar finansierar delav som en av

kostnaden för rådgivning i samband med utförandet analysen. Företagenav
bör då själva, efter givna riktlinjer, kunna bestämma analysens inriktning och
omfattning vilken eventuell rådgivare anlitas för biståsamt vidattsom
analysen.

Företaget bör för viss minstastå del särkostnaden för analysen.en av
Brukarcheckar för verksamhetsanalys skall kunna användas arbetsgivareav

vid enskilda företag eller arbetsgivare vid flera företag. An-gemensamt av
sökan brukarcheck för verksamhetsanalys bör iske samråd med deom
anställda och deras fackliga organisationer på arbetsplatserna.

Planering, aktiv information, beredning, förslag till beslut och uppföljning
dessa brukarcheckar bör handhas de utredningen föreslagna regionalaav av av

råden för arbetslivsutveckling kapitel 6.

Kvalitet i verksamhetsanalyserna bör säkras de regionala råden. Rådenav
bör därvid samverka inbördes och tillvara sådana expertkunskaper kanta som
erfordras.

De föreslagna kunskapsförmedlingarna kapitel 5 bör aktivt informera om
företagens möjligheter utnyttja brukarcheckar till verksamhetsanalys ochatt
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verksamhetsanalyserna.följa resultaten av
verksamhetsanalys påutföraintenormaltbörKunskapsförmedlingen upp-

just dettill förbrukarcheckarförmedlatharsjälvdenfrån företagdrag som
hindradärmedochkonkurrenshämmakandetSkälet äruppdraget. att

kvalitetsutveckling.marknadsdriven

utbildninguppföljandetillstimulansFörslag4.3 om

börsmå företagiarbetslivskunskaperutvecklingfrämjasyfteI avatt
organiserai ochdeltastimuleras attdessa
verksamhetsutveckling,genomföraförutbildning att-

erfarenhetsutbyte,förnätverk-
ochkunskapsinhämtandesamverkanförnätverk om-

kunskapsbildning.förformerandra-

handlingsplanochföretag,igenomförtsverksamhetsanalys har ett enNär en
grundläggandeEnkunskapsbehov.aktualiserasföreligger,för åtgärder nya

praktiken.igenomföraskanförändringsarbetehurkunskap är
uppföljandeföretagensangelägetKSA-utredningen attenligtDet är

formerOlikagjorts.verksamhetsanalysstimuleras när avutvecklingsarbete
sammanhang.medel i dettaeffektivakanerfarenhetsutbyteochutbildning vara

nätverkandekunskapsutnyttj ärochkunskapsbildningförformintressantEn
tillmöjligheter3. Allabilagautvecklingsarbetebedriverföretag somav

andraochkunskapupphandlingförföretagmellansamverkan avgemensam
stimuleras.börutvecldingarbeteberikaochunderlättainitiativ kansom

genomföraförutbildningsformerolika attföreslårKSA-utredningen att
stödjas.ochstimulerasskallverksamhetsutvecklingocharbetslivs-

gällabörreglerMotsvarandebrukarcheckar.medske sombörStimulansen

verksamhetsanalyser.tillför stödet
riktlinjer, kunnagivnaeftersjälva,sålundaföretagen börFöretaget

utbildningsanordnare.ochformerinriktning,bestämma
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Företaget bör förstå viss minsta del särkostnaden för utbildningen.en av
Brukarcheckar för uppföljande utbildning bör i första hand kunna användas
arbetsgivare, anställda och deras fackliga organisationer Detav gemensamt.

bör även möjligt för enbart arbetsgivare eller anställda och deras fackligavara
organisationer använda dessa brukarcheckar.att

Planering, aktiv information, beredning, förslag till beslut och uppföljning
hur brukarcheckarna används bör handhas de utredningen föreslagnaav av

regionala förråden arbetslivsutveckling kapitel 6.
Kvaliteten i den uppföljande utbildningen bör också säkras de regionalaav

råden. Råden bör därvid inbördessamverka och tillvara sådanta
expertkunskap kan erfordras.som

De utredningen föreslagna kunskapsförmedlingarna kapitel 5 bör medav
aktiv, uppsökande verksamhet och andra främjapå sätt verksamheten med
uppföljande utbildning informera företagens möjlighetersamt utnyttjaattom
brukarcheckar. De skall också följa resultaten den uppföljandeav
utbildningen. Kunskapsförmedlingen bör normalt inte utföra uppföljande
utbildning uppdrag frånpå företag den själv har förmedlat brukarcheckarsom
till för just det uppdraget. Skälet är det kan hämma konkurrens och därmedatt
hindra marknadsdriven kvalitetsutveckling.
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5 Kunskapsförmedling

Det behövs aktiv och uppsökande kunskapsförmedling för arbetslivs-en
på nivå.och verksamhetsutveckling lokal och regional

Den pånaturliga grunden bygga kunskapsförmedlingen är företag iatt
samverkan, deras sammanslutningar branschvis, lokalt och regionalt- -
offentliga och blandade näringslivsorgan andra för kunskaps-samt organ
förmedling.

smålnitierlng kunskapsförmedling för arbetslivsutveckling i företag börav
stimuleras ekonomiskt med startbidrag.

I detta kapitel redovisas tidigare förslag lokal kunskapsförmedling ochom
erfarenheter från den försöksverksamhet finansieras Arbetslivsfondensom av
och Arbetsmiljöfonden. Därefter Beredningsgruppens Skaraborgpresenteras
förslag knyta kunskapsförmedlingen till befintliga organisationer ochatt
nätverk. Ett exempel pågående utvecklingarbete beskrivs. Sedan följerpåpar
KSA-utredningens förslag till lokal regionaloch kunskapsförmedling

respektive förslag startbidrag för sådan verksamhet.om

Tidigare5.1 förslag lokal kunskapsförmedlingom

Som åtgärd för minska bristerna i förmedlingen tillämpningenochatten av
befintlig kunskap föreslog Arbetsmiijökommissionen SOU 1990:49 s.k.att
lokala kunskaps- och kontaktcentra bör inom varjeupprättas kommun eller av
kommuner i samverkan. Kommissionen lokala kunskapscentrasåg nöd-som
vändiga komplement till forskningsinstitutcentrala för framför allt deatt ge
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uppgift bör,stöd. Kunskapscentrastill kompetens ochföretagen tillgångsmå
erfarenheter ochsprida kunskaper,samla ochkommissionen,enligt attvara

praktisk tillämpningutveckling ochfrån forskning,resultat attgenom

arbetsmiljö-kändaarbetsplatser medverksamhetbedriva uppsökande på-
problem,

arbetsmiljöforskningen,kontakt medhålla löpande-

viktigaste arbets-konferenser, där deidelta kurser,ordna och etc.,-
diskuteras,miljöfrågorna

produktionsformeralternativasprida kunskaper samtom-

harkontakter mednätverklokalaoch underhållabygga sompersonerav-
arbetsmiljöfrågor.arbetslivs- ochföransvar

vilkenförutsättningarna bör avgöralokaladeKommissionen ansåg att
kontakter medkunskapsförmedling. Fastaväljs förorganisatorisk modell som

försärskilt. Resurserorganisationer betonadesolika branschorgan och att
frigöras frånkommissionenenligtingar börkunskapsförmedllokalabygga upp

finnasjälva börhuvudmänvarefter lokalaArbetslivsfonden, gemensamen
fmansieringsform.

SOUbetänkandei sittunderströkFöretagshälsovárdsutredningen
rådgivnings- ochregionalasärskilda lokala och103 behovet1992: också av

till lämpligknytasskulleföretag. Dessaserviceresurser för små resurser
i samarbete medalternativt byggasföretagarorganisation,bransch- eller upp

också kunnaskulleRådgivningsresursernai regionen.företagstoraett
kvalificeradeutvecklingsföretag förkonsult- ochkontakter medförmedla mera

viaenligt förslaget,skulleSärskilda medelenskilda företaget.i detinsatser
regionalt baseradelokalt ochför dessaArbetarskyddsstyrelsen, avsättas
"motivations-till ochanvändasorganisationer förgrupperingar och att

rehabiliteringsområdet".arbetsmiljö- ochinomkunskapshöjande insatser
riksdagen.i förslag tillinte resulterathar någotBetänkandet ännu
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i SOU 1992:7Kompetensutredningen föreslog sitt slutbetänkande Ökaden
utbildningsanordnare, gymnasieskolan,samverkan mellan samhällets komvux,

AMU-gruppen och högskolan. Syftet skulle använda dess samladeattvara
utbildning kompetensutveckling i arbetslivet. Utredningenför ochresurser

hänvisade till proposition 1990/91:85 där det framgår "man inte böratt vara
främmande för samverkan med företag, myndigheter och organisationer"även

attoch vidare "ägande- och organisationsformer kan variera och få anpassas
efter förutsättningar". Kompetensutredningen framhöll möjligheternalokala

till näringslivet.samspel med det lokala Inte heller detta betänkande har ännu

i förslag till riksdagen.resulterat något

5.2 Försöksverksamhet

för1991 Arbetslivsfonden utreda förutsättningarnaRegeringen uppdrog åt att
inrätta regionala kunskapsförmedlingar. I utredningsuppdragetlokala ochatt

drivasingick föreslå förmedlingar bör utformas ochockså hur sådana samt,att
befanns motiverat, bedriva erforderlig försöksverksamhet. Iså attom

1993-06-23, regeringenInformation, kunskap och efterfråganrapporten som
från denöverlämnat KSA-utredningen, redovisas erfarenheternatill

kunskapsförmedling.försöksverksamhet initierats förutsättningar förochsom
enligtEn kunskapsförmedling bör rapporten

tid, arbetsformerdeltagarnas villkor avseende plats,mötesplats påvara en
perspektiv,och

företagenför vilket krävervisa nyttovärde deltagarna,kunna på att-
kunskapsförsörjningen,ekonomisktstimuleras byggaatt upp

produktivitet,helhetssyn omfattar arbetsmiljö ochbygga på en som-

institutioner företag och inte halokal förankring, inte hota andra ellerha-
myndighets ställning,
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legitimitet och nätverk,ha kompetens,egen-

finansiera sin verksamhet.kunna-

Arbetslivsfondenstödsfrån nämnda försöken,Erfarenheter de som avovan
redovisas i uppföljningsrapportoch Arbetsmiljöfonden gemensamt, omen

försöken1993. framgårHolzhausen, Av dennaförsöksverksamheten att
skiftar frånvariation. Inriktningen verksamhetenpräglas pä attstorav

produktionsfrågorlösningar arbetsmiljö- och ochdistribuera kunskaper påom
initieragenomförda förändringsprojekt till ochsprida information attatt om

led i arbetet utvecklastödja förändringsprocesser i företag. Ett ärsmå att
produktions-Karaktäristiskt bådeför förändringsarbete. äranalysverktyg att

arbetslivsfrågor omfattas verksamheten.och av
finansiering varierar mellanmöjligheterna tillochResurserna

fall iikunskapsförmedlingarna. Verksamheten har övergåttett
försäljningfinansieringenaktiebolagsform med avsikt klaraatt avgenom

form för delfinansiering, harfrån myndigheter. Entjänster och uppdrag som
kunskapsförmedlingarna utförvuxit fram försöksverksamheten, ärunder att

delfinansieringmyndigheter. sådaninformationstjänster uppdrag Enpä av
överlevnad, den kanförutsättning förbedöms i flera fall inte varamenenvara

avgörande för utveckla verksamheten.att
intressant. harförsöksverksamheten FörsökenKSA-utredningen ärattanser

förutsättningar.varierande Deavsiktligt initierats med mycket

möjligheter fortsätta verksamhetenkunskapsförmedlingar godahar attsom
bedömning,enligt KSA-utredningenssärskilt ekonomiskt stöd har,utan

effektivtdet första har desig i främst avseenden: Förutmärkt två ett
företagensgrundkännedomtill företagen, vilket baseraskontaktnät på omen

behovsundersökningar,gjortarbetsvillkor. andra har deFör det noggranna
förtrovärdighet gjort det möjligt dem utvecklavilket förstärkt deras och att

kunskaptillsammans medförmedlingen arbetslivskunskap somannanav
företagen behöver.
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befintliga organisationerAnknytning till5.3

eller nätverk

i lämnasärskild beredningsgrupp uppdragKSA-utredningen har givit atten
nivå.kunskapsförmedling regional och lokal Iorganisation förförslag till på

fackliga organisationer, före-näringslivet,ingått företrädare förhargruppen
Beredningsgruppeni Skaraborgs län.och myndighetertagshälsovården

finns i bilagavärderingar i sininnehållsjälv för och rapport somansvarar
kunskapsförmedlingföreslårSkaraborgBeredningsgruppen att om

befintliganivå i samarbete medlokalarbetslivet kommunal ochpåstartas
näringslivsbolagkommunalaföretagsorganisationer,utvecklingscentra, lokala

enligtkunskapsförmedlingen börförVisionen och måletetc.
beredningsgruppen attvara

förvaltningsnaturlig varje företags ocharbetslivsfrágor till delgöra en av
verksamhetsutveckling,normala

utvecklingenkraft ibli drivandekommunala nivånden lokala,på en-
arbetslivsområdet,kunskapsförmedlingenoch på

företag ochmellan företag, mellankunskapsbroarstimulera byggandet av-
och andra aktörerarbetsgivare och arbetstagaremellanmyndigheter, samt

arbets-för erfarenhetsutbyte påmötesplatserskapandetstimulera av-
livsområdet.

beredningsgruppens förslaguppgift enligtKunskapsförmedlingens bör attvara
kontakter mellanoch förmedlauppsökande verksamhet bygga uppgenom

Kunskapsförmedlkunskapsbärare.företag ochföretag mellan externasamt aren
ibehov denförvaltningar till kontakt de harhjälpa och denbör företag av

sig.situation befinnerde
beredningsgruppenutvecklingscentraflera lokalaSkaraborg finnsI som

arbetslivsfrågor bilagakunskapsförmedlingar förlämpligabedömer somvara
4.14.
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5.4 Exempel

KSA-utredningen konstaterar i flera utvecklingsarbetedet län förpågåratt
lokalt och regionalt förmedling arbetslivet.baserad kunskap I Hallandsav om
län har diskussioner förts företrädare förmellan högskolan ocht.ex.
högskolans Centrum för arbetslivsutveckling, Utvecklingsfonden, landstinget,

Forskningsstiftelsen i Hushållningssällskapet,Hallands län, Företagarna,

Sydsvenska LO-distriktet TCO-distriktethandelskammaren, och samt
Arbetslivsfonden länsstyrelsen. I för kännedomoch översäntsrapport,en som
till KSA-utredningen, "kunskapsmäklare" förmedlaföreslås för att
arbetslivskunskaper:

till/från"För arbetslivskunskaper och mellan arbetsplatserförmedlaatt
"kunskapsmäklare".behövs s.k. Dessa bör förtrogna medpersoner vara

halländskt organisationer, institutioner och myndigheter.näringsliv, berörda
frågorLika viktigt är ha kunskaper och insyn i med arbetslivsanknytning.att

Förutom dessa kunskapsmäklare är det viktigt använda ochatt
samarbeta med andra regionala och lokala kunskapsförmedlare och

arbetslivsområdet. pånätverksskapare inom Exempel dessa kompetenser
rådgivareär inom näringslivsorganisationer, kommunala näringslivskontor,

regionala skyddsombud och andra fackliga företrädare, personal inom
företagshälsovård, inom högskolan, kvalificerade konsulterresurspersoner
m.fl. l de kommuner där det finns lokala för kontakter med företagencentra
bör dessa med fördel även fortsättningsvis utnyttjas kunskapsförmed-som
lare och nätverksskapare. Det är önskvärt verksamheten är lokaltatt
förankrad i varje kommun."

regionala iI redovisas antal lokala och länet, delrapporten ett varavorgan en
driver kunskapsförmedling arbetslivsfrågor.redan i Andra bedöms kunna vara

lämpliga sådan verksamhet.att starta en
GotlandPå har länsstyrelsen, Utvecklingsfonden och högskolan gemensamt

utvecklat kunskapsförmedling för systematiskt verksamhets-upplagd ochen
kvalitetsutveckling. Till riktas till företagen iverksamheten,som de länet,små

kopplatshar kompetensutvecklingsprogram tillärett anpassatsom
målgruppen.
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i organisationer och nätverk redanDet finns Sverige antalstortett som
Utredningen inte haft möjligheterkunskapsförmedling till företag. harbedriver

ibeskrivs liteinventering dessa. Några exempel närmaretotalgöraatt en av
bilaga 7.

kunskapsförmedling5.5 Förslag om

Det behövs aktiv och uppsökande kunskapsförmedling för arbetslivs-en
frågor på lokal nivå.och regional

alltförföretag harKSA-utredningen funnit väl belagthar det många småatt
i sittolika kontaktvägarupptäcka och användamöjligheterbegränsade att

tillgång till InsikternaOfta saknar desökande efter kunskap. experter. om
utveckling alltförföretagetsarbetslivsförhållanden och ärsambandet mellan

det gälleri inte samtalspartnerlokal nivå finns regel någon närPåsmå. att
erfaren-kontakt med kunskaps- ochförmedlalösa särskilda problem eller att

myndigheter, högskolor,företag, blandkan finnas i andrahetskällor som
utredningar.i refereradeframhållitskonsulter Dessa problem haretc. ovan

redovisadefrånfinner erfarenheterna denKSA-utredningen att ovan
fram och deberedningsgruppen lagtförsöksverksamheten, de förslag som

bedrivs, visar detkunskapsförmedlingorganiseradexempel påmånga attsom
verksamhet ochkunskapsförmedlande påomfattande behovbåde finns ett av

sådan.förutsättningar förhåll godamånga startaatt en
möjligti utsträckning börbedömer detKSA-utredningen attatt stor vara

Ut-förmedling arbetslivskunskap.lokalt förankradfinna former för aven
för-möjligheter bäst skapasbelagt dessa närredningen det väl attanser

kunskaper,företag förmedlarerelationer råder mellan ochtroendefulla av
information kontakter.och
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5.5.1 Förutsättningar

kunskapsförmedling förankringEn bör ha lokal och brett kontaktnät.ett
Existerande lämpliga kunskapsförmedlande funktion,och med t.ex.organ en
lokal sammanslutning företagare näringslivsbolageller kommunsav en
motsvarnade, utnyttjas byggas för arbetslivs-kan och med kompetenspá

frågor. Teknik-, kompetens-, idé- och utvecklingscentra kan också vara
förutsättningarnalämpliga. Förmedling arbetslivskunskap har bästa attav

in naturlig i förmedlingenåstadkomma resultat den kommer delnär som en
företagenkunskap har behov av.av annan som

efter regionalaFormen för kunskapsförmedling bör lokala ochanpassas
förutsättningar. inte utformas efter särskild mall ellerDe bör avgränsasen
enhetligt sig administrativt geografiskt. Kunskapsförmedlingen börellervare

statligt blandformer.kunna organiseras privat, kommunalt, eller som

Figur 5:1. Kunskapsförmedlingen intressenteroch dess
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Driften kunskapsförmedlingen inte subventionerasbör Statensstaten.av av
insats bör tillbegränsas stimulera initiering ekonomisktverksamhetenatt av
avsnitt 5.6. Driften bör klaras med intäkter från företag utnyttjarde som
kunskapsförmedlingens tjänster och specificerade uppdrag från statligagenom
och kommunala myndigheter.

Förmedling arbetslivskunskap inledasbör endast då verksamhetenav
möjligheter fortlevabedöms ha goda kraft. De specifika lokala ochatt av egen

regionala förutsättningarna i varje enskilt fall bör ligga till förgrund behovet

starta.

5.5.2 Uppgifter

KSA-utredningen föreslår följande uppgifter funktioner ingå ioch böratt
kunskapsförmedlingens verksamhet:

Aktivt söka företag och erbjuda kunskap för utveckling.0 upp

Förmedla kontakt till källor för företagenkunskaper har behov0 som av
eller efterfrågar.

Ge allmänna råd upplysningar i arbetslivsfrågor.och0

Aktivt informera möjligheter utnyttjaföretagen deras brukarcheckaratt0 om
till introducerande information utbildning avsnittoch 1, verksamhetsa-

nalys avsnitt 4.2 uppföljande utbildning avsnittoch 4.3.

Genomföra introducerande information och utbildning i företag.0

Följa företagensresultaten hur använder brukarcheckar.0 av

initiera och underlätta förkunskapsutbyte och uppbyggnad nätverk0 av
utveckling.
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verksarnhetsanalys ochutföraintebör normaltKunskapsförmedlaren
förmedlatsjälv hardennafrån företaguppdraguppföljande utbildning på som

hämmadet kanSkäletuppdraget. ärtill för just detbrukarchecken att
kvalitetsutveckling.marknadsdrivendärmed hindraochkonkurrens

5.5.3 Kompetens

mångsidigresultat krävsåstadkommaskallkunskapsförmedlarenFör enatt
kunskapsförmedlare börkompetens. En

språk,deraspåoch medarbetareföretagaretala med egetkunna

kundtillfredsställelse,drivas av-

i företag,tankesättarbetsvillkor och småförtrogen medvara-

arbetslivsinriktadgodverksamhetsutveckling ochgrundkunskaperha enom-
kompetens,

informationanalyserasystematisera ochin, bearbeta,samlakunna om-
i företag,kunskapsbehov

företag,ikunskapsbehovbedömakunna-

myndigheterinstitutioner ochorganisationer,näringsliv,medförtrogenvara-
nivåregionallokal ochpå samt

nationellt ochregionalt,informationochfinna kunskapochsökakunna-
register,myndigheter,forskningsinstitutioner,bibliotek,internationellt via

databanker, etc.

krav påutbildare ställer högarådgivare ochtilluppdragFörmedling av
efterlevnad denna.yrkesetik och av
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5.6 Förslag Startbidrag till kunskapsförmedlingom

Initiering småkunskapsförmedling för arbetslivsutveckling i företag börav
stimuleras ekonomiskt med startbidrag.

KSA-utredningen föreslår ekonomiskt stimulans för lokalt och regionaltatten
initiera kunskapsförmedling för arbetslivsutveckling.

Stimulansen bör utformas bidrag för och förmedlingett att startasom om
arbetslivskunskap i sådana organisationernätverk eller lämpliga.bedömssom
Startbidrag i förstabör handutgå kunskapsförmedlaren ingår inär lokaltett
eller regionalt nätverk eller i befintlig organisation. Då utnyttjas redanen
uppbyggda kontakter och kanaler bäst. Startbidraget skall uppfattas och

användas investering i nätverkets eller organisationens tjänste- ochsom
kompetensutveckling.

Startbidrag bör för tidsperiod iutgå högst varje enskilt fall.två åren av
Därefter bör verksamheten självbärande.vara

Kunskapsförmedlingen kan ske i samverkan mellan intressenter i näringsli-

arbetsgivare, de anställda fackligaoch deras organisationer statligavet, samt
och kommunala myndigheter erbjuder, organiserar och vidareutvecklarsom
nätverk.

Uppgiften stimulera kunskapsförmedlingen bör ligga hos detatt att startas
utredningen föreslagna regionala för arbetslivsutvecklingrådet kapitel 6.av

Rådet bör aktivt förbereda förslag tilloch lämna beslut startbidrag samtom
följa varje kunskapsförmedlares verksamhet. Rådet bör tillävenatt attupp se

kunskapsförmedlarna får erforderligt stöd vad kunskapsuppbyggnadavser
inklusive tillgång till databanker o.dyl., kontakter, referenser,status, etc.
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6 Regional samverkan

Ett rådregionalt för arbetslivsutveckling bör bildas i Rådetvarje län. bör
främja arbetslivs- och verksamhetsutveckling småi företag attgenom
stimulera kunskapsbildning och kunskapsanvändning.

Det rådetregionala bör fungera forum för samverkan vadsom avser
kunskaper, kontakter och för stödja småde företagensattresurser
utveckling. Samverkan mellan arbetslivs- och näringslivsområdena är
särskilt angelägen.

Det regionala rådet bör utveckla och förstärka befintliga kanaler för
förmedling kunskap från forskning och utveckling. Det bör ocksåav
återföra behov och önskemål forskning och utveckling finansierasom som

bedrivs inomoch arbetslivsområdet och andra angränsande områden.

Det regionala rådet bör bereda och lämna förslag till beslut ekonomiskom
stimulans för initiering kunskapsförmedling, utbildning och förav
verksamhetsanalys.

Företrädare för näringsliv, offentlig förvaltning, anställda och deras
fackliga organisationer i respektive län bör ingå rådet.i

Det rådetsregionala organisation och verksamhet bör efteranpassas
förutsättningarna i respektive län.

Länsstyrelsen bör för initiera och följa denatt verksamhetansvara upp
det regionala rådet för arbetslivsutveckling bedriver.som
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försektorsamverkanförslagförst tidigarerefereraskapitelI detta om
beskrivs kort.berörda sektorernaDei arbetslivet.kunskapsutveckling

Arbetslivsfondensfrånerfarenheternabedömsredovisas ochDärefter
tillvaratagandeSkaraborgBeredningsgruppenfrånEtt förslagverksamhet. om

KSA-utredningensmedKapitlet avslutasredovisas.dessa erfarenheterav
arbetslivsutveckling.råd förregionalaförslag om

kunskapsutvecklingförSamverkan6.1

samordnad politik förförespråkadeKompetensutredningenförKommittén en
föreslogKommittén1992:7.SOUslutbetänkandekompetensutveckling i sitt

utbildningspolitikenssocial- ochnärings-,arbetsmarknads-,samordning aven
lokal nivå.regional ochpåresurser

till arbets-verksamhetriktar sinålägga myndigheterde"Staten bör som
Iänsarbets-arbetsförmedling,länsstyrelse,arbetsllv,marknad och t.ex.

yrkesinspektionutvecklingsfond,arbetslivsfond,försäkringskassa,nämnd,
nivå."på och lokalregionalsinasamordnaformer,i lämpliga resurseratt

i formkommittén skeenligtskullenivåregionalSamordningen på av
regionalaochlokalautifrånutvecklingsprojekt. Syftetregionala attvar

ibefintliga aktörersamordning mellandrivkraft förskapaförhållanden en
arbetslivet.kompetensutveckling isatsningar pågemensamma

och stimulerainitieraDe skalltidsbegränsade. ett"Projekten bör vara
ochbreddad kompetenstilllokalaochregionalalärande i det systemet en

nivå. skalllokal Depå regional ochpå statliga insatsernadetill helhetssyn
på regional ochförvaltningarnastatligai dealltså kompetensenutveckla

arbetsformeretableratilldärigenomsyftarnivå. Samordningen attlokal nya
användningkunskapsbaserad statensfriare ochleder till avmerensom

pengar."

samordnareregionalskulleArbetslivsfondenövervägdeKommittén att vara
bordelänsstyrelsentillframdockDen komför verksamheten. att vara

basfinansiering.för dessochför projektenhuvudman svara
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KSA-utredningens förslag ligger i linje med de tankegångar redovisatssom
Kompetensutredningen.av

KSA-utredningens förslag riktas främst till de företagen. Målgruppensmå
företagsmå bedöms strategiskt viktig också för insatser inom detstatenssom

näringspolitiska området. Det därförär nödvändigt de statligaatt
stimulansåtgärdema inom arbetslivsområdet inomoch det näringspolitiska
omrâdet samordnas samladeså kunskaper och kontaktnät kan användasatt
effektivt.

Utvecklingsfonderna/bolagen bilaga 10.5, riskkapitalbolagen bilaga
10.6. l industri- och nyföretagarfonden bilaga l0.6.2, teknikbrostiftelserna

bilaga lO.6.3, handelskamrarna, nyföretagarcentra, näringslivsbolagen m.fl.
för kunskapsmassa och kontaktytor med betydelse i dettastorsvarar en

sammanhang.
Inom Arbetarskyddsverket finns gedigen kunskapsbank i yrkesinspek-en

regionaltionen nivå.på
Även inom angränsande sektorer finns värdefulla kunskaper om

förutsättningar för arbetslivs- och verksamhetsutveckling. Hos
länsarbetsnänznden och försäkringskassan finns betydande kunskaper och
stimulansmöjligheter.

På uppdrag Arbetslivsfonden nyligenhar samverkan lokalpå ochav
regional nivå kartlagts Hedbom, 1994. En slutsats det finns betydandeär att
möjligheter till effektivisering ökad samverkan mellan bl.a.genom
försäkringskassa, arbetsförmedling och företag.

Självfallet det offentligautgör utbildningsväsendet kommeren resurs som
arbetslivet till nytta.

Länsstyrelsens kompetens i egenskap sektorsövergripande ochav
samordnande myndighet med särskilt för regional utveckling haransvar
väsentlig betydelse i sammanhanget.

Staten och samhället har sina bredmånga ochsammantaget genom organ en
djup kompetens inom arbetslivs- näringslivsområdet.och
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ArbetslivsfondenfrånErfarenheter6.2

erfarenheternahursärskilt övervägai uppdragfåttKSA-utredningen har att
för kunskaps-iutnyttjas detskallverksamhet systemArbetslivsfondens nyaav

föreslår.utredningenförmedling som
ellerförlängning1995. NågonhalvårsskiftetvidupphörArbetslivsfonden

aktuell.intefondform äravny
verksamhetArbetslivsfondenserfarenheternasammanställningEn avav

medarbetssätt,fondensKSA-utredningen konstaterar12.bilaga attifinns
och medföretagenskiltvarjeisituationentillanpassningsärskild en

denmedöverensverksamhet, stämmerarbetsliv ochintegrerad påsyn
tagitutredningenerfarenheterDeredovisat.utredningengrundsyn somsom

sammanslutningardessför företag,företrädaremedkontakterdel genomav -
gradi högArbetslivsfondenvittnarorganisationerfackliga attoch om-

Riksrevision-Iarbetsplatserna.förändringsarbete påkonstruktivtbidragit till
medkontaktsärskilt fondens näraframhålls1992:28granskning FUsverkets

företag.ocharbetsgivare
Arbetslivsfondensgradi vilkenslutsatsersäkradraför tidigtDet är att om

hittillsforskningsutvärderingarDeföretagen.iresultatinsatser somavsatt
Stockholm ochiHögskolanTekniskaArbetslivscentrum,redovisats av

företagentyder12.7.3 på12.72 och attUniversitet bilagornaStockholms
ierfarenhetochkunskapinternsåvälutvecklatutnyttjat och externhar som

bekräftar,arbetssättFondenstill.medelbidragit medfondenprojekt som
arbets-bred påanpassning,lokalmening,utredningensenligt att synen

betydelsefullt.dialogdirekt ärochlivsfrågor en

SkaraborgBeredningsgruppen6.3

4bilagai sinföreslårlän attSkaraborgsi rapportBeredningsgruppen en
Arbetslivsfondensvidareförasyfteiinrättasfunktionregional att

arbetsmetoder.



SOU 1994:48 Kapitel 6 Regional samverkan 65

"Arbetslivsfondens arbetsmetoder bör föras vidare när fonderna avvecklas.
Regionala arbetslivsfunktioner inrättasbör i varje län. Dessa bör ges

för stimulera etablering lokal kunskapsförmedling inomattresurser av
arbetslivsområdet. Berörda myndigheter bör för utvidgatta ansvar

på området,samarbete och samverkan för effektivt utnyttjande deett av
samlade Dessa förslag skall begränsad tidsperiod,resurserna. avse en
varefter utvärdering sker och beslut fortsatt inriktning tas."om

Beredningsgruppen förordar Arbetslivsfondens s.k. arbetsplatsprogram,att
utarbetas med utgångspunkt från det enskilda företagets problembild,som

skall vidareutvecklas i samverkan mellan aktörer lokal regionalpå och central
nivå. Den nationella nivån bör fungera kunskapsmässigt stöd, bl.a. frånsom
aktuell forskning, medan regionaladen och lokala nivån bidrabör med
erfarenheter från arbetslivet. För kunna utveckla arbetsmetoderna krävsatt ett
aktivt stöd från nivå.central Beredningsgruppen det finns behovattanser av

funktion effektiviserar kunskapsflödet mellan lokal och central nivå.en som
Uppgifterna för denna "regionala arbetslivsfunktion" formuleras följandepå
sätt:

"En regional arbetslivsfunktion bör främja verksamhetsutveckling främst i
mindre företag och förvaltningar kunskapskanal till nationellasamt vara en

internationellaoch kunskapsbärare. Den bör fungera stöd till lokalasom
kunskapsförmedlare i regionen efterfrågan påoch stimulera kunskap inom
arbetslivsområdet i mindre företag och förvaltningar. Företrädare för
näringslivet och den bådeoffentliga sektorn, arbetsgivare och arbetstagare,
bör finnas i den församling fattar beslut stöd, liksom lämpligasom om
organisationer inom näringslivet och berörda myndigheter. Den regionala
arbetslivsfunktionenbörunderlättasamverkan mellan myndighetersenskilda

såinsatser verkningsgraden deras insatser ökasatt av gemensamma
väsentligt."

Beredningsgruppens förslag överensstämmer med KSA-utredningens
kapitelgrundsyn 3 arbetslivsutveckling skall betraktas integreradatt som en

del företagets verksamhet. En konsekvens blir då kunskapsförmedlingenattav
nödvändigtpå motsvarande Det sådana förutsättningarsätt. är förattanpassas

samverkan mellan aktörer regional nivå kanpå skapas alla tillgängligaså att

3 l40476
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utnyttjas. erfarenhetKunskap och i detta sammanhangär deresurser
viktigaste.

6.4 råd arbetslivsutvecklingFörslag regionalt förom

råd arbetslivsfrågorEtt regionalt för bör varjebildas i län.

rådetDet regionala bör fungera forum för samverkan med syfte attsom
småfrämja arbetslivs- och verksamhetsutveckling i företag.

KSA-utredningen aktivt främjande arbetslivs- och verksam-bedömer att av
regionalhetsutveckling i företag förutsätter det finns aktör.små att en

Utredningen i varje län bör organiseras tvårsektorielldetatt enanser
tillgängliga kontaktersamverkan för tillvara alla kunskaper, och andraatt ta

bildas regionalt råd för arbetslivs-Utredningen föreslår det ettattresurser.
forum förfrågor i varje regionala rådet bör fungera samverkanlän. Det som

i företag.främja arbetslivs- verksamhetsutvecklingmed syfte och småatt
arbetslivsutveckling grundas bred samverkan inomRådet för bör på en

utredningens uppfattning,möjliga resultat behövs, enligtlänet. För bästanåatt
också näringslivspolitiskainte näringslivetbara sluter utanatt organ,upp

landsting, högskolor andra aktörermyndigheter, och ochstatliga kommuner
stödja kunskapsutveckling i företagen. Enintresse stimulera ochmed attav

arbetslivs- näringslivsområdena bör högstasamordning mellan och ges
prioritet i denna samverkan.

förmedling från forskningkanal för kunskap ochRådet bör avvara en
forskningönskemål ochutveckling återföring behov ochoch om av om

utveckling.

arbetslivs- verksamhetsutveckling ifrämja ochregionala rådet bör småDet
iföretag attgenom

utveckling kapitlen 5,förmedling kunskap för 4 ochfrämja av-

arbetsliv och verksamhet,insikt sambanden mellanskapa om-
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inomekonomiskaintegrera erfarenheter, kontakter ochkunskaper, resurser-
näringslivsområdet,arbetslivs- och

myndighetersamverkan mellan harinitiera, underhålla och utveckla som-
kunskapsbildning inom arbetsliv ochuppgift olika stödjatill på sättatt

näringsliv,

regionala myndig-samverkansprojekt mellan berördainitiera och underlätta-
heter,

startbidrag till kunskaps-förslag till beslutbereda och till lämna om-
5.6,förmedling avsnitt

kunskapsförmedlingarnas verksamhet,fortlöpande följa-

utnyttja tillmöjligheter brukarcheckaraktivt informera företagens attom-
tillutbildning avsnitt 4.1, verk-introducerande information och

uppföljande utbildning avsnitt 4.3,avsnitt 4.2 och tillsamhetsanalys

aktivt informera företagenskunskapsförmedlingarna att omengagera-
informationtill introducerande ochmöjligheter utnyttja brukarcheckaratt

uppföljande utbildning,utbildning, verksamhetsanalys och

lämna förslag till beslut de olika brukar-bereda och till länsstyrelsen om-
checkarna,

arbetslivsutveckling iför andra län, ochi samverkan med råden attgenom-
erfordras, kvalitetentillvara expertis kan säkra och utvecklasådanta som

i utbildningar och verksamhetsanalyser,

utbildningar verksamhetsanalyser,följa resultat genomförda ochav-

erfarenhetsutbyte,stimulera nätverk och-
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särskilt beakta de villkor gäller kvinnors arbetsliv företagandeoch samtsom-

utveckla och ständigt förbättra verksamheten.-

särskildEn uppgift för regionalade råden bör utveckla och förstärkaattvara
befintliga kanaler för förmedling kunskap från forskning och utveckling.av
Råden bör vidare, med utgångspunkt från de erfarenheter kommer fram,som
identifiera, formulera förmedlaoch behov och önskemål forskningden ochom
utveckling finansieras bedrivs inomoch arbetslivs-, näringslivsområdetsom
och andra angränsande områden. Detta bör ske former utvecklas förattgenom
kommunikation mellan råd, kunskapsförmedlingar, universitet, högskolor,
forskningsinstitut, och finansiering forsknings- och utveck-etc. attgenom av
lingsprojekt i ökad utsträckning villkoras med krav fortlöpandepå
kunskapsförmedling.

6.5 Krav organisationoch

En förutsättning för de rådenregionalaatt skall kunna verka effektivt är
regionens näringsliv,att arbetsgivare, anställda och deras fackliga

organisationer myndigheter ochsamt andra aktivt sluter ochorgan upp
bidrar med kunskaper och kontakter.

regionala för arbetslivsutveckling bör goda utveckladeDe råden ha och

relationer myndigheter organisationer i regionen.till företag, och De bör

förmåga initiera, bygga underhålla och utveckla kunskaps-också ha att upp,
förmedlingen i länet.

effektivtförutsättning för de regionala råden skall kunna verkaEn äratt att
regionens näringsliv, arbetsgivare, anställda och deras fackliga organisationer

myndigheter och andra aktivt sluter och bidrar medsamt organ upp
ekonomiska intressenternakunskaper, kontakter och Det bör i deståresurser.

regionala fritt inom för de riktlinjer organisera,råden att, ramen som anges,
inrikta och driva verksamheten efter de regionala förutsättningarna.
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ANDRA

6:1. och intressenterFigur Regionala rådet dess

näringslivet, denföringå företrädare avnämarna:l det regionala rådet bör
fackliga organisationer.anställda och derasoffentliga deverksamheten samt

anseende,sammansättning bör i övrigt kompetens,för rådetsVägledande vara
kontaktnät och ekonomiskt engagemang.

drivakvalificerad förbehövs kompetensInom de regionala råden att
dock inteför förslag till beslut. Rådet börfram underlagverksamheten och ta

får förutsättas rådetsbli effektivt arbete försvåras. Detså attatt ettstort
sinuppfattningar i intressentkrets.förankrar sinamedlemmar
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Råden bör ha formell koppling till myndighet, fattar erforderligaen en som
myndighetsbeslut bevilja startbidrag och brukarcheckar. Länsstyrelsensattom
roll samordnare statliga utvecklingsinsatser och eftersträvan ettsom av
tvärsektoriellt arbetssätt till naturligden initiativtagare.gör en

Det bör ankomma länsstyrelsen i respektive län initierapå att att ett
regionalt bildasråd med de uppgifter utredningen föreslagit.som
Länsstyrelsen bör därvid fatta erforderliga beslut för ärendehantering m.m.

följa rådets inomverksamhet för de samordningsuppgifter ochsamt upp ramen
befogenheter följer nuvarande länsstyrelseinstruktion SFS 1992:84.som av
Eventuellt instruktionenkan behöva kompletteras i något avseende med

anledning utredningens förslag. Beträffande överklaga beslut, börrätten attav
de regler gäller för Arbetslivsfonden kunna tillämpas.som

Det regionala rådet för arbetslivsutveckling bör lämna årlig redovisning av
verksamheten till länsstyrelsen övriga intressenter ioch rådet.
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Kostnader7

Kostnaderna för utredningens beräknasgenomföra förslag till mellanatt
år ambitionsnivå.430 påoch 860 miljoner kronor för beroende Dentreca

nivånlägre bedöms utgöra kritisk undre gräns för den föreslagnaatten
verksamheten skall kunna inledas.

räkneexempel påKostnadsberäkningarna är endast baserade hypotetiska
och skall inte uppfattas styrmedel.genomsnittslän ettsom

kostnadsberäkning förslagenavsnittKSA-utredningen redovisar i detta en av
kunskapsförmedling. Kostnadsberäkningen skall intetill lokal och regional

resursanvändning.uppfattas mall försom en
ambitionsnivå väljs förvilkenOmfattningen kostnaderna berorpå på som

inriktatkostnadsaltemativ redovisas. Alternativolika insatserna. A ärde Två

nivå. Antagandena förönskvärdnivå, alternativ Bpå lägsta på enen
verksam-respektive kostnadsslag, d.v.s.beräkningarna redovisas under

kunskapsförmedlingstartbidrag till ochinformation utbildning,hetsanalys, och

det regionala rådet.

7.1 Verksamhetsanalys

varieraberäknas mellanKostnaden för brukarcheckar för verksamhetsanalys

företag Här10 50 000 insats beroende vilket det000 kr och kr på avser.per
25 000 kr. Dessa siffror baserasgenomsnittlig kostnad påpåantas en

teknikcheckar bilaga 12, appendix.utformningen erfarenheterna s.k.och av
Storleken för verksamhetsanalys bedöms här medbehovet brukarcheckarav
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volym för arbetsplatspro-Arbetslivsfondens hittillsvarandeutgångspunkt från

beviljade arbetsplatsprogram och längenomsnittliga antalet årDet pergram.
i jämförelsehalverad beviljandetakt medArbetslivsfonden 160. Eni är ca

48 miljoner kronor d.v.s.alternativ A skulle kosta år,Arbetslivsfondens per
brukarcheckar förbeviljandetaktmiljoner för En144 kronor år.tre av

alternativ B skulleArbetslivsfondensnivåverksamhetsanalys på samma som
288 miljoner96 miljoner kronor d.v.s.160 25 000 kr år,24kosta perx x

framgår tabellKostnadsutfallenkronor för år.tre av

Alternativ BAlternativ A

Miljoner kronor/län och år 2 4

3 ar/län 125

Miljoner kronor/år, hela 9648
riket

3 hela riketår, 288144

verksamhetsanalys.7:1. förTabell Kostnader

utbildningInformation och7.2

utbildning har beräknatsinformation ochförKostnaderna för brukarcheckar

verksamhetsanalys. Dettillambitionsnivån för stimulansi relation till antas
introducerandeutbildning i såvälinformation ochbehovethär att somav

för verksamhetsanalysernavolymambitionenuppföljande syfte varierar med

behovetmed antagandetKostnadsnivån har beräknatsavsnitt 7.1. att av
nivåinformation utbildning ligger påför ochbrukarcheckar somsamma

7:2framgår tabell på nästaUtfalleninsatserna för verksamhetsanalysen. av
sida.
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Alternativ A Alternativ B

Miljoner kronor/år och län 2 4

3 år/län 6 12

Miljoner riketkronor, hela 48 95

3 hela riketår, 144 288

Tabell 7:2. Kostnader för information och utbildning

7.3 startbidrag för kunskapsförmedling

Startbidrag för kunskapsförmedling till 500 000beräknas kronor ochårper
baserat vad kvalificerad projektledare ipå kostar lön och omkost-start en

Startbidraget i varje enskiltnader. förutsätts fall. Utredningen hartvå åravse
räknat bidrag alternativ respektive bidrag alternativmed A B läntvåett per
och Utslaget innebär genomsnitt startbidragår. på på län ochårtre ett ett per

totalt 72 startbidrag i riket. genomsnitt startbidragår hela Ett på två årper
och län innebär startbidrag. Kostnadsutfall startbidragtotalt 144 för beräknat

framgår 7:3.med dessa antaganden tabellav

Alternativ A Alternativ B

Miljoner kronor/år och län 1 2

3 år/län 3 6

Miljoner kronor/år, hela 24 43
riket

3 år, hela riket 72 144

Tabell 7:3. startbidrag förKostnader för kunskapsförmedling.
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Råden7.4 för arbetslivsutveckling

insatser föreslås liggaAdministration och utveckling ovanstående rådpå ettav
arbetslivsutveckling i varje Utredningen preciserar inteför län. närmare hur

kvalificeradrådet skall dimensioneras, endast det bör ha kompetens.att
genomsnittFöljande räkneexempel, tabell 7:4, baseratär på páett en

alternativ A respektiveplus omkostnader för rådet två person-personresurs
omkostnader alternativ B.plusresurser

AlternativAlternativ A B

Miljoner kronor/ar och län 21

3 ár/län 3 6

Miljoner kronor/år, hela 4324
riket

riket3 år, hela 72 144

7:4. för arbetslivsutveckling.Tabell Kostnader för råden

7.5 Totala kostnader länper

alternativgenomsnittliga kostnaden för ASummerat län blir den årperper
för alternativ18 miljoner för år och B6 miljoner kronor kronor tre

sida.miljoner för år. Se tabell 7:512 miljoner kronor 36 kronor på nästatre



SOU 1994:48 Kapitel 7 Kostnader 75

Alternativ A Alternativ B
Kostnad i miljoner kronor i miljonerKostnad kronor

förlåt för3ár förlår för3år

Verksamhetsanalys 5 122 4

Information och utbild- 5 122 4
ning

Startbidrag 31 2 5

Ráden för arbetsliv- 3 2 51
sutveckling

Totalt 6 18 12 36

Tabell 7:5. i genomsnitt.Totala kostnader länper

7.6 i riketTotala kostnader

riket blir kostnaderna 144 miljoner kronor iFör hela de beräknade årper
alternativ A och 288 miljoner kronor i alternativ B. Totalt för blirårtre
kostnaden 432 miljoner kronor för alternativ A och 864 miljoner kronor för

alternativ riket framgårB. Den totala sammanställningen kostnader i helaav
tabell 7:6 sida.på nästaav
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AlternativAlternativ A B
Kostnad i miljoner kronori miljoner kronorKostnad .

för3år förlåt för3årförlår

Verksamhetsanalys 35 14443 144

utbild-Information och 96 ggg43 144
ning

Startbidrag 2889624 72

FörRáden 48 14424 72
arbetslivsutveckling

Totalt 864288144 432

7:6. i hela riket.Tabell Totala kostnader

kostnadsberäkningarovanståendeframhållaangeläget gångDet är än attatt en
alternati-resursanvändning. Bådaförverklig malluppfattasskallinte som en

hypotetiskabaserasi vilka siffrorna bl.a. påräkneexempelär genom-ven
snittslän.

respektive läniför verksamhetenkostnadsrarnarnaUtredningen föreslår att
arbetsför ålder,befolkningsmängd ivissa kriterier länetsskall baseras på

8.3.regeringen avsnittföretag fastställsantalohälsotal och små som av
i de regionalaintressenternabörUtredningen föreslår vidare det ståatt

inrikta och drivariktlinjerfritt inom för deråden att, anges,somramen
Profilen föravsnitt 6.5.förutsättningarnaefter de regionalaverksamheten

variera väsentligt.kostnadsslag bör alltsa kunnaredovisadeovan
resultattonvikt mål ochmed påUppföljning utvärdering bör skeoch

6.4 10.4.avsnitten och
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Finansiering8

små börkunskapsutveckling i företagstöd tillFinansieringen statensav
områdetfrån övriga berördanäringspolitiska ochdetske med resurser

ärarbetslivssektornsektorer, en.varav

åren finansierasinledandebör under deUtredningens förslag tre genom
bli i Arbetslivsfondensförutsätts kvaröverföring de medelav som

omfördelning Arbets-resterande deloch tillmedelsreserv avgenom
miljöfondenslmedel. verksamhetenden lägre och förDärmed är -

nivån finansierad.nödvändiga -

från Arbetslivs-medel överförsbör förvalta deArbetsmiljöfonden som
befintligaoch del deArbetsmiljöfonden bör fördela dessafonden. en av

verksamheten till länsstyrelsernaför den föreslagna somegna resurserna
regeringen.årsvisa kriterier fastställsberäknade efter som avramar,

uppnåsambitionsnivå med inomkan samverkanEn högre genom organ
näringslivs-,arbetsmarknads-ochrehabillteringsområdena.Samverkanom

på nivåregional och inom förfinansiering bör i första hand ske ramen
verksamhet.myndighets motsvaranderespektive

föreslår målmed ochutredningen börDen verksamhet styrassom
ocksåStatsmakterna bör fortlöpan-riktlinjer statsmakterna.anges avsom

de utvärdera och ställning till verksamheten.ta

näringsliv och andraarbetsliv,mellansambandetbeskrivskapitelI detta
utveckling iför småkunskapintressetdetvad gällerområden gemensamma

Sist ifinansiering.förslag tillutredningen sinDärefterföretag. presenterar
till.finansieringen kan gábeskrivs hurkapitlet
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8.1 Samverkan mellan arbetsliv och näringsliv

Ekonomiska resurserföratt finansiera kompetensuppbyggnad,rådgivning,
utvecklingsstimulans och stöd i det enskilda företaget bör tillföras från
såväl arbetslivsområdet näringslivsomrâdet.som

En grundtanke bakom förslagde KSA-utredningen redovisat i kapitlensom
5 och 6 arbetslivetsär utveckling ingår i och förutsättningär föratt en
företagets utveckling.

Kravet kunskapsförsörjningpå allt flerpå områden föränderlig-Ökar med
heten och beroendeförhållandena marknaderna.på Flexibilitet och effektiv

omställningsförmåga nödvändig för företagen.är Alla medarbetares kreativitet
och behövs. Samtidigt måste för individensgränserna kapacitetengagemang
respekteras. Samverkan för utveckling i fokus. Detstår gäller särskilt de små
företagen är den utvecklingspotentialen i näringslivet och därigenomstorasom
också den viktigasteutgör målgruppen för utredningen.

Kunskapsbildning isker växelspel mellan företag och samhälle.ett
Formerna för detta växelspel behöver till företagens villkor. Enanpassas
förutsättning för fungerandeväl kunskapsbildning är samhällets samladeatten
kompetens, kontakter ekonomiskaoch stimulans- och stödresurser kon-

rationaliseras.ochcentreras
Den centrala sektorsuppdelningen olikamellan politikområden får allt

mindre genomslag regional nivå och företagsnivåpå direkt hinderutgör på ett
för de eftersträvas.mål som

Aktörer med för olika uppgifter inom arbetslivs- näringslivsom-ochansvar
rådet har tydligt intresse samverkan. Medlet kunskapsbildning ärett av

för effektivitet,åstadkomma konkurrenskraft, fler arbeten,gemensamt att
minskad utslagning arbetsliv.och utvecklandeett

Därför naturligtär det ekonomiska för finansiera kompeten-att attresurser
suppbyggnad, rådgivning, utvecklingsstimulans och stöd i det enskilda
företaget tillförs från finansieringskällor inomsåväl arbetslivs- näringsliv-som
sområdet.
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finansiering8.2 Förslag om

kunskapsför-till hurförslagdirektiven lämnaenligtKSA-utredningen har att
utgångspunkt ärfinansieras. Enskallarbetslivsområdet attinommedling

innebäraellerbudgetbelastning itillskall ledaförslagen varken statensen
och skatter.avgifteri formkostnaderökade av

föreslagnaför denñnansieringsbehovetberäknatKSA-utredningen har att
miljoner kronor åroch 228144ligger mellankunskapsförmedlingen på per

periodinledande årför864 miljoner kronor tre432 ocheller mellan aven
7.6.avsnitt

kunskapsförmedlingregionalochlokalförslagenUtredningen att omanser
bliförutsättsmedelöverföring definansieraskapitel 3 bör somavgenom

resterande deltillavsnitt 8.2.1 ochArbetslivsfondens medelsreservikvar
avsnittmedelbefintligaArbetsmiljöfondensomfördelning egnaavgenom

verksamheten denpåföreslagnadenfinansieringenDärmed säkras8.2.2. av
åren.inledandedeundermiljoner kronor432ambitionsnivån trelägre

kan uppnåsDeneftersträvas.ambitionsnivå bör dock atthögreEn genom
områdenangränsandesamverkan mediskerverksamhetenden föreslagna

verksamhetsstöd ochförekonomiskabetydande6. finnskapitel Det resurser
10.6bilaga10.5 ochbilaganäringslivsornrådetinom såvälutvecklingsarbete ,

bilagarehabiliteringsomrâdet10.2bilagaarbetsmarknadsområdet som
10.3.

Arbetslivsfondens medelsreserv8.2.1

medelsreservArbetslivsfondensikvarfinnaskommermedel attDe som
delfinansieraåreninledandedeunder treanspråk föri attbör tas

förslag.utredningens

arbetsmiljöavgiftsärskildfinansierasverksamhetArbetslivsfondens genom en
1990-12-31.1989-09-01periodenarbetsgivare underinbetalades avsom -

arbetsgivaravgiftenföravgiftsunderlagetuppgick till 1,5Avgiften procent av
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till folkpensionering, enligt lagen socialavgifter. De sammantagnaom
inbetalningarna uppgick till miljarder11,4 kronor tillsammans medsom
avkastningen under verksamhetsperioden beräknades till drygtuppgå 15
miljarder kronor. Efter beslut statsmakterna vid tillfällen hartvåav samman-

5 miljarder kronor dragits in till statskassan. Arbetslivsfonden beräknartaget
under hela verksamhetsperioden ha drygt 10 miljarder kronor till sittattnu

förfogande.

Någon angivelseexakt hur mycket medel till fondensstårom som
förfogande för inteär närvarande möjlig göra. Bl.a. det integår medatt att
full precision i förväg fastställa avkastningen fondmedlen. Den beroendeärav

placeringarnas avkastning fondensoch utbetalningstakt.av av
Arbetslivsfondens hittillsvarande erfarenhet visar också del deatt en av

beslutade bidragen inte kommer till full användning. Orsakerna till detta är
arbetsgivare fått bidragbeslut fullföljer sina tillt.ex. att som om program

lägre kostnad eller sinaavbryter olika anledningar. Hur delstorprogram av
de beslutade bidragen inte kommer förbrukas intekan hellerattav som

fastställas i förväg. Sådana medel i tillbakadag till projektmedelsramargår
och igenanvänds vid beslut bidrag.om nya

När verksamhetens avslutning halvårsskiftet 1995 sig, detår närmar är
enligt fondens bedömning nödvändigt viss förupprätta medelsreserv,att en

fonden med säkerhet skall kunna fullfölja sina åtaganden. slutskedetIatt av
fondens verksamhet bedöms också andelen outnyttjade medel inte hinnersom
användas till projekt öka, eftersom tiden för fullfölja arbetsplatspro-attnya

inte längre kan förlängas.gram
Enligt Arbetslivsfondens bedömningar kommer denna outnyttjadereserv av

medel till inte obetydliguppgå del den nivå kostnadenatt motsvararen av som
för KSA-utredningens lägre ambitionsnivån alternativ A, avsnitt 7.6.

KSA-utredningen föreslår de medel kommer finnas kvar iatt attsom
Arbetslivsfondens medelsreserv i anspråk för inledandeunder detas att tre

delfinansieraåren de förslag utredningen lägger fram lokal ochsom om
regional kunskapsförmedling.

Under 1995 kan Arbetslivsfondenvåren säkrare bedömninggöra sinen av
medelsanvändning. Därefter det besluta överföragår restmedel föratt attom

delfxnansiera de förslag KSA-utredningen lägger fram.att som
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8.2.2 Arbetsmilj öfonden

För säkerställa finansieringen den föreslagna verksamheten den lägrepåatt av
ambitionsnivån och för utveckla verksamheten bör del Arbets-att en av
miljöfondens utvecklingsarbetemedel för lokalt och kunskapsförmedling

användas. Inriktningen medlens användning bör i enlighetpå ändras med de

överväganden KSA-utredningen redovisar i kapitlen 6 12.ochsom

8.2.3 Samverkan med angränsande berörda områden

KSA-utredningen finner, i överensstämmelse med sin sinagrundsyn och

få till fördjupadöverväganden, det angeläget stånd breddad ochäratt att en
församverkan främja kunskapsbildning i arbetslivet.att

Med tillhänsyn det rad olika sarnhällsorgangemensamma ansvar som en
har för näringslivets och arbetslivets utveckling, bör ligga i deras intressedet

isamverka erforderlig grad.att
Som tidigare framhållits finns för främjadet betydande samhällsresurser att

utvecklingen i mindre företag. KSA-utredningen i likhetbedömer, med

Kompetensutredningen bilaga 6.8, det få betydande effektivitets-gåratt att
vinster verksamhetsmässig ekonomisksåväl samverkan.genom som

De företagens utveckling och tillväxt samhällsekono-små är angelägen ur
misk synpunkt. Staten främjar bl.a. kunskapsbildning i företag, direktsmå

eller indirekt, Utvecklingsfonderna/bolagen, riskkapitalbolagen,genom
industri- nyföretagarfonden, teknikbrostiftelserna, Statens förnyelsefondoch

länsstyrelsernas regionalpolitiska företagsstödoch stödetsamtgenom genom
till regionalt utvecklingsarbete.

KSA-utredningens förslag till stöd för kunskapsbildning i företag bör,små

för få möjliga inomsamordnas med dessa statliga insatserstörstaatt nytta,
näringslivsområdet. Detta bör i första hand ske regional nivå och inompå

för myndigheternas motsvarande verksamhet.ramen
Statens arbetsmarknadspolitiska insatser vidare, utvecklings-har ett mera

främjande syfte motverka arbetslöshet och förmedla enskilda arbeten.än att
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nyligen tillsatta arbetsmarknadspolitiskaDen kommitténs uppgifter ocksåger
föruttryck detta. Det finns exempel samverkan insatsermånga på frångenom

arbetsmarknads-, nåringslivs- arbetslivsektorernaoch lokal och regionalpå

nivå. viktigtEtt sådant område rehabilitering, där försäkringskassorrör och

länsarbetsnämnder landsting och kommuner, vilka regional nivå harpåsamt
betydelsefulla uppgifter. Därtill yrkesinspektionenskommer roll som
tillsynsmyndighet. Dessa har samverkansansvar enskildautöverettorgan som,
rehabiliteringar, gäller arbetslivsförhållandena i Det angelägetärstort. att
fortsätta och förstärka den inledda i förstasamverkan, hand regional nivåpå

och inom för myndigheternas verksamhet.ramen

8.3 Finansieringsmodell

frånde medel överförs Arbetslivs-Arbetsmiljöfonden bör förvalta som
befintliga ochfondens medelsreserv del sinasamt resurserav egnaen

ärsvisa beräknade eftertill länsstyrelsernafördela dessa som ramar,
kriterier fastställs regeringen.som av

föreslagna verksamhetenLänsstyrelsen i respektive län bör initiera den
rådi länet bilda regionalt förinbjuda intressenter att ettattgenom

verksamheten.arbetslivsutveckling, kan mobilisera förresursersom

mål och riktlinjerVerksamheten bör med stats-styras avges avsom
också och ställningstatsmakterna bör fortlöpande utvärderamakterna. ta

till verksamheten.

KSA-utredningen föreslår, framgått, de medel blir kvar iattsom som
Arbetslivsfondens medelsreserv överförs till Arbetsmiljöfonden. Dessa medel

och del Arbetsmiljöfondens bör fördelas till länsstyrelser-en av egna resurser
årsvisa ekonomiska för budgetåren 1995/96, 1996/97 ochna genom ramar

1997/98. inomDe Arbetsmiljöfonden åsyftas det stödårresurser som som
för lokalt utvecklingsarbete kunskapsförmedling. Inriktningenutgår och
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enlighet de överväganden KSA-användning bör ändras i medmedlens som
redovisar i kapitel 6 och 12.utredningen

kriteriertill länsstyrelserna bör baserasFördelningen på somav resurser
för fördelning mellan länen börregeringen. Lämpliga kriterierfastställs av

antaleti arbetsför ålder, ohälsotalet ochbefolkningsmängd smålänetsvara
ekonomiskt,förutsätts medverkaföretag. Eftersom flera intressenter även

med sådanafinansieringen inte får villkoradsärskildaställs krav på att vara
onödigariskerar medföraskall användas deföreskrifter hur medlen attattom

fördelningArbetslivsfondens principer förErfarenheternarestriktioner. avav
riktlinjer för verksam-fördelningsnyckel ochtillvaralänsramar bör närtas

utformas.heten
fattasekonomiska till länen börfördelningBeslut avramaravom

Arbetsmiljöfonden.
för initiera verksamhetenrespektivei län börLänsstyrelsen attansvara

utredningen föreslagnabildainbjuda intressenter i länet deattatt avgenom
mobiliserakapitel 6 kanarbetslivsutveckling bl.a.regionala råden för som

ekonomiska för verksamheten.resurser
tillårlig redovisning verksamhetenregionala rådet bör lämnaDet av

iövriga intressenter rådet.länsstyrelsen och
ochi länetför uppföljning verksamhetenbörLänsstyrelsen avansvara

Arbetsmiltillregionala verksamhetenärlig redovisning denlämna av
i hela riketregionala verksamhetenArbetsmiljöfonden följa denbör upp

regeringen.ärlig redovisning tillsammanställa totaloch en
riktlinjer föreslagna regionala ochoch för denStatsmakterna bör mälange

fortlöpandeankomma statsmakternaverksamheten. Det bör också pålokala att
ställning till verksamheten.utvärdera och ta
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Arbetslivssektorn9

miljön förnaturliganätverk är denoch dessenskilda företagetDet
kunskapsförmed-andraMyndigheter ochkunskapsbildning i arbetslivet.

kunskapsbildning.för dennaviktigaärlare resurser

skrivaskunskapsförmedling börförmyndighetersSamtliga berörda ansvar
instruktion.myndighetsi respektivein

får, liksom bransch-samarbetsorganoch derasArbetsmarknadens parter
pä lokalkunskapsbildningstödjamöjligheterökadeorganisationerna, att

nivå.regionaloch

ochkunskaps-andraforskningsinstitut ochhögskolor,Universitet,
Atillkunskaperförmedlafår möjligheterökadeutbildningsproducenter att

på arbetslivsutbildning.efterfråganväxandeföljd av en

fungerautsträckningkan i vissskyddsombudenregionalaDe som
dockhuvuduppgift ärsmå företag. Deras attikunskapsförmedlare vara

anställda.företräda deochskyddsombud att

i företag.arbetslivsutvecklingFöretagshälsovården förviktigär resursen

myndigheterna, arbets-berördaför dekapitel redovisas konsekvenserI detta
branschorganisationema harsamarbetsorganmarknadens och deras samtparter

ochDärefter berörs kunskaps-kunskapsförmedlingen.uppgifter iviktiga

utbildningsproducenterna.
tilldesin verksamhet dede riktarskyddsombuden harDe regionala attgenom

vilkenkunskapsförmedlare,uppgiftmindre företagen tas upp.somen
företagshälsovårdensdirektiv uppgiften belysaUtredningen i sinahar att

kapitlet.sist ii vilketroll sammanhanget, görs
ing i arbetslivet.finansiering kunskapsförmedlsammanfattasFörst statens av
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9.1 Statens finansiering kunskapsförmedlingav

Inom arbetslivsektorn finansierar kunskapsförmedling via Arbetsmil-staten
jöfonden och Arbetslivsfonden. Informationsspridning, konferenser, seminarier

bedrivs fondernämnda Arbetarskyddsverket,samtm.m. genom genom
Arbetslivscentrum Arbetsmiljöinstitutet.och De totala kostnaderna för

kunskapsförmedling skattades Riksrevisionsverket 1991:5FU tillav ca en
miljardhalv kronor exklusive Arbetslivsfonden,året 100om varav ca

miljoner kronor myndigheternas information. Ca 350 miljoneravsåg egen
kronor utgjordes Arbetsmil j öfondens bidrag till arbetsmarkna-påparternaav
den exklusive medlen till regionala skyddsombud och 50-100 miljoner

kronor yrkesinspektionen och företagshälsovården.avsåg

Sedan tidpunkten för RRVs undersökning statsbidragethar till före-

bidragettagshälsovården och via Arbetsmiljöfonden till för utbildningparterna
informationoch medbestämmande de s.k. MBL-medlen upphört.om

Arbetslivscentrums informationsverksamhet har reducerats starkt och
Arbetsmiljöinstitutets utbildning inom företagshälsovårdens personal minskat

betydligt.
Arbetsmiljöfonden fortfarande bidragsgivareär betydande till kunskaps-en

förmedling med 200 miljoner kronor exklusive medlen tillåretca om
regionala skyddsombud kapitel och bilaga 14. infor-ll Fondens egen
mationsverksamhet till drygt 20 miljoner kronor inklusive visstuppgår
tidningsstöd, tillArbetarskyddsstyrelsens, 80 avgiftsñnans-ärprocentsom
ierad, till 50 miljoner kronor och Arbetsmiljöinstitutets till 5 miljonerca
kronor bilaga 13.3. Arbetslivsfondenåret för direkt och indirektstårom
kunskapsförmedling i samband med bidragsgivning och utvecklingsprojekt i

företag. Under fondens avslutande har 50 miljonerår kronor föravsatts
insatsersärskilda för kunskapsspridning bilagorna 12.5 och l3.3.5.

9.2 Myndigheterna

KSA-utredningen har inte haft möjlighet systematiskgöra någonatt ut-
värdering i vilken omfattning myndigheternas information ochav annan

Änkunskapsförmedling mindrearbetsplatserna. har utredningennår kunnat
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näringslivet ochförFöreträdareeffekter.bedömning dessnågongöra av
vittnarmed,haft kontaktutredningen harenskilda företagare, omsom

regelverk.ochforskningsresultatinsikti spridasvårigheterna att om
finnsdet1990:49 tyder påSOUAxbetsmiljökommissionens analys att en

området.utvecklingspotential på

kunskapframuppfattning angelägetkommissionensenligt att ta"Det är ny
informationbefintligsamordning redanområden,mångainom att avgenom
ochriktade insatserintensifierade och atttillmöjligheternaöka

information."ochkunskapspridningåtgärder förvidtassärskilda av

bedömadet1991:5 är svårtframhållit FuRiksrevisionsverket har attatt av
därför,informationsverksarnhet. Det ärarbetslivsområdetsieffektiviteten

lärande.utvärdering ochhöga krav påviktigt ställaverket,enligt att
övergripandearbetsmiljölagensangelägetKSA-utredningen finner det att

itill uttryckkommerutveckling ocksåutformning ocharbetslivetsförmål
myndigheter.centralaberördamålangivelser förtydliga

bilaga llinstruktionermyndigheternasimålformuleringar finnsDe som
ochförhållandenönskvärdamedsambanduttryckaförtydligas ochdärförbör

medkompletterasbörMålformuleringarna dessutomarbetslivet.förändringar i
anslagsvillko-ochbudgetanvisningarnaårligamål i demätbaraoperativa och

följakombineras med krav påmöjligt,långt det är attockså, såDe börren.
arbetslivet. Mål ochieffekternabeskrivernyckeltalredovisaoch som

varjegäller förförutsättningartill desjälvfalletnyckeltal bör somanpassas
myndighet.

utvärderakrävandedet ärmedvetenKSA-utredningen attär attom
finnsmetoderkunskapmåluppfyllelse. Dengradverksamhet och somomav

mellansamverkanioch förbättrasidentifieras, analyseras,bör anpassas
expertis området.påmedverkanoch undermyndigheterna av

ochutvärderaförsina insatsersärskilt ökabör nyttaMyndigheterna att
ochutvärdering bör prövasförMetoderkunskapsförmedling.sineffekter av

föreslagnautredningenoch demyndigheternasamverkan mellaniutvecklas av
arbetslivsutveckling.förregionala råden

regionala rådkunskapsförmedlingar och deutnyttja deMyndigheterna bör
förasyfte delsiutredningen föreslår utarbetslivsutveckling attför som
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kunskaper och information och dels fånga behov Önskemål ochupp av, om
efterfrågan kunskap ipå arbetslivet.

9.3 Myndighetsansvar för kunskapsförmedling

Samtliga berörda myndigheters för kunskapsförmedling bör skrivasansvar
i respektive myndighets instruktion.

fårDet ligga i alla berörda myndigheters och intresseegetanses attansvar
aktivt samverka med de och utnyttja de kanaler för kunskapsförme-organ nya
dling KSA-utredningen föreslår. Därigenom kan myndigheterna fåsom
ytterligare information behov, önskemål och efterfrågan kunskappå ochom

stöd, vilken kan användas underlag förannat utvärdering desom av egna
insatserna.

KSA-utredningen är medveten vetenskapligt genererad kunskapattom
sigmåste söka fram olikapå Vägen tillvägar. praktiken iblandkan lång,vara

kanske halv generation, innan aktörerna kan påverka förloppet. Ett forsk-en
ningsinstitut kan hjälpadock praktikern ha beredskap när praktikensattgenom
problem skall lösas, slags kunskapsjour, och allmän lyhördhet förett en
praktikerns behov. Men detta undantar i grunden inte forskningsinstitutes

för och möjligheter informera.attansvar
Den samverkan mellan myndigheterna kan krävas bör iske de formersom

myndigheterna själva bestämmer. Hypotetiskt kunde sigtänka möjlig-man
heten ålägga myndighet särskilt föratt samorda kunskapsför-etten ansvar
medlingen mellan myndigheter central nivå.på Men sådan ordning inteären
lämplig, eftersom den skulle medföra risk för överorganisering och byråkrati.
Risken för mångfalden i informationsutbudet förlorad skulleatt går också öka.
KSA-utredningen vill emellertid betona samverkan mellan centrala myndig-att
heter detnär gäller produktion och marknadsföring information ochav
kunskap bör ske systematiskt. för undvika dubbelarbete onödigaochatt över-
lappningar.
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Myndigheternas för kunskapsförmedling bör, enligt KSA-utredning-ansvar
mening, komma till tydligt uttryck i myndigheternas instruktioner.ävenens

Som framgår redovisningen i bilaga ll myndigheternas kunskapsför-ärav
medlingsuppdrag formulerade. inte heller uttryckligen förenadeDe ärvagt
med krav återkoppla erfarenheter, behov och önskemål från arbetslivetpå att
till myndigheterna.

"utarbeta sprida informationSålunda skall Arbetarskyddsstyrelsen ocht.ex.
inom arbetsmiljöområdet", Arbetsmiljöinstitutet "utarbeta sprida informa-och

tion arbetsmiljöforskningen för ansvarsbibliotek föroch arbets-ettom svara
institutets forskningsresultatmiljöfrågor", Arbetslivscentmm "verka för att

sprids och blir kända". Arbetsmiljöfonden skall "se till resultaten denatt av
forskning utveckling bedrivs medel beslutade fondenoch med avsom
offentliggörs lämpligt sätt" "främja mellanoch NUTEK kontakterpå

myndigheter, näringsliv, universitet forskningsinstitut".samt
KSA-utredningen bakgrund förtydliganden iföreslår denna görsattmot

respektive myndighets instruktion. bör myndighetenInnebörden attvara

till information inom myndighetens verksamhets-kunskaper ochattser-
lämpligt förmedlas till arbetsliv och företag,område pá sätt

erforderlig utsträckning övriga ochsamverkar i med berörda centrala-
regionala myndigheter och samtorgan

kontinuerligt följer erfarenheter och kunskapsbehov återförs frånsomupp-
arbetsliv och företag.

instruktioner motsvarande iDet bör de övrigagöras översynäven en av
arbetslivs- och näringslivsomrádet har tillmyndigheter organ helainom som

uppgift utveckling i företag.stödja kunskap för småatt
i respektiveFörfattningsändringarna lämpligt inarbetasbör på sätt

instruktion i anslutning till aktuella instruktionsändringar. Föroch andra

Arbetsmiljöfondens komplettering ändringdel tillkommer förslag ochom som
framgår i kapitel 12.
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9.4 Arbetsmarknadsparterna och deras samarbetsorgan

Branschorganisationer

Arbetsmarknadsparterna och deras samarbetsorgan liksom bransch-ges,
påkunskapsbildning lokal ochorganisationer, ökade möjligheter stödjaatt

nivå.regional

bilaga utredningen beskrivit föreningarI 11 har de samarbetsorgan och som,
myndigheterna, bedriver kunskapsförmedling inom arbetslivsområdet.utöver

De organisationer Föreningen för arbetarskydd FFA,nämns ärsom
ASN, Statliga arbetsmiljönärrmd SANArbetarskyddsnämnden sektorns och

Statens förnyelsefond bilaga 10 Kommunernas och landstingens arbets-samt
miljöråd. Organisationerna i sig också viktiga policyorgan inomutgör
respektive för arbetslivsfrågor sektors-arbetsmarknadssektor och över

gränserna.
kunskapsförmedlings- policyorgan KSA-utredningensDessa och ges genom

sinaförslag ökade möjligheter föra sina idéer, sin kompetens ochatt ut
regionala nivån. Också förutsättningarnautbildningsmaterial till den och lokala

efterfrågan förbättras.för återkoppling erfarenheter och Detta bör varaom av
värde vid prioritering informations- och utbildningstjänster.t.ex.av

regionalade branschorganisationerna och derasDetsamma gäller centrala

branschföreningar. organisationer möjligheter denDessa attges genom
kunskapsförmedlingen i utsträckningföreslagna, och redan etablerade, ökad

föra branschkunskaper, sprida information utbildningsmaterialochut samt
medverka i utbildning, i regioner de dåligt företrädda. Möj-däräven är

ligheterna lokalt och regionalt ökar.samverka branschgränsernaöveratt
Genom regionala för arbetslivsutveckling får branschorganisatio-de råden

regionalt tillsammans myndigheterkontaktforum med och andraettnerna

organ.
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9.5 Kunskaps- och utbildningsproducenter

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, konsult- och utbildningsföretag
är viktiga för förmedla kunskaper iatt arbetslivet ochresurser för att
utvärdera och utveckla befintliga metoder för kunskapsförmedling. Dessa
kunskaps- och utbildningsaktörer får ökade möjligheter förmedlaatt
kunskaper till följd ökande efterfrågan på arbetslivsutbildning.av en

Stödet till s.k. arbetsmiljöservice bör läggas så det blir konkur-attom
rensneutralt.

Universitet, forsknings- och utvecklingsinstitut, konsult- ochhögskolor,

utbildningsföretag regionala kontaktmöjligheterfår de råden ökade ochgenom
informationskanaler till företag och arbetsplatser. För verksamheten vidfler

industriforskningsinstituten de miljömedicinska klinikernaoch yrkes- ochLex.
detta fåkan kontaktnät stor nytta.nya

konsulter betydelsefull rollHögskolor och kvalificerade kan ha en som
utveckladärmed bli det gäller utvärdera ochoch närexperter attresurser

arbetslivsutveckling,för kunskapsförmedling. regionala råden förmetoder De

aktivt tillvaraArbetsmiljöfonden i sin vidgade roll, bör söka ochoch taupp
kvalitetsutveckling.kunskap förändringsarbete, verksamhets- ochomny

replipunkter förKunskapsförmedlarna kan fungera högskolanssom
kontaktsekreteriat o.dyl.

utbildningsproducenter, fårHögskolan, liksom övriga ochkunskaps- större

möjligheter i arbetslivetförankra sin kunskap och utvecklaatt en mera
utbildning efterfråganregionalt arbetslivs- och företagsanpassad när på

arbetslivsutbildning ökar.
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Arbetsmiljöservice till småföretag9.5.1

så blir konkurrensneutralt.detverksamheten läggsStödet till attom

smáföretagens möjligheter komma i kontakt med aktuellFör underlättaatt att
hjälp sina arbetsmiljöproblem delfmansierar Arbetsmil-kunskap och få med

forsknings- utvecklingsinstituts arbetsmiljöservice tilljöfonden vissa och s.k.

2,8 miljoner kronor fördem. För budgetåret 1993/94 har sammanlagtavsatts
ändamålet.

utvärdering genomförts uppdrag Arbets-En verksamheten, påsom avav
miljöfonden, redovisades 1993. Utvärderingens syfte bl.a.hösten mätaattvar

utvärderingen 60i företagen. Enligt bedömsverksamhetens procentnytta ca
och/eller ökad produktivitet. Före-uppdragen ha medfört förbättrad hälsaav

kostnadsfrivarit positiva till eller subventioneradhar också lagövertagarna
förrådgivning. fåtal sig villiga själva betala fortsattEndast attett uppger

service.

liten utsträckning traditionella arbets-Företagens uppdrag har i gällt

Materialhantering, produktionsflöden, teknik, EGs maskin-miljöproblem. ny
direktiv liknande frågor har i stället dominerat.och

riktas tillKSA-utredningen positivt bedrivna verksamheten. Dendenpåser
utredningensmedföretag och harsmå angreppssätt överensstämmerett som

visat iarbetslivsbegrepp Arbetsmiljöservicen också sig högoch grundsyn. har

i företagen.grad medföra nytta
KSA-utredningen till verksamheten detföreslår stödet läggs såatt attom,

vissablir i för direkt stöd till producen-konkurrensneutralt, stället ettsom nu
Stödet till brukarstöd ingå i det med brukarchec-bör ochgöras systemter. ett

i kapitelutredningen lägger förslag 4.kar som om
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9.6 Regionala skyddsombud

De regionala skyddsombuden kan i viss utsträckning fungera som
kunskapsförmedlare småi företag. Deras huvuduppgift är dock att vara
skyddsombud och företräda de anställda.att

För utveckla sin roll kunskapsförmedlareatt bör de regionalasom
skyddsombuden möjlighet bredda sin kompetens och verka överattges
alla branschgränser.

Förutsättningarna för de regionala skyddsombudens kunskapsför-
medlande roll bör föremålbli för grundläggande utvärdering.en

I KSA-utredningens uppdrag ingår i samband med utredningen föreslåratt, att
Arbetsmiljöfondens kunskapsförmedling utformas,hur stöd till bör beakta

finansieringen regionala finansieringenskyddsombud. Frågan deav om av
regionala skyddsombuden behandlas särskilt i kapitel 12. Här utredningentar
endast de regionala skyddsombudens roll kunskapsfönnedlare.upp som

Regionala förtroendemän uppgiftskyddsombud fackliga med verkaär att
för tillfredställande arbetsmiljö. KSA-utredningen har i sina direktaen
kontakter med företrädare för företag erfarit, regionalabl.a. små mångaatt
skyddsombud bidrar till stimulerarhar kunskaper och kontakter ochsom
förändringsarbete arbetsplatserna.på

De regionala skyddsombuden enligt utredningens uppfattningär en grupp
ikunskapsbärare samverkan med andra aktörer kan bidra till utvecklaattsom

arbetsliv och verksamhet i mindre företag förvaltningar. regionalaoch De

skyddsombuden kan i de lokala och regionala nätverk förses som en resurs
kunskapsförmedling KSA-utredningen sina villförslag stärka ochsom genom
utveckla.

regionala möjligheter kunskapsförmed-De skyddsombudens verkaatt som
relativt tidlare begränsas emellertid de få och har begränsad förärattav

kunskapsförmedling i tillförhållande det antalet arbetsplatser. Ismåstora
deras fackligaroll förtroendemän ingår de i första hand bör fungeraattsom
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fackligi företag. Rollenanställdakunskapsförmedlare till de små somsom
till företagaren. Dettai förhållandebli hinderdock iblandföreträdare kan ett

företagare.dellegitimitet ifrågasättstillleder deras enav
skyddsombuden skall kunnaregionaladeKSA-utredningen attanser om

sin kompetens. Nyabör de breddakunskapsförmedlare,sinutveckla roll som
nivåregionallokal ochutbildningden påmöjligheter ut-öppnas somgenom

redningen föreslår.
förorganisationsforrner deutvecklavissa försökförekommerDet att nya

GotlandLO-förbundExempelvis har påskyddsombuden.regionala tre
samarbete mellantillbakaIndustrifacket sedan årLivs ochMetall, ettsex

geografisktAnsvarsområdet ärföretag.olika småbranscherna gentemot
goda. KSA-försökenErfarenheterna ärbranschvis.i föruppdelat stället av

kunskapsför-branschöverskridandeframhålla värdetutredningen vill av
flexibelmöjliggörasiktförFörutsättningar bör skapas påmedling. att en

branschgränser.organisation allaöver
djupgåendegjortsinte någondetUtredningen konstaterar ut-att mer

kunskapsför-skyddsombudensregionalaför deförutsättningarnavärdering av
utvärderingtid sådan görs.högdärförroll. Det börmedlande att envara
vilken bör kunnaundersökning,tilltagit initiativArbetsmiljöfonden har en

utvärderingen.föreslagnaförstudie till denanvändas som

Företagshälsovården9.7

och arbets-arbetsmiljö-förFöretagshälsovården viktigär resursen
företag.Iivsutveckling i

uppgifter ochföretagshälsovårdensbeskrivningsammanfattandeDen av
denföretagshälsovården utgörvisarbilaga 8framgårorganisation attavsom

iarbetsmiljöresursensamladerepresenterade,geografisktochstörsta mest
ochkompetenssin bredaockså,Företagshälsovården ärarbetslivet. genom

i nätverketviktig samarbetspartnerarbetsliv,svensktmedförtrogenhet aven
utbildningsproducenter.rádgivnings- ochkunskaps-,

företagshälsovårds-inomfrämstutvecklatssamarbeteGenom det som
klinikernamiljömedicinskaochyrkes-med de samtocksåbranschen, men

förmedlaocksåföretagshälsovårdenkankonsultföretag,specialiserademed
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och tillvarata kompetens och den enskilda företagshälsovårdsen-resurser som
heten själv inte besitter.

Statsbidragets avveckling den 1 januari 1993, uppsägningen arbets-av
miljöavtalet inom det privata området och samtidigtden inträffade lågkon-
junkturen har inneburit påfrestningar för företagshälsovården. inteEnstora
oväsentlig decimering antalet enheter har skett och personalen harav
reducerats med tredjedel. På hållmånga har sökt kompenseraca en man
intäktsbortfallet ökad satsning individuellpå vård och behandling.genom

Samtidigt förändringarnahar tvingat fram effektivisering verksam-en av
heten, prestationsrelaterad prissättning och anpassning tillen mera en
uppdragsgivarnas krav och behov. Inom företagshâlsovårdsbranschen pågår

intensivt arbete omorganisera,med förnya och konsolidera verksam-ett att
heten, vilket KSA-utredningen uppfattar positivt och nödvändigt.som

Företagshälsovårdens kompetens tillmåste de krav ochanpassas nya
förutsättningar gäller. På den grund kvalificerad utbildningsom nu som en
utgör, denna kompetensmåste fördjupas i förtroendefullt samspel medett
företagshälsovårdens uppdragsgivare, i vilket de kunskaper ochsenares
erfarenheter kan tillvara.tas

Den hårdnande konkurrens till följduppstått verksamhetenssom av
avreglering bör förbättradmötas med kvalitet och företagshälso-attgenom
vården tillvaratar den styrka ligger i dess tvärprofessionalitet ochsom
företagskännedom.

KSA-utredningen fäster i detta hänseende särskild vikt vid det utvecklings-
arbete för kvalitetssäkring inom företagshälsovården pågår. Medsom nu

frånutgångspunkt det arbetslivsbegrepp och den grundsyn redovisats villsom
utredningen i också detta sammanhang framhålla vikten beaktaattav
arbetslivets betydelse för företagens och verksamhetens utveckling.

KSA-utredningen företagshälsovården viktig förser som en resurs
arbetsmiljö- och arbetslivsutveckling i företagen. De förslag KSA-utredningen
lägger effektivare lokal kunskapsförmedling och ekonomisk stimulansom en
till arbetslivs- och verksamhetsutveckling bör ökade uppdragsmöjligheterge
för företagshälsovården och därmed stärka dess ställning. förutsättningEn är

företagshälsovården i den skärpta konkurrensen förmår marknadsföra sinatt
verksamhetsidé.
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10 Arbetsmilj öfonden

Arbetsmiljöfondens roll vidgas fården större föratt ettgenom attansvar
stödja kunskapsförmedling på lokal nivå.och regional

Förslaget syftar till skapa goda förutsättningar för stödatt till kunskaps-
förmedling. Det bör stärka äsamspelet mellan sidan forskning åochena
andra sidan utveckling i arbetslivet.

Regeringen bör därför fonden i uppdrag göra översynattge en av
verksamheten rör kunskapsförmedling och lokalt utvecklingsarbete,som
och därvid beakta sambanden med den forskningsstödjande verksam-
heten.

Översynen bör samrådske efter med arbetsmarknadens ochparter
utföras skyndsamt. Erforderliga förändringar bör genomföras snabbt.

I detta-i kapitel redovisas utredningens överväganden och förslag avseende
Arbetsmiljöfondens verksamhet anledningmed de förslag stimulans tillav om
kunskapsbildning och kunskapsförmedling lokal och regional nivåpå som
läggs fram i kapitlen 5 och

4 14-0476
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10. 1 Bakgrund

Arbetsmiljöfonden till juli 1986 Arbetarskyddsfonden inrättades1 genom
samtidigtriksdagsbeslut 1971 prop. 1971 222. Arbetarskyddet tillfördes ökade

arbetarskyddsavgift, kollektivtsärskild skulle tas utsom avresurser genom en
samtliga arbetsgivare bl.a. finansiera fondens verksamhet.och

vikt vid arbetsmarknadensregeringens proposition hade fästsI att parterstor
dominerandehade tidigare heltblev representerade i styrelsen. Parterna en
efter förslagställning i styrelsen. totalt högst 15 ledamöter 12 utseddaAv var

6 arbetsgivar- arbetstagarsidan.partsorganisationerna, vardera från ochav
frånträda sina platser iSedan Svenska Arbetsgivareföreningen valt deatt

styrelse oktober 1992.statliga styrelserna ombildades fondens den 1även
däribland fondens direktör.Styrelsen består sammanlagt 7 ledamöter,nu av

formell partsförankring.Ingen ledamöterna har någonav
förArbetarskyddsfondens tillkomst kan uttryck den ökadesägas ettvara

vid mitten 1960-talet.arbetsmil j öfrågorna kom få Fondenbetydelse attsom av
uppgifter, bl.a. i samband med 1973har successivt under tillförts årsåren nya

utbildning.arbetarskyddsreform, fick för stödet tilldå den ökatett ansvar
forsknings-Samtidigt vidgat uppdrag ochfonden påettgavs

tillutvecklingsområdet, innebar bidrag också skulle kunna sådantatt gessom
tekniska lösningar tillutvecklingsarbete för skall kommakrävs attsom nya

praktisk användning.

ytterligare utvidgning Arbetarskydds/Arbetsmiljöfondens verksamhetEn av
skedde 1976, fonden fick i uppgift för forsknings-då att programorganvara

"ochoch försöksverksamhet för de anställdas medbestämmande
År förarbetslivsfrágor i övrigt". 1991 fick fonden dessutom särskiltett ansvar

sig arbetslivsforskning"."följa och hålla löpande informerad svenskatt om
början Arbetsmiljöfonden gjort sammanhållnaSedan 80-talet harav mera

satsningar inom utvecklingsprogramoch målstyrda olika områden degenom
genomförts. Dessa haft relativt genomslagskraft ochstorsom program, som

skaffat fonden teknik-renommé, har bl.a. gällt ochett gott
organisationsutveckling UP, ledning, organisation och medbestämmande

LOM, företagshälsovård FHV, kvinnor och i samverkan KOM,män

lärande i arbete L-programmet åtgärder belastningsskador.samt mot
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Fondens har från 20också utökats miljoner kronor iårresurser per
ingångsskedet till för 500 miljonernärvarande kronor. Härtill kommerca
intäkter under uppbyggda kapitalbehållningar. reduceringåren Enav av
fondens intäkter arbetarskyddsmedel gjordes andra sidan budgetåretåav
1992/93, då bidraget till arbetsmarknadens för information ochparter
utbildning medbestämmande i arbetslivet de s.k. MBL-medlenom
avvecklades.

Arbetsmiljöfonden i dag finansiärlandets forsknings-är största ochav
Ävenutvecklingsarbete inom arbetslivsområdet. i internationell jämförelse är

fonden betydande egentlig motsvarighet i relation tillnågonutanen resurs
landets storlek. 70 fastFonden har anställda medarbetare och dessnärmare
kanslibudget omfattar miljoner40 kronor.ca

Två10.2 kulturer

Arbetsmiljöfondens omgivningens uppfattningverksamhet, och den, harom
under präglats förhållandet fonden uppgifter,åren det har tvåatt storaav som
förutsätter varandra också sinsemellan särskiljande.ganska Fondenärmen
skall medverka till kunskaper skapas samtidigt tilloch dessaatt attse
kunskaper förmedlas till arbetslivet i praktisk tillämpning.och omsätts

Fonden har detta olika kontaktytor och samarbetskonstellationer,på sätt två
forskarsamhället sidanvetenskaps- och och arbetslivet denå andra.åena

Dessa dubbla roller har i sin medfört olika kompetensprofiler olikaochtur
inom fonden. förhållandekulturer Detta har kunnat utnyttjas till fördel för

verksamheten målkonfliktertotalt, också blottlagt och skapat otydlighetmen
fondens egentliga verksamhetsidé. Röster har också höjts förårenom genom
Arbetsmiljöfonden tydligare borde proñleras, antingenatt rentsom

forskningsfinansieringsorgan eller stödorgan till utvecklings- ochsom
förändringsarbete.

ställning till vilkenUtan dessa roller bör dominera omatt ta av som
någon, kan Arbetsmiljöfondenkonstateras och dess verksamhet äratt
förhållandevis lite företag anställda.känd och I synnerhet de företagensmåav
har hamnat vid sidan fondens insatser.av
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Förutsättningarna för fondens kunskapsförmedling få ökadskallatt genom-
slagskraft organiseradebör förbättras. Förekomsten kontaktvägar,av mera

regionala kunskapsförmedlingar KSA-utredningensådana råd ocht.ex som
lägger förslag skulle bidra härtill.om,

KSA-utredningens grundsyn kapitel 3 erfarenheterna från Arbetslivs-och

fondens verksamhet avsnitt 6.2 bilaga 12 visaroch betydelsen haattav
ikunskap och lyhördhet för arbetslivets behov varje situation. En bred påsyn

arbetsliv, arbetslivetverksamhet och ekonomi direkt dialog medsamt en mera
förutsättning för kunskapsöverföringen tillockså skall kommaär ståndatten

fungera.och

KSA-utredningen Arbetsmiljöfonden utveckla sinbörattanser
verksamhetsidé sin tilloch verksamhet med hänsyn denna grundsyn och dessa

erfarenheter.

10.3 Förslag utvecklad roll och uppgifternyaom

förfår störredenroll vidgasArbetsmiljöfondens ettatt ansvargenom
nivå.regionalpå ochlokalkunskapsförmedlingtillstöd

angiven redovisadeMot här bakgrund, överväganden och konsekvenssom en
de förslag KSA-utredningen fram, bör Arbetsmiljöfondenslägger rollav som

utvecklas och fonden få uppgifter.nya
KSA-utredningen föreslår Arbetsmiljöfondens roll vidgas denatt attgenom

får för till kunskapsförmedlingstöd lokal och regionalstörre påett ansvar
nivå. syftar tillDetta skapa goda förutsättningar för stöd tillstörre attansvar
kunskapsförmedling och stärka samspelet mellan sidan forskningå ochatt ena

sidanandra utveckling i arbetslivet.å

KSA-utredningen föreslår vidare Arbetsmiljöfondens uppgifter böratt nya
attvara
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kunskapsförmedlingarna ochföreslagnasamverka de utredningenmed av
från forskningerfarenheterregionala för förmedla resultat ochde råden att

och utvecklingsverksamhet,

förkunskapsförmedlingarna de regionala rådenochsamverka med att
kunskapsförmedling,former förutveckla metoder och

förkunskapsförmedlingarna och de regionala rådensamverka med att
önskemål ochformer för återföring behovutveckla metoder och omav av,

forskning utveckling,efterfrågan ochpå

regionala vid initiering, uppbyggnad,samverka med de råden

utvärdering långsiktiga föruppföljning ochgenomförande, av -program
förändrings- utvecklingsarbete,forskarstött och

utvärdering i kunskapsförmed-för och stödvara en gemensam resurs
kompetensutveckling,kvalitets-lingarnas de regionala rådens ochoch

kvalitetformer ochde regionala råden utveckla metoder,i samverkan med

avsnitt 4.2,avsnitten 4.3 verksamhetanalysutbildning 4.1 och ochi

förmedla lämplig expertis inom verksam-samverka med, upphandla och

hetsutveckling,

i syfte erforderligcentrala myndigheter underlättasamverka med andra att
regional nivå,samverkan på

Arbetslivsfondensde medel tillförs från medelsreservförvalta samtsom

fördelning tillgängliga medel för verksamheten vid debesluta om av
basis kriterier fastställs regering-regionala råden, beräknade på som avav

er..
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förutom i dessnärvarande angivna,Arbetsmiljöfondens uppgifter förär
socialavgifter 1981:691. Iinstruktion, i 8 § lagenockså 4 kap., om

arbetarskyddsavgiftenandelanslutning till bestämmelserna hur stor somavom
fondenvilka verksamheter börslagtillfalla fonden,skall även somavanges

preciseringbudgetproposition föreslås denna1994finansiera. I års att av
i fondensfortsättningsvis endastochuppgifter lyfts lagenfondens angesur

uppgifter börändringar fondenspåkalladeinstruktion. Skälet att avanges vara
fallet. underförstås dåDetenklare ärsätt änkunna göras på attett som nu

angivitsVerksamhetsinriktninginom för denändringarna sker som avramen
riksdagen.

återspeglarformulerasenligt förslaget på sättuppgifter börFondens ett som
rehabilitering och detarbetsmiljö och påsamlade läggs påden syn som

arbetsmiljölagen.enligtgällerarbetsmiljöbegrepputvidgade numerasom
också enligtuppgifter behöverfondensTerminologin och sättet att ange

moderniseras.förslaget
till revidering Arbets-grund i förslagförändringar har sinFöreslagna ett av

underställdei januari 1993ordförandeinstruktion fondensmiljöfondens som
"verka för sådanArbetsmiljöfondenskallEnligt detta förslagregeringen. en
förutsättningar" ochmänniskansarbetslivet tillutveckling kan anpassasom

konkurren-till långsiktigabidra deninsatser kan"sådanaeftersträva som
tjänsteproduktionen".skraften i såväl somvaru-

stödja"initiera ochförslagenligtArbetsmiljöfonden,Vidare skall samma
kunskapsspridningochförsöksverksamhetutveckling,forskning,sådan som

teknikanvändning". Arbets-"effektivitet och godarbetslivet"gäller samt
olikaför samordning"verkaenligt förslaget ocksåskallmil j Öfonden organsav

området".inominsatser
KSA-utredningensArbetsmiljöfondentillförsuppgifterDe genomsomnya

in-övriga aktuelladei samband medkodifierasocksåförslag bör
lämpligt börhär sättKSA-utredningen föreslår påstruktionsändringar. att

uppgifterArbetsmiljöfondensinvägas att

anställdas villkor ochoch deutifrån företagenskunskapsbildningfrämja-
behov,
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förmedla kunskap från forskning och utveckling utveckla metoder ochsamt-
former för kunskapsförmedling i samverkan de regionalamed råden för

arbetslivsutveckling,

förvalta de medel för verksamheten vid de regionala råden för arbets--
livsutveckling tillförs från Arbetslivsfondens medelsreserv samtsom

besluta fördelning tillgängliga förmedel verksamheten, beräknadeom av-
basis kriterierpå fastställs regeringen.av som av

10.4 Förutsättningar och krav

I konsekvens med utredningens förslag bör regeringen Arbetsmil-ge
jöfonden i uppdrag göra översynatt verksamheten rören av som
kunskapsförmedling och lokalt utvecklingsarbete och därvid beakta
sambanden med den forskningsstödjande verksamheten.

Översynen bör ske efter samråd med arbetsmarknadens och börparter
göras skyndsamt. Erforderliga förändringar bör genomföras snabbt för att
fonden skall kunna verka i sin roll när utredningens förslagnya avses
träda i kraft.

10.4.1 Stöd och uppföljning

De regionala råden för arbetslivsutveckling bör själva följautveckla och upp
verksamheten inom region.respektive finnsDet också behovett av en
övergripande och sammanhållen uppföljning verksamheten i hela landet.av
Denna uppföljning innefattabör direkta kontakter och jämförelser mellan
länen i syfte bidra till kvalitativaden utvecklingen den regionalaatt av
kunskapsförmedlingen vad tillämpningangreppssätt, och resultat.avser
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Stödet till de regionala råden bör innefatta samverkan utvärdering ochom
uppgift imetodutveckling lcunskapsförmedlingen. En viktig dettaav

försammanhang underlätta och stimulera utbyte mellan länenär att att ta
Äventillvara erfarenhet. utbyte erfarenheter med andra länderoch utveckla av

stimuleras Arbetsmiljöfonden.bör av
professionellt till utvecklingStor självständighet, målstyrning och stöd av

förutsättningar för regionalakompetens nödvändiga den verksamhetenär att
bedrivas effektivt ständigt förbättras.skall kunna och

regionala kundinriktat konsultativtStödet till de råden kräver ochett
arbetssätt.

l0.4.2 Stöd till kvalitetsutveckling

för utfallet stimulansinsatserna med brukarcheckar förAvgörande av
utbildning i kapitel 4 kvalitetoch verksamhetsanalys företagen denär som

regionala därför säkraanalyserna respektive utbildningen håller. De råden bör

kvalitet. olika En metod kanoch utveckla denna Detta kan ske på sätt. vara
för kriterier och nivåer förutvärdera utbildningar/analyser utvecklaatt att

kvalitet. sådant arbete kan med fördel samordnas mellanlänen.Ett
i syfteArbetsmiljöfonden främja samverkan mellan de regionala rådenbör

i utbildningar Fonden byggasäkra och utveckla kvaliten och analysera. böratt
erforderlig kompetens för denna uppgift. kan ske samverkanDetta genomupp
expertis verksamhetsutveckling upphandlamed inom och sådanaattgenom

experttjänster.

10.4.3 Samverkan myndighetermed andra

myndigheter och harArbetsmiljöfonden skall samverka med andra organ som
kunskapsutveckling i mindre företag i syftetill uppgift olika främjapå sättatt

utvecklingen föreslagna regionala verksamheten..underlätta denatt av nu
inom arbetslivsområdetför samverkan ärEn modell prövats ensom

frångeneraldirektörsgrupp särskild beredningsgrupp berördamed en
vidare utvecklingmyndigheter. grund förDenna modell kan användas som en

centrala myndigheter ochsamverkan mellan organ.av
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10.4.4 Kunskapsbildning, kunskapsförmedling forskningoch

forskningen inom arbetslivsområdetDen delen sådan karaktärstörsta ärav av
dess resultat "råvara" först sikt efter bearbetningoch kanär påatt en som

till i arbetslivet.komma nytta
viktigtEtt undantag emellertid forskarstött utvecklingsarbete, harutgör som

bedrivits i samband med tematiska fleråriga utvecklingsprogramde som
Arbetsmiljöfonden finansierat. KSA-utredningen vill framhålla värdethar av
forskarstött långsiktigt utvecklingsarbete för kunskapsbildning och utveck-

lingsnätverk. Fondens finansiering längre tidspänner överav program som
fem och håller hög kvalitet, bör stärkas och kopplas till denän år, som

för kunskapsförmedling utredningen förslag till.struktur lägger Försom
budgetåret 1993/94 denna verksamhet för femtyp procentsvarar av ca av
fondens totala forskningsbudget.

Arbetsmiljöfonden bör samverka med de regionala råden vid initiering,

genomförande, uppföljning utvärdering långsiktigauppbyggnad, och ochav
förändringinriktade forsknings- och utvecklingsprogram. Verksamheten på

nivå naturligt integrerasregional och lokal bör i dessapå sättett program.

10.4.5 Förvaltning och fördelning medelav

KSA-utredningens förslag till finansiering den regionala verksamhetenI av
blir Arbetslivsfondens avsnittingår bl.a. medel kvar medelsreservsom av

8.2.1. medel bör överföras till och förvaltas ArbetsmiljöfondenDessa av
Arbetsmilj öfonden bör den centrala instans beslutar fördelningvara som om

till den regionala verksamheten avsnitt 8.3. Fördelningen tillresurserav
kriterier fastställs regeringen.länen bör baseras på som av

10.4.6 förutsättningarInre

genomföra KSA-utredningensAtt förslag utvecklad roll ochom en nya
uppgifter får genomgripande konsekvenser för Arbetsmilj verksamhet

arbetsliv med den innebörd utredningen lägger i avsnittoch begreppetsom-
2.1. fonden lägger genomförHur och den analys och detupp

5 1440476
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ledning.fråga för styrelse ochförändringsarbete krävs dessärsom en
få resultat detförändringsarbetet skall årEn förutsättning för attavsettatt

och fondens övrigaarbetsmarknadens avnämare.väl förankrat hosär parter
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11 Utbildning informationoch

Arbetsmarknadens är strävan efter inordnaparter att attense om
arbetslivsfrågorna i företagets totala ocksåkunskapsutveckling. De är

behovet de anställdas delaktighet i företagets utveckling.ense om av

Arbetsmiljöfondens totala stöd till utbildning och information m.m.
inklusive stödet till regionala uppgårskyddsombud, 290till miljonerca
kronor.

Det är påomöjligt basis det underlag finns tillgängligt värderaatt av som
vilka effekter utbildningen och informationen påhar arbetsförhållan-haft
dena i det enskilda företaget. Någon systematisk uppföljning och
utvärdering förekommer inte.

I detta kapitel beskrivs översiktligt bakgrunden till det nuvarande statliga
viastödet Arbetsmiljöfonden för utbildning och information inom arbets-

livsomrádet vilket författnings- och avtalsmässig förankring det har.samt
Därefter redovisas inriktningstödets och omfattning. En sammanfattning av
den KSA-utredningen beställda analysen Arbetsmiljöfondens stöd tillav av
kunskapsförmedling inom arbetslivsomrádet lämnas. Effekterna insatsernaav

varit föremål för stöd bedöms. Sist refereras arbetsmarknadsparternassom
ståndpunkter avseende utformning och finansiering utbildning ochav
information.
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Samverkan enligt lag11.1

för åstadkommaskall samverkaPrincipen arbetsgivare och arbetstagare attatt
arbetsmiljölagensii lagstiftningen. Redanförankradgod arbetsmiljö välären

främja"attlagens ändamålportalparagraf §1 kap. 1 attett varaavanges
arbetsmil-godför åstadkommasamverkararbetsgivare och arbetstagare att en

skyldighet 3iplats lagenjö." Samverkan uttrycks också på som enannan
arbetsgivaresamverkan mellan6 kapitlet uppbyggt§. Hela påkap. 1 är temat

och arbetstagare.
kompletterats medi olikahar sedan omgångarsamverkansreglerLagens

träffad 1942förstadenarbetsmarknadensöverenskommelser mellan parter,
11.2.SAF LO avsnittmellan och

bestämmelserarbetsmiljöförordningens, nuvarandeArbetsmiljölagens, och
1973infördes årsregleri huvudsak desamverkan motsvarar genomsomom

bygger denarbetarskyddslagen. Dessa regler påreformering den dåvarandeav
arbetsliv, godaför svenskttradition varit gällandegrundprincip attsom av

mellan jämställdasamverkanfrämjasarbetsförhållanden bäst parter.genom
främst inriktad detpåsamverkanlagfästa regleringen denna ärDen attav

skyddskommitténskyddsverksamhet medlokalskall finnas fungerande somen
anställdasskyddsombuden deochsamverkansorganetdet somgemensamma

särskiltframhållsskyddsombudUtbildningenföreträdare. som enav
§.6 kap. 4arbetstagarearbetsgivare ochförangelägenhetgemensam

för130 bör kostnadernai 1973:uttalandedepartementschefensEnligt prop.
produktionskostnaden ochdelutbildningskyddsombudens en avses som

direktaför dearbetsgivaren skallenskildearbetsgivarna. Denbetalas svaraav
arbetstidbetaldutbildningen sker påmedsammanhängerkostnader attsom

Övriga förkostnadertid.sådanfullgjorts pådeneller ersätts omsom
finansieraso.dyl.traktamentenutbildningsmaterial,föreläsare, resor,
Arbetsmil-tillarbetarskyddsavgiften gårdeldenkollektivt över somav

kostnadsansvarinnefattaruttalande dettadepartementschefensEnligtj öfonden.
tekniskafrämst arbetsledare,skyddsombud,kategorier änandraäven

avsnitt 11.3.arbetsmiljön"formamed"andra ärochplanerare attomsom
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avtalenligtSamverkan11.2

arbetsgivarparterna, arbetstagarparternaArbetsmil AML bygger på att
finansieringinriktning ochvadomfattar synsättoch ett gemensamtstaten avser

AML-utbildningen. Deden s.k. årutbildningenden partsgemensamrrtaav
avtal träffadestill följd centrala överfick ocksåändrade lagreglerna1973 att

arbetsmiljöut-arbetsmiljöfrågor ochisamverkanarbetsmarknadenhela om
utbildningsavtal 1974, avlöstSAF-LO-PTKbildning. Sålunda slöt ettett av

inom deträffades ocksåöverenskommelserMotsvarandeavtal 1982.nytt
avtalsomrâdena.statliga och kommunala

eftersom det påföreligger inte längre,förutsättningar storaDessa nu
utbildning. Enavtal reglererarsaknasarbetsmarknadenområden annansomav

i Arbets-finns representeradeinte längreviktig förändring är att parterna
10.1.avsnittmiljöfondens styrelse

och harSAF-LO-PTK-området haravtalet inomcentralaDet sagts upp
det kommuna-förbundsvisa avtal. Förblivitdeltill begränsadendast ersatt av

"Kompetensöverenskommelsecentral1993området gäller sedan omen
"gemensamtinnefattandetndhabiliteringsområdet",inom arbetsmiljö- och ett

överenskommelsen dock intesig omfattarikompetensbehovet.synsätt" om
statliga sektornutbildning. denbeträffande Inompreciserade åtagandennågra

i vilket behovetAMLA -89,arbetsmiljöavtal1989finns sedan allmäntett av
framhålls.särskiltskyddsfunktiomärerutbildning för olika

SAF-privata områdetdetpákan dockKSA-utredningen att parternanotera
ArbetarskyddsnämndensöverenskommelseträffatenLO-PTK nyligen har om

gjordehärmedfinansiering. I sambandochverksamhetfortsatta parterna ett
citeras:följande kanvilketuttalande, ur

arbetsmiljö ochekonomi,mellan produktion,klart samband"Det finns ett
arbetsmiljöutlbildning ärkunskapsstandard. En godochgod utbildningren

långpå sikt.kort ochvidaste mening lönsamdärför i
få fördjupa sinai företagetför alla medarbetareär viktigtDet att

arbetsmiljöut-innebär framtidenssin kompetens. Dettakunskaper och att
och andraarbetsmiljölagensägs ibildning, utöver vad myn-avsom

målgrupper imåste omfatta flera olikaanvisningar,utfärdadedigheterna
företaget.
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Det i linjen integrerade arbetsmiljöarbetet förutsätter goda kunskaper hos
arbetsgivaren och dennes företrädare, bland chefer påoch arbetsledare
mellannivå påoch alla dem olika sätt medverkar i företagets produk-som
tions- och kvalitetsutveckling. Arbetsmiljökunskaperna blir därmed en
naturlig del de befattningskunskaper fordras företagets medarbe-av som av
tare.

på/.../ arbetsmiljöutbildningen kan ske i olika former beroende företagens
skiftande förutsättningar. l de större företagen kommer detta vanligtvisatt
ske inom för den ordinarie personalutbildningen. Därför börramen
arbetsmiljöutbildningen småi de och medelstora företagen särskilt upp-
märksammas. förhållandenDessa skiftande förutsätter flexibilitet ochstor

såväl innehållanpassning pedagogik."av som

KSA-utredningens inordnagrundsyn behoven arbetslivsfrågorna ipå attav
företagens totala kunskapsutveckling och alla medarbetare skall kunnaatt vara
delaktiga i företagets utveckling, denna bakgrund utvecklingär mot en som
arbetsmarknadens också eftersträvar.parter

11.3 Arbetsmiljöfondens nuvarande stöd till

utbildning informationoch

En följd utbildningsreformen 1973 den dåvarande Arbetarskydds-attav var
fonden fr.0.m. vidgat bidragsansvar1974 fick för denett partsgemensamma
AML-utbildningen, främst för skyddsombud, arbetsledare och "planerare"

arbetsmiljöutformarei företaget. Höjningen kollektivaden arbetarskydds-av
avgiften, den utökade utbildningen förutsatte, infördes inom försom ramen

oförändrad arbetsgivaravgiftsammanlagd avgiften till yrkes-atten genom
skadeförsälçringen samtidigt sänktes. För budgetåret 1993/94 112 mijonerär
kronor för AML-utbildningen.avsatta

Arbetsmiljöfonden har sedermera initiativ utvidgat sinapå åtagandeneget
utbildning.för Från mitten 1970-talet har sålunda bidrag tillutgått deav

centrala fackliga organisationerna för jimktionsutbildning.
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MkrutbildningI.Partsgemensam
lAML-utbildningl 112

MkrVarav
Genomförande grund-av 60och vidareutbildning

24Handledarutbildning
14Utvecklingsprojekt
14Materialframstallning

utbildningIl.Arbetsmarknadsparternas egen
75informationoch

MkrVarav
34Funktionsutbildning
13informationsinsatserAllmänna

anställdasUtbildning av 27,9styrelserepresentanter
lll.Forskningsinitieringz 3

Verksamheten med regionalalV.
skyddsombud3 84

småföretag 2,8Arbetsmiljöservice tillV.
VI.Övrigt

EU5 6,6Facklig bevakning arbetet inomav
internationelltFacklig medverkan 1standardisenngsarbete° 4

företagshäl-till utbildningBidra avspersonal7 13,12,5sovår

290 Mkravrundat:SUMMA

informationutbildning ochArbetsmiljöfondens stöd tillTabell 11:1. m.m.

bidrag,villkoren berättigade tillAMFO uppställda äruppfyller deAlla sökande avsom
garantiram. Utfallet blir därigenomfår karaktärvilket innebär budgetramenatt av en

vad budgeterats.oftast lägre än som

årlig periodicitet.Bidraget har

3 avsnittSe 12.4.

avsnitt 9.5.1.Se

Redovisatfr.o.m. 1990. belopputgår, beslut regeringen,ändamålet efterBidrag för av
för 1994.Motsvarande belopp har beslutats ävenkalenderåret 1993.avser

regeringsbeslut har högst 5Enligt särskildaårlig periodicitet.Bidraget har avsatts
periodenhögst miljoner kronor förår och ytterligare 4kronor för 1990miljoner t.0.m.

utgången 1994.av

Arbetsmi/jäinstitutet. 1994-02-03regeringen, till T.0.m.utgår, efter beslutBidraget av
anspråk.kronor tagits ibudgetåret miljonerhade för 1,68
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fackliga företrädare med långutbildning syftar till deltagarnaDenna att ge
i sinaoch färdighetererfarenhet arbetsmiljöfrågor, ökade kunskaper attav

1992/93driva arbetsmiljöarbete. Budgetåretfunktioner förtroendevaldasom
omfattade 000 deltagare.uppgick detta stöd till 35,8 miljoner kronor och 7ca

initiativ, medel förArbetsmiljöfonden beviljar också varje år, på eget
huvudorganisationerna drygt 10till fackligaallmänna informationsinsatser de

Även arbetsgivarorganisationerna fårmiljoner 1992/93.kronor budgetåret

kronor.sådant bidrag drygt 2 miljoner

regeringens uppdrag,mitten 1970-talet Arbetsmiljöfonden,Sedan pågerav
företagens styrelser. Förstöd till utbildning de anställdas irepresentanterav

till 27,9 miljoner kronor minst 41994 har detta bidrag fastställtsår procent
arbetarskyddsavgiften.Arbetsmiljöfondens andel avav

stöd tillRegeringen nyligen överlåtit fonden beslutahar på att om
juli 1993löntagarorganisationerna för s.k. För perioden 1

fastställts till 3 miljoner kronor.till 31 december 1994 detta bidraghar
utbildningArbetsmiljöfondens tillsammanställning nuvarande stödEn av

ii sid lll. Angivna beloppoch information tabell 11:1, avserm.m. ges
1993/94.flertalet fall medel för budgetåretbudgeterade

11.4 Utvärdering Arbetsmiljöfondens stödav

Stjernberg KSA-i Stockholm Torbjörn harDocenten vid Handelshögskolan på

Arbetsmiljöfondens stöd tillutredningens uppdrag kartlagt och analyserat

utvärderingenkunskapsspridning inom arbetslivsområdet. Resultatet harav
följanderedovisats i särskild bilaga 5. Stjernberg drar slutsatserrapporten

sin analys:av

företagenvarit de med det stödDet har mycket nå småsvårt att0 som
finansieras Arbetsmiljöfonden. De insatser riktats specifikttillsomgenom

regionala småföre-de företagen, den skyddsombudsverksamheten ochsmå
tagarservicen, förhållande till målgruppenhar i den mycketstora en
begränsad omfattning.
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iinte hellerarbetsmiljöutbildningen någonArbetsmiljöfondens stöd till når0
omfattarUtbildningsstödetmindre företagen.omfattning destörre

anställda. Enfler 250förvaltningar har änofta företag ochpåfallande som
till offentliga sektorn.oproportionerligt andel dengårstor

visargenomförts deltagarna årutbildningUtvärderingar den att0 somav
användning ikommit tillutbildningenoklartnöjda. detDäremot är om

företagen.

utbildning ochformer, val arrangörerrutinerRegelverk och styr av av0 som
ifrågasättas:deltagare kanmålgrupper

utvecklas lokalt ochutbildningenanvändarorienterad börbliFör att mera-
varjeproduktionorganisation ochförändringar i pálänkas till pågående

arbetsplats.
enskiltsituationen i varjespecifikaefter denUtbildningen bör anpassas-

prövade anslag.tid i förvägoch långfall, inte formellt genom
definition.vidareUtbildningen bör ges en-

prioriteras målgrupp.mindre företagen börDe som-
mellankonkurrensriskerar motverkaStödformerna öppenatt en-

kursarrangörer.

Arbetsmiljöfondens medelkunskapsspridning stöds meddenVärdet0 somav
information till"filtrerar"legitimitet skapasiligger den parternaattavsom

respektive medlemmar.sina

huvudorganisa-resursfördelare tilllegitimitetArbetsmiljöfondens0 som
medelförmedlarebeslutsfattare ochi rollernationerna samt somavsom

alternativuppgift iifrågasätts. Fondensregeringen kanbeslutats enav
utbildningarna och spridaeffekterföljaskullemodell att avvara upp

ansökningar, i vilka kräverförerfarenheter i stället pröva attatt man
tid i förväg.uppläggning beskrivs långochinnehåll

konferenser ochinformationsinsatserhuvudorganisationernasStödet till0
Schablon-ansökningsförfarandet.olägenheter itrycksaker behäftat medär
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belopp, där även medel för fackligade organisationernas forsknings-
initierande verksamhet kan ingå, bättre lösning.vore en

De regionala skyddsombudens möjligheter verka kunskaps-0 att som
förmedlare är begränsade eftersom de alltförär få i förhållande till antalet
företag.

För rådgivning till företag skallsmå i förändringsarbeteomsättasatt krävs0
företagen har probleminsikt och själva initierar insatser.att

11.5 Effekter i arbetslivet

Utbildning och information i arbetslivet syftar till ökad kunskapatt genom ge
arbetsgivare och medarbetare i företag bättre förutsättningar förverka godaatt
arbetslivsförhållanden och förebygga skador. vissaFör kategorier,att t.ex.
arbetsledare motsvarande och skyddsombud, syftar utbildningen till deatt

tillägnaskall sig kunskaper så de kan fullgöra särskilda uppgifter.att
På grundval de utvärderingar hittills har gjorts det draär svårt attav som

generella och preciseradenågra slutsatser kvaliteten och effektiviteten iom
nuvarande utbildning. De har deltagit i utbildningen i allmänhetsom ger
mycket positiva omdömen de olika utbildningarnas innehåll ochom genom-
förande. Det dock inteär möjligt fastställa vilka effekter utbildningen haratt
haft i form förbättringaråtgärder och arbetsplatserna.på Något försök attav
systematiskt utvärdera effekterna intehar gjorts. KSA-utredningen attanser
detta beror den oklarhetpå råder i roll- och ansvarsfördelningen mellansom
arbetsgivarparter, arbetstagarparter och staten.

Den allvarligaste bristen utbildnings-är och informationsinsatsernaatt
endast i begränsad omfattning når de företagen avsnittsmå 2.4 bilagornasamt

5 6.1, 6.2,och 6.3 6.4.och Orsaken härtill är de företagensmå ochatt
deras anställda efterfrågar utbildning informationoch i mindre omfattning än
de företagen.större För kunna avhjälpa denna brist krävs bl.a.att en
omprövning det nuvarande stödet så de företagensmå i högre grad änattav
hittills efterfrågar tillägnaroch sig utbildning information.och
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Slutsatser

särskilda studier vilken effektomöjligt värderaDet för närvarandeär att utan
haft arbetsförhållandena i det enskildainformationen harutbildningen och på

inte isystematisk uppföljning och utvärdering förekommerföretaget. Någon

fall.något
följaArbetsmilj öfonden fortlöpande ochdärför ankommaDet bör på att upp

utbildnings- in-samtliga nämnda ochutvärdering insatserna försäkra ovanav
förändringarefter med deformationstyper samråd göraparterna,samt att,

behövs.som
i kapitel 12 fattasutredningen föreslår bör beslutenenlighet med vad harI

statsmak-utifrån och riktlinjerArbetsmiljöfonden de mål som anges avav
terna.

på ordningnuvarande11.6 Parternas syn

haft arbetsmarknadensutredningen har medunderhandskontakterAv de som
framgår uppfattningarnaskrivelser, ärdelvis kompletterade med attparter,

finansierasfortsättningsvis ska utformas ochutbildningenolika hurom .
finansie-det nuvarandeArbetsgivareföreningen SAFSvenska attanser

tilltronförändring nödvändigsnabbsin roll. En ärringssystemet spelat ut om
Arbetsgivarenbibehållas.arbetsgivaransvaret skall kunnalagstadgadetill det
utbildningför ochekonomiskaenskilt hela deti varje företag har attansvaret

arbetsmiljölagens allmännaöverensstämmelse medinformation genomförs i

därför inte enligt SAFbehöversärskilt centralt kontoålägganden. Något

utbildning.finansiera dennafinnas för typatt av
enligt SAF:sAML-medel börprocent nuvarande80-90Huvuddelen av
framtagetför centraltResterande del bör användasuppfattning bort. ut-tas

för bidrag tillinformationsmaterial, eventuellt också småbildnings- och

valfri utbildnings-utbildning, och då med stödför genomföraföretag att av
med motsvarande andel.enligt SAF sänkasArbetsgivaravgiften börkonsult.

omläggning helaförordar i första handarbetsgivarverk SAVStatens aven
respektive avtalsområdearbetsmiljöutbildningen,för till såstöd attsystemet

skärasArbetsmilj öfondens bör dåför den.åläggs avsättaatt resurserresurser
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kompenseras,ned i grad respektive avtalsområdemotsvarande som genom
arbetarskyddsavgift .Fonden skulle fortsätt-sänkt eller sätt. ävenpå annat

metodutveckling, försökskurser,ningsvis enligt SAV hantera stöd till ut-
värderingar med begränsad budget.etc., men

Om kollektiva avgiften vill SAV få till stånd omfördelningden behålls, en
till förmån för arbetsgivarparten. SAV motiverar sin uppfattning attgenom
hänvisa till arbetsgivaransvaret.det utökade

uppfattning Arbetsmiljöfondens finansieringLandsorganisationens LO om
"krisproposi-i behandlingenredovisades officiellt samband medsenast av

principen förtionen" prop. 1992/93:50. LO hävdar kostnadernaatt att
produktionen.förebygga och arbetssjukdomar bör betalas Ar-arbetsskador av

betsmiljöfonden enligt LO fortsättningsvis finansieras arbe-bör även av
tarskyddsavgiftsmedel.

Behovet regionalisera utbildnings- och informationsinsatserna bör,attav
försämraenligt LO:s uppfattning, inte tillgodoses "att ytterligaregenom

Arbetsmiljöfondensinflytande" finansiering fördelningochöverparternas av
till utbildning information.stöd och

naturligtSveriges Akademikers Centralorganisation SACO finner det att
förvia arbetarskyddsavgiften, medel produktionen deavsätterparterna, ur

orimligti Arbetsmiljöfonden. SACOändamål dag får stöd från finner detsom
i specificera insatserdet krävs lång tid i förväg olika ochmåsteatt att man

meddärigenom inte möjlighet till flexibilitet hänsynha den önskvärdårsom
till frågornas aktualitet intressenternas efterfrågan.och Detta gäller även
möjligheten omfördela medel olika centralorganisationerna,mellan de i deatt
fall utnyttjaorganisation inte kan sina medel för viss insats.någon en
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utbildningtillNy inriktning stödet12 av

informationoch

Arbetsmiljöfonden bör förändra det nuvarande för stöd tillsystemet
utbildning så småoch information de företagen i ökad utsträckningatt
efterfrågar och kan tillägna sig arbetslivskunskaper. Denna uppgift bör
ingå i den föreslagna översynen fondens verksamhet.av

såStödsystemet bör utformas utbildningen och informationen kanatt
påtill de förutsättningar gäller varje enskild arbetsplatsanpassas som-

och till den utvecklingssituation i vilken företaget befinner sig,
på målgrupper,utformas flexibelt med avseende metoder, former och-

producenter,
omprioriteras med hänsyn till uppkomna behov samt-

småsärskilt underlätta de företagens möjligheter uppfyllaatt-
arbetsmiljölagens krav.

Den nuvarande utformningen stödet till de regionala skyddsombudensav
bibehållasverksamhet bör tills vidare.

Rollfördelningen mellan regeringen, Arbetsmiljöfonden och arbetsmarkna-
måldens bör tydliggöras. Regering och riksdag bör fastställa ochparter

riktlinjer för fondens verksamhet.

på följaDet bör ankomma Arbetsmiljöfonden fortlöpande ochatt upp
säkra utvärderingen all utbildning och information den finansierarav som

göra de förändringar behövs.attsamt som

förändringsåtgärder samrådBeslut fördelning medel och bör, efteravom
utifrån målmed arbetsmarknadens fattas Arbetsmiljöfonden departer, av

och riktlinjer statsmakterna.som anges av

bred förankringEn Arbetsmiljöfondens verksamhet bör eftersträvas.av
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regering,ansvarsfördelningenkapitel beskrivs först roll- och mellanI detta
avseende fondens stöd tillArbetsmiljöfonden och arbetsmarknadens parter
skissas. Därefter redovisarkunskapsförmedling. Olika förmodeller ansvar

särskiltOmrådet arbetsmiljöserviceutredningen sina överväganden. tas upp
ii avsnitt 9.2.4.

Statens och roller och12.1 parternas ansvar

Regering och riksdag bör fastställa mål och riktlinjer för Arbetsmil-
jöfondens verksamhet och besluta den ekonomiska förom ramen
verksamheten.

Fonden bör själv, samrådefter med arbetsmarknadens beslutaparter, om
fördelning medel.av

Fonden bör fortlöpande följa och säkra utvärdering de insatserupp av
stöds.som

i sin Infomaationsverksamheten inomRiksrevisionsverket har rapport
kritiska Fu 1991:5 pekat roller ocharbetslivsomrádet punkter på att-

arbetslivet.för kunskapsförmedlingen iansvarsförhållanden oklaraär
arbetsgivaren för medarbetarnaEnligt arbetsmil j ölagen har attensam ansvar

medverka tillerforderliga kunskaper, de kani företaget har så att att
verka för goda arbetslivsförhållanden. Dettaförebygga skador och äransvar

anledningtillämpas. finns därföralltid tydligt i det Detinte så system som nu
arbetsgivarensmarkerai samband med förändringar klartövervägsattatt

ansvar.
intentionerna i gällande lagarintresse förStaten har och ett attett av ansvar

utveckling isäkerhet ochefterlevs och de nationella målen hälsa,att om
viktigtkunskapsförmedlingarbetslivet får genomslag. En väl fungerande är ett
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medel för dessa mål. Det därför nationellt intressenå måsteatt ettanses vara
kunskapsförmedlingen får förutsättningargoda fungera bra. följDäravatt att er

intedock skall föreller bör alla insatser på områdetatt staten svara
genomförs. Arbetsmarknadens regionala aktörer olika slag,parter, av
universitet, högskolor, bildningsförbund och privata utbildare har oftast de

förutsättningarna genomföra utbildnings-bästa och informationsinsatser.att
Staten har tagit sig roll till kollektivpå medverka finansieringatten en av

förinsatser forskning och utveckling utbildning information inomochsamt
arbetslivsområdet den arbetarskyddsavgift alla arbets-tas utgenom som av

Men regeringen självgivare. beslutar också stöd till särskilda insatserom
inom för arbetarskyddsavgiften avsnitt 11.3.ramen

Genom Arbetsmiljöfonden, statlig myndighet, fördelas medel tillärsom en
forskning, utveckling utbildning och information inom arbetslivsornrådet.samt

Den otydlighet i rollfördelningen regeringenuppstått mellan ochsom
Arbetsmiljöfonden enligt utredningensborde mening kunna undanröjas.

Regering riksdag fastställer och riktlinjer för fondensoch mål verksamhet och

beslutar den ekonomiska för verksamheten. själv fårFonden dåom ramen
besluta fördelning till särskilda projekt,medel stöd olika slag,om av av
uppföljning utvärdering.och

i förändratsParternas roll det nuvarande har såvitt densystemet avser
centrala nivån. Kollektivavtal saknas områden och intepå många ärparterna
längre representerade i Arbetsmiljöfondens styrelse.

kollektivavtal ellerParterna kan andra överenskommelser självagenom
förtydliga sina sina ovisståtaganden och roller, det i vilkenär ut-men
sträckning detta kan komma ske.att

tänkbar möjlighet sig för finansieraEn är påatt parterna tar ett attansvar
genomföra del utbildnings- informationsinsatseroch de ochen av som

Arbetsmiljöfonden i istöder dag. Det skulle första hand kunna bli aktuellt när

gällerdet den AML-utbildningen avsnitt 11.2. finnsDetpartsgemensamma
i dag arbetsmarknaden, för vilka själva ochpåsystem parterna ansvarar som

komplement till lagfästa inom sjukförsäkring, pension ochutgör system
ersättning vid arbetsskada. Systemen grundade kollektivavtalär på och

finansieringen premier från företagen.sker uppbördgenom av
den krisuppgörelse 1992 träffadesI hösten mellan regeringen ochsom
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kunnaarbetsmarknadens bordeuttaladessocialdemokraterna taparteratt
utredningEni dag lagfästa.försäkringssystemför de äräven omsomansvar

1.1.avsnittalternativandra pågårförutsättningarna för sådant ochett
genomförandefinansiering ochförOm över ansvarettogparterna av

motsvarandearbetslivsområdet sättinformation inom påutbildning och som
skulle såvälförsäkringssystemen,kompletterandemed deskett parternas som

tydligare.blioch kunnaarbetsgivarnas roller ansvar
SAVArbetsgivarverkStatensförordatsriktning harlösning i dennaEn av

arbetarskyddsavgiften sänkasuppfattning dåböravsnitt 11.6. Enligt SAV:s
följerbidragsramArbetsmiljöfondensminskningmotsvarande den som avav

information.utbildning ochföröver ansvaretatt parterna tar
Omdettabelyser konsekvensernaräkneexempelEtt resonemang.av

innebärinformation bort,heltutbildning ochArbetsmiljöfondens stöd till tas
190 miljoner kronor. Debidragsram medreducering fondensdetta caaven

arbetsmiljdärvid dels denmedel är partsgemensarnmaavsessom
utbildning ocharbetsmarknadsparternasAML-utbildningen, dels egen

11:1. Beloppetoch i tabellIinformation huvudgrupperna motsvarar
avgiftsunderlaget Arbetarskyddsavgiftendet totala0,0304knappt procent av

till 140,17från nuvarandesänkasskulle därmed kunna procent.procent ca
skisseradelösninguppfattning skulleutredningensEnligt ovanen av

skulle behövafrågordock radDet finnsinnebörd kunna prövas. somen
prövning.sådansamband medutförligare ibelysas en

skall blihuvudförändring slagdetta överförAvgörande tagetavom en
ochvilja arbetsmarknadenssamstämmig hosfinnsaktuellt detär parteratt en

initiativ inte harEftersom sådanasida. någrainitiativ från parternasatt tas
anledninginte funnitutredningenutredningsarbetet hartagits under att

partsövertagande.förförutsättningarnaprövanärmare ett
initiativ.givetvis aktualiseras påFrågan kan parterna tar ettnytt om

enligt uppgift frånsocialavgifter1981:691 är,Avgiftsunderlaget enligt lagen om
miljarder kronor.beräknat till 625Riksförsäkringsverket,
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AML-utbildningentillStödet12.2

små företagen behöver särskilt ekonomiskt stöd möjliggörDe som
omfattning. Med nuvarandeutbildning och information i erforderlig
små företagens omfattandeinriktning stödet tillgodoses inte deav

utbildningsbehov.

förbättringarAML-utbildningen i form åtgärder ochEffekterna den s.k. avav
utvärdering finnssystematiskinte Någonarbetsplatserna har gått mäta.på att

enligtbristavsnitt 11.5. Denna beror,i utbildningeninte inbyggd
i roll- ochoklarhet råderutredningens uppfattning, denpå som

ocharbetsgivarparter, arbetstagarparteransvarsfördelningen mellan staten

avsnitt 12.1.
enligtutbildning information borde, dentill ochOmfattningen stödetav
utredning-SAF hävdat tillArbetsgivareföreningenuppfattning Svenskasom

AML-medel80-90 nuvarande s.k.minskas kraftigt.kunna procent aven,
11.6.redovisas i avsnittSAFs förslagSkälen förskulle kunna bort.tas

mening i motsvarandeenligt SAFs sänkas mån.Arbetarskyddsavgiften borde

80minskning de AML-medlen medräkneexempel visarEtt att en av
Arbetsmiljöfondens bidragsram medreduceringskulle innebäraprocent aven

belopp 0,014 det totala90 miljoner kronor. Detta procentmotsvarar avca
arbetsgivaren. .arbetarskyddsavgiften skulle därmed kunnaförlöneunderlaget

till 0,16från nuvarande 0,17sänkas procent.procent ca
arbetsmiljölagen förtidigare läggerSom har konstaterats ansvaret att

arbetslivsfrågorföretag har tillräcklig kunskap helt ochmedarbetarna i ett om
arbetsgivaren. Man skulle därmed kunna hävda det denhållet ärpå att

sak till utbildning och information kommerenskilde arbetsgivarens att attse
särskilt kollektivt finansierat stöd inte skulle behövas.till stånd och någotatt

säkerligen klara denna uppgiftMedelstora och företag kan någotutanstora
utredningen, i likhetfinansiellt de företagen bedömer dock medstöd. För små

särskilt ekonomisktArbetsgivareföreningen, det behövs stödSvenska att ett
information genomföras i erforderligför möjliggöra utbildning och kanattatt

arbetarskyddsavgiftenomfattning. sänkning skulle kunna skeDen av som

6 14-0476
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tillräckligtintereducering Arbetsmiljöfondens stöd är ettgenom en av
själva finansiera utbildningför företagen ochekonomiskt incitament de små att

information.

till utbildnings-skall ochför omfattningen det stödAvgörande som gesav
i bedömning demed utgångspunktinformationsinsatser bör bestämmas en av

nämligeni gäller, dei det första handbehov finns den målgrupp somsom
företagen.små

framkomStjemberg redovisar bilaga 5,undersökningI den att ca ensom
från företag ochutbildningar komi ABFs och TBVstredjedel deltagarnaav

offentligafrån den250 anställda och 70förvaltningar med än procentcamer
försiktighet.siffror skall tolkas medsektorn. Dessa stor

Arbetsmiljöfondensnämnda studieförbund,En undersökning påsom
offentliga den helt1994 visar den sektorn ärgenomfört iuppdrag, attmars

1992/93antalet deltagare. Verksamhetsåretdominerande vad gälleravnämaren
studieförbundensi bådastudiecirkeldeltagare detotala antaletdetvar

75 från31 400 ellerarbetsmiljöutbildning 41 000. Av dem kom procentca
200offentliga sektorn medförvaltningar inom den änmyndigheter och mer

mindre 200privata medinom den sektorn, änmindre företagenanställda. De
7,5motsvarande3 200 deltagare,representerade med knapptanställda, cavar

procent.
och fler sysselsättermed 200 anställdaställas företagMot detta bör att

anställda i den privata sektorn.totala antaletfjärdedel detendast aven
inteutbildningsbehovde företagensanledning småfinns allDet attatt anta

inriktningennuvarande stödet.medtillgodoses den av
utbildningen iorganisera dekostnaderna för småtilläggasDet skall attatt

grund dei företagstörre på ärföretagen högre änär attavpersonper
tidsmässigt uppbundnaspridda och medarbetarna ärgeografiskt att avmer

verksamheten.

till utbildnings- ochbehovet stödKSA-utredningens bedömer att av
motiveratinteomfattande, det årinformationsinsatser i företag såsmå är att

arbetarskyddsavgiften grund detnivån pånuvarande påsänka den attatt av
inomminskat behov stöd området.föreliggaskulle något av
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informationochutbildningStödet till12.3 parternas egen

förutsättning förär nödvändigUtbildning hög kvalitet ut-attenav
börEtt vidgat arbetslivsbegreppvecklingsarbetet skall fungera i praktiken.

utformning och uppläggning.utbildningens inriktning,styra

arbetslivfrägor mening ochbör i vidStödet informationsinsatsertill avse
nå småför i ökad utsträckning företag.användas att

minlmiram förbesluta särskildSkälen för regeringen skallatt om en
ifrågasät-kanstyrelserepresentanteri företagutbildning de anställdasav

tas.

utvärderas närmare.Stödet till forskningsinitiering bör

Arbetsmiljöfondens olika stöd till utbildning informationochparternas egen
huvudgrupp i tabell 11:1 har det den direkta kopplingengemensamt, att
till arbetsmiljölagens arbetsgivarenskrav och därav följande äransvar svag

olika initieratseller saknas helt. De stöden har regeringen fondenellerav av
själv.

Allmänt sigkan det här åtgärder höjasägas röratt attom som avser
kompetensen framför deras företrädare inomhos allt anställda och arbets-

livsområdet och därigenom också hos företaget i sin helhet.

Utredningen har särskilt sökt bedöma den s.k. jimktionsutbildningen och de

motiv finnas för utbildningkan denna skall finansieras viaävenattsom en
kollektiv arbetsgivaravgift.

Arbetsmiljöfonden initiativ, 1973 beviljathar, sedan depå centralaeget
arbetstagarorganisationerna LO, TCO och SACO bidrag för funktionsut-

bildning. enligtSyftet med utbildningen fondens beskrivning "attär egen ge
ökade i företräda drivakunskaper och metoder arbetstagarna och arbetsmil-att
jöarbetet". organisationernas sida betonas viktenFrån också attav genom
utbildningen förtydliga fackliga företrädarnasoch stärka de roll i arbetsmil-

jöarbetet. Funktionsutbildningen betrakta påbyggnadsutbildningär att som en
grundutbildningen, förutsättsden deltagarnapå hapartsgemensamma som

genomgått.
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En utvärdering utbildningen genomförts Arbetsmiljöfondenshar påav
Likauppdrag och i november 1993. litet det gäller dennäravrapporterats som

utbildningen möjligt särskilda studier,det ellerärpartsgemensarnma att utan
utveckling funktionsutbild-utvärderingssystemet, värdera vilken effekten av

ningen har arbetsförhållandena i enskilda företaget. försökpå det Något att
systematiskt utvärdera effekterna har inte gjorts. Liksom vad gäller den

utbildningen det bristfälliga enligtberor underlaget,partsgemensamma
utredningens uppfattning, den oklarhet råder i roll- ochpå som
ansvarsfördelningen mellan arbetsgivarparter, arbetstagarparter och staten
avsnitt 12.1.

fackligaDe organisationerna och deras förtroendevalda har enligt KSA-

utredningens uppfattning uppgiftstrategisk och i den komplexasvåren
förändring arbets- och näringslivet. För klara deattsom genomsyrar
omställningar självförtroende,nödvändiga krävs kunskap, kompetens,ärsom

fackliga iomdöme och lyhördhet hos de ledarna företagen.

KSA-utredningen utbildning kvalitet nödvändighög äratt enanser av
förutsättning för utvecklingsarbetet skall fungera i praktiken. Styrande föratt
utbildningens inriktning, utformning och uppläggning bör det arbetslivs-vara

utredningen redovisat avsnitt 2.1.begrepp som
Arbetsmiljöfondens till funktionsut-Beträffande omfattningen stödav

bildningen KSA-utredningen behovet hög och bred fackligbedömer att av
i företag. Utredningen finnerarbetslivskompetens finns både ochsmå större

sänkning nivåndet därför inte motiverat föreslå den nuvarande påatt en
arbetarskyddsavgiften.

arbetstagarorganisationerna får särskilda bidragSåväl arbetsgivar- som
Arbetsmiljöfonden för allmänna informationsinsatser inom arbets-genom

Mottagarorganisationerna framhåller i utvärderingmiljöområdet. en som
Arbetsmiljöfonden låtit genomföra stödet betydelsefullt. De sigäratt anser

egentlig bedömning informationsinsatsernasdock inte kunna göra någon av
informationsinsatserKSA-utredningen stödet till börvärde. attanser avse

för iarbetslivsfrågor i vid mening avsnitt 2.1 och användas ökadatt
utsträckning företag.smånå

Arbetsmiljöfonden fackliga1976 stöd till de organisa-Från utgår genom
utbildning anställdas styrelserepresentanzer i företag. Bidragentionerna för av
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omfatta minstskall årligen 4regeringen ochuppdragutgår på procent avav
arbetarskyddsavgiften. Uppgiften inskriven iArbetsmiljöfondens andel ärav

instruktion. utvärderingsocialavgifter i fondens Enlagen och avom
1993.genomförts i november Deltagarnasutbildningen har och avrapporterats

positiv.mycketutbildningen till helt övervägande delomdöme varom
finns intresse hosKSA-utredningen bedömer det parternaett gemensamtatt

inte anledningutbildning bibehålls och finnerarbetsmarknaden dennapå att
till regeringen skall beslutaförändring. Skälenföreslå någon attatt om en

borde räcka medminimiram dock ifrågasättas. Detsärskild kan att stats-
Arbetsmiljöfonden sedanriktlinjer ochtydliga mål ochställermakterna attupp

beslutar.
uppgift stödja arbetstagaror-lagfástArbetsmiljöfonden har också atten

verksamhet. Bidragsramen harforskningsinitierandeganisationernas t.o.m.
fondensregeringen därefter beslutats1992/93 fastställtsbudgetåret avav men

organisationstill respektivei förhållandeMedlen fördelasstyrelse.

medlemstal.
utvecklatanvisade medlen bl.a.Löntagarorganisationerna har med de ett

enskildaför direkt dialog mellanregional lokal förankringmed ochnätverk en
förmedlasyftar främst tillforskare. Projektenocharbetsplatser att

kunskapsförmedlingarbetslivet. metod förtill Enforskningsbaserad kunskap

har rollforskningscirkel, där handledarentillämpas s.k.därvid är enensom
kunskapsutvecklingförmetodstödforskningsförmedlare ochbåde somsom

förändring.och
ligger i linje medbeskrivna verksamhetenKSA-utredningen finner denatt

förena forsk-möjlighetergrundvärderingar denutredningens attgergenom
regional föran-i samarbetsprojekt mednings- erfarenhetsbaserad kunskapoch

fortsattdärför verksamheten bör kunnakring. Utredningen att gesanser
ekonomiskt stöd.

arbetslivsfrågorforskningsförmedlingen förutom ävenDet angelägetär att
ochi företagnäringslivsutvecklingen berördatill verksamhets- ochrelateras

tillmed hänsyn hurbör utvärderas, bl.a.regioner. Verksamheten närmare

detta samband beaktas.
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12.4 Stödet till de regionala skyddsombuden

Den nuvarande utformningen stödet till de regionala skyddsombudensav
bibehållasverksamhet bör tills vidare.

KSA-utredningen har sin huvuduppgift regionalavad desett som avser
skyddsombudens verksamhet beakta deras roll kunskapsförmedlare.att som
Utredningens iöverväganden denna del redovisas i avsnitt 9.6.

regionalaDe skyddsombudens ställning uppgifter ioch regleras arbets-

miljölagens 6 Enligtkap. dessa bestämmelser fackligade förtroendemänår
med uppgift "verka för tillfredsställande arbetsmiljö".att en

Riksdagen i olikahar sammanhang produktionenuttalat skall bäraatt
kostnaderna för inbegripetskyddsverksamheten, de regionala skyddsombudens

verksamhet.

Regeringen fastställer minimiram,den för närvarade minst 13 procent, av
Arbetsmiljöfondens andel arbetarskyddsavgiften, disponeras förskallav som
verksamheten. Arbetsmiljöfonden beslutar det totala beloppet, utöverom
miniminiván, och fördelas med hjälp till LO,schablonmodellpengarna av en
TCO och SACO, därefter fördelar medlen. För budgetåret 1993/94 detärsom
beslutade beloppet 84 miljoner Organisationerna skjuter tillkronor. dessutom

medel.egna
regionalaDe skyddsombuden enligt Svenska Arbetsgivareföreningensbör

SAF mening huvud inte finansieras arbetarskyddsavgiften.över taget av
Statens Arbetsgivarverk SAV stödet till de regionala skyddsom-attanser
budens verksamhet såvida intebör upphöra, minst motsvarande resurser
utanordnas till arbetsgivarsidan. Landsorganisationen LO sigmotsätter en
minskning tillstödet de regionala skyddsombudens verksamhet.av

Finansieringen regionalade skyddsombudens verksamhet, viaskerav som
arbetarskyddsavgiften och Arbetsmiljöfonden, har tillkommit för ävenatt

vidanställda företag skall rimlig tillgång till Omsmå ha skyddsombud. den

kollektiva finansieringen regionala skyddsombudensde verksamhet skulleav
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itroligt funktion kan upprätthållas de småinte dennaupphöra, detär att
företagen.

till regionala skyddsombudensutformningen stödet denuvarandeDen av
vidare.därför bibehållas tillsverksamhet bör

minimiramsärskild kan dockSkälen till regeringen skall beslutaatt om en
detta områdemed statsmakternaDet borde räcka även påifrågasättas. att

Arbetsmiljöfonden sedan beslutar.riktlinjer ochtydliga mål ochställer attupp
utvärdering9.6 djupgåendeframhålls i avsnitt bör görasSom aven mera

Arbetsmiljöfondeni undersökningutgångspunkt denverksamheten med som
inlett.

Övrigt12.5 stöd

EUfacklig bevakning arbetetArbetsmiljöfondens stöd till inomnuvarande av
specielltinternationellt standardiseringsarbetefacklig medverkan äroch i

för EES-avtalet ochintegrationsprocesser inomavhängigt nuvarande ramenav
KSA-utredningen inteanslutning till EU.eventuellt kommande tar uppen

sammanhang.till behandling i förevarandedetta stöd

företagshälsovårdsut-ArbetsmiljöinstitutetstillFondens nuvarande stöd

ligga inom för sitt uppdragutredningen intebildning har attansett ramen
bedöma.

12.6 inriktning stödettillFörslag avny

samrådArbetsmiljöfonden bör, med arbetsmarknadensefter parter,
såförändra stödsystemet utbildning och informationdet nuvarande att

utvecklingssituationen och utformaskan till den aktuellaanpassas
målgruppen.småflexibelt. företagen bör bli den primäraDe

nvå pågår upprätthållaOm tillräckligdet skulle visa sig det inte attatt en
frågan förtydligandeutbildningen partssamverkan, kan ettom avgenom
åtföljandeeventuellt certifieringssystemarbetsmiljölagen med ett

övervägas.
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investering i3 utbildningkapitelKSA-utredningens grundsyn ärMed en
företag. Kunskapermedarbetare iomfatta allakunskaper, måste ett omsom

företagetsför förståelsengrundläggandevillkorarbetslivets är av
produktivitet kundtillfredställelsesamtidigt och ärutvecklingsmöjligheter som

omfattar företagetsArbetsgivarensarbetet.förutsättningar för det goda ansvar
ingåarbetslivet skallkompetensutveckling. Kunskaphela som enom

integrerad del.
människorsenskildautvecklingsförmåga ochkonkurrenskraft,Behoven av

utbildning användsförvägledande hurarbetslivet börförutsättningar i vara
och utvecklatkunskapsbildning. Kunskaperförutvecklas medeloch ettsom

utnyttjas allaverktyg börföretagi och mellan ärsamarbete avsom
organisationer vill utvecklas.som

kunskapsbildningverksarnhetsintegreradUtredningens förslag om en mera
ekonomiskaochstöd kompetensregional struktur, medi resurseraven ny

möjligheter till samverkanrikatill tillvara desyftararbetsplatserna,nära att ta
finns.som

utbildningtill ochArbetsmiljöfondens stödinriktningenNär det gäller av
Arbetsmiljöfonden, efter samråd medutredningeninformation, föreslår att

de smådet nuvarande såförändrararbetsmarknadens attsystemet,parter,
ingå i denuppgift bör översynDennaprimära målgruppen.företagen blir den

till följd dengenomförafonden föreslåsfondens verksamhet avsomav
10.3.beskrivs i avsnittuppgiftervidgade roll och de somnya

informationutbildning kanochÖvrigt utformasbör i såStödsystemet att

ochvarje enskild arbetsplatsförutsättningar gällertill påde somanpassas-
befinner sigenskilda företagetutvecklingssituation dettill den som

utbildningsformer ochochmålgrupperutformas flexibelt med avseende-
behovtill uppkommandemed hänsynomprioritering skekanså samtatt

genomföras arbetsgivare ochmellanföljas i samarbeteochplaneras, upp-
fackliga företrädare.och derasarbetstagare
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börDessutom
finnsfritt bland de påkunnautbildningsanordnare görasvalet somav-

kvalitet ochgoddokumenteratmarknaden och harsom

till stånd i förstahade kunnat kommaeljest inteutbildningsinsatser som-
främjas.hand

ändrade inriktningenförordadeKSA-utredningen härDen avav
särskilda åtgärderfrågan det behövsArbetsmiljöfondens aktualiserarstöd om

risk för dennautbildning. Finns deterforderligför attatt garantera en
till mindreförskjuts frånfondens stöd störreutbildning blir eftersatt, om
tillgodosesutbildningsbehovfortlöpande måsteföretag finnsDet ettt.ex. som

skyddsombudskåren.iomsättning skergrund denpå somav
tillförändras och bidragetArbetsmiljöfondens stödförhållandetDet att en
enligtgivetvis inte dennesbortfalla, ändrararbetsgivare kanenskild ansvar

arbetslivsfrågor finns hosierforderlig kunskaparbetsmiljölagen för att
medarbetarna i företaget.

utbildning ochbrister i frågapåtalaYrkesinspektionens uppgift är att om
sedantillsyn. Deti samband med ärinformation framkan kommasom

innebäraOm bristerna kanbristerna.arbetsgivarens avhjälpasak att anses
arbetsgivaren.komma utkrävasarbetsmiljölagen kanbrott attmot avansvar

iförtydligandendet behövsutredningsarbetet har fråga väcktsUnder om
motsvarandeför arbetsledarearbetsgivarensarbetsmiljölagen attansvarav

kunna sketillräcklig utbildning. Detta skullefåroch skyddsombud t.ex.
skulleunderlätta kontrollenlagfästs. Förutbildningskraven ettattattgenom

införas.utbildning kunnacertifieringför genomgångensystem av
fackligaderasarbetsgivare, anställda ochdeUtredningen attanser

organiserafortsättningen samverka det gällerorganisationer i bör näräven att
tillintressehagenomföra utbildning. Parterna böroch attett gemensamt av se

utbyggdtill Enskyddsombudsutbildning kommer stånd.erforderligatt
utbildnings-erforderligabevakainternkontroll öka möjligheternakan attatt

intevisa sig det gårgenomförs. Om det skulleinformationsinsatseroch attatt
partssamverkan ochutbildningentillräcklig nivåupprätthålla på genomen

förtyd-fråganyrkesinspektionen kantillsyn utövar,den ettomgenom som
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ligande arbetsmiljölagen med eventuellt åtföljande certiñeringssystenettav
Utredningen frånövervägas. lägga sådant förslag.avstår någotatt
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konsekvensfrågorVissa13

någon päUtredningens förslag medför inte ökad belastning statsbud-
geten.

föreslagna startbidraget för initiera kunskapsförmedlingDet tordeatt
ESAbehöva anmälas till EFTA:s övervakningsmyndighet enligt EES-

avtalet.

regering-till innehållet ikommittédirektiven skall utredningen hänsynEnligt ta
utred-samtliga kommittéer och särskilda utredarekommittédirektiv till omens

EG-Utredningen skall också beaktaningsförslagens inriktning dir. 1984:5.

1988:43 regionalpolitiskautredningsverksamheten dir. och deaspekter i

konsekvenserna dir. 1992:50.

13.1 Statsfinansiella konsekvenser

belastning statsbudgeten.Utredningens innebär ingen ökadförslag på

tillgängliga inom detviss omfördelningFörslagen innefattar resurseraven
kunskapsförmedling och arbets-finansieringnuvarande försystemet av

livsutveckling.

kunskapsförmedlingen bättre samverkaniökad effektivitetEn genom
arbetslivspolitik näringspo-integrering ocholika ochmellan aktörer genom av

kostnadersikt besparingar i statsbudgeten lägrelitik kan innebärapá genom
från arbetslivet.administration minskad utslagningför och
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Samhällsekonomiska konsekvenser13.2

arbetslivsfrågor i samband andraeffektivare kunskapsförmedling medEn om
konkurrenskraft iutveckling medför ökadfrågor företagetsrör ensom

offentliga sektorn. Därmed skapasnäringslivet effektivitet denoch störreen
sikt minska arbetslösheten. Denförutsättningar förockså bättre påatt

ökade möjligheter för de anställdakompetenshöjning kanuppnås attsom ge
arbetsmarknaden.få arbete denpå öppna

utslagning från arbetslivet ökad kunskap hurminskadEn om mangenom
effekterytterligare positiva förförebygger arbetsskador och sjukfrånvaro ger

samhällsekonomin.

13.3 EU-aspekter

kunskapsförmedlingtorde behöva anmälastillföreslagna startbidragetDet
ESA enligt EES-avtalet.övervakningsmyndighettill EFTA:s

föreslås klassificeras för-utblldnlngsstödanalys- ellerDet somsom
behöver inte anmälas.sumbart och

EG-aspekter ikommittédirektiven framgår utredaren skall beaktaAv att
utredningsverksamheten dir. 1988:43.

i kraft. finns särskilda1 januari 1994 trädde EES-avtalet I avtaletDen

bedömningarnäringslivet. Enligt deför statligt stöd tillregler ut-som
ieventuellt inträde i EG/EU, alltredningen inhämtat kommer, vid vä-ett

enligt EES-avtalet.sentligt regler gällaatt somsamma
offentligai princip allt stöd med medelArtikel 61 i EES-avtalet förbjuder

vissa företag eller viss"som snedvrider konkurrensen attgenom gynna
avtalsslutandehandeln mellan deproduktion", i den det påverkarmån

frånartikel 61 gäller stödTillämpningen inom EG/EU visar ävenattparterna.
myndigheter.regionala och lokala
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garantierbidrag, lån,stöd i formfinansielltdirektsåvälstödMed avavses
direktstödrollingenspelarDetindirekt stöd.kapitaltillskott geseller omsom

stiftelseintermediärtviaeller t.ex.myndigheteroffentliga ett enorgan,av
bank.privateller en

allaoffentligt stödbefintligtskall allt samtEES-avtalet62 iartikelEnligt
löpande.granskasstödåtgärderbefintligaändraellerinföraplaner på att nya

övervakningsmyn-EFTA:sdelEFTA:sförverkställsgranskningDenna av
ESA:snärmareövervakningsavtalet3 tillprotokollESA. Idighet anges

statsstödsornrådet.uppgifter på
näringslivettillstödändraellerplaner påskall allaavtaletEnligt att ge
godkäntsdeninnanverkställas,får intestödåtgärdEni förväg. avanmälas

ESA.
EES-avtaletsistödbetraktasskallåtgärdoklartOm det är somenom

åtgärdenESA avgöralltsåtill ESA. Det äranmälasskall denmening, omsom
61.artikelfaller understödbetraktasskall ett somsom

föran-intebehöverochförsumbartbetraktasnivåvissunderStöd somen
000450ca000överstiger 50inteengångsbeloppgällermälas. Det ecusom

förfåkanenskilt företag ettstödbeloppdetdärkronor eller somprogram
treårsperiod. Enunderbelopptill dettamaximalt uppgårändamålvisst en

förföretagtillstödytterligareeventuelltdockförutsättning är sammaatt
stödetsammanlagdamedför detintekällorandraändamål från attsamma

50 000överstiger ecu.
ca000100tillmedstödföljaktligenföretag kanenskiltEtt ecuuppges

anmälas.behöverstödettreårsperiodunderkronor000 att900 utanen
företagtillskall kunna utgåstatligt stödföreslårKSA-utredningen somatt

utvecklingsar-underlättasyfteIverksamhet.sintill analysera attstimulans att
utgå.utbildningsstöd kunnaocksåskallbetet

marginal inomgod.medframgått,ligger,företagstödetNivån på somper
stöd". Det"försumbartdefinieratEES-avtaleti ärvadför somsomramen

elleranalys-tillförslaganmäla ut-aktuelltdärför intetorde ettattvara
till ESA.bildningsstöd

kunskapsförmed-etableringtillstatligt stödföreslår ävenUtredningen av
tillföretagensåledes komma nyttaindirekt ochStödetlingar. avses vara

ekonomiskai formintedockintermediäraolika avtyper organ,avgenom
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bidrag. Stödet samtidigtär direkt företagsstöd till kunskapsförmedlingenett
sådan. Nivån detpå utredningen föreslagna stödet har beräknats tillsom av
miljon1 kronor för period Stödet till initieringtvå år. kunskaps-ca en av av

förmedling torde därför behöva anmälas till ESA enligt de regler som ovan
angivits.

13.4 Regionalpolitiska konsekvenser

Utredningens förslag påverkar inte den regionala balansen.
Om utredningens förslag genomförs, blir resultatet decentraliseringen av

beslut och verksamhet från tillcentral regional nivå. Decentraliseringen kan
successivt öka i omfattning.
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synpunkterAvslutande14

snabbt. DenskerförvaltningenochnäringslivetiFörändringarna nu
tjänsteföretagindustri,ställs påkravNyarevolutionen" pågår."industriella

ledbetänkande böri detta ettlämnasförslagförvaltning. Deoch ses somsom
ochstrukturanpassningständigkräverpågåendei avenprocess somen

kunskapsförmedling.godförstimulansformer en
näringspolitikintegreringbehovettillgodoseviktigtDärför detär att avav

det gällermöjliga effekt närstörstaåtgärdernaarbetslivspolitik, såoch att ger
företagen.deutveckling småfrämja godatt aven

arbetslivsavgift fördifferentierad att,föreslogökommissionenArbetsmil j en
mellansambandtydligareåstadkommaföretaget,enskildadet ettför
sådantEttsocialförsäkringssystemet.tillavgifterocharbetsskadefrekvens

kunskapersig detillägnaincitamentinnebäraockså attavgiftssystem skulle ett
utslagning.minskaocharbetslivsförhållandenförbättrakrävs för attsom

I denfrågor.behandla dessauppdraghaft iinteharKSA-utredningen att
ocharbetsskade-bl.a.finansieringpågårutredning avomsom nu

fråganaktualiseratilltillfälle på ettfinns brasjukförsäkring nyttatt omett
förebyggerkunskapsbildning ochökadstimuleraravgiftssystem som

arbetsskador.
finnsdetförutsättningenuppbyggd på attArbetsmiljölagen är en

arbets-rådde närförhållandenarbetsmiljöarbetet. Deipartssamverkan som
finnsarbetsmiljöKollektivavtaländrats.till harmiljölagen kom numeraom

inte längreärArbetsmarknadensarbetsmarknaden. parterdelarbara på av
Arbetsmiljöfonden.ochArbetarskyddsverketförstyrelsernarepresenterade i

nivå, skullecentralpartssamarbete påmindrealltutvecklingdennaOm ettmot
framtidakanminskar,panssanzarbetetlokaladetmedföra också enatt

aktuell. Förkap. bli6samverkanskapitelarbetsmiljölagensöversyn av
partssamarbete,lokaltminskattecken påpåvisbaraingafinnsnärvarande ett
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utvecklingen bör följasmen upp.
En väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare och anställda är iäven

framtiden villkor för goda arbetslivsförhállandenett och dynamisken
utveckling företagens verksamhet. Formerna för detta samarbete måsteav

till de förutsättningarna. Ansvaret härför vilar på arbets-anpassas nya
marknadens parter.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande expertenav

Sivert Andersson

Det allmän uppfattning den framtida tillväxtenär i sysselsättningenatten
kommer ske i småföretagssektorn. Ett småföretagsklimat och fastatt gott ett
stöd statliga insatser nödvändig förutsättning för denna utveckling.ärgenom

Nu genomförs insatser riktade till de mindre företagen med ekono-stora
miska från bl.a. de gamla löntagarfonderna. näringspolitiskaDessaresurser
insatser betydande och inriktar sig företag befinner sig i olikaär på som
faser utveckling. gälla idé- projektfas, företagsstart,Det kan och utveck-av
lings- eller expansionsfas fortlevnads-eller eller tillväxtfas.

flertal inomEtt den näringspolitiska sektorn iär engagerade små-organ
företagsutveckling. Stöd finns inom regionalpolitiken arbetsmark-även och

nadspolitiken. Satsningen inom näringspolitiken bygger kapitalbaspå påen
10 miljarder insatser föreslås KSA-utredningenkronor. De börca som av

fasas ihop näringspolitiskamed den satsningen.stora
Det lägga bredare perspektiv de frågor aktuellasättet på åratt ettnya som

för småföretagen i högsta grad relevant också för det näringspolitiskaär

området. KSA-utredningen inte i tillräcklig vilket jaghar grad belyst detta

beklagar.

l fortsättningen bör satsningarna näringspolitiska inbegripadet områdetpå

det KSA-utredningen föreslår. Under treårsperiod finansieringenkansom en
ske det KSA-utredningen föreslår. Därefter insatsernapå sätt börsom vara

naturlig del i den med bl.a. löntagarfondsmedel finansierade småföretags-en
satsning sker med rullande finansiering från kapitalbaserde storasom som
skapats.

Görs inte intedetta den eftersträvade helhetssynen småföre-uppnås på

tagsområdet. Den kontaktpunkt småföretagen önskat "ett telefonnum-som
mer" redan etablerad näringslivsområdet.är på

Det inär dags områden harväva med säkerhet ochgöraatt attnu som
skydd fysiska, psykiska och sociala risker, delaktighet, inflytande ochmot
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produktivitet,faktorer mark-utvecklingsmöjligheter för personal med som
teknik miljöfrå-marknadsföring, ekonomi, ochproduktutveckling,nad, yttre

verksamhetsutveckling i smáföretagen.i förhelhetssynetc.gor en
KSA-utredningenföreslåsde insatserDetta kan ske att som avgenom

i satsning medin den görsunder treårsperioden under hand vävs stora som
livskraft under lång tidsatsningenDetta kommerlöntagarfondsmedel. att ge

framöver.
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Särskilt yttrande av

Harald Frostling, SAF

Utredningens starka betoning de lokala regionalaoch aktörernas betydelseav
för spridning arbetslivsfrågornakunskap framför tillallt de före-småav om

positiv. varjeär I län föreslås bildandet regionalt förråd arbets-tagen ettav
livsutveckling samverkansorgan för främja arbetslivsutvecklingenattsom
inom länet. Det angeläget dessa råd inte blir regionalaär någraatt nya ar-
betslivsfonder med myndighetskaraktär endast rådgivande funk-utan ges en
tion med Länsstyrelsen huvudman. Rådet bör utgöras medsom av personer
god inomkompetens de områden betydelse för näringslivet. Nå-ärsom av

korporativ partssammansättning bliråden bör därför inte aktuell.gon av
initieraKostnaden för lokal och regional kunskapsförmedling iäratt

utredningens huvudalternativ beräknad till 144 miljoner kronor dvsår,per
miljoner430 kronor för treåriga försöksperioden.den Verksamheten föreslås

finansieras främst överföring de medel förväntas bli ikvargenom av som
Arbetslivsfondens medelsreserv tilloch resterande del omfördelninggenom

Arbetsmiljöfondens befintliga medel. Jag länge Arbets-såattav egna anser
miljöfondens för utbildning informationmedel och finns kvar bör finans-

ieringen i stället huvudsakligast dessaske med medel. Det budgeterade be-

loppet för budgetåret 1993/94 för detta område 110 miljoner kronor,är ca
de s.k. AML-medlen, vilka f.n. främst till offentligautgår den sektorn ca
70% tilloch de företagen.större

Genom i i första finansierastället hand det föreslagna försättetatt nya
kunskapsspridning Arbetsmiljöfonden skulle viljanöver markera ochman

nysatsning. Med förslag till finansiering utredningenpå dettron en som nu
lägger bygger för kunskapsspridning underett nytt systemman upp som en
försöksperiod främst finansieras restmedel från Arbetslivsfonden, samti-av
digt Arbetsmiljöfondens idag obsoleta och kostnadsineffektiva systernsom
för stöd till utbildning informationoch kvarstår. Detta felaktig signalger en
och skapar tilltro till utredningens förslag och kommer därmed attsvag
förhindra och fördröja integreringen arbetslivsfrågorna i produktionen.av
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regionala skyddsombudens verk-finansiering devidareJag att avanser
Även regionala skydd-arbetarskyddsavgiften upphöra. devia börsamhet om

ytterligtkunskapsförmedlare begrän-möjligheter verka ärsombudens att som
finansiering belysts betydligtha påborde verksamhet och desssade denna ett

presumtivfallet. Företagshälsovårdenvadbättre än ärsätt som ensom nu
ordentlig analys.vidare givitskunskapsförmedlare borde en
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Särskilt yttrande av
KommunförbundetSvenskaMarie Pernebring,

Redig, LandstingsförbundetKerstinoch

ArbetsmiljöfondensKSA-utredningen avseendeSynpunkter beträffande

arbetslivsfrågorkunskapsbildning itillstöd

anför följandeKommunförbundet i samråd,Landstingsförbundet och Svenska

kunskapsbildning.Arbetsmiljöfondens stöd tillbeträffandesynpunkter

betydelsefull stimulans förarbetsmiljöavgiften varitsärskilda harDen en
kraftsamlingEkonomiskarbetsmiljöintresse. påuppbyggnaden brettettav
betydande kun-utbildningsområdet har lett tillinformations-såväl ensom

kunskapenMedvetenheten ochför arbetsmiljöarbetet.skapsbildning till gagn
tydliga vilkethar resultat,arbetsmiljöns betydelse arbetsplatsernapå gettom

ytterligare förbätt-vidareutveckla måletmöjligtockså detgör motatt ennu
rad arbetsmiljö.

arbetsmiljöfrå-tydlig integreringförändringsarbetet medI det pågående av
ekonomiskanämndalika självklarti det inteverksamheten är att ovangorna

tillarbetsmiljöavgift. Med hänsynvia särskildstöd ska kanaliseras atten
utformningstriktoch fåttarbetsmiljölagen reviderad harockså är meraen

logisk konse-utbildning, blir detinformation ochbeträffande föransvaret en
arbetsgivaren iakttar helhetsansvar.kvens ettatt

informationutbildning ocharbetsgivarenbetyder måsteDetta att anpassa
i arbetslivsfrågor till verksamhetens krav. Detkunskapsbildningövrigsamt

ekonomiskanödvändigt arbetsgivaren också detdärför tarattsynes vara
ansvaret.

ikunskaper arbets-perspektiv formerna för meddelavidare börI attett
i yrkesutbild-arbetsmiljö delGrundutbildning i börmiljö över. vara enses

hantering arbets-bidra till naturligningen, skulle siktdetta avsevärtpå aven
för verksamheter.miljön alla

l frånvaro yttrandet undertecknats LennartMarie Pemebrings harI av
Grudewall
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Vi vidare inomdet Arbetsmiljöfonden finnasbör förattanser resurser
framtagning centrala material för information och utbildning i likhet medav
tidigare, finns för visst till kunskapsspridningstöd påsamt att annatresurser
sätt.
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Förkortningar

ArbetsmiljöinstitutetAI
ArbetslivscentrumALC
ArbetslivsfondenALF
ArbetsmiljöfondenAM FO
ArbetsmarknadsinstitutAMI
ArbetsmiljölagenAML
ArbetsmarknadsstyrelsenAMS
ArbetsmarknadsverketAMV
ArbetarskyddsnämndenASN

ASS Arbetarskyddsstyrelsen
ArbetarskyddsverketASV

ekonomiska samarbets-EuropeiskaEES
området

unionenEuropeiskaEU
Föreningen för ArbetarskyddFFA

FHV Företagshälsovården
Föreningen Svensk FöretagshälsovårdFSF
Internationella arbetsorganisationenILO
Institutet för Verkstadsteknisk ForskningIVF
Institutet för ochVatten-IVL
Luftvárdsforskning
Landsorganisationen i SverigeLO

teknikutvecklingsverketNärings- ochNUTEK
PrivattjänstemarmakartellenPTK
RiksförsäkringsverketRFV
RiksrevisionsverketRRV

SACO Sveriges Akademikers
Centralorganisation

ArbetsgivareföreningenSAF Svenska
Statliga sektorns arbetsmiljönämndSAN

SAV Statens arbetsgivarverk
KvalitetsutvecklingInstitutet förSIQ

CentralorganisationTCO Tjänstemärmens
miljömedicinska klinikerYMK Yrkes- och

YrkesinspektionenYI



åzxezrv

e .aamçiâzgN m.xg,ç;.ggg
7.5.**"?*°"*âüi*w.

mm
än ,

.åüirøinn
Jvlaltlwgtrábgng:mm

523317113nsbam
v



dinü

Kommittédirektiv

1993:15Dir.
inomkunskapsspridningUtredning m.m.om

arbetslivsområdet

1993:15Dir.

1993-02-11vid regeringssammanträdeBeslut

anför.statsrådet Hörnlund,Arbetsmarknadsdepartementet.förChefen

Mitt förslag

kunskapsspridningenuppgift utredatillkallas medsärskild utredareEn att
föreslå erfarenheternaingå huruppdraget börarbetslivsområdet.inom 1 att

fondensefterföras vidarefrån Arbetslivsfondens verksamhet skall kunna
avveckling.

informationochden utbildningbör ocksåUtredaren över somse
finansieras Arbetsmiljöfonden.av

lämna ärkan kommade förslag utredarenbakgrundMot attsomav
organisationsförändringarföreslå dedenne också oförhindrad att som

krävs.
1994.l aprilredovisas denUppdraget bör senast

Bakgrund

ochutvecklingtill forskning,arbetslivsområdet fördelasInom stora resurser
detta fált.myndigheter inominformationsspridning. arbetarFlera

utbildningforskning, utveckling,Arbetsmiljöfonden finansierarAMFO
rehabilite-förarbetsgivaretillinformation. Arbetslivsfonden bidragoch ger

investeringar forochminskning sjukfrånvaronring anstållda, enavav
bedriverArbctslivscentrumArbetsmiljöinstitutet ocharbetsmiljö.bättre

Arbetsmiljöinsti-dokumentation.forskning, utbildning, information och
områdetmedicinskt-naturvetenskapligatyngdpunkt ligger inom dettutets

ekonomisktsamhällsvetenskapligt ochArbetslivscentrummedan är ett
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forskningsinstitut. Slutligeninriktat har Arbetarskyddsstyrclsen, förutom
förvaltningsmyndighetcentraluppgiften för arbetsmiljö- ochatt vara ar-

betstidsfrågor, uppgifteräven vad gäller dokumentation, information och
kunskapsspridning inom arbetsmiljöområdet.

Vid sidan dessa myndigheter finns flera drivs, iav somorgan
samverkan, arbetsmarknaden. dessa kanparterna Av nämnasav
Arbetarskyddsnämnden och Föreningen för arbetarskydd.

nuvarande harDet varit komplement tillsystemet ett
arbetsmarknadsparternas reguljära former för kunskapssprid-samordning,

och har framning växt den svenska förliandlingsordningen. Detm.m. ur
utformat förvarit tillgodose flera kunskapsbehov, bl.a.har kartläggaatt att
individen till följdrisker löper arbetsplatsernas fysiskade psykiskaochav

villkor, inympa beteendevetenskapligaarbets- och i företagensrönatt
rationaliseringssträvanden och täcka alla behov informationatt parters av
och kunskap arbetslivet.om

forskningEn del bidragen från AMFO och utveckling. Utveck-av avser
lingsprojekt generellkan och såväl utvecklingnaturvara av avse som
utredningsarbete. Utvecklingsarbetet kan också bedrivas med regionaltett
eller lokalt perspektiv projekten. l den delen har AMFO och Arbets-
livsfonden arbetsuppgifterlikartade och samarbete har förekommit flerai
projekt.

En del bidragen har utbildning information.och Dessaavsettannan av
medel till definieradedelen utbildning inom i förhandstörstaavser om-
råden, främst utbildning styrelserepresentanter arbetsmiljöut-och s.k.av
bildning. utbildningDenna i omfattninghar betydande lokalarrangerats
nivå med hjälp centralt kursmaterial. delsutarbetat Bidrag till parts-av ges

dels för sig.till parternagemensamma organ, var
Från finansierasAMFO också delen regionala skydds-större deav

ombudens Hittills viss fondens årliga intakterverksamhet. har andelen av
från jfr.arbetarskyddsavgiften för ändamåldettaavsatts prop.
1988/89:l25 22.bil. 8 s.

bådeArbetslivsfondens stödmöjligheter intresse inomhar väckt stort
offentlig Vid år 1992 8 000och privat verksamhet. slutet hade drygtav
arbetsplatser fått från fonden problemlösningarstöd. ambitiösa ochKrav

rehabiliteringhelhetssyn arbetsmiljö, arbetsorganisation och av an-en
till Oftaställda leder idéer förädlas. lederdär utvecklas ochprocessen

fömyelsearbetet också till produktivitetsförbättringar.avsevärda
Flera utredningar och beslut tid har berörtstatsmakterna under senareav

Riksrevisionsverketoffentliga arbetslivsområdet.den verksamheten inom
arbetslivsområdetlnformationsverksamhet inomhar i utredningenRRV

uppgiftsfördelningtagit frågan osäkerhet roller ochden vad gällerupp om
remiss-regering, råder. Förslaget harmellan myndigheterochparter som

förvaltningsrevi-behandlats. Vidare 1992 slutförthar RRV under hösten en
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fleraArbetslivsfonden där åtgärdsförslagsion vad gäller bl.a.fonden ochav
redovisats.Arbetarskyddsverket

1992:103betänkandet SOU FHU 92l har 1992 års företagshälso-
vårdsutredning behandlat frågorbl.a. kunskapsspridning särskilt tillom
småföretag. Betänkandet har remissbehandlats.

Tidigare har nämnts det nuvarande varit tillkomplementatt systemet ett
arbetsmarknadspartemas reguljära samverkansformer då arbets-parterna
marknaden haft direkt inflytande myndigheternas verksamhet.ett Detta
förhållande har ändrats i och med Svenska ArbetsgivareföreningensSAF

träda styrelsernabeslut för de nämnda myndigheterna.att Detta harur
lett till beslut slopa intresserepresentationen i dessa styrelserett attsenare
l99l/92zl23, 1992/93:KUbet. 36, rskr. l992:93:305.prop.

Riktlinjer för utredningsuppdraget

Spridningen kunskaper från forsknings- utvecklingsverksamhetenochav
inom arbetslivsområdet år väsentlig betydelse, inte bara för förbättradav en
arbetsmiljö i mening,snäv iled utvecklingävenutan etten som en av
organisation och produktivitet i arbetslivet.
Det är därför betydelse forskarsamhälletsdet, förutomstor attav egna

kanaler för inomvetenskaplig spridning forskningsresultat, finnsen av
kanaler för på systematiserat och genomtänkt föra kunskaperatt sättett ut
och information från FoU-verksamheten till samhället i övrigt samt att
återföra signaler från de olika aktörerna inom arbetslivet till de FoU-ut-
förande Frågan spridning kunskaper det lokala ochorganen. om av
regionala planet liksom kontinuerlig uppföljning erfarenheter ochen av
kunskapsbehov måste särskilt uppmärksammas. Särskild uppmärksamhet
bör riktas de mindre företagens behov. Utredaren bör lämna förslagmot ett
till hur för kunskapsspridning inom arbetslivsområdet skallett system
organiseras och finansieras. utgångspunktEn för förslaget bör vara en
samverkan med alla området. Företagshälsovårdens roll iparter sam-
manhanget bör också belysas.

Utredaren bör oförhindrad alla de olika kanaler förövervägaattvara
kunskapsspridning och kunskapsåterföring kan intresse isom vara av sam-
manhanget.

Regeringen 1993har i års budgetproposition l992l93zl00, bil.prop. ll
25 föreslagit Arbetslivsfonden skall sin bidragsgivningavsluta föratts.

sådana ändamål åtgärder på arbetsplatserna 31den decembersom avser
1993 och fondens verksamhet skall helt avslutad till den julilatt vara
1995. fondensGenom verksamhet har praktisk erfarenhetmängdstoren
samlats vad gäller utformning arbetsplatsprogram för förbättradav en
arbetsmiljö och arbetsorganisation aktiv rehabilitering. bl.a.Motsamt
denna bakgrund har regeringen den 5 1991september uppdragit Arbets-
livsfonden utreda förutsättningarna för lokala/regionala kunskaps-att att
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utifrån kommit frambör, bl.a. vad i dettaUtredareninrättas.centra som
föraserfarenheterna från Arbetslivsfonden skall kunnahurarbete, överväga

ochArbetslivsfondens verksamhetvid avveckling vägasvidare sam-aven
förslagen i övrigt.medman

för finansieringnuvarandeutredaren utvärdera detVidare bör systemet av
finansierasinformation f.n., olikaden utbildning och sätt, avsom

AMFOzs till kunskapsspridning utformas.föreslå hur stöd börAMFO och
finansieringAMFO:s regionala skydds-sammanhang bördetta ävenl av

forsknings-Tyngdpunkten i AMFO:s verksamhet ligger ibeaktas.ombud
därförutvecklingsfrågor. utgångspunkt AMFO, be-En böroch attvara

spridningkunskapsspridning, inriktar sina insatser delsträffande av
utvecklingutveckling dels metoder ochfrån forskning ochresultat av

arbetslivsområdet liksomkunskapsspridning utvärderingför inomformer av
dessa.

kan komma lämnaförslag utredaren bördeMot bakgrund attav som
organisationsförändringarföreslå dei övrigt oförhindraddenne attvara

krävs.som

Övrigt

samtligakommittédirektiv tillinnehållet i regeringensskall beaktasl arbetet
dir.utredningsförslagens inriktningsärskilda utredarekommittéer och om
dir.i utredningsverksamhetEG-aspekter1984:5, beaktande avom

regionalpolitiska konsekvenser1988:43 redovisningoch om av
1992:50.dir.

Tidplan

l994.aprilskall redovisas den lUppdraget senast

Hemställan

regeringen bemyn-hemställer jaganförthänvisning till vad jagMed attnu
chefen för Arbetsmarknadsdepartementetdigar

kommittéförordningenomfattadsärskild utredare,tillkallaatt aven
kunskapsspridningfrågan1976:119, med uppdrag över m.m.att omse

arbetslivsområdetinom samt
ochsekreterarereferensgrupp.sakkunniga, annatbesluta experter,att om

biträde till utredaren.
skallkostnadernaregeringen beslutarhemställer jagVidare attatt om

huvudtitelns Utredningaranslagbelasta tionde m.m.



Beslut

Regeringen till föredragandcnssigansluter bnfallcröverväganden och hans
hemstállan.

Arbetsmarknadsdeparlemcntel
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