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SOU 1996:34 Missiv i

Till statsrådet och chefen för

arbetsmarknadsdepartementet

bemyndigade chefen förRegeringen den 25 november 1993
uppgiftArbetsmarknadsdepartementet tillkalla kommitté medatt atten

arbetsmarknadspolitikens omfattning, inriktning ochroll,överse
avgränsning.

Med stöd detta bemyndigande förordnades den januari24 1994av
förvaltningsdirektören Anders Forsberg ordförande. Till ledamötersom
utsågs vidare beslut den riksdagsledamoten Johnny24 1994genom mars
Ahlqvist, riksdagsledamoten Andersson, landstings- och kf-Hans
ledamoten Ulla-Britt Hagström, riksdagsledamoten Halvarsson,Isa
riksdagsledamoten Rolf Kenneryd, oppositionsrådet Gunbritt
Mårtensson, riksdagsledamoten Sonja Rembo och riksdagsledamoten
Laila Strid-Jansson.

Laila Strid-Jansson den december2l 1994ersattes av
riksdagsledamoten Barbro Johansson och den april 199528 ersattes

oppositionsrådet Zöögling.Gunbritt Mårtensson Anneav
Som förordnades januari riksdagsledamotenledamöter den 30 1995

funktionärenSonja och AnnieFransson Persson.
Som sakkunniga har medverkat ekonomen Anders Bäckström,

förbundsordföranden Lisbeth Eklund, förbundsordföranden Birgit
Herin,direktören docenten Ohlsson och ekonomenHansson, Jan Lennart

Karin Skilje. Samtliga förordnades maj februariden 24 1994. Den 15
stabschefen1995 Lisbeth Eklund Jaan Kolk.ersattes av

maj förordnades departementssekreterarenDen 24 1994 expertersom
Hjördis DAgostino, departementssekreteraren Birgitta Heijer, kansli-
rådet Inga-Britt Lagerlöf, departementssekreteraren Agneta Spetz och
departementsrâdet Generaldirektören Göte BernhardssonMats Wadman.

Calmforsförordnades den juli och professorn Larsl 1994expertsom
augusti entledigades Birgitta Heijer ochden 6 september 1994. Den 21

den augusti departementsrådet Lill Ljunggren28 1994ersattes av
Lönnberg. Den 6 december år efterträddes hon departements-samma av

departementsrådetsekreteraren Stefan Falk i sin efterträddestursom av
januari Samma datum förordnadesLindström den 30 1995.Eva

Mossfeldt och professorn Bertildepartementssekreteraren Peter
Holmlund experter.som
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aprilGenom beslut den l 1994 förordnades t.f. generaldirektören
Birger Sjöström sekreterare. Till sekreterare förordnades den 15som
april revisionsdirektören Allan Read. juli förordnades1994 Den l 1994
socionomen Anne-Marie Ringertz biträdande sekreterare och den 16som
november år utsågs Anne biträdande sekreterare.Baxter attsamma vara

entledigades från sittAllan Read uppdrag den september 1995.l
Vidare har utredaren Kvarfordt, utredningschefenEva Jörgen

Ohlsson, docenten Johnny Zetterberg och avdelningschefen Berndt
Öhman varit knutna till sekretariatet och tagit idel utarbetandet av
betänkandet.

Länsdirektören Erik Olsson har från juliden 1995 på deltid varitl
förordnad sekreterare i kommittén.som

Kommittén har vidare biträtts referensgrupp bestående fil.av en av
dr. Susanne Ackum Agell, professorn ñl. dr. Nils-ErikBengt Furåker,

professornHallström, Bertil Holmlund, professorn Gunn Johansson,
professorn Karl-Gustaf Löfgren och fil. Schröder,dr. Lena samtliga
enligt förordnande den juli februaril 1994. Den 6 l995 Bertilersattes
Holmlund docenten Per Anders Edin.av

Kommittén har antagit arbetsmarknadspolitiska kommittén.namnet
Kommittén har tidigare utgivit forskarrapport SOU Några1995:39en

forskaresutländska på svensk arbetsmarknadspolitik.syn
Genom betänkandet Aktiv arbetsmarknadspolitik SOU 1996:34,

kommittén lägger fram, har slutfört vårt uppdrag. Tillsom nu
betänkandet har fogats elva forskarrapporter samlade i bilagedel.en
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Ulla-BrittAndersson, Hagström,Reservationer har Hansavgetts avav
SonjaSonja Rembo,Barbro Johansson,Halvarsson,Isa avavavav

gemensamUlla-Britt HagströmochHalvarssonRembo, Isa
reservation.

RolfAndersson,har HansSärskilda yttranden avgetts avav
Kolk,Herin, JaanBäckström, JanAndersKenneryd, avav avav

Calmfors.LarsOhlssonLennart samt av

i 1995Stockholm mars

ForsbergAnders

Annie PerssonAhlqvistJohnny

RemboSonjaAnderssonHans

ZöäglingAnneSonja Fransson

Barbro JohanssonUlla-Britt Hagström

KennerydRolfHalvarssonIsa

Sjöström/Birger

Anne-Marie Ringertz

BaxterAnne
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Sammanfattning

1kapitelArbetsmarknadsutvecklingen
ochfrån 1987arbetsmarknadsutvecklingenutförligtredovisaskapitletI

bedöm-ocksåredovisassituationi dagensutgångspunktMedframåt.
under deutvecklaskommerarbetsmarknadssituationen atthurningar av

åren.nännaste
nivåsin lägstamed 1,5nådde 1989 procentarbetslöshetenDen öppna

högstasin1993nåddeochöka 1990började1970. Densedan sommaren
arbetskraften.10eller drygt000 procent435mednivå avöver personer

under 25ungdomarfrämstdrabbadesysselsättningenminskadeDen
kvinnor.forförsysselsättningen män änminskadeInledningsvisår. mera

dramatiskt.försämradessysselsättningInvandramas
kraftigtökadeåtgärderarbetsmarknadspolitiskaiAntalet personer

ochåtgärderkonjunkturberoende anta-Antalet ilågkonjunkturen.under
vilket000650 motsva-högstarbetslösa överlet personeröppet var som

miljon latenthalvmedTillsammansarbetskraften.15 enprocent avrar
arbetslöshetenomfattade änundersysselsattaocharbetssökande enmer

miljoner5,5omkringpåbefolkningjämföras medmiljon att enpersoner
arbetsmarknadslägetförbättringlångsamår. En16-64åldrarnai av

återgånginte förtalarochmåttligdock1994. Denunderskedde envar
Ävenarbetsmarknad.nonnalförhållandensvenskaför omtill en

alltjämtlåg den1995underöka någotfortsattesysselsättningen att
inedgångnivå. Detårsunder 1990miljon motsvararhalv ennärmare en

till 72,2från 83,1 procent.befolkningeni procentsysselsattaandelen
privatadeninomskedde enbartarbetsmarknadslägetFörbättringen av
arbets-kvinnornasmedandärmedgynnadeUppgången männensektorn.

öka.tendensvisatlöshet att
Över-sysselsatta.antaletökathartimmar änarbetadeAntalet mer

1990-taletsunderomfattningöverraskandehafthar stortidsarbetet en
halveratssjukfrånvaronharenligt AKUochminskatharFrånvaronkris.

idelsharDeltidsarbetesektorn.privatadeninom1990-1995under
deltidsarbetandearbetardelsheltidsarbeteigåttutsträckningökad över

vecka.timmarflera per
jämförtfrånvaro ökarminskadgenomi arbeteAntalet personer

deltid,ökadgenomtimmararbetadeantaletochsysselsattaantaletmed
uppgångsfasen.underökatm.m. harövertid ännu mer
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Aktiviteten på arbetsmarknaden betydandeär under djup låg-även en
konjunktur. När läget under 1993 gjordessämst 790var tusensom nyre-
kryteringar. Mer hälften demän fick jobb tidigare arbetslösaav som var
eller nytillträdande.

Den totala arbetslösheten bedöms kvarstå i på denstort sett nuvaran-
de höga nivån under de åren. Möjlighetennärmaste öka sysselsätt-att
ningen och minska arbetslösheten hänger därmed i hög grad på hur
arbetsmarknaden fungerar.

Orsaker till arbetslöshet kapitel 2
kapitletI diskuteras orsaker till arbetslöshetens utveckling med betoning

på den arbetslöshetschock drabbade den svenska arbetsmarknaden isom
början l990-talet. En genomgång olika förklaringargörs till denav av
långsiktigt betingade stnikturarbetslösheten, eller jämviktsarbetslösheten

den brukar kallas.som
Det finns flera orsaker till uppkomsten jämviktsarbetslöshet, bl.a.av

stelheter i pris- och löneanpassningen, otillräcklig flexibilitet i löne-
strukturen bristande matchningseffektivitetsamt mellan utbud och efter-
frågan på arbetskrañ. En utförlig analys arbetslöshetens orsakermer av

i expertbilagagörs till betänkandet.en

Förutsättningar för tillväxt kapitel 3
Risken för fortsatt hög arbetslöshet går till bestående högöversom en
långtidsarbetslöshet överhängande. Konsekvensernaär för samhällseko-
nomin bestående hög arbetslöshet väl kända. Enär aspekt deav ärannan
ekonomiska och sociala följderna för de människor drabbas. Under-som
sökningar tyder på arbetslösheten dessutom har klaraatt effekter häl-på
san.

Ett första villkor i strategi för ökad sysselsättning ekono-ären en
misk-politisk strategi stimulerar den ekonomiska tillväxten. Ensom
sådan strategi måste bygga på god konkurrenskraft i det svenska
näringslivet och stärkt förmåga till omvandling och förnyelse. Exporten

och tjänster måste öka och fortsätta sjunka.räntan Dännedav varor att
Ökaddämpas inflationstalcten. och privat konsumtion leder tillexport

ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.
För utveckla produkter och produktionsstrategieratt krävs kvali-nya

ficerad kompetens. Tillgången på kompetent personal på alla nivåer i
företagen nödvändigt villkorutgör för ekonomiskett tillväxt. Det är
också viktigt incitament skapas, främstatt lönebildningen,genom som
premierar ökad kompetens och verksamhetsförbättringar. Stora krav bör
enligt kommitténs mening ställas på arbetsmarknadens refor-parter att

lönebildningen.mera
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ochekonomisvenskförbetydelsei dagredanharTjänstesektom stor
efterfrå-påtillväxttjänstesektomsberor attAllmäntvikt ökar.dess sett

ökar.inkomsternaökarpå tjänster närgan
drivkrafter förfinnasdetmåstetillväxtenökaFör gynnsammaatt

rättsreglermåstekapital. Vidareriskvilligttillgång tillbl.a.företagandet,
Kost-tillväxten.främjardesåutfonnastransfereringssystemoch att

anställ-kringlagstiftningenliksomoch skatterlöneri formnader av
befrämjar syssel-så deutformasmåstearbetsmiljö attningsskydd, m.m.

sättningen.
forarbetsrättutformamedarbetarArbetsrättskommissionen att en

framinteKommerpåvilarHärtillväxt. parterna.ett stort manansvar
ochregeringmeningkommitténsenligtmåstelösningarkonstruktivatill

initiativ.erforderligariksdag ta
förskapasbetingelsermåste bättreuppfattning attkommitténsEnligt

inomotillfredsställda bl.i dagservicebehovtillgodose ärbättre a.som
reguljäraså mångaformåste skapasFörutsättningarhushållssektom. att

medelstorasmå ochexempelvis iskall kunna skapasmöjligtjobb som
företag.

3kapitelArbetsmarknadspolitikens roll

kraftigmedförde1990-taletbörjanarbetslöshetskrisen iakutaDen enav
kraftigmedarbetslösheten. Denna möttesdenökning öppna enav

innebarpraktikenIarbetsmarknadspolitiska åtgärderna.deexpansion av
sigfick iklädahandförstaarbetsmarknadspolitiken idetta enatt

prak-iblevstrukturpolitisk roll. Detförstabiliseringspolitisk i stället en
effek-rimligmedarbetsmarknadsmyndighetemaföromöjligttiken att

fråganvaritdetåtgärdsvolymersåadministrerativitet stora omsom
år.under senare

politiken. Enekonomiskadel denArbetsmarknadspolitiken är aven
möjligheter-förutsättning forviktigarbetsmarknadfungerandeväl är en

Arbetsmarknadspolitikensmålen.ekonomisk-politiskauppnå deattna
bryta dearbetsmarknaden,påflexibilitetenökahuvuduppgift är att

förebyggadelarbetsmarknader ocholikafinnsobalanser att per-som
Arbetsförmedlingensarbetslivet.frånutslagningmanent personerav

välsnabbt ochlediga platsernadetilluppgiftgrundläggande är attatt se
ledigt arbete.fårsnabbtsökandeochblir tillsatta ettatt

Underarbetsmarknadspolitik.svenskihömstenenArbetslinjen är
arbetslinjeochkompetens-till bliutvecklatsdenår har att ensenare

användasarbetslöshetstiden böruppenbartblivit alltdeteftersom attmer
kompetens.enskildesförstärka dentill att

uppgiftervilkamellanåtskillnadklarviktigtDet göra somär att en
gälleroch vilkasysselsättningspolitik isamhälletsförgäller stort som
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för den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Annars uppstår risk för denatt
aktiva arbetsmarknadspolitiken belastas med uppgifter den intesom

Ökadrimligen kan och skall klara sysselsättning och minskad arbets-av.
löshet uppgift för den ekonomiskaär politiken i och inbegriperen stort
därför många politikområden arbetsmarknadspolitiken,utöver t.ex.
utbildningspolitik, näringspolitik och energipolitik.

En diskussion utformningen den framtida aktiva arbetsmark-om av
nadspolitiken bör således föras med utgångspunkt från den bör haatt
tydliga och avgränsade mål, ha rimligt volymstor överens-samten

med den generella ekonomiskastämma politiken.
De målen för arbetsmarknadspolitiken börnya attvara
hålla vakanstidema0 nere
minska långtidsarbetslösheten ocho
motverka långa tider reguljärt arbete.utan0

Det bör möjligt med hjälp dessa mål inriktaatt den aktivavara treav ar-
betsmarknadspolitiken på dess huvuduppgiñer.

Målen kan årligen preciseras så de blir direkt mätbara och därmedatt
möjliga följa och utvärdera.att upp

Kommittén det viktigt rikta ökadäratt uppmärksamhetattanser mot
de långtidsinskrivna ochär allt oftare hamnar ipersoner som som per-

Ävenrundgång imanent den aktiva arbetsmarknadspoliti-systemen. om
ken inte kommer ha direkt konjunkturpolitiskt syñe,att kommerett
självfallet åtgärderna variera med konjunkturen. valetatt I mellan ytter-
ligare aktiva insatser för hävda kompetens-och arbetslinjenatt skall
dessa prioriteras framför kontantstöd eller långtidsarbetslöshet.

Arbetsfömiedling kapitel 4
Arbetsfönnedlingen har utomordentligt viktig roll i arbetsmarknads-en
politiken. Arbetsförmedlingens kämtjänst förmedla jobb.är Iatt
denna verksamhet måste de aktiva och individinriktade
fömiedlingsinsatsema ha framträdande plats. Kommitténen attanser
den pågående utvecklingen i riktning individinriktatmot ett mer
arbetssätt bl.a. kommer till uttryck i form individuellasom av-
handlingsplaner måste och vidareutvecklas.accentueras-

individuellEn handlingsplan kan beskrivas kombineradsom en
utbildnings- och jobbsökarstrategi för den arbetssökande. Den skall
utvisa vad skall ske för uppnå målsättningen fåatt arbete påsom att ett
den reguljära arbetsmarknaden. Handlingsplanen utarbetas i samspel
mellan arbetsförmedlingen och den sökande och skall formses som en av
kontrakt.
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framtideniskallarbetsfönnedlingenoffentliga ävenDen vara
centraltavgiftsfriochheltäckandeanslagsñnansierad, utgöra ettsamt
omfat-arbetsfönnedlingenarbetsmarknadspolitiken. Genomiinslag att

verksamhet vilketför sinbred basfår denarbetsmarknadenhelatar en
arbetsgivare.arbetssökande ochdvs.kunderna,gynnar

offentliga förmed-parallellt med dendetåren harUnder de senaste
alternativfönnedlingsfonnervuxit fram radverksamhetlingens aven
eftersträ-viktigtuppfattningkommitténsenligtkaraktär. Det attär man

förmedlingenoffentligamellan densamarbetesamverkan ochgodvar
öka arbets-tillkan bidrafönnedlingsformer. Dettaalternativaoch att

effektivitet.marknadens
arbetssökande sökerstudier hurutföra flerahar låtitKommittén om

studiearbetskraftrekryterararbetsgivarehurarbete, samt om perso-en
iredovisasStudiernaarbetsförmedling.icke-offentlignaluthyming och

expertbilaga.betänkandets

kapitel 4arbetsmarknadenochInvandrama
ocharbetsmarknadspolitikenihar central rollArbetsförmedlingen en
förmöjligheternaökavikt det gällerverksamhetdess när attär störstaav

Ökad individinrik-betoning påoch försörjning.få arbeteinvandrare att
gradmindrearbetsgivare itillkan bidraförmedlingsinsatsertade att

exempel-arbetssökande,kategorierdiskriminerar vissaellermissgyrmar
invandrare.vis

svensk arbets-introduktion tillformföreslår någonKommittén att av
arbetsförmed-liksominvandrareerbjudasskulle kunnaplatskultur att

invandrar-vidgadet gällerförebilderanvända sigskalllingen när attav
bådevidare kunnaMentorskap börarbetsmarknad. prövas attgenomnas

ocksåinvandrareförsvenskar fungerar attmentorer genommensom
arbetsmarknaden fungerarväl påetablerat siginvandrare somsom

mentorer.
kapitel Stöd-föreslås ianställningsstöd,anställningsform,En ny

svårighetersärskildaindivider harkunna riktasskall attformen mot som
arbetsmarknaden.påfästefinna

delbetänkandetframlade under 1995kommitténInvandrarpolitiska
ytterligare förslagdeninvandrare. Våren 1996Arbete åt presenterar om

förbättras.skall kunnaarbetsmarknadenpåsituationinvandrarnashur

kapitel 5åtgärderArbetsmarknadspolitiska
föremål förarbetsmarknadspolitiska åtgärdernadeEffektema ärav

kommitténs betänk-tillexpertbilagauppföljning.och Iutvärdering en
forskningen.aktuella Detsammanställning den ärredovisasande aven

bestämda slutsatsernågraforskningsresultaten drautifrånsvårt att om
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någon optimal uppsättning arbetsmarknadspolitiska åtgärder.av
Resultaten utvärderingar tyder dock på åtgärder iattav som
allmänhet det effektivaste utfallet.ger

Kommittén har också låtit undersöka attityderna till arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Resultaten speglar positiv inställning till åtgärder ien
synnerhet bland dem själva befinner sig i åtgärder. Resultatensom
redovisas i expertbilagan.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste diskuteras utifrån vilka
mål och riktlinjer statsmakterna ställer för arbetsmarknadspoli-som upp
tiken.

För uppnå de kommittén föreslagna målen måste åtgärdernaatt av
kunna skräddarsys i rad avseenden. Det gäller anpassningen tillen
den arbetslösa individen och till det individinriktade arbetssätt börsom

och utvecklas ytterligare vid arbetsfönnedlingarna.accentueras Det
gäller också anpassning till lokala förhållanden och eñerfrågeläget på

Åtgärdernaarbetsmarknaden. måste så flexibla regelverket lättattvara
kan hanteras och det inte behöver ändras så ofta.att

Dagens tungrodda åtgärdssystem bör förenklas och effektiviseras.
frigörsDänned tid för arbetsförmedlingen arbeta med sin kämverk-att
Åtgärdernasamhet. föreslås bli färre med ökat förutrymmemen

anpassningar i olika avseenden. förutsätterDetta ytterligare betoning
målstyming verksamheten med utvärdering och uppföljningsamt att av
arbetsmarknadspolitiken utvecklas. Förenklingen och effektiviseringen

åtgärderna måste åtföljas grundlig revidering finansierings-av av en av
systemet.

Omställningsförsäkring kapitel 5
Arbetslöshetsförsäkringens karaktär omställningsförsäkring börav
ytterligare betonas. Det bör finnas bortre i försäkringen. Denparentesen
framtida försäkringen bör utformas på sådant den innebärett sätt att
tydliga krav på aktivitet från den försäkrades sida.

Den sittande ARBOM-utredningen behandlar frågansom om en
omställningsförsäkring bör utforma förslag detta. Detnämnare ärom
därvid väsentligt rimlig avvägning mellan socialagör ochatt man en
arbetsmarknadspolitiska mål. Den försäkrade måste ha rimligt lången
försäkringsperiod på sig för hitta lämpliga arbete. Det måsteatt mest
klargöras vilka alternativ i form exempelvis utbildning, rehabiliteringav
eller sysselsättning regi står till buds inför annalkande utförsäk-som en
ring. Likaså måste bl.a. frågan möjligheterna i framtiden kvalifi-attom

sig för ersättningsrätt i försäkringen behandlas.cera ny
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kapitel 6kompetensbehovochArbetsmarknad

investeringartillväxtbakom ekonomiskviktigaste faktoremadeEn ärav
kapitel 3.i samhället sekunskaper på alla nivåerökadei

förändringar allt-genomgårutbildningsstnikturArbetskraftens stora
Rekryteringenarbetsmarknaden.årgångar kommereftersom nya

varit iemellertid hahögskoleutbildningar verkartill långa änsvagare
i utbild-begränsningar antaletberoende påandra länder bl.a.många

i behövs flerriksdag bedömt detregering ochningsplatser. Trots attatt
ökat antalet utbild-tekniker och därförochcivilingenjörer, naturvetarei

ê förstahandssökande minskat.behörigahar antaletningsplatser
utbildningskatego-olikaskiljer sig kraftigt åt mellanArbetslösheten

Även kvin-har såvälinte särskiltskillnadernarier. mänär stora somom
gnmdskoleutbildning i genomsnitt längrehögstålder, medoavsettnor,
utbildningskategorier. arbetslös-övriga Kortastarbetslöshetstider än

eftergymnasial utbildning.gymnasial och kortmed långhetstid har de
, högsta relativa arbetslös-lågutbildade har både dendeSlutsatsen är att

universitetsutbildade hararbetslöshetstidema medan deoch längstaheten
svårig-har dearbetslöshetsrisk de väl blir arbetslösalåg när storamen

få arbete.heter ett nyttatt
betänkande visar scenariobe-bilaga till kommitténsEnligt NUTEK:s

ochobalanser mellan utbuddet finns risker förräkningama storaatt
potentiellutbildningskategorier. Samtidigt medolikaefterfrågan på en

grund-storleksordningen bland dearbetslöshet 20-25risk för procentav
brist på högskole-gymnasieutbildade, finns det risk förochskole- enen

kan dras NUTEKzsslutsatsutbildade på 20-25 Denprocent. avsom
platser vid universitetoch SCB:s dels antaletscenario är attprognoser

arbetskraftmåste linjer brister påkraftigt öka inom de däroch högskolor
volymökningen inte ske på bekostnaddels kankan förväntas, att av

måstebetyder ytterligaresänkt kvalitet i utbildningarna. Det att resurser
eftergymnasiala utbildningen.tillföras den

uppfattningenligt kommitténsi gymnasieskolan börLärlingssystemet
lärande. Lärlingsut-perspektivet livslångtutvecklas och isättas av

gymnasieskolan, kommunernabildningen måste ske i samarbete mellan
delas mellanför lärlingsutbildningen börarbetsgivarna. Kostnadenoch

och arbetsgivarna.staten/kommunen
i utbildnings-måste förstärkas allaoch yrkesvägledningenStudie-

både till kvalitet och omfattning.-fonner
kompetensutveckling i arbetslivetförslag till politik förKommitténs

reguljära utbildningenkrav måste ställas på denhandlar dels de somom
kompetensutvecklingarbetsmarknadsperspektiv, dels denutifrån ett om

Arbetsmarknadsutbildningen måsteske på arbetsplatserna.måstesom
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till de krav råder och förväntas råda på arbetsmarkna-anpassas nya som
den.

stimulera omfattandeFör kompetensutveckling på arbetsplat-att en
bör arbetsgivarna och arbetstagarna komma överensstaten, attserna om

viss andel de anställdas arbetstid bör för kompetensut-avsättasen av
veckling. I första hand bör frågan kompetensutveckling på arbets-om
platserna lösas avtal mellan arbetsmarknadens Ett rikt-parter.genom
märke kan omkring 10 totala arbetstiden. Stora variatio-procentvara av

förekommakan mellan yrken, branscher och arbetsplatserner
förInom Trygghetsrådet och Trygghetsstifielsen finns i dagramen

möjligheter till kompetensutveckling för uppsagda. Kommitténs upp-
fattning denna möjlighet skall gälla alla anställda. fom1Dennaär att av
kompetensutveckling bör regleras avtal mellan arbetsmarknadensgenom
parter.

Arbetsmarknadsutbildningen bör kombineras med praktik och leda
fram till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Vidare börett
utbildningen klart arbetsmarknadsinriktad och den enskildesvara
utbildningsval bör möjligheterna komma tillbaka tillprövas mot att ett
arbete.

Det angeläget inom arbetsmarknadsutbildningen det möj-är att göra
ligt studera inom det reguljära utbildningsväsendet. Arbetsmark-att
nadsutbildning i kombination med praktik torde bli de viktigasteett av
instrumenten inom för individuella handlingsplaner för slussaattramen

från arbetslöshet till arbete.. Det kommitténs uppfattningär attpersoner
den arbetslöses försörjning under utbildningstiden skall finansieras av
omställningsforsäkringen. betyderDet några särskilda utbildnings-att
bidrag inte utgår för arbetsmarknadsutbildning.

Det finns risk med låta arbetslösa nyligen lämnatatten som en
oavslutad reguljär utbildning erhålla omstållningsförsäkring för att
komplettera denna utbildning. Det kan leda till väljer iatt attpersoner
förtid hoppa den reguljära utbildningen för komplettera denattav senare
såsom arbetsmarknadsutbildning. För undvika detta föreslår kommit-att

det bör ñnnastén för deltagande i arbetsmarknadsutbildninggränsatt en
i form reguljär utbildning. Denna bör på ålderbaseras ochgränsav
arbetslivserfarenhet.

Samordnad rehabilitering kapitel 7
Arbetsmarknadspolitiska kommittén föreslår, tillsammans med Sjuk- och
arbetsskadekommittén försäkringskassan, arbetsfönnedlingen ochatt
kommunen bildar samverkansorganisation på lokal nivå för planeringen
och beställning rehabiliterings- och andra arbetsförberedande insat-av



Sammanfattning 15SOU 1996:34

respektivesärskilda medel frånSamverkansorganisationen tillförsser.
myndighet.

tvåarbetsmarknadsinstituten Ami iocksåKommittéema föreslår att
Arbetsmarknadsverketsinomuppdragsmyndighetpå försök bildarlän en

förtydligadelsförsöksverksamhetenAvsikten med den är attram.
roller producentarbetsmarknadsinstitutens och förmedlingens res-som

tillgängligt för övrigaAmibeställare, delspektive göraatt som resurs
rehabilitering.arbetslivsinriktadarbetar medaktörer som

det bådeförslaget ligger grundsynenutgångspunkt förSom att ur
rehabilitera männi-perspektiv lönsamtoch samhälletsindividens är att
arbetsmarknaden.konkurrenskraft på Istärka derasskor och därmed
hos olika rehabilite-aktuellafall handlar detmånga ärpersoner somom

också gällamellan dem. kansamtidigt och vandrar Detringsaktörer som
fallerförsäkringssystemenskärpta regler inomtill följd avpersoner som

utanför dessa.
och det före-framhållits från flera hållsamordning harBehovet av

olika för-olika aktörer i formlokal samverkan mellankommer redan av
söksprojekt.

arbetsmarknadspolitikregional- ochNärings-,
kapitel 8

kanarbetsmarknadspolitikenuppgift belysa hurhar iKommittén att
regi-på central ochoch regionalpolitiskamed närings-samverka organ

föreslå hursmåföretagandeochnivå för underlättaonal samt attatt ny-
skall komma tillde politikområdenasamordning mellanbättre treen

stånd.
gäller under-främsta uppgift detArbetsmarknadspolitikens när att

effektivtpå snabbt ochböroch småföretagandelätta sättatt ettvarany-
arbetslösaarbetskraft. bara demed lämplig Inteförse företagen utan

kommitténsarbetskraft börrekryterarföretagockså de gynnas avsom
och arbetsmark-kapitel 4individuella handlingsplaner seförslag om

ochpraktikinnehåller ökat inslagnadspolitiska åtgärder ett somavsom
kapitel 5.förutsättningar seoch individuellatill lokalakan anpassas

sig-samordnade centralaentydiga ochviktenKommittén betonar av
poli-de aktuellaoch samordningriktning samverkaninaler tremot av

principiella uttalandentillräckligt medintetikområdena. Det är om
frågor ställa tydligai olikasamordning. Statsmaktema börvikten av

Tydligaregionala aktörema.samarbete mellan depå konkretkrav
myndigheter inom deoch centralapå departementexempel måste attges

åt håll.ihop och drarfaktiskt arbetarpolitikområdenaolika samma
brytaregionerna det dagstillsignaler måsteStarka äratt att uppges

samarbete.hindrarblockeringargamla som
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Länsstyrelsens huvudansvar regional det gällernärmotor stra-som
tegiskt regionalt utvecklingsarbete kring tillväxt och sysselsättning måste
bli tydligare. Detta kan föranleda författningsändringar. bör hänsynHär

till eventuella ställningstaganden från statsmaktemas sida medtas
anledning Regionberedningens förslag. ankommaDet bör på denav
sittande Företagsstödskommittén lägga fram förslag i frå-närmareatt

Regionala och lokala nätverk kan viktig förgrundutgöragan. en sam-
arbetet mellan arbetsmarknads-, regional- och näringspolitik.

Arbetsmarknadspolitiska kommittén förutsätter Företagsstöds-att
kommittén kommer undersöka förekomsten överlappningar mel-att av

arbetsmarknadspolitiskalan olika regional-, närings- och stödsystem och
dessa i så fall sådan omfattning och karaktär motiverarärom av som

ändringar regelsystemen.av

iroll arbetsmarknadspolitikenKommunernas

kapitel 9
Kommunerna har ökat sitt inom arbetsmarknadspolitikenengagemang
under den nuvarande höga arbetslösheten.

februari hadeI 1996 80 000 åtgärdsplatser via kommu-ca personer
medverkan. iKommunen redan dag praktiskt förtar ett stortnens ansvar

den statliga arbetsmarknadspolitiken och skjuter också till medel.
Utfommigen omställningsförsäkring och ersättningsfonnemaav en

efter bortre parentes utreds den k ARBOM-utredningen.en av s.
Oberoende hur ekonomiskaden ersättningen till individen kommer attav
utformas efter bortreden parentesen måste den enligt kommittén
kopplas till krav på åtgärder från såväl samhällets den arbetslösessom
sida. Verksamheter måste komma i gång meningsfulla ochärsom som
förbereder för reguljärt arbete

fåKommunen bör ökat inflytande arbetsmarknadspolitiken.överett
Kommitténs förslag till förenklat och decentraliserat åtgärdssystem
kombinerat med ökat inflytande för kommunen den föreslagnagenom
styrelserepresentationen underlättar sådan utveckling. Dänned fåren
kommunerna ökade möjligheter koppla ihop sina långsiktigaatt sats-
ningar med de statligt styrda arbetmarknadspolitiska satsningama.
Statligt dimensionerad och styrd arbetsmarknadspolitik i samverkannära

lokal kompetensmed leder till bättre lösningar för individerna.

Organisatoriska konsekvenser kapitel 10
ingår inte i kommitténs uppdrag komma förslagDet med Arbets-att om

marknadsverkets organisation. Kommittén redovisar emellertid övervä-
ganden gjorts inom verket med anledning riksdagens beslutsom av om
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generella besparingskrav på alla myndigheter. Arbetsmarknadsverkets
förslag innebär väsentliga delar länsarbetsnämndemas adrninistra-att av

tjänsteproduktiontion och viss för hela landetärannan som gemensam
tillsammanförs organisatorisk enhet. Med anledning de övervä-en ny av

ganden gjorts inom Arbetsmarknadsverket behålla nuvarandeattsom om
länsorganisation kommitténuttalar för- och nackdelar medatt att sam-
manföra länsarbetsnämnder till regioner börstörre övervägas.

Utvärdering kapitel 10
ñnns enligt Arbetsmarknadspolitiska kommitténs uppfattningDet starka
till utveckla verksamhetenskäl med utvärdering och uppföljningatt av

arbetsmarknadspolitiken. motiveras arbetsmarknads-Detta med deatt
fåttpolitiska åtgärderna har mycket omfattning och kommitténstor att

föreslår ökad målstyming friare medelsanvändning för Arbets-samt en
marknadsverket. Kontinuerliga utvärderingar viktig förutsättningär en
för effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

finns för- och nackdelarDet med olika institutionella former för
utvärderingen. viktigt utvärderingar utförsDet på flera olika håll,är att
så olika studier arbetsmarknadspolitiken kan balansera varandra.att av
På så vis skapas förutsättningar för mångfald i frågan metoder ochom
grundläggande synsätt.

utveckling iEn denna riktning har också skett på år. Den aka-senare
utvärderingsforskningendemiska har intensifierats. har blivitDet mer

debatt mellan akademiska forskare och forskningsrapporterolika har
för kritisk granskning. AMS utredningsenhet har blivit aktivutsatts mer

granska innehålletdet gäller i olika forskarrapporter. Dettanär att är
enligt kommitténs uppfattning välkommen utveckling bör bidraen som
till generellt högre kvalitet på utvärderingar arbetsmarknadspoliti-en av
ken.

Kommittén det finns anledning denärmare övervägaatt attanser
institutionella fonnema för kvalificerad akademisk utvärderingsverk-
samhet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Här alternativaär
lösningar tänkbara. Ett alternativ skulle kunna friståendeatt ettvara
utvärderingsorgan inrättas, befintliga institutioner,ett annat att exem-
pelvis EFA, HSFR och Rådet för arbetslivsforskning, förstärks. Vidare
finns enligt kommitténs uppfattning skäl förstärka iatt resurserna
Arbetsmarknadsdepartementet för utvärderingsverksamhet och bedöm-
ning forskningsresultat tagits fram inom den akademiska forsk-av som
ningen, speciellt kommitténs förslag ökad målstyming förom om
Arbetsmarknadsverket genomförs.
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Utredningsuppdraget

Direktiven

i november medArbetsmarknadspolitska kommittén tillkallades 1993
arbetsmarknadspolitikens roll, omfattning, inriktninguppdrag överatt se

dir. 132 skulle följande huvud-avgränsning. Enligt direktiven 1993:och
frågor behandlas:

främja tillväxt ocharbetsmarknadspolitiken utfonnas förhur bör att0
sysselsättning i hela landetfullgoden

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och hur böreffektiva dehur är0
i framtidende utse

arbetsmarknadspolitiken EES-avtalet ochpåverkashur av en even-0
Europeiska unionenanslutning tilltuell

arbetsmarknadspolitiken och samspela med andrahur bör avgränsas0
politikområden

arbetsmarknadspolitiken motverka utslagninghur kan svaga grup-av0
arbetsmarknadenpåper

arbetsmarknadspolitiken bidra till skapa arbetstillfäl-hur kan att nya0
småföretagandelen ochgenom ny-

dimensione-Arbetsmarknadsverkets struktur utformas ochhur bör0
ras

och arbetsmarknads-nuvarande styrningen kontrollenhur kan den av0
förbättraspolitiken

till1994:71 utvidgades kommitténs uppdragEnligt tilläggsdirektiv dir.
arbetslöshetsersättningen vad gäller bl.a. rundgången mellanöveratt se

arbetslöshetsersättning.åtgärder och
aviserade den socialdemokratiskaregeringsskiftet hösten 1994Efter

fick kommit-direktiv för kommittén. januari 1995regeringen ändrade I
direktivfick kommitténledamöter. I slutet 1995tén av mars nyanya

förändrades dänned på någraKommitténs uppdragdir. 1995:33.
punkter.

kommitténs fortsatta analyseraUtgångspunkten för arbete attvar
följande huvudfrågor:
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hur bör arbetsmarknadspolitiken utformas for främja balanse-att en
rad tillväxt och sysselsättning i hela landet
hur kan arbetsmarknadspolitiken bättre bidra till stödja kompe-att
tensutvecklingen i arbetslivet
hur kan arbetsmarknadspolitiken främja expansion i näringslivet,en
bidra till och småforetagande och till ökad flexibilitet på arbets-ny-
marknaden
hur effektiva de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och hur börär
de utfonnas i framtiden
hur kan de aktiva inslagen i arbetsmarknadspolitiken förstärkas
hur kan arbetsfönnedlingsverksamheten stärkas
hur kan arbetsmarknadspolitiken bättre motverka könssegregeringen
på arbetsmarknaden
hur kan arbetsmarknadspolitiken bättre stödja svaga gmpper
arbetsmarknaden

Uppgiftema i de tidigare direktiven organisationsfrågor, frågornaom
infor medlemskapet i EU och arbetslöshetsförsäkringens tekniska ut-
fomming utgick.

Kommitténs direktiv återges i sin helhet i bilaga

Andra kommittéer och utredningar betydelse för vårtav
arbete

Följande utredningar med uppdrag anknyter till och delvis överlap-som
arbetsmarknadspolitiska kommitténs arbete har efterhand tillsatts:par

Utredningen medicinska kontroller i arbetslivetom
Invandrarpolitiska kommittén
1995 års arbetstidskommitté
Kommissionen svenskaden arbetsrättenom
Utredningen ersättning vid arbetslöshet och omställningom
Utredningen kvinnors arbetsmarknadom
Storstadsutredningen
Sjuk- och arbetsskadekommittén
Studiestödsutredningen
Kommittén nationellt kunskapslyñ förettom vuxna
Utredningen statligt företagsstödöversynom av

kommitténs uppdrag ingår samråda angränsande utredningar.I medatt
Med hänsyn till arbetslaget i de olika utredningarna har arbetsmark-
nadspolitiska kommittén inte fullt kunnat leva till detta uppdrag.ut upp

våra direktiv har haft hänsyn till kommit-Utöver även att taegna
tédirektiven tilll samtliga kommittéer och särskilda utredare redovis-om
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ning regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prövaattav om
offentliga åtaganden dir. 1994:23 och redovisa de jämställd-attom
hetspolitiska konsekvenserna framlagda förslag dir. 124.1994:av

Expertrapporter
direktiven dir. ñckI 1993:132 kommittén uppdraget överatt se

arbetsmarknadspolitikens roll, omfattning, inriktning och avgränsning.
Som led i fördetta arbete och utvärderingen dagens arbets-ett att av
marknadspolitik skulle bli så fullständig möjligt kommittén tresom gav
utländska forskare i uppdrag belysa och utvärdera den svenskaatt
arbetsmarknadspolitiken. resultat har tidigareDeras publicerats i sår-en
skild forskarrapport SOU 1995:39 Några utländska forskares påsyn
svensk arbetsmarknadspolitik.

Kommittén har också antal svenska forskare i uppdraggett ett att
studera olika aspekter på arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken

tillunderlag betänkandet. Rapporterna återfinns särskildsom som en
bilagedel till betänkandet.

Följande har utarbetats på uppdrag kommittén.expertrapporter av
Författarna själva för innehållet.svarar

Arbetsgivares rekryteringsbeteende intervjuundersökningEn0 ana--
lyserar bl.a. arbetsgivares sök- och urvalsprocesser.

Scenario för svenska industriarbeten handlar bl.a. vilka industri-0 om
arbeten utvecklas i den redan etablerade industrin, vad kansom som

grogrund för nyföretagande och tillväxtföretag vilka krav påsamtvara
kunskap och kompetens ställs på arbeten 15-årsperiod.översom nya en

aktiva arbetsmarknadspolitikenDen och sysselsättningen teo-0 en-
referensramretisk redovisar arbetsmarknadspolitikens möjligheter

och begränsningar teoretiskt perspektiv.ettur

puzzelförsäk matchning mellan utbud och efterfråganEtt olika0 av-
utbildningskategorier beskriverår 2010 återhämtningsscenarioett

leder fram till full sysselsättning år 2010 och hämtar detsom som
gått förlorat under de årens kris.senaste

arbetslösaHur söker ungdomar jobb beskriver och analyseraro ung-
sökbeteende hjälpdomars med material från undersökningav en av

stockholmsungdomar. Två frågor står fokus: hur sökeri ungdomar
arbete och vilka faktorer ligger bakom deras sökbeteende.
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vid vilken tidpunkt detsökaktivitet på frågorArbetslösas omger svar0
beskri-arbetsmarknadspolitisk åtgärd ochlämpligt sättaär att en

söker arbete på denvilken intensitet, arbetslösahur, och medver
arbetsmarknaden.svenska

översikt svensk empiriskarbetsmarknadspolitikEffekter avenav0 -
arbetsmarknadspolitikensdels vadforskning behandlar vet omman

kan dras dessadels vilka slutsatsereffekter i Sverige, avsom
arbetsmarknadspolitiken.framtidakunskaper för den

jämvikts-vad bestämmerArbets-läshetens orsaker handlar somom0
anpassning och alternativaarbetslöshetens dynamiskaarbetslösheten,

arbetslöshetsutvecklingen i Sverige.förklaringar till

arbetsförmedlingoch icke-ojfentligPersonaluthyrning utgör en0
arbetsfomiedlings-offentligauppföljning avregleringen detavav

personaluthymings-i regleringenmonopolet och lättnader av
branschen.

arbetskraftenAttityder och värderingarDrivkrafter för arbete: i0
drivkrafter.arbetet och bakomliggandebelyser synen

konsekvensberäk-efterfrågan utbildadeFramtida tillgång och på0 -
utbildaderedovisar beräkningar behovetför år 2010ningar av av-

långtidsutrednings basscenariogrundade på årsolika slag, 1995av
framskrivning befolk-ekonomiska utvecklingen,denöver samt aven

utbildnings-utbildningsstruktur, givet i princip oförändratningens ett
system.

bediivandeArbetets

Blekinge länoch har gjort studieresa tillKommittén och sekretariatet en
arbetsfönnedlingen,för länsarbetsnämnden,och träffat representanter

och kom-socialnämnden, försäkringskassannäringslivet,länsstyrelsen,
arbetsmarknadspolitiken.syfte bilda sig uppfattningi att omenmunen

med sjuk- och arbetsskade-har sekretariatet tillsammansVidare
Ami och försäkrings-sekretariat besökt länsarbetsnämnden,kommitténs

rehabilite-yrkesinriktadeGöteborg för studera denkassan i nämiareatt
ringen.

arbetsskade-med sjuk- ochKommittén har hatt samarbetenäraett
och dess-har anordnat två hearingarkommittén. båda kommittémaDe

arbetsmark-1994:148 Förtidspensionutgivit skriften SOUutom en-
nadspolitisk ventil
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Sekretariatet har hañ informellaantal kontakter med centrala,ett re-
gionala och lokala myndigheter och organisationer och med enskilda per-
sonen
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Arbetsmarknadsutvecklingen

1.1 Utgångsläget för 1990-talet

Den svenska arbetsmarknaden fungerade på många väl i flerasätt
årtionden fram till Arbetskrañsdeltagandet1990. ökade successivt i takt
med kvinnornas inträde arbetsmarknaden. Andra länder led av en
ihållande arbetslöshet på allt högre nivå medan Sverige verkade ha
funnit undvika stagflationen. Utvecklingen efter framgårsatt 1970ett att

följande diagram:av

Diagram Befolkning, sysselsättning år,och arbetslösa, 16-64
1970-1995.
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Kalla: Arbetskrañsundersökningama SCB.
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med 750 000perioden 1970-1990ökade undersysselsättningen ca
Ökningen sysselsättning sehelt i ökad kvinnligbestod nästanpersoner.

något mindreArbetskraftstalen ökadedetta kapitel.tabell i slutetl av
årbefolkningen i åldern 16-64framgår diagrammet,eftersom, avsom

Arbetskraftstalenmed 235 000bestämtockså ökade, personer.camer
ökade förtillför 86,6minskade marginellt männen, procent, men

mellan kvinnor ochSkillnadernatillkvinnorna från 59,3 82,3 procent.
inte sådettaarbetsmarknadenalltjämt påmän är stora syns numeramen

arbetskraftstalen.mycket i
fram till 1990odramatiska förloppetdet till detBakom yttre ryms

sysselsättningsöluiingenviktiga förändringar. Hurlångsiktigtflera
följande diagram som påframgårpå olika sektorerfördelade sig av

år 1976:statistikontläggrtingar börjar medgrund av

1976-1995.sysselsättningen inom olika sektorer,Diagram
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Arbetskraftsundersökningarna SCB.Källa:

handsysselsättningsölaiingen i förstahela efterkrigstiden harSett över
Ökningen stark på. l970-talet,myckettill offentliga sektorn.gått den var

Ökningen lågmycket långsamt efter 1985.på 1980-taletfortsatte men
statligalandsting och kommuner. Denkommunala delenhelt på den

långsamtoch föll sedannådde sin omkring 1980sysselsättningen topp
framhela 1970-talet ochenskilda sektorn minskadetillfram 1990. Den

del.dessexpanderade starkt under1980-talettill mitten senaremenav
Ökningen visade vissindustrinpå tjänstesektomlåg främst även enmen
ökning efter 1983.
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Arbetslösheten i både historiskt och internationellt perspektivvar
mycket låg fram till 1980. Efter försämring arbetsmarknadsläget ien av
början 1980-talet, med på1983 3,5 arbetslöshet,topp procentsav en
återgick arbetsmarknaden slutet l980-talet tillmot ett gynnsamtav mer
läge. Sysselsättningen ökade starkt och arbetslösheten sjönk lägst isom
årstal till 65 000 1989, motsvarande 1,5 procentca personer av
arbetskraften. högaDe arbetskraftstalen och den låga arbetslösheten gav
Sverige internationellt unik position. Drygt 83 Sverigesprocenten av
befolkning i åldern 16-64 år sysselsatt högre1990. En syssel-var
sättningsandel har aldrig, sig tidigare eller registrerats ivare senare, en
marknadsekonomi. Sverige tycktes undgå den europeiska sjukan med en
arbetslöshet bet sig fast på allt högre nivåer.som

Arbetsmarknadsläget således, till det höga arbets-var om man ser
kraftsdeltagandet och den låga arbetslösheten, vid ingången till 1990-
talet mycket dennaMen bedömning måste modifieras medgynnsamt.
hänsyn till det rådde högkonjunktur med starka tecken på överhett-att en
ning på arbetsmarknaden. Arbetskraftstalen höga de inklu-var men
derade mycket hög frånvaro, historiskt och internationellt. Till delen en
berodde denna på politiskt beslutade ledigheter, för studier och vårdt.ex.

bam. Sjukfrånvaron också mycket hög. Den samlade arbets-av var
insatsen räknad i arbetade timmar i Sverige hög inte så unikvar men- -

det höga arbetskraftsdeltagandet antydde.som
Andra oroande tecken den höga inflationen och lönebildningvar en

regelbundet årliga ökningstal på 8-10 vilket tenderadeprocent,som gav
leda till kosmadskriser med devalveringar följd. tankeMed på deatt som

goda tiderna inte heller budgetläget tillfredsställande och denvar
ekonomiska tillväxten relativt låg. medgav iDen genomsnitt ingenvar
reallöneökning alls under perioden och många1974-1994 yrkesgrupper
hade lägre reala årsinkomster 1990 de hade 1970. Alla dessa problemän

ibland går under samlingsbeteckningen stnikturproblem kundesom- -
dock inte för flertalet skymma arbetsmarknadsläget faktisktatt gottvar
vid ingången till 1990-talet.

Nedgången1.2 1990-1993

Arbetsmarknadsläget började försämras hösten Nedgången1990. blev
längre och kraftigare någon gång tidigare efter kriget och framvaradeän
till då vändning kunde skönjas.1994 en
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sysselsättningen

raderas påsysselsättningsökningen mellan 1970 och 1990helaNästan ut
kapitleti slutetdiagram och tabellerfå år senågra 1990-1994 avovan

på nyligen revideradetill och bygger degår tillbaka 1987tabellerna-
befolkningsökning på 100 000AKU.siffrorna i Trots personercaen

ochmed drygt 000sysselsatta 300år minskade antalet16-64 mån
arbets-drygt 12kvinnor med 250 000. Det procentmotsvarar avca
såledesbefolkningen minskadesysselsattakraften Andelen1990. av

1994.på till 71,5från toppnivå 1990 83,1kraftigt, procentprocenten
ochfrån till 72,3sysselsättningsandel minskade 85,2Mannens

från till 70,6kvinnornas 81,0 procent.
medekonomini alla delarNedgången drabbade settstort av men

starkast privata sektornförst och denolika kraft. drabbadeDen som
näringslivetNedgången i olika delardiagramframgår 2 avovan.av

observeras dessadiagram det börframgår följande att summan avav
privata sektorn:omfattar dendelar änmer
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Diagram sysselsättningen3. i enskild sektor, 1987-1995.

2501

Källa: Arbetskrañsundersökningama SCB.

Nedgången i sysselsättningen inledningsvis tydligast inom industrinvar
noterade fallande sysselsättning redan från mitten 1990. Förstsom en av

drabbades transportmedelsindustrin och den kapitalintensivamer
industrin gruvindustri, och massaindustri jäm- ochsamtsom pappers-
stålverk. Här återfinns de delar näringslivet förär mest utsattaav som
konkurrens och känsligast for svängningar i konjunkturen. De kun-mer
skapsintensiva näringsgrenama klarade sig något bättre liksom,
inledningsvis, de icke-konkurrensutsatta delarna ekonomin. Totaltav
drabbades industrin nedgång med 200 000 1990-överav en personer
1994 eller 23 procent.ca

Den minskade efterfrågan ledde efterhand till de hemma-ävenatt
marknadsorienterade delarna näringslivet noterade fallande syssel-av en
sättning. Handel och minskade kontinuerligt fram till 1993,transporter
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försäk-banker ochverksamhetfinansiellmedanmed 12-13 procent,ca
Byggsysselsättningenalls.inte minskadem.m. iringsbolag settstort

förstärktesnedgången därförst hösten 1991minskabörjade avmen
höjda realräntor.och kraftigtfastighetsvärdensjunkandeeffektema av

relativtdrabbadesbranschbli denkom därförByggbranschen att som
1991-1994.nedgång på 30medhårdast alla procentsett caenav

nedgången irelativtdrabbadessektornoffentligaDen sent av
efterfrågefluk-påverkadinte så starktsektorsysselsättning. Demia är av

arbetsmarknadspolitiskaviss deltillmarknadentuationer på en-
drabbades för-denmotkonjunkturell. Menvariationenåtgärder är av

ochmåttlig under 1991Nedgångenoffentliga finanser.sämrade var
dämpas 1995återoch förunder 1993 1994ökade i takt1992 attmen

kapitlet. Totaltoch tabeller i slutetframgår diagram 2som avovanav
med 300 000offentlig sektorisysselsattaminskade antalet nästan

betydligtdärmednedgångenrelativa1990-1995. Den varpersoner
hela perioden 1990-privat sektoroffentlig förför överän settstörre

frånandra ord 63,1andel medsektornsprivata1995. Den procentsteg
till 65,6 1995.1992via1990 62,1 procentprocent

framgårsektornoffentligadelar inom denpå olikaFördelningen av
följande diagram:

1987-1995.offentligsysselsättningen i sektor,Diagram 4.
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del den starka nedgången inom förklarasEn kommu-stor statenav av
naliseringen skolan och bolagiseringar som innebär attav av
verksamheten räknas till den privata sektorn. Nedgången inom den
samlade kommunala sektorn begränsad kommunaliseringenär mer av
skolan skälen anmärkningsvärd.ändå långsiktigaDenär ett av men
ökningen inom kommuner och landsting hade visserligen försvagats efter
1985 antalet sysselsatta nådde sin i början 1990-talet. Inomtoppmen av
den kommunala sektorn ligger nedgången helt landstingen på grund

ÄDEL-reformen överföringmed verksamhet från landsting tillav en av
lprimärkommuner.

Nedgången i sysselsättningen drabbade således offentligaden sektorn
i början krisen måttligt och jämfört med industrin. Eftersent t.ex.av
flera årtionden ökning, med historisk 1990, minskar docktoppav en

kraftigtantalet sysselsatta i den offentliga sektorn under den delensenare
krisen. Sett hela perioden 1990-1995 drabbas den offentligaöverav

i likasektorn starkt industrin.stort sett som
regionala effekternaDe nedgången tämligen enhetliga seav var

tabell 9. uppdelning påEn storstadslän, skogslän och övriga län visar
sysselsättningen i den privata sektorn minskar i alla dessa regiontyperatt

starkast i storstadslänen fram till Vändningen kommer också1993.men
tidigare under 1993 i skogslänen något mindre påtaglig iär änmen
storstadslänen och övriga län ökar starkt under och1994 1995. Densom
offentliga sysselsättningen minskar i skogslänen, starkast isvagt
storstadslänen. Antalet förvärvsarbetande 20-64 år utvecklas också
anmärkningsvärt lika i länalla 1990-1993 i genomsnitt minus 13,8-

från minst minus i till10,6 Uppsala län högst minusprocent, procent
i16,0 Västmanlands län. Uppsala län tillhör de länprocent som

drabbats minst sysselsättningsnedgången under 1990-talet.av
Skillnaderna olikamellan regioners sysselsättning har således snarast

minskat under 1990-talets konjunkturnedgång. förklaring såvälEn är att
industrin och byggverksamheten den offentliga sektorn harsom
drabbats, i olika takt. Orter med olika slags näringslivsstrukturänom
har därför drabbats ganska lika. Särskilt för del mindre medorter,en
ensidigt beroende enstaka industriföretag, ñck dock företagsned-av
läggelser och driftsinskränkningar genomgripande effekter.

försämradeDet arbetsmarknadsläget drabbade däremot olika
åldersgrupper mycket olika tabell 6. och hårdast drabbadesFörst ung-
domar under år. Antalet25 sysselsatta i åldersgruppen år16-24
minskade mellan 1990 och 1994 med eller, i antal, med40 procent ca
290 000 Andelen sysselsatta befolkningen i demapersoner. av
åldersgrupp minskade dänned från till66 41procent procent.ca ca
Minskningen gällde främst den år där alla16-19 nästanyngsta gruppen

går i gymnasieskolan. För åldrarna år och år25-54 55-64numera var
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respektive Ungdomarnaminskningen i antalet sysselsatta 6 ll procent.
för hälften hela sysselsättnings-kom dänned änatt svara mer av
bortfallet från svenskt arbetslivminslmingen. ungdomarDet stora av

omvälvande resultat.den ekonomiska krisensframstår mestettsom av
först hårdastarbetsmarknadsläget drabbade ochförsämradeDet

industrini hög grad dominerassådana näringsgrenar män, t.ex.som av
därför inledningsvissysselsättningen minskadeoch byggbranschen.
framgåttför för kvinnorna Dennågot starkare änmännen som ovan.
i totalbefolkningenarbetade tiden i genomsnittfaktiskt personper

årenockså kraftigt för särskilt för 1991-minskade mån,män, yngre
särskiltupprätthöll sin arbetstid något bättre, äldreKvinnorna1993.

alltså blivit någotmellan kvinnor och harkvinnor. Mönstret män mer
diagram ifall för och äldre åldersgrupper, selikartat, i varje yngre

slutet kapitlet.av
skillnader i deltidsarbete. ringakvarstår mycket EnDäremot stora

jämfört med omkringca procent arbetar deltid 40andel 9männenav
viktig skillnad mellan kvinnor ochkvinnoma. En mänprocent av annan

olika yrken vilket i sin tillpå arbetsmarknaden de har mycketär turatt -
utbildning och därpå de har mycket olikadel beror ärtyperstor att av -

situation på arbetsmark-tiden mycket stabilt. Kvinnornasmönstret över
färdigsärskild utredning skall inaden kartläggs i marsen som vara

1996.
utländska med-sysselsättningen för invandrarna och då särskilt de

1980-talets utdragna högkonjunkturutvecklades redan underborgarna
Nedgången i börjanför infödda befolkningen.mindre denängynnsamt

minskninginnebar dramatisk försämring med1990-talet en avenav
förfrån till 55 1994andelen sysselsatta 75 1990procent procentca ca

kraftigare för de invandrarefödda. Nedgångende utrikes ännu somvar
andelen sysselsattasvenska medborgare. dem minskadeinte blivit För

hälften dentill Långt underfrån 4572 procent.procent av vuxnacaca
formmedborgarna har någonbefolkningen bland de utländska numera

situation på arbetsmarknadenreguljär sysselsättning. Invandramasav
delbetänkande Arbete tillutförligt i invandrarutredningensbeskrivs

SOU 1995:76.invandrare

Arbetslösheten

sin nivåarbetslösheten nådde med lägsta1989 1,5Den öppna procent
förfrån hösten i likabörjade öka 1990,sedan 1970. Den stort sett

följandeArbetslösheten under 1990-talet framgårkvinnor och av
diagram:
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Diagram Arbetslösheten, 1987-1995.
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Källa: Aibetskrañsundersökningarna SCB.

Arbetslösheten snabbt efter och nådde1990 1993 sinsteg sommaren
högsta nivå med 435 000 eller drygt 10 procentpersoner av
arbetskraften och i genomsnitt för 1993 360 eller000 8,2 Enprocent.ca
så hög arbetslöshet hade Sverige inte varit i närheten under helaav
efterkrigstiden. Arbetslösheten under 1993 50 högrenämiare procentvar
för för kvinnorna vilket återspeglarmännen den starkaän nedgången
inom industri och byggnadsverksamhet. Efter 1993 har arbetslösheten
sjunkit mycket långsamt.men

Arbetslöshet emellertid inget entydigt begrepp och kan beskrivasär
med flera kompletterande mått. Arbetskrañsundersökningama AKU
redovisar således också tal antalet latent arbetssökande och antaletöver
undersysselsatta. Latent arbetssökande sådana skulle vilja haär som
jobb inte söker skäl det inte finns några jobbatt attmen som av som
söka. Undersysselsatta arbetsmarknadsskäl arbetarär personer som av
mindre de vill Omfattningen dessa har ökat starktän göra. av grupper
under 1990-talet och har under år överstigit halv miljonsenare en
personer.

En mycket stark ökning skedde också antalet i arbets-av personer
marknadspolitiska åtgärder i form arbete och utbildning. En delav av
dessa åtgärder Samhall, lönebidrag, offentligt skyddat arbete är- -
avsedda för arbetshandikappade. harDe karaktär ochpennanenten mer
klassas därför vanligen icke konjunkturberocnde åtgärder. harDesom
under hela 1990-talet hañ omfattning på omkring 80 000en personer,
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konjunkturberoendeiminskning. Antalettillmed tendens personer
följande diagram:åtgärder framgår av

åtgärder, 1990-1995.KonjunkturberoendeDiagram
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å

från AMS.statistikArbetskrattsundersökningama SCB ochKälla:

dimension utöverheltomfattning fårArbetslöshetens om manannanen
arbetsmarknadspolitiskaarbetslösheten också inkluderarden öppna

sommarpuckeln ifrånlikartat bortsetttidsmönstretåtgärder ärmen
sådan sarmnanslag-berättigade idras ned. DetåtgärdernaAKU när en

jobbskulle ha fått vanligadiskuteras delning dockkan pengaromen-
dimension framståproblemetsSamtidigt skullepå åtgärder.inte satsats

konjunkturberoendeockså inkluderadeännu större om mansom
överlappardock i viss månarbetssökande somlatentsomgrupper

handikappade.förundersysselsatta och åtgärderåtgärder,ipersoner
tilluppgickfortidspensionerade. DeintresseYtterligare äraven grupp

varje år till drygtstiga någotfor1990370 000 attnästan personer
periodhar längreförtidspensioneradeAntalet1994.420 000 över en

mycket stabilt.varit
och intesvårtarbetslöshetsbegrepp kan detvittMed sådantett vara -
arbets-arbetslöshetstalen imeningsfullthelt procentatt avange-

inte ingårarbetslösadem då räknaseftersom mångakraften, somsomav
inkluderarmått,begränsatarbetskraften. Redani öppenett sommer

betydligtdockenligt diagrammetåtgärderarbetslöshet och ovan, ger
000Som högst den 650arbetslösheten.tal forhögre över personervar
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arbetskraften. Om därtill inräknarvilket 15motsvarar procentca av man
arbetssökande och undersysselsatta omfattarhalv miljon latenten

jämföraarbetslösheten miljon medän attpersoner enmer en -
befolkning på omkring 5,5 miljoner 16-64 år.

också vikt särskilja långtidsarbetslösheten tabell 7.Det är attav
foga överraskande, särskiltandel den totala arbetslöshetenDess är,av

år har andelen under 1990-talethög för de äldre. För 55-64gruppen
med ökning. Gruppen år harlegat 50 tendens till 25-54runt procent en

frånlägre andel långtidsarbetslösa ökningen har varit 15större,men ca
år,till 1994. Den 16-241990 40 procent yngstaprocent gruppen,ca

frånhar nivå höjning, fyrdubbling 7 tilllägst nämnarestörst camen en
tämligen små könen. Arbetslöshetenskillnader mellan30 Det ärprocent.

har varit något för och det gäller andelen långtids-större männen även
har andelen långtidsarbetslösa minskat något.arbetslösa. Under 1995

internationell jämförelse fortfarande låg andel lång-Sverige har i en
sig vid månader i Sverigetidsarbetslösa, drar 6 somgränsenmanvare

eller vid år som vanligen utomlands. Förklaringen till dengörett man
låga andelen långtidsarbetslösa låg tidigare till del i den låga arbets-en

förklaring den volymen arbetsmarknads-lösheten. En är storaannan av
visspolitiska åtgärder förhindrar långtidsarbetslösheten och isom

omfattning.mening döljer problemets
få belysning problemet också studeraMan kan attgenomen av

vid diagramantalet långtidsinskrivna arbetsförmedlingen se-
ökade starkt under åren tenderade planaAntalet 1991-1993 att utmen

för sedan öka krañigt höstenunder 1994 och 1995 1995, ännu ettatt
på avmattning. har andelen långtidsinskrivna ökattecken Dessutom

från 20 till nivå påunder perioden, 1991 50 3-procentprocentca en ca
inskrivna år och från till4 år l 5 1991över nämiareprocentsenare ca

inskrivnaår år. Se vidare Calmfors30 3-4 2 Larsöverprocent senare
artikel i Arbetsmarknad Arbetsliv 1995, nr
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långtidsinskrivnaDiagram Antal vid arbetsförmedlingen, 1991-1995.
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frånStatistik AMS.Källa:

varit inskrivna långPersoner under tid på arbetsförmedlingensom
brukar perioder arbetslöshet med perioder placering i åtgärdvarva av av
och perioder arbete. vadDet brukar kallas rundgången iärav som

november genomförde ArbetsmarknadsstyrelsenI 1994systemet. en mer
omfattande bearbetning den information fanns tillgänglig deav som om
206 vid den tidpunkten hade varit inskrivna000 vidsompersoner
förmedlingen år. genomsnitt hade långtidssökande2 I dessa varitänmer
inskrivna i år. Hälften tiden hade tillbringats arbete, 30tre utanav

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i arbete.20 Iprocent procent
genomsnitt hade de långtidsinskrivna växlat mellan arbetslöshet,
åtgärder och arbete gånger under sin inskrivningsperiod.nämiare sex

regionalaDen fördelningen arbetslösheten har stabilt mönsterettav
under hela perioden. Arbetslösheten i skogslänen ökningenär störst men
i procentenheter i lika i ochstorstadslänen övriga län.är stort sett stor

betyder den procentuella ökningen minst förDet skogslänen ochäratt
för storstadslänen. Uppsala lån ligger storstadsnivå, klart lägrestörst

Malmöhus län som tillhör storstadslänen.än
Arbetslösheten drabbade olika åldersgrupper ijämnare nedgångenän

Ökningensysselsättningen tabell 6. i den arbetslöshetenöppna
drabbade dock ungdomarna särskilt tydligt, frånmed uppgång drygt 3en

till1989 18 medan arbetslösheten i övriga1993överprocent procent
åldrar ökade från drygt l till Arbetslösheten6procent procent.ca
mildrades ungdomarna fortsatta påalltmer övergick i studierattav
gymnasie- och högskolenivå. torde förklaras både det akutaDet av
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arbetsmarknadsläget och långsiktiga faktorer det ökade behovetmer av
utbildning. sysselsättningen for åldersgruppen 16-24 år minskade med

300 från000 1989 till 1994 samtidigt ökade antaletca personer men
i utbildning med ll5 000 ökning långt ifrånstorpersoner ca en men-

tillräcklig för förhindra starkt ökad arbetslöshet. börDet samtidigtatt en
uppmärksammas högade siffroma for ungdomsarbetslösheten gälleratt
de i åldrar, särskilt 16-19 år, vilka relativt begränsade delaryngre av
tillhör arbetskraften.

allaNästan ungdomar fortsätter i det treåriga gynmasiet. Dennumera
intressanta frågan de efter gyrrmasiet. framgårDetär vägenvart tar av
följande diagram visar vad ungdomarna gjorde i novembersom samma
år examensåret.som

Diagram avgång från8. Verksamhet efter gymnasiet i november
år avgångsåret, 1987-1993.samma som

100%

50%

0%
Oå

Källa: Utbildningsstatistik SCB.

Diagrammet överblick utvecklingen: hur antalet förvärvs-överger en
arbetande starkt sjunker efter och1990 alternativen i stället ökar: studier

olika slag, arbetslöshet Bakom denna bild döljer sig storaav m.m.
olikheter mellan olika Några illustreras i diagram.nästagrupper.
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avgångna från gymnasietDiagram Förvärvsarbetande bland
år efter 1988-1993.och högskolan ett examen,

50%

0%

Utbildningsstatisük SCB.Källa:

förstarka nedgången i förvärvsarbeteåterger denDiagrammet nyut-
för gymnasieav-1990-talet. Nedgången starkastexaminerade under är

högskola ellermärks mindre för dem lämnatgångna. Krisen som
genomgående har högreockså kvinnoruniversitet. Bilden visar att

på verksamhetförvärvstal. Skillnaderna är ännu större om man ser
sannoliktdet förklarasår november avsom examen mensamma

yrkeslinjer ochockså skillnader mellanmilitärtjänst.manlig Det är
fortsätter iteoretiska linjergymnasiet. gårteoretiska linjer på De som

tilldärför lägre övergångutsträckning med vidare studier och harstörre
förvärvsarbetandeminskningen i andelenförvärvsarbete störreärmen

gått yrkeslinjema.för dem harsom
områden implicerarsysselsättningen för ochnedgång iEn grupper

i arbetslösheten sambandetmotsvarande ökningofta är, sommenen
förlorar jobbet kommerentydigt. Mångaframgått, inte allsredan attsom

arbetslösa medanregistreras dänned intearbetskraften ochlämna som
söker arbete.andra alltjämt ett

rekordnivåer återspeglararbetslösheten har nåttDen öppna men
i arbetsmark-Antaletomfattningen problemen.inte den fulla personerav

knappastockså expanderat pååtgärder harnadspolitiska sättett som
arbetsmarknadspolitiken harInnebörden kanvarit sägas attavsett. vara

uppgifter den inteuppgifter eller införorimligt svåraställts inför som
varit avsedd lösa.att
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i olikaocholika sektorerSysselsättningsnedgången drabbade grupper
industrinförstarbetslöshetendrabbadeliknandetakt. På männensätt

främst inomåterfinnsbyggnadsverksamhet. Kvinnornakrañigastoch
verksamhet. Uppgångenoffentligdrabbadesnäringsgrenar senaresom

ökade arbetslös-kvinnorna. Denmindre förblev därmedi arbetslöshet
åldersgruppen 55-64medanockså förstdrabbadeheten yngre personer

arbetslöshet övriga.lägrehadeår perioden 1991-94 änunder öppenen
anställ-ofta långde äldre medtordeförklaringenenklaDen attvara

deochjobben debehållaningstid hade lättare än attatt yngreyngre
arbetsmarknaden.etablera sig påsvårigheterhadedessutom attstora

Arbetskraften

intemotsvarades1990-1994i sysselsättningenminskningenstarkaDen
minskade medsysselsattaarbetslösheten. Antaletökning ihelt caav en

med omkring 265 000arbetslösa ökadeantaletmedan550 000 personer.
minskade 1990-1994arbetskrafteniantaletinnebärDet att personer

periodBefolkningsökningen under denna000.med 300 accentuerarnära
under periodenminskade såledesArbetskraftstaletnedgången.styrkan i

anmärkningsvärt högt.inte längreochtill 78från 84 procentprocent var
iför ungdomarflera skäl klartframhållits,Nedgången störstsom avvar,

år.åldern 16-24
ökning antaletstår starki arbetskrañstalennedgångdennaMot aven
dessaarbetsmarknadspolitiska åtgärder. Mångai avpersoner

utbildning. Detvissa åtgärder deñnieraseftersomi arbetskraften som
minskade intedessa inräknasarbetskraftsutbudet därunderliggande --
sysselsatta.mycket antaletarbetskraften och inte alls såså mycket som

normaltillVändningen återgång1.3 en-
arbetsmarknad

berörde,uppåt under årvände 1993ekonomiska konjunkturenDen men
faktiskaekonomin.begränsade delar Denbörjan, baraåtminstone i av
sektornden konkurrensutsattagynnadedevalveringen hösten 1992

Hemmamark-uppsving.ñck ordentligtexportsektomkraftigt och ett
konjunk-märkt så mycketunder inte1995naden hade däremot ännu av

förmycket olikaunder och 1995därför 1994turuppgången. Läget var
tidpunkter.inträdde vid olikaekonomin och vändpunktenolika delar av

för arbetsmarknaden.ekonomi med konsekvensertudeladVi har fått en
arbetsmark-måttligt berörtlångsamt ochhar också baraVändningen

Arbetsmark-arbetsmarknaden.takt för olika delaroch i olikanaden av



Arbetsmarknadsutvecklingen40 SOU 1996:34

nadsläget ha varit långsam1993. En förbättring skeddesämstsynes som
under och1994 1995. En avgörande fråga vändningen ocksåär om
innebär återgång till för svenska förhållanden nonnal arbets-en en
marknad. Den kraftiga uppgången arbetslösheten 1991-1993 och denav
måttliga förbättringen arbetsmarknadsläget därefter talar inte förav en
sådan återgång.

En tydlig avmattning uppgången i både ekonomin och påav
arbetsmarknaden inträffade också under senhösten Antalet1995. varsel
till Arbetsmarknadsstyrelsen ökade medan antalet nyanmälda lediga
platser började gå tillbaka. Arbctsmarknadsläget i december 1995 var
dänned ungefär i december 1994 något bättre för ochmännensom -
något för kvinnorna 1995 fortfarande1994, någotsämre högreän men
arbetslöshet för 8,2 för kvinnorna 7,3 procent.männen procent mot
Konjunkturinstitutet räknar inte med någon egentlig förbättring i
arbetsmarknadsläget under de åren.nännaste

sysselsättningen

Antalet sysselsatta minskade fram till 1994 vändning skeddemen en
under detta år. Genomsnittet för låg1994 dock under 1993. En måttlig
ökning inträffade 1995 antalet sysselsatta ligger alltjämt nämnaremen en
halv miljon under års nivå.1990 Det nedgång i andelenmotsvarar en
sysselsatta befolkningen från 83,1 till 72,2 se tabell lb.procentav
Avmattningen hösten 1995 medförde antalet sysselsatta kringatt
årsskiftet 1995-1996 fortfarande låg bara något nivån åröver ett
tidigare.

Vändpunkten kan belysas tydligare med hjälp statistik överav
nyanställda och avgångna. Följande diagram den sektorn.privataavser
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avgången i privatpersonalDiagram nyanställd och10. Fast
sektor, 1989-1995.

å

sysselsättningsstatistik SCB.Källa: Kortperiodisk

nivånOm tillfälligt anställda inkluderas höjsstatistiken böljar 1989.Not:
tiden föga möjligen skulle vändpunktenutvecklingen ändrasöver synasmen

något tidigare.komma

framgår vändning arbetsmarknaden i denAv diagrammet att en
nyanställdaprivata sektorn kan börja skönjas redan under 1993. Antalet

och Vi kan dock tydlig ökning iökar något under 1993 1994. notera en
vändningen i arbetsmarknadslägetantalet anställda först under 1995 men

kom tidigare.
främst inomsysselsättningen ökade i den privata sektorn och där

konsultverksamhet på grund näringsgrensindelningindustri och av ny-
tidigare näringsgrensredo-frän svårt exakt följa den1994 detär att upp

tjänstesektom inte oväntadvisningen. Uppgången inom den privata är
bedöms ha nedåt-ökningen inom industrin vanligenmedan som en-

framgår följandetrend särskilt anmärkningsvärd. Dengående är av-
diagram:
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Diagram förändring på årsbasis11. Procentuell för antal anställda
timmaroch arbetade för inom industrin,arbetare

1990-1995.
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-2596
Källa: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik SCB.

Av diagrammet framgår antalet industrianställda arbetare minskadeatt
kraftigt under åren 1990-1993 med minskning hösten 1993 på inteen-

Ökningenmindre tredjedel sedan hösten under1989. 1994 ochän en
1995 totalt innebär10 Den således bara mindreär över procent. att en
del den tidigare minskningen har hämtats tillbaka. Antalet arbetadeav
timmar har dock ökat väsentligt snabbare produktivitetenoch har ökat.
Industriproduktionen faktiskthar ökat så starkt den klartatt nu
överstiger den tidigare toppnivån från + procent och1989 13 änca mer
bottennivån från +1992 26 procent. Men genomslaget i sysselsätt-ca
ningen och avmattningen hösten tydlig;1995är svagt är

Utvecklingen inom den offentliga sektorn lika anmärkningsvärd.är
Antalet anställda inom den statliga sektorn fortsätter minska i snabbatt
takt och uppgick hösten 1995 till 230 000 omkringmotca personer

i början400 000 l990-talet. kraftiga förklaras,Den nedgångenav som
tidigare framhållits, till del kommunaliseringar och bolagise-stor av
ringar. På vissa områden har ökning skett antalet statligt syssel-en av

inom utbildningsväsendetbl.a. andra delar den statligasatta, av-
Ävensektorn har minskat så mycket landstingens personalmer.

minskade under hela uppgångsperioden 1994-1995 medan primärkom-
ökade något under och början Särskilda1994 1995. AMS-munerna av

insatser för upprätthålla sysselsättningen i kommuner och landstingatt
förklaring till nedgången hejdats under 1995 insatserna tordeär atten -

jobben för 30 000-40 000motsvara personer.
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Sammanfattningsvis minskade antalet offentligt sysselsatta med ca
både och och med ytterligare omkring100 000 1993 1994personer

under offentliga sektorns andel den totala25 000 1995. Den av
sysselsättningen, låg omkring under hela 1980-talet37-38 procentsom

minskade från dåmed 1985, 38 1992, topptopp procenten ca en ny
års nivå inträffade, till och1985 35 1994 34nära procent procentca ca

års nivå. långsiktiga trenden ökad1995. Det 1977 Denmotsvarar mot
sysselsättning ha definitivt brutits under l990-talet.offentlig synes

har framgått, tämligen likartad i olikaUppgången redanär, typersom
för privata sektorn i storstäderna ochregioner. Den snabbast denärav

Göteborg, särskilt understorstäderna uppgången snabbast i 1995.ärav
sysselsättningen kvinnorna,Nedgången i drabbade männen änmer

näringsgrenar drabbadesfrämst därför arbetar i demännenatt som
sektornhårdast nedgången fram till Uppgången i den privata1994.av

medan den starka nedgången ihar på motsvarande sätt männengynnat
främst kvinnorna.den offentliga sysselsättningen efter drabbat1992

Större uppgången sysselsättningen efter 1993delen männen.avserav av
Sysselsättningsutvecklingen mycket likartad för olika ålders-var

sysselsättningen fortsatte på år för allaNedgången i 1994grupper.
och övergick iåldersgrupper upphörde hösten 1994 en svagmen

skillnader mellan åldersgruppema.uppgång under 1995, störreutan

Arbetslösheten

Nedgången i denutveckling framgår diagramArbetslöshetens av
medfördelångsam. Avmattningen hösten 1995arbetslöshetenöppna var

Antaletarbetslösheten låg nivå hösten 1994.att personersamma som
det vidarearbetsmarknadspolitiska åtgärder minskade dock. Medi

minskningen under hela 1995.fortsatte såledesmåttet i diagram 6 även
Även bildenminskade något. samladeantalet latent arbetssökande Den

således arbetsmark-och arbetslösautvecklingen sysselsatta är attavav
långtifrånnågot bättre under 1995 1994nadsläget än enmenvar -

till utgångslägetåtergång 1990.
den privataarbetsmarknadsläget skedde enbart inomFörbättringen av

gynnadeoch industri. Uppgångensärskilt tjänstenäringarsektorn,
arbetslöshetenframgått. Nedgången iredan hardärmed männen som

arbetslöshet visatmedan kvinnornasenbartgäller männen snarast
arbetslöshet dockhösten Männensöka under 1995.tendenser äratt

kvinnornas.fortfarande något högre än
Åldersmässigt minstbild de drabbashar liknande avsomen -

Arbetslösheten drabbadeuppgången.också mindrenedgången gynnas av
mindreårinledningsvis äldre åldersgruppen 55-64desåledes än--
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övriga Uppgången igynnade stället ungdomarna ålders-grupper. -
år16-24 medan arbetslösheten ökade for de äldresnarastgruppen -

och1994 1995. Till bilden hör också antalet studerande haräven att
Ökningenökat kraftigt under l990-talet. fortsatte under och1994 1995

och således allt döma inte enbart reflex det försämradeattvar av en av
arbetsmarknadsläget. Siffrorna för ungdomarnas arbetslöshet högaär

de skall framhållits relateras till den del tillhör arbets-men som som
kraften, de inte hela åldersgruppen.procentanger av

Regionalt åter stabilt där arbetslösheten minskar imönsterettser
alla regiontyper under och fortsätter minska1994 något på 1995,att
med mindre sommarpuckel for skogsregioner för övriga.änen

Andelen långtidsarbetslösa över både och månader har minskat6 12
något under 1995 långt högre fore krisen. Nedgången gällerär änmen
främst medan den äldsta åldersgruppen 55-64 år inteyngre grupper
visar någon minskning alls for andelen långtidsarbetslösa. Andelen
långtidsinskrivna vid arbetsfönnedlingen visar ungefär allmännasamma
utveckling.

Arbetskraften

Antalet i arbetskraften fortsatte minska på Både1994.attpersoner
antalet sysselsatta och arbetslösaantalet något lägre året1994 änvar
dessförinnan. sysselsättningen ökade från hösten på årsbasis.1994
Antalet sysselsatta omkring1995 fler60 000 1994änvar personer
medan arbetslösheten minskade obetydligt varför antalet ipersoner
arbetskraften storlek1995 kontinuerlig1993. Envar av samma som
befolkningsökning drygt 2 1990-95 medförde arbets-procent att- -

lb.krañstalen sjönk något mellan 1993 och tabell1995 seäven

1.4 intressantaNågra drag i 1990-talets

arbetsmarknad

uppenbartDet arbetsmarknaden inte har återgått till vadär att som
tidigare betraktades normalt arbetsmarknadsläge. Förklaringenettsom
kan inte sökas i dåligt konjunkturläge. Konjunkturen tycks haett snarare

har fått mindre genomslag på arbetsmarknadenpasserat äntoppen som
vanligt.

enligt KonjunkturinstitutetsDet bedömning i december inte1995,är,
sannolikt den internationella och inhemska konjunkturutvecklingenatt
kommer sådan efterfrågan arbetskraft ökar nämnvärtatt attvara
under kommande åren.de Det inte heller sannolikt det blirnärmast är att
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någon inhemsk finanspolitisk stimulans. räntenedgång kan delvisEn
kompensera för andra konjunkturdämpande faktorer sammantagetmen
kommer arbetsmarknaden inte få någon väsentlig stimulans frånatt
konjunkturutvecklingen. Konjunkturinstitutet i stället bedömningengör

den totala arbetslösheten den arbetslösheten plus iatt öppna personer
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer kvarstå på denatt
nuvarande, mycket höga nivån under åren. Möjligheternanånnaste att
öka sysselsättningen och minska arbetslösheten hänger därmed i hög
grad på hur arbetsmarknaden själv fungerar.

Krisen på 1990-talets arbetsmarknad har därför också föranlett en
debatt arbetsmarknadens funktionssätt. harVi redan noterat attom
arbetade timmar har utvecklats annorlunda antalet sysselsatta.än
Orsakerna till detta analyseras nedan. har i debatten ocksåMan menat

arbetsmarknaden har ändrat karaktär. har då särskiltManatt avsett
jobb och jobbkontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagaretypen av

där föreställningen ökad flexibilitet nödvändig oftaär äratt en men
försvåras arbetsrättslagama. Arbetstagarna vill ha ökad frihet påav
arbetsplatsen och ökade möjligheter förlägga arbetet hemma.att
Arbetsgivama vill ha ökade möjligheter anställa personal på kortaatt
kontrakt.

kan svårtDet tydligt påvisa sådana trender utvecklingenattvara men
fasta tillfälligaoch jobb skall beskrivas nedan. Vi skall vidare någotav

granska föreställningen arbetsmarknaden dödatt är nästan attnu -
det inte längre går få jobb. viktig frågaEn också vilken rollatt är
tillfälliga jobb spelar: de återvändsgränd försvårarär en som
möjligheterna få fast jobb eller de språngbräda påatt ett är snarare en

fast jobbvägen mot ett

Arbetade timmar

Det finns, redan framgått, intressant skillnad i utvecklingensom en av
antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar. Antalet arbetade timmar
har under uppgångsfasen ökat betydligt antalet sysselsatta.änmer
Utvecklingen på arbetsmarknaden har alltså under uppgångsfasen varit
något positiv vad framgår statistiken antaletän övermer som av
sysselsatta.

Vad statistiskt, kan förklara sådan skillnad mellanrentsom, en
timmar och sysselsatta den genomsnittliga arbetstidenär att per person
förändras, ändring i antalet semesterdagar. Vi skallt.ex. genom en se

på faktorer påverkar antalet arbetade timmar:närmare tre typer av som
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övertid0
frånvaroo
deltid0

Övertid

Övertiden har nonnalt konjunkturmönster övertidendär ökar närett
arbetsmarknadsläget förbättras och minskar vid försämring. Mot denen
bakgrunden har övertidsarbetet haft överraskande omfattningstoren
under 1990-talets kris på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt inom
industrin, där sysselsättningen framgått minskat mycket starktsom men
övertiden samtidigt legat på hög och under ökande nivå först1994en -
under hösten 1995 har dämpning inträffat. ökade övertiden kanDenen

trend minskad labour boarding i företagen, dvs. dessamotvara en
minskar inslaget arbetskraftsreserv försökled i sina sänkaett attav som
arbetskostnadema.

Frånvaro

Frånvaron har minskat för hela arbetsmarknaden enligt AKU. Om ser
till sjukfrånvaron enbart inom den privata sektorn har den utvecklats på
följande under 1990-talet:sätt

sjukfrånvaronDiagram 12. och sysselsättningsutvecklingen inom
privataden sektorn, 199041995.

140

120

100

80-

60

20 7.1I T
å ää

Källa: Sysselsättningsstatistiken SCB.
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under dennahalveratsframgår diagram 12Sjukfrånvaron har som av
E för-torde detförändringförklaringen till dennaperiod. främstaDen vara

ibåde i förändringarvisar sigarbetsmarknadsläget. Dettasämrade
behållasjukfrånvaro fårmed lågstruktur personerarbetskraftens

minskadde anställdabeteende hosandra och i ändratjobben änmer
arbetsmark-påuppgångensjukfrånvaro. Menbenägenhet redovisaatt

1993/94. Nedgången iårsskiftetfrån ungefärskönjas redannaden kan
tidigaredärmeddärefter och bryterfortsättersjukfrånvaron möns-även

roll.ersättningsregler också spelartyder på ändradeoch det attter en

Deltidsarbete

medför antalet arbetadeutvecklats på tvåDeltidsarbetet har sätt attsom
deltids-antalet sysselsatta. Detökar snabbaretimmar är attän ena

deltidsarbetandeandraheltidsarbete.övergår till Detarbetande år att
i första handi båda fallentidigare. gällerdeltider Detarbetar längre än
deltid.arbetarkvinnordet övervägandekvinnor eftersom är som

Sammantaget

hardeltid bör då, defrånvaro ochövertid,faktorerAlla dessa om--
den totalai utvecklingenbetydelse,faktiskhañ någon större avsynas

antaletdet totalaekonomin jämförd medtimmar iarbetademängden av
framgårför 1990-taletUtfalletpå arbetsmarknaden.sysselsatta av

följande diagram.
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Diagram Antal13. sysselsatta och antal arbetade timmar, 1987-1995.

110

105

8

ä

äâlêäååáä
Källa: Arbetskrañsundersökningarna SCB.

Diagrammet visar tydligt antalet i arbete genon minskadatt personer
frånvaro ökar jämfört med antalet sysselsatta och arbetadeantaletatt
timmar genom ökad deltid, övertid och dylikt under upgångsfasen
ökar liksom under uppgången slutet 1980-talet.ännu motmer av
Avmattningen hösten får också1995 genomslag på arbetade tmmar.

Relationen till arbetsmarknaden fasta tillfälliga jobboch-

Till svårigheterna beskriva arbetsmarknaden hör begreppatt att som
jobb, arbetskraft och arbetslöshet företeelser inte äravser son
homogena. krävsDet därför mångdimensionell beslcivningen av
arbetsmarknaden för nyanserad analys dess funkticnssätt. Etten av
exempel behovet flera mått på vad arbetslöshet.är ärav som

Ett exempel beskrivningen individemas relation tillärannat av
jobben. Det skillnad ha fast jobb på sabil delär stor att etten en av
arbetsmarknaden och ha tillfälligt jobb i osäker transch. Enatt ett en
vanlig föreställning arbetsmarknaden har förändrats smbbt underär att
1990-talet. De anställda får räkna med oftare tidigare byta jobbänatt
och sig till krav på arbetsmarknad, alltner präglasanpassa nya en som

osäkra och tillfälliga jobb. Sådana jobb olika karaktä". Deärav av avser
både tillfälliga anställningar för arbete och jcbbpermanentmer merav
kortvarig karaktär såsongsjobb i olika turistorter eller i ulhandelnsom

kan ocksåDe återspegla förändrade produktionsförhållanden där iman
produktionen långsiktigt alltmer utnyttja tillfälligt anställdattavser
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alltmer övertid.personal eller, använda Ettsett att systemsom ovan,
med vikarier finns främst inom kommunerna har den högsta andelensom
tillfälligt anställda.

svårt belägg för sådan utveckling den bordeDet är att ge en men
återspegla sig i andelen fasta och tillfälliga jobb. Med tillfälliga jobb

vikariat, provanställningar, feriearbeten,då säsongsarbeten, s.k.menas
objekt/projekt, därarbeten kallas vid behov, praktik Iman m.m.
diagrammet nedan visas andelen tillfälliga jobb i den privata sektorn

l990-talet.under

Diagram Tillfälligt i privata14. anställda den sektorn, 1989-1995.

Källa: Sysselsättningsstatistiken SCB.

Not: Statistiken börjar Om tillfälligt inkluderas höjs nivån1989. anställda men
utvecklingen tiden ändras föga, möjligen skulle vändpunkten kommaöver synas
något tidigare.

Diagrammet visar ganska hög stabilitet tiden, med vissaöver säsong-en
svängningar. sker mindre nedgång andelen tillfälligtDet anställda ien av
början andelen1990-talet ökar något under uppgången 1993-av men
1995. Det kan tolkas företagen ochunder 1993 1994 börjadeattsom
öka sina nyrekryteringar och det sker till del tillfälligastor genom
anställningar. Många nyrekryteradede får sedan fasta jobb varförav
ökningen andelen tillfälligti anställda under 1995. Uppgångenmattas

bör alltså här främst tolkas1993-1995 konjunktur-ettsom
cykelfenomen. kan ha skettDet uppgång i andelen tillfälligt anställdaen

någon dramatisk förändring strukturell karaktär har inte skett.men av
Tolkningen stärks AKU diagram i visar15att stort settav se- -

företagsbaseradebild den statistiken dock ökar andelensamma som
tillfälliga tidigare inomjobb statlig sektor vilket kan bero ökning ien
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arbetsmarknadspolitiska åtgärder, jämför nedan. framgår ocksåDär att
tidsbegränsade anställningar vanligast inom kommunerna ofta i formär

vikariat. Se också Bertil Holmlunds artikel i Arbetsmarknadav
Arbetsliv 1995, och Arbetsmarknadsdepartementets2 Flerrapportnr
fasta jobb 1996.

Diagram Tidsbegränsat15. ianställda statlig, kommunal och
enskild tjänst, 1987-1995.

I
å å ää

p
Källa: Arbetskraftsundersökningama SCB.

AKU har sedan 1987 särskild anknytningsvariabel för atten
möjliggöra analys hur arbetsmarknaden utvecklas. Man skiljer dåen av
på stabilt sysselsatta, rörlig mellangrupp stabilt utanförsamten
arbetskraften. Stabilt sysselsatta alla fast anställda och dessutomär egna
företagare och s.k. medhjälpande familjemedlemmar utan kontant lön.

rörligaDen mellangruppen består tidsbegränsat anställda samtav
arbete har arbetat någon gång under detär utanpersoner som men som

året. Resten stabilt utanför arbetskraften långtidsarbetslösa,ärsenaste
långtidssjuka eller andra skäl utanför arbetskraften.av

Syftet med denna indelning möjliggöra bättre analys hurär att en av
arbetsmarknaden förändras den enbart bygger på indelningen iän som
fasta och tillfälliga jobb. vill hurMan befolkningen förhåller sig tillse
arbetsmarknaden. borde då utifrånMan dagens förväntadebatt sig en
stark ökning den rörliga mellangruppen.av

Följande diagram visar utvecklingen anknytningsgraden tillav
arbetsmarknaden sedan 1987.
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1987-1995.till arbetsmarknaden,AnknytningsgradenDiagram 16.
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1000

1 -:âiåå ä
F

SCB.ArbetskraftsundersökningarnaKälla:

stabilt anknutna tilldiagram harEnligt detta storen grupp
Fråganganska kraftigt under l990-talet.arbetsmarknaden. sjunkerDen

nytillträdande hamnar.och de Detlämnar dennadeär gruppsomvar
utanförstabiltförsta hand kommer tillsig då de ivisar att gruppen

rörliga Demindre del till den mellangruppen.arbetskraften och till en
inomi procent delgruppjämförelse ökar allraall ärmestutan ensom

fortfarandeutanförstabilt utanför, nämligen de ärsom mengruppen
rörliga mellangruppenarbetslöshet söker jobb. Denefter årsän ettmer

hela krisperioden.anmärkningsvärt stabilär genom

på arbetsmarknadenFlöden

har funnit det löntkrisen på 1990-talet intemånga underDet attär som
arbetssökande.statistiken latent Detframgårsöka jobb. Detta överav

antaletsöka. Utvecklingenfunnits jobbinte,har att avmenar man,
följande diagram.framgårlediga platser av
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Diagram kvarstående17. Nyanmälda och lediga platser med mer
varaktighet10 dagars vid arbetsförmedlingen,än

1989-1995.

å

Källa: Statistik från AMS.

Diagrammet visar antalet nyanmälda och kvarstående platser sjönkatt
väsentligt under krisåren. Nyanmälda platser sjönk till tredjedel frånen

till1989 1993, här framstår det året. Kvarståendeäven sämstasom som
platser sjönk till sjättedel under period. Antalet platseren samma av
båda slagen ökade under både 1994 och även det inte direkt framgårom

diagrammet början 1995 vände nedåt hösten varför1995av av men
årsmedeltalet lika för och1994 1995. Den nedgången gäller iär stora
första hand för den offentliga sektorn, brukar ha högsom en
rapporteringsfrekvens. minskadeDen andelen offentligt sysselsatta kan
medföra långsiktigt något lägre antal nyanmälda lediga platser.ett

har såledesDet blivit svårare få jobb, för både arbetslösa ochatt
ombytessökande. trivialaDetta konstaterande hindrar inte aktivitetenatt
på arbetsmarknaden betydande under kraftig lågkonjunktur.är även en

lägetNär under gjordes1993, nyrek-790 000sämst,var som ca
ryteringar. Mer hälften dem fick jobb tidigare arbetslösaän av som var
eller nytillträdande, övriga rekryteringar arbetsgivarbyten. Därutövervar
skedde ytterligare interna160 000 arbetsbyten. Av de tillsatta platserna

34 anmälda till arbetsfonnedlingen. Antalet arbetssökandeprocentvar
vid arbetsfömiedlingen 1 330 000 och dem ñck omkringvar personer av
450 arbete. flesta000 De får jobb har dock i första hand utnyttjatsom
andra kanaler arbetsfömiedlingen: direktkontakter med arbetsgivare,än
personliga kontakter, Omkring 14 tillsätt-procentannonser osv. av
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ningarna skedde på grundval infomiation från arbetsförmedlingenav -
siffra svårtolkatdock mått på förmedlingens effektivitet.år etten som

Informationen hämtad från Arbetsmarknadsstyrelsens skrift Arbets-är
marknadspolitik förändringi 1994. Frågan diskuteras utförligt i kapitel
4.

analys AKU visar också flödenaEn mellan olika arbetskrafts-attav
med fyra huvudkategorier: i arbetskraften, arbetslös, faststatus -

tillfälligtarbete, arbete, kan sammanfattas i två: sysselsatt ochsom
omfattandesysselsatt mycket under hela l990-talet. Följande dia-är-

visar andelen sysselsatta går till fasta och tillfälligaövergram som
jobb.

Diagram gått frånAndel befolkningen18. sysselsatt tillav som
fast tillfälligteller jobb, 1987-1995.

8%

6%

4%

2%

0%

Källa: Arbetskrañsundersökningama SCB.

dramatiska försämringen arbetsmarknadsläget tydligDen iav som var-
diagram inte17 omedelbart i detta diagram. visar måttligDetsyns en-
nedgång i övergången sysselsatta till fast eller tillfälligt jobb underav

och1991-1993 sedan stark uppgång förklaring1993-1995. En tillen
detta givetvis antalet sysselsatta kraftigt har ökat. Sannolikhetenär att
for den enskilde sysselsatte få jobb har minskat kvar ståratt attmen

betydande andel befolkningen har fått jobb under hela l990-talet.en av
fått jobbAntalet arbetslösa fyrdubblades 1991-1995.änsom mer

kan också anmärkningsvärtMan stabil utveckling dennotera en av
andel får tillfälliga jobb. Det kan till någon del bero på placering isom
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arbetsmarknadspolitiska åtgärder har motkonjunkturell proñl.som en
något för övergången till fasta jobbsvängningarna bådaär större men

kan också visavisar uppgång 1994-1995. Man säsongsväng-atten
markant för övergången till tillfälligtningarna arbete.är större

olika karaktär på konjunktur- och säsongsvängningarDenna talar för
inteandelen tillfälligt anställda bara återspeglar arbetsmarknadssitua-att

behovtionen. Produktionsapparatens tillfälligt anställda i högavgörav
grad hur andelen blir. Detta behov varierar kraftigt året. Detöverstor

så från årändras däremot inte starkt till På längre sikt kanett ett annat.
organiserasproduktionsapparaten annorlunda så behovet ändrasatt -

pådet svårt några tydliga tecken detta. skulle förklaraDetär attmen se
varför samtidigt kan säsongsvängningar året ochövernotera stora en
betydande stabilitet konjunkturen de långsiktiga trendernaöver är-
oklara.

Konjunktursvängningama kommer också före för tillfälligt anställda.
på tillfälligttyder andelen anställda högre bland nyrekryteradeDet åratt

bland hela anställda. Andelen tillfälligt anställda avän gruppen
befolkningen ökar framgått förklaring1993-1995 En år attsom ovan.
övergången från sysselsatta till sysselsatta visatssom ovan
övervägande sker till tillfälliga arbeten från 1992.

Uppgången tillfälligt anställda kan också tyda på1994-1995 attav
arbetsgivarna alltmer försöker undvika omedelbara fasta anställ-att
ningar. Många har fått tillfälliga anställningar övergår emellertidsom
efter prövotid till fasta anställningar. Antalet har gåtten personer som
från tillfälligt till fast jobb har fördubblats 1993-1995. Detänmer
skulle också förklara varför andelen tillfälliga anställningar inte ökar
1995.

del uppgången i tillfälligaEn anställningar skulle därmed förklarasav
ökad försiktighet det gäller rekrytera till fasta anställningar.när attav en

måste då tolkas nivåuppgång,Det inte bara effektsom en som en av
konjunkturuppgången. möjligenDet utslag arbetsrätten kanär ett av men
också lärdom krisen där många arbetsgivare tvingadesvara en av
avskeda personal.

tolkningMed denna det inte produktionsförhällandena harär som
skapat ökat behov tillfälligt anställda. Arbetsgivama ärett tvärtomav
mycket få långsiktigaangelägna kontrakt med de anställda deatt men
har insett investeringskostnaden mycket för sådantåratt stor ett
kontrakt. De vill därför ha prövotid före fast anställning. Denen en

tidsbegränsad anställning har annorlunda karaktärrätttypen änav en
jobbet sådant tillfälligt.när ärsom
Vi bör alltså skilja på tidsbegränsade och fasta anställningar och tids-

begränsade och jobb arbetsuppgifter. Arbetsgivaren vill hapermanenta
prövotid tillfällig anställning för jobb. Arbets-även permanentaen
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tillfälliga jobb. Allaanställning förvill ha ävenpermanenttagaren en
flexibilitet kan uppnås bådetänkbara. påkombinationer Kravetär

inom föroch flexibla arbetsinsatsertillfälliga anställningar ramengenom
fast anställning.en

arbetskraftsstatusolika tillockså följa flödena frånkanMan
delenhelt övervägande cafasta jobb. då dentillfälliga och Man attser

jobb kommer frånfår tillfälligaprocent dem80 gruppensomav
Övertillfälligt jobb. hälftenövriga har redan fast ellersysselsatta, ett av

tillfälligt sysselsatta. Avjobb kommer frånfår fastdem ett gruppensom
omkring hälften kvar itillfälligt jobbharde stannarettpersoner som

stabilvarit anmärkningsvärtandel hardenna statusgrupp en som-
följandearbetskraftsstatus enligtövriga byterhela l990-talet. Deunder

mönster:

gått från tillgälligtbefolkningenDiagram Andel19. somav
till arbetskraftsstatus, 1988-1995.anställda annan

Arbetskraftsundersökningama AKU.Källa:

till delfrån tillfälligt jobbframgår övergångenAv diagrammet storatt
1990-talet varit tydligtandel har undersker till fast jobb. Denna

övergången tillhar i genomsnitt varitkonjunkturberoende större änmen
tidsbegränsadepå många tillfälliga jobb.tydersysselsatta. Detta äratt

arbetsuppgifter.för långvarigaanställningar mer
tillövergången från sysselsattaobservationEn är attannan

tillfällig anställning tillhögre fråntillfällig anställning är än
övergången från sysselsattahela 1990-talet medansysselsatta under

från fast anställda tillbetydligt lägre övergångenanställdatill fast änär
från fastarbetslöshet kommer också främstInträdet isysselsatta.
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anställda och i arbetskraften dvs. nytillträdande. Inträdetpersoner
från tillfälligt anställda har lägre nivå i och för siggruppen en -
förklarligt eftersom det mindre det har framför alltär en grupp men-
inte ökat så mycket under krisåren efter 1991.

Den flödesstatistik underlaget för dema analys måsteutgörsom
ytterligare granskas och utnyttjas i arbetsmarknadsforslmingen. Några
sammanfattande synpunkter är:

övergången från sysselsatta till sysselsatta går till del tillstor0
tillfälligt anställda se diagram 18. Andelen under l990-taletär över
50 medan andelen tillfälligt anställda alla anställdaprocent ärav
under 15 procent
övergången till tillfälligt anställda domineras starkt0 av personer som
tidigare sysselsatta ca 80 procentvar
omkring hälften de har tillfälligt jobb kvar istannaro av personer som
denna statusklass denna andel har varit mycket stabil under hela-
l990-talet.
övergången från tillfälligt arbete till arbetskraftsstatus sker i0 annan

utsträckning till fast jobb diagram 19 i genomsnitt understor -
1990-talet klart till sysselsatta arbetslösa och iänmer
arbetskraften. Andelen har ökat 1994-1995.

tillfälligt anställda förklarar foga ökningeno gruppen av av
arbetslösheten, inflödet till arbetslöshet har i stället ökat från

i arbetskraften och fast anställda.grupperna

Slutsats

Det har, självfallet, blivit svårare få jobb under l990-talet. Analysenatt
visar dock det i lågkonjunktur ñnns betydande aktivitetäven påatt en en
arbetsmarknaden. Varje föreställning död arbetsmarknad underom en
lågkonjunkturen djupt felaktig. Både arbetslösa och nytillträdandeär på
arbetsmarknaden har i utsträckning fått jobb.stor

Analysen kan inte entydigt på frågan tillfälligt jobbett ettge svar om
god början eller återvändsgränd båda fallen förekomma.är tordeen en -

Med tanke på den ringa andel tillfälliga jobb samtliga jobbutgörsom av
tillfälliga jobb spela viktig roll for nytillträdande i övergångensynes en

till arbetsmarknaden och for arbetslösa i möjligheterna fastatt ett
jobb. Att rad olika okvaliñcerade jobb kan dock negativtpröva en vara
for möjligheterna etablera sig på arbetsmarknaden, Lenaatt menar
Schröder i Ungdomars etablering arbetsmarknaden 1996. finnsDet
emellertid knappast skäl generellt förkasta förekomsten tillfälligaatt av
jobb.
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svårt analysen kan påvisa några drag iDet är sägaatt om nya
deltid, övertid, frånvaroarbetsmarknaden. Närvaromönstret m.m. --

ändrat sig del knappast på något överraskande medhar sätten men
ekonomiska incitament.hänsyn till konjunkturutveckling och ändrade

1990-talet,Andelen tillfälliga jobb har också ändrats del underen
till del efter konjunkturen möjligen ocksåuppenbart en men mer

spåra några förändringar.långsiktigt. dock svårt DenDet är att stora
på arbetsmarknaden har varit anmärkningsvärtrörliga mellangruppen

stabil under hela l990-talet.
behov långsiktiga kontrakt.Arbetsgivarna har alltjämt starktett av

behov minskat de alltmerIngenting tyder på detta haratt men synes vara
ingå kontrakt. Förekomsten tillfälligaförsiktiga i denatt typen av av

jobb återspeglar inte heller bara utvecklingen på arbetsmarknaden utan
inte så lätt på kort sikt.också produktionens organisation ändras Ensom

sammanfattning kan tillfälliga jobb arbetsuppgifter inteattvara synes
ökat arbetsgivarna vill ha fler tillfälliga anställningar med detha men -

syftet ingå fasta kontrakt med flertalet. framtidauppenbara Denatt
flexibla arbetsmarknaden kan mycket väl visa sig arbetsmarknadvara en

fasta krav flexibla ochmed mycket hög andel kontrakt med löneren
arbetsinsatser.

åren1.5 De närmaste

framgått uppgick antalet sysselsatta år enligt SCB:sSom 1995ovan
till i åldernarbetskraftsundersökningar genomsnitt miljoner i 16-4nära

år. innebär visserligen ökning med i förhållande till64 Det 60 000en
omkring halv färreändå miljon sysselsatta 1990.1994, änär enmen

arbetslösa minskade mellan och frånAntalet 1994 1995 340 000öppet
och i konjunkturberoende arbetsmarknads-till 332 000 antalet personer

åtgärder minskade också, från i runda tal tillpolitiska 225 000 190 000.
redovisas några officiella bedömningarNedan i stark sammanfattning

arbetsmarknadenhur den svenska ekonomin och situationen påav
utvecklas åren.kommer under de närmasteatt

Konjunkturinstitutet

"Konjunkturläget, december 1995" bedömer KonjunkturinstitutetI att
årligensysselsättningen kommer öka med 30 000 35 000att personer-

till näringslivet,och Tillväxten helt koncentreradunder 1996 1997. är
medan offentligt anställda komma minska med 15 000de attantas -

år. relativt tillväxten sysselsättningen inget000 Den20 svaga av gerper
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för någon sänkning den totala arbetslösheten öppen arbets-utrymme av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, enligtlöshet plus i sompersoner

Konjunkturinstitutet kan komma ligga kvar på 12 bådeatt procentca
beräknas öka och denoch Antalet i åtgärder1996 1997. öppnapersoner

arbetslösheten därigenom minska i motsvarande grad.
påKonjunkturinstitutet bygger sin bl.a. den svenskaattprognos

sjunkaförstärks ytterligare och fortsätter medkronan räntanatt att tre
fram till 1997. dessa för ekonomin iprocentenheter slutet Motav

konjunkturuppgångenhuvudsak positiva effekter skall ställas inomatt
innebärOECD-området dämpas. Sänkningen räntanattut enser av

efterfrågan, samtidigt avmattningenstimulans för den inhemska som av
konjunkturen och starkare krona innebärden internationella atten

innebär hittillsvarandeexporttillväxten Sarmnantaget detta denavtar. att
ekonomin exportledd tillväxtdel ochtudelningen den svenska i en enav

blir mindre markant.stagnerande hemmamarknadsberoende del

Arbetsmarknadsstyrelsen

i sin bedömning från höstenArbetsmarknadsstyrelsen räknar 1995
antalet"Arbetsmarknadsutsiktema för 1995 och 1996" med att

ochkommer öka med mellan 1995sysselsatta 70 000att ca personer
arbetslösheten minskar från till1996 och den 7,5 6,1öppna procentatt

respektive år. Minskningen dengenomsnitt över öppnasett avsom
framför allt beräknad kraftig ökningarbetslösheten åstadkoms genom en

likhet Konjunktur-de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. I medav
AMS tillväxten sker inom näringslivet 30 000 iinstitutet räknar med att

byggnadsverksamheten och i den privataindustrin, 15 000 i 45 000
beräknastjänstesektom, medan sysselsättningen i den offentliga sektorn

minska med 20 000ca personer.
Konjunkturinstitutet hur deAMS bedömninggör som avsamma

svenska ekonomin kommerförutsättningarna för denallmänna ut-att
fortsätta sjunka,vecklas under de åren, dvs.närmaste räntan antas att

internationella konjunkturenkronan uppvärderas ytterligare och den
något.mattas av

Tillväxtpropositionen

"En politik förs.k. tillväxtproposition prop. 1995/96:25,regeringensI
utveckling" redovisas kalkyler den ekono-trygghet ocharbete, över

fram till årutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknadenmiska
huvudaltemativ i propositionen skulleEnligt det2000. presenterassom

mellansysselsatta kunna komma öka med 277 000antalet att personer
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1994 och räknat2000 med 1995 bas således ökning medsom en ca
i genomsnitt200 000, 40 år. Tillväxten000 beräknas ske inomper

industrin och i de industrinära privata tjänsterna, medan sysselsättningen
i den offentliga sektorn beräknas fortsätta minska.att

Arbetslösheten beräknas visserligen minska, år 2000 liggaännumen
kvar på mycket hög nivå; 280 arbetslösa000 och 170 000 iöppeten
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket minskning jämfört medär en
1995 med 100 000 I relativa tal innebär detta drygt 6ca personer.

arbetslösa och 4 i arbetsmarknadspolitiskaöppet näraprocent procent
åtgärder, totalt alltså 10 total arbetslöshet år 2000. Attprocentsca
arbetslösheten inte minska betydande beräknadantas trotsmer, en
ökning sysselsättningen beror dels på antalet i "arbetsför"attav personer
ålder 16-64 år ökar med 100 000 fram till år 2000, dels på attca en

andel komma söka jobb läget på arbetsmarknadenstörre närantas att
ljusnar.

högtillväxtaltemativI beräknas sysselsättningen komma ökaett att
med ytterligare 100 000 och den totala arbetslösheten minskapersoner
med ytterligare jämfört85 000 med huvudaltemativet. Den öppna
arbetslösheten skulle i detta alternativ uppgå till 5 och den totalaprocent
till 8 år 2000.procent

De internationella förutsättningama för de båda scenariema är
desamma. Så exempelvis BNP-tillväxten i OECD-området kommaantas

uppgå till 2,7 år i genomsnitt under perioden 1996-2000att procent per
och marknaden för svensk bearbetade medexport växaantasav varor
drygt årligen.6,5 Vidare förutsätts förtroendeökat för denprocent att ett
ekonomiska politiken skall leda till uppvärdering den svenskaen av
kronan och till lägre till företagen i ökad utsträckningräntor samt att
skall våga nyanställa och i stället dra på övertidsarbetet.ner

frågeställningEn central i vilken grad dagens arbetslöshet kanär
löner och priser stiger på ohållbart De bådautan att sätt.ettpressas ner

alternativen skiljer sig här åt i högtillväxtaltemativetattgenom man
utgår från lönebildningen inte inflationsdrivande och för-att är att
troendet för den förda ekonomiska politiken förstärks snabbare iän
huvudaltemativet. Konkret innebär detta lägre nominella löneökningar
och snabbare räntesänkning i högtillväxtaltemativet iän
huvudaltemativet.

påObalanser arbetsmarknaden på medellång sikt

Alla framtidsbedömningar det slag redovisats måsteav som ovan
givetvis bygga mängd eller mindre osäkra förutsättningar.en mer
Några dem kan själva påverka, andra ligger nationellutomav



SOU 1996:34Arbetsmarknadsutvecklingen60

arbetsmarknaden på denutvecklingen påkontroll. Osäkerheten ävenom
Samtidigtsekelskiftet alltså betydande.sikten fram tillrelativt korta är

grund för förståelsenändå nödvändigakalkyler detta slagär avsomav
för förslag på hur deomfattning och underlagproblemens ochart som

skall kunna lösas.
kommer arbetslöshetenrefererade bedömningarEnligt samtliga ovan

nivå under dehistoriskt mycket högligga kvar på närmastesettatt en
tillväxt sysselsättningen.inte obetydligåren, antagandentrots avom en

kan blipekar situationenoroande teckenfinns dessutomDet mot attsom
varsel åter börjatEnligt AMS har antaleti dessa bedömningar.sämre än

SCB:s arbetskrafts-lediganmälda platser minska.öka och antalet att
högskoleutbildningar, visar arbets-omfattar flertaletbarometer, attsom

siktarbetskraft på årsbedömningar behovet utbildadgivamas treav av
för år sedan.något mindre optimistiskagenomsnittligt änär ettsett nu

överskuggandearbetslöshet det heltkvardröjande högEn är
medellång sikt. övergripandearbetsmarknaden på Dennaproblemet på

inteantal underliggande obalanser,obalans döljer dessutom ett som
med ökad sysselsättning.kommer avhjälpas enbartatt en

skolutbildning överrepresenterade bland demmed kortPersoner är0
möjligheterlågkonjunkturen.förlorat jobbet under Deras attsom

kompetenskraven ii försämraskomma tillbaka arbete attav
arbetslivet stiger och förändras.

inom dentalar alla antalet sysselsattaBedömningama attovan om0
minska, medan tillväxten heltoffentliga sektorn kommer äratt

privatanäringslivet, främst industrin och denkoncentrerad till
offentligadel de sysselsatta i dentjänstesektom. En stor av

specialiseradbefaras bli harsektorn kan arbeteutan ensom
sektorerutbildning, värde mycket begränsat inom deär somvars

faktorer i första hand kommerberäknas Detta ärväxa. attsom
drabba kvinnor.

harsynnerhet utomnordisk härkomst,Invandrama, i de avo
högre arbetslöshet svenskar, derasmycket änavsevärt trots att

utbildning genomsnittligt högre svenskarnas.formella är än
bedömning för ökade regionala skillnader.AMS i sin0 varnar

arbetslösheten minska isysselsättningen beräknas öka och
den högastorstadslänen och i Syd- och Mellansverige, medan

kanberäknas kvarstå i skogslänen. endaarbetslösheten Det som
i skogslänen enligthindra stigande arbetslöshet ären

utflyttning.länsarbetsnämndemas bedömningar ökaden
gymnasieskolan underval studieinriktning iUngdomarnas av0

anpassning tillår tyder inte på någon särskilt godsenare
sekelskiftet.efterfrågeölotingar under tiden fram tillförväntade
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Visserligen ökade andelen elever på det naturvetenskapliga
i gymnasieskolan kraftigt mellan och1994 1995,programmet men

från låg nivå från till17,9 20,0 vilket innebärprocent, atten
Åandelen densamma och1988 1989. andra sidan harärnu som

under år omkring nybörjarna8 valt detprocentsenare av nya
barn- och fritidsprogrammet, 5 det estetiskaprocentca program-

och mellan och3 4 mediaprogrammet, vilket verkarmet procent
i överkant beaktar ungdomarnas möjligheter fånär attvara man

iarbete linje med utbildningen. Många kan alltså komma att
behöva fortsätta studera på gymnasial nivå inom komvux föratt

komplettera sin utbildning direkt efter avslutade studier iatt
gymnasieskolan.

Visserligen osäkra ändå rimliga bedömningar hur efterfrågan påmen av
olika kategorier arbetskraft kommer utvecklas i relation tillattav
tillgången tyder alltså på omfattande åtgärder utbildningspolitiskatt av
och arbetsmarknadspolitisk måste till för hindra ytterligareart att
utslagning arbetskraft och för minska den totala arbetslöshetenattav
under de åren.nännaste

1.6 långa siktenDen

Att förutse utvecklingen på arbetsmarknaden på lång sikt 10-15 år är
naturligtvis svårare på kort sikt. Därför undviker de flesta bedömareän

i meningen förutsägelser den troligagöraatt mestprognoser om
utvecklingen. De långsiktiga kalkyler i stället oñast slagsgörs är ettsom
kravanalyser, där utifrån vissa givna mål, viss nivå påt.ex.man en
sysselsättningen och arbetslösheten, härleder de förutsättningar som
måste gälla och vilka åtgärder måste vidtas för målen skallattsom
kunna uppfyllas. De statliga långtidsutredningama sedan lång tidär av
den karaktären.

års långtidsutredning1995 LU 95

skisserarLU 95 olika alternativa utvecklingar svensk ekonomi ochtre av
arbetsmarknad fram till år 2010 SOU "Långtidsutredningen1995:4,
1995". Utredningens basscenario utgår från bl.a. följande
förutsättningar:
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år, dvs.i näringslivet ökar med 1,9Produktiviteten procent per0
långsammareunder 1980-taletnågot snabbare änavsevärtän men

dessförinnan.årtiondenaunder närmast
ungefär under perioden 1960-Världsmarknaden utvecklas som0

marknaden för svenskskulle innebäravilket1990, exportatt
med årligen.4växer procent

befolkningen iingårprognosperioden 82Vid slutet procent avav0
arbetskraften, vilket lägre 1990 84,5år iåldern 16-64 är än

i78,3 procent. Att andelenhögre 1995procent änmen
igen påtill års nivå berorinte nå 1990arbetskraften antas upp

kapacitetsökningengyrnnasieutbildningen ochförlängningen av
högskolan.inom

vartill kommerår tillArbetslösheten uppgår 2010 5ännu procent,0
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.i2,5 procent

förinledningsvis deoffentliga konsumtionen begränsasDen att0
utvecklas påskall kunna stabiliseras,offentliga finanserna men

förändringarnakrav de demografiskalång sikt i takt med de som
skola, sjukvård och äldreomsorg. Dettapå barnomsorg,ställer

offentligasysselsättningen i den sektornviss ökninginnebär en av
sekelskiftet.efter

komma öka med 2antaganden infrias skulle BNPGivet dessa attatt
privata konsumtionen skullefram till år och denår 2010procent per

30-procentig ökningår, vilket innebärkunna öka med 1,9 procent enper
mellan och 2010.1994

på vadkortsiktiga bedömningama, byggertill de1 motsats mansom
modellberäk-så långsiktigaefterfrågan i ekonomin, har detror om

utveckling, dvs.på ekonomiskutbudsorienteratningarna synsättett
sysselsatta ochpå antagandena antaletresultatet beror i huvudsak om

alltså utbudetproduktiviteten. förutsätterutvecklingen Man att avav
anpassning lönerefterfråganoch tjänster skapar sin avegen genomvaror

och priser.
beräkningarna på följandekaraktäriserar självLångtidsutredningen

försök åskådliggörainte"Basscenariotsätt: är utan ett atten prognos,
perioden 1990-grundläggande faktorer undervad några antaganden om

utvecklingen" SOU 10.skulle betyda för 1995:4,2010 s.
arbetslösa alltsåarbetskraften minus deSysselsättningens storlek är

långtidsutred-absoluta tal innebärförutsättning i beräkningama. 1en
dvs.på miljoner år 2010,sysselsättning drygt 4,5ningens antaganden en

hittillsvarandedetoch fler underhalv miljon fler 1995 änän t.o.m.en
fråninnebär det ökning med 12,5toppåret relativa tal1990. 1 procenten

utredningenemellertid pådel ökningen berordagens nivå. En attstor av
arbetstid endelvis i kortarestandardhöjningenräknat med tas utatt
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successiv förkortning arbetstiden med knappt jämfört i5 medprocentav
dag. sysselsättningen uttryckt i antalet arbetade timmar totalt i hela
ekonomin blir utredningens förutsättningar ungefärmed densamma år

högre i2010 1990, 7-8 dag.änprocentsom men
"Nyckeln till utvecklingenden goda ökning sysselsättningen iär en av

näringslivet med år... Hela nettoökningen skulle komma0,7 procent per
till stånd i den kunskapsintensiva industrin och tjänstesektorerna. Detta
ställer frågan tillväxten på sin vilka förutsättningar skallspets:om
möjliggöra expansion i näringslivet" SOUdenna 1995:4, sid 12.

Bland alla de förutsättningar långtidsutredningen själv nämnersom
villkor för tillväxten följande kanske de viktigaste:ärsom

den rådande höga arbetslösheten inte leder till beståendeatt0
utslagning, vilket skulle minska produktivade resurserna,

fungerande arbetsmarknad,väl flaskhalsproblem och medutan0 en
icke inflationsdrivande lönebildning,en
ökat förtroende för den svenska ekonomin, gör räntanett att0 som

sjunker, varigenom företagen vågar investera och hushållenmera
konsumera mera,

allmänt kompetenslyñ arbetskraften för höja denett att0 av
internationella konkurrenskraften,
bättre och stabila villkor för företagande.0

Långtidsutredningens basaltemativ visar möjlig utveckling under deen
kommande åren. Beräkningarna15 bygger i utsträckning påstor att
historiska, genomsnittliga samband mellan olika variabler skall fortsätta

Ävengälla. detta ofrånkomligt i kalkyler detta måsteslag,äratt om av
fråga dessasig hur relevanta samband för beskrivaär vägenatt utman

dagens situation arbetsmarknaden.extremaur
i någon mån komma förbiFör detta problem redovisar LU 95att

också alternativa scenarier, eftersläpningsalternativ ochett ett ettpar
högtillväxtalternativ, där olika antaganden arbetsmark-görman om

funktionssättnadens och hur snabbt förtroendet för den svenska
ekonomin stärks. eftersläpningsscenariot skulle arbetslös-l den totala
heten öppet arbetslösa plus i konjunkturberoende arbetsmark-personer
nadspolitiska åtgärder uppgå till 7 4 år medanll 2010,procent +

i högtillväxtscenariotarbetslösheten skulle bli 2,5 1,5.4 procent +
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Arbetskraftens kompetens och1.7

arbetslivets krav

Tillgången utbildade1.7.1 på
Ökad internationell konkurrens, förändrad arbetsorganisation och nya
tekniker för tillverkning och infomiationshantering kräver välutbildad,en

Ävenkompetent och flexibel arbetskraft. den fonnellaom
utbildningsnivån långt ifrån allt arbetskraftens kompetens, såsäger om

nödvändigttorde det helt Sverige håller jämna medatt stegvara
konkurrentländema i fråga arbetskrañens skolmässiga utbildning.om

Enligt statistiska sammanställningar gjorts OECD ligger densom av
svenska befolkningens utbildningsnivå på genomsnittlig europeisken
nivå. har långDäremot under period andelen ungdomar studeraren som
vidare på högskolenivå främst långa högskoleutbildningar varit- -
jämförelsevis låg i Sverige. Under de 6-7 åren har emellertidsenaste
tillströmningen till högre utbildning ökat med mellan och30 40 procent,
vilket till del säkert beror på svårigheterna få Vidarearbete. denäratten
gymnasiala utbildningen generellt 3-årig. gymnasieskolan harInumera

programl,ungdomarna välja mellan nationella två16att varav
betecknas studieförberedande övrigaoch de yrkesförberedande.som som

princip skall yrkesförberedandeI de behörighet föräven programmen ge
fortsatta studier på högskolenivå, de särskildamen genom
behörighetskrav förgäller det flertalet högskoleutbildningar ärstorasom
dema behörighet ofta skenbar.

I publikationen "Trender och 94" redovisar SCB fram-prognoser
skrivningar befolkningens och arbetskraftens utbildning, med fördel-av
ning efter nivå och inriktning. Dessa beräkningar bygger på underett
prognosperioden i princip oförändrat utbildningssystem och på valetatt

utbildning i gymnasieskolan och högskolan inte förändras iav
förhållande till vad kunde observeras fram till dess beräkningamasom
gjordes. Resultaten beräkningarna redovisas i diagram och tabellav
nedan.

skapaEller sitt eget program.
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ålder åri fördelad efter utbildningBefolkning 20-64 högsta 1970-2010.
l000-tal.

Utbildning 1970 1990 20 l 0
Top 94 Rev. ber.

Eftergymnasial utbildning
estetisk, religiös utbHum, 37 66 74 74

Pedagogisk utbildning 33081 249 305
AES-utbildning 58 250 375 395
Teknisk utbildning 44 221 386 395

kommunik. 9 13 ll l lTransport o
Várdutbildning 75 187 240244

för jord, skog, trädgård 7Utb. 14 16 16
Utb. for serviceyrken 28 46 48 48m.m.
Övrig eftergynmasial utbildning 5 16 l 1 ll

utbildning 345 1063 1494 1495Summa, eftergymn.

Gymnasial utbildning
utbildningAllmän grund 137 300 494 460

estetisk, religiös utb 21 51 100l-lum, 18
Pedagogisk utbildning l 4 5 5
AES-utbildning 299 522 600 565

utbildningTeknisk 433 764 881 885
kommunik.Transport 46 82 77 77o

Vârdutbildning 126 355 506 500
jord,Utb. för skog, trädgård 51 66 76 85

för serviceyrkenUtb. 117 166 190 205m.m.
Övrig utbildninggymnasial 37 31 31l

utbildning 1229 2317 2911 2913Summa, gymn.

F0lk-, real- och grundskola 2514 1514 778 775

Uppgift saknas 298 61 43 43

Samtliga 4385 4954 5226 5226
Anmärkning: uppgift saknas beror inga uppgifterDet antalet 1970 pástora att om
utbildning insamlades äldre gjordes.dem 60 år eller FoB 70är närom som
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utbildningsnivå 1970-2015Befolkningens

100%
Högskola

80%

60%

40%

Folk/grundsk20%

Uppg saknas0%
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Sedan beräkningama gjordes har data antalet nybörjare pånya om pro-
gram/linjer i gymnasieskolan och högskolan blivit tillgängliga. Statisti-
ken för gymnasieskolan visar bl.a. antalet nybörjare på samhälls-att

industriprogrammetvetenskapsprogrammet, och omvårdnadsprogram-
i gymnasieskolan blivit mindre beräknat. harDäremotavsevärt änmet

betydligt fler beräknat valt bam- och fritidsprogrammet, det estetiskaän
hotell- och och mediaprogrammet.programmet, restaurangprogrammet

Något fler beräknat har valt naturvetenskapsprogrammet.än
Sammantaget har fler beräknat valt de yrkesinriktadeän programmen

och färre de studieförberedande. Huruvida detta får några konsekvenser
för framtida tillströmningen till situation skulleden högskolan dagensom

bestående tidigtbli för Genom i princip allaär säga.att att gerprogram
yrkesinriktadebehörighet för högskolestudier kan övergången från de

blireventuellt kompensera den minskning sannoliktprogrammen som
följden Samhällsvetenskapsprogrammet fått färre elever än väntat.attav

totala tillströmningen till högskolan har blivit någotDen ännu större
beräknat. Till del kan detta förklaras svårigheterna få jobb. Iän atten av
förbättrat arbetsmarknadsläge kan antalet nybörjare minska igen.ett
Nyordningen inom högskolan, fastställda utbild-med färre centralt

ningslinjer, har medfört statistiken antalet nybörjare på olikaöveratt
utbildningsvägar blivit mycket mindre detaljerad, vilket gör att
jämförelser bakåt i tiden försvåras och ibland blir omöjligaavsevärt att

kompletteradVad ändå kan utläsas nybörjarstatistiken,göra. som av
med statistiken sökande och till högskolan, bl.a.över ärantagna
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och fritids-förskollärar-börjat påtidigare beräknatfärre änatt0
högskoleingenjörsut-grundskollärarlinjen,pedagogutbildningen,

sjuksköterskeutbildningen,läkarutbildningen,bildningen,
samhällsvetarutbildningen,ochtandläkarutbildningen

tagitsför 000i stället 4beräknat ca 6 000fler änavsevärtatt0
i statisti-överdrivsmöjligenekonomutbildning en ökningpå som

ekonomutbildningsvånghetemaberoende påken, att separera
minskat,nybörjarnadärsamhällsvetarutbildning,från

civilingenjörsutbildningochjuristutbildningpånybörjama äratt0
deberäknat förungefär lika många nämna ettatt par avsom

står sig.bedömningentidigareutbildningar där denstörre

i högskolannybörjamadelväldigtskall fogasTill detta storatt aven
kurserz, vilkentill Iihopmånga byggerfriståendeläser en examen.som

medsia Problemetsvårtskeomfattning så kommer attär attatt om.
kommerkurserpå friståendestuderandehur mångabedöma attsom

betydelse,vuxit idet haringalundaavlägga är nytt, menexamen
kurserpå sådanastatistiken registreratsiantalet studentereñersom som

ökat markant.
gymnasieskolaniantalet nybörjareuppgiñemaUtifrån de omnya

tillgångsbe-revideringöverslagsmässighar gjortsoch högskolan aven
tabellenredovisas iresultatenoch 94i Trenderräkningama prognoser

ovan.

utbildadeBehovet1.7.2 av

SCB harNUTEKteknikutvecklingsverketNärings- ochSåväl som
slag.utbildade olikabehovetframtidadetberäkningargjort avavav

hurscenariopåberäkningarsinagrundar överNUTEK egetett
utvecklas, medankommernäringsgrenari olikasysselsättningen att

har 95:s bas-awikelser, LUvissabehovsberäkningar, medSCB:s
dock i sina huvuddragscenariergrund. bådaDessaalternativ ärsom

i deskekommertillväxtenförutsätterlika; bådatämligen attatt
den totalaantagandenaochnäringsgrenamakunskapsintensiva om

ivärldsmarknadstillväxtenarbetslösheten och ärsysselsättningen, stort
oförändradmedräknarNUTEKskillnadEndesamma. är attsett

vissräknar medmedan LU 95sektorn,offentligasysselsättning i den en
sekelskiftet.eñertillväxt

2 läsåretoch högskoloruniversitettörstagångsinskrivna vidsamtligaAv
s.k.börjadeprocentbara 400 37det 23 etttotalt 62900,1994/95, somvar

yrkesulbildningsprogram.
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Bedömningama hur utbildningskraven kommer förändras harattav
gjorts oberoende varandra och på något olika i de bådasättav
kalkylema. NUTEK har utgått från aggregering olika utbildningaren av

i första hand avpassad till näringslivets behovär olikasom av
utbildningskategorier, medan SCB aggregering har ianvänt storten som

detaljeringsgrad hela linjen, dvs.sett föröver deävensamma
utbildningar inriktade arbete i den offentliga sektorn.är Bådemotsom
NUTEK:s och SCB:s behovsberäkningar läget år 2010.avser

NUTEK:s bedömning det kommer bli brist på arbetskraftär att att
med högskoleutbildning, särskilt på sådana med teknisk och naturveten-
skaplig utbildning, ekonomer och jurister. Vidare bedömer delattman en

dagens efterfrågan på utbildade från gymnasieskolans yrkesinriktadeav
i framtiden bör med efterfrågan på utbildadeersättas med kortprogram

högskoleutbildning, särskilt inom vård- och omsorgssektom. Personer
med enbart grundskola eller allmän gymnasial utbildning kommer det
däremot bli överskott på.att stort

Utbud efterfråganoch ñr olika utbildningskategorier år 2010.
Resultat NUTEK:s scenarioberäkningar 1000-tal.av

Utbildning Utbud Eñerfrágan Kvot l
Grundskola 717 549 1,31
Yrkesinriktat gymnasium 946 91 l 1,04
Allmänt gymnasium 1850 1386 1,33
Högskoleingenjörer 210 256 0,82
Högskola, 2 år 388 569 0,68
Naturvetare 38 S2 0,73
Civilingenjörer l 12 146 0,77
Ekonomer/jurister 108 160 0,68
Högskola, offentlig inriktn 244 299 0,82
Övrig allmän högskola 299 249 1,20
Forskarutbildning 47 56 0,84

Totalt 4959 4633 1,07

l Kvoten beräknad utbud/efterfrågan.är som

SCB:s bedömning i sina huvuddragär densamma NUTEK:s.som
Kalkylema indikerar brist på exempelvis lärare för grundskolan och
gymnasiet, civilingenjörer, ekonomer, jurister, apotekare, medpersoner
jordbruks- och skogsbruksutbildning och med teknisk-industriell utbild-
ning på gymnasial nivå, medan det förefaller bli överskott på personer
med humanistisk utbildning, förskollärare, arbetsterapeuter, sjukgym-
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gymnasialvårdutbildning påochestetisk utbildningmednaster, personer
gnmd- ellermed enbartpåpekar ocksåBeräkningarnanivå. att personer

få arbete.få allt svårarefolkskola kommer attatt
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Alternativa tillgångs- och behovsprognoser för år 2010.
Resultat SCB:s scenarioberäkningar lOOO-tal.av
Utbildning Behov Tillgårg Tillgrvvy Tillárevy

Alt AltA B ber AltA Alt Brev15 utbildning
Estetiskhumanistisk 55 59 62 1,12 1,05
däravIuønanisler 15 16 20 1,34 1,22
Pedagogsk 245 279 283 1,15 1,01
däravförskølldr,f-ilidped 137 156 19a 1,44 1.27

grundskola 144 161 141 0,98 0,88
AES-utbildning 378 420 355 0,94 0,84
däravekonomer 100 114 90 90 79

jurister 34 40 26 76 0,64
Tekniskutbildning 345 397 350 1,02 0,88
däravcivilingenj I29 156 102 79 65

33 39 36naturvetare 01 94
högxkoleingTJ 152+ 168 179 1,18 1,07

Transportochkommunikation 11 12 10 0,85 0,77
Vårdutbildning 205 226 219 1,07 0,97
däravläkare 33 36 29 0,88 81

sjuksköterska 103 115 110 06 95 l
Jord.skogochträdgård 24 25 14 0,59 0,58
Service,bevakning, 44 51 46 1,05 0,89
ÖvrigeftergymnasialU 16 17 9 0,56 0,51,,

ettergymn.Summa utbildning 1324 1487 1347 1,02 0,91
Gymnasialutbildning
Allmängrundutbildning 425 395 350 0,82 0.89
Estetiskutbildning 18 16 90 5,06 5,49
HandeLadministration 579 535 0,84 0,91
Tekniskochindustriell 826 836 769 0,93 0,92
däravnaturvetenskap,teknisk 73 75 70 0,96 94

inåulriprogranuner 293 297 180 0,61 0,61
Transportochkommunikation 63 60 66 1,05 1,09
Vârdutbildning 365 338 453 1,24 1.34
däravbarn-ofilidsprogranunzr 100 101 180 1,80 1,79

omvårdnaiirpragrønvnzl 248 222 263 1,06 1,19
Naturbruksprogrammet 75 73 74 0,99 ,021
Hotell- servicerestaurang 183 169 1720 0,94 1.02
Övriggymnasialutbildning 32 30 24 0,77 0,81
Summagymnasialutbildning 2570 2458 2491 0,97 1,01
Folk-ochgrundskola 408 372 589 1,44 1,59
uppgiasaknas 16
Samtliga 4302 4316 4443 1,03 1.03

Behovsaltemauvenskiljersig bådevadgällerdenñamtidasysselsättningeni olikanäringarochantagandenomutbildningsknven.1altemalivB utbildningsknvengenomgåendeär högreställda.Beträffandenåringsgnensutvecklingenskiljersigalternativenmfrämst industtischom i alternativmedanatt större B, denprivatatjanstesektomantas motsvarandegradgenom åri alternativstörre A.
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deberoendegradi högslagdettaberäkningar ärResultaten avavav
förändras påkommerutbildningskravenhur attantaganden gör omman

effektemamedanarbetsmarknaden, antagnadelarolika avav
SCBBådebetydelse.mindreharnäringsgrensstmktureniförändringar

vilketutbildningskraven,höjningkraftigförutsätterNUTEKoch aven
dehöjts underfaktisktutbildningsnivånpå hurgrundarhuvudsakiman

utbildnings-hurredovisastabellnedanståendedecennierna. Isenaste
näringsgrenar.i olikaoch 1990mellan 1970förändradesstrukturen

1990.1970 ochnäringsgrenariUtbildningsstrukturen
år.20-64åldernFörvärvsarbetande i

UppgiftÅr Folk-el.GymnasiumTotalt Hög-Näringsgren
saknasgrund-skola

skola
15641621001970Jord, skog
0484391001990

95926100 31970Industri m.m.
04843100 91990

96227100 l970lByggnadsverksamhet
0425171990 100

8612621001970Handel, restaurang
l3651121001990

65729100 41970samlärdseltelekom.,Post- o
12959100 ll1990

63340100 ll1970försäkringBank,
01949321001990

63024201001970förvaltningOffentlig m.m.
01844381001990

8502681001970näringsgrenarSamtliga
l2848231001990

uppgiñeringasaknas beroruppgiñandelen atthögaAnmärkning: Den
FoB 70år äldreeller när60deminsamladesutbildning varsomomom

sin högstafolkskoladå hañår tordeåldern 60-64iFlertaletgjordes. som
utbildning.

uttryck föremellertid intebehöverutbildningsnivån ettfaktiskaDen vara
och lägre. Dethögrebådekanråder. Deutbildnlngskravde varasom

mellanmatchningenresultatetstatistikeniobserverar är avman
påöverskottVidslag.olikautbildadepåefterfråganochtillgång enav

jobb underfåttutbildningmed denna tautbildningskategori har personer
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sin kompetensnivå, och vid brist har arbetsgivarna måst anställa
med lägre kvalifikationer önskvärt. Både NUTEKän och SCBpersoner

har därför i sina beräkningar gjort vissa nomiativa antaganden, som
innebär korrigering den observerade utbildningsfördehiingen ien av
riktning bättre anpassningmot mellan faktisk utbildning och
arbetsuppgiftemas kompetenskrav. Resultaten dessa korrigeringar harav
sedan legat till gnmd för antagandena de framtida utbildningskraven.om

Resultaten scenarioberälcningar detta slag år inte övertolkas,av av
vilket både NUTEK och SCB framhåller. Dock torde de huvudtendenser

beräkningama pekar riktiga. De diskrepanser mellansom till-vara
gång och efterfrågan på olika utbildningskategorier beräkningarnasom
pekar på skall tolkas iinte antal arbetslösa ochtenner antal obesattaav
platser. Däremot indikerar de de anpassningsproblemen påstoravar
arbetsmarknaden kommer finnas.att
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arbetslöshettillOrsaker

Inledning1

1990-hälftenförstadenunderdramatiskthar ökatArbetslösheten av
starktekonomi ärkapitel Föriredovisadesvilkettalet somen

inhemskasåvälmånganaturligtvisdetomvärldenmedintegrerad somär
arbetsmarknaden.påutvecklingenpåverkarfaktorerinternationella som

strukturella.ochkonjunkturellabådekanfaktorerSådana vara
medutvecklingarbetslöshetenstillorsakerdiskuteraskapiteldettaI

svenskadendrabbadearbetslöshetschockpå denbetoning som
kapitletl1990-talet. ävengörsbörjaniarbetsmarknaden enav

betingadelångsiktigtdentillförklaringarolikagenomgång av
ocksådenjämviktsarbetslöshetenellerstmkturarbetslösheten, som

orsakerarbetslöshetensanalysomfattandeEnkallas.brukar avmer
ihelheti sinåterfinnsStudienHolmlund.Bertilstudieipresenteras aven

expertbilaga.betänkandets

utvecklingentillorsakernaNågot2.2 avom

arbetslöshetensvenskaden

denbidragit tillharfaktorersamverkandefleraDet är som
i börjanarbetsmarknadensvenskadendrabbadearbetslöshetschock som

1990-börjanÄven iutlöstesarbetslöshetskrisen1990-talet. avomav
metodtiden. Entillbaka igår längreorsakerviktigadetfinnstalet som

denbelysaskanutveckling ärochorsakerarbetslöshetenshjälpmed vars
ochinflationmellansambandenvisarPhillipskurvans.k. som

Sverigeutveckling iredovisas demianedan2.l.adiagramarbetslöshet. I
decennierna.fyradeunder senaste
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Diagram 2.1.a Den svenska Phillipskurvan, inflation och arbetslös-
het 1955 1995.-

Nu

Mellan åren 1955 och 1991 varierade den arbetslöshetenöppna mellan l
och 3 medan inflationen låg i intervalletprocent tilll 15 Underprocent.
de åren har förhållandesenaste förelegat.ett omvänt Inflationen har
uppgått till endast 3-4 medan den arbetslöshetenprocent öppna varierat
mellan 7,5 och 8,5 Diagrammet beskriverprocent. tydligt de
grundläggande förändringar svensk ekonomi genomgick undersom
början 1990-talet och visade sig i låg inflation ochav högsom
arbetslöshet.

Under 1960-talet rådde såväl bland forskare politikersom
föreställningen det farms stabilt sambandatt mellanett inflation och
arbetslöshet vilket kan illustreras punktsvännen längst ned till vänsterav
i diagram 2.l.a. Ekonomisk-politiska beslutsfattare uppfattade
sambandet det möjligt väljaatt mellan olika kombinationerattsom var

inflation och arbetslöshet. En varaktigt lägre arbetslöshetav skulle
kunna uppnås med hjälp eñerfrågestimulerande politik till prisetav men

högre inflation.av en
Den höga BNP-tillväxt kännetecknade ekonomin under 1950-som

och l960-talen stagnerade under 1970-talet. Det finns flertalett
samverkande orsaker till detta beskrivits bl.a. i antal statligaettsom
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utredningar makroekonomiska utvecklingenSamtidigt visade den under
1970-talet det inte heller längre fanns stabilt samband mellanettatt

Utvecklingen i flera karaktäriseradesinflation och arbetslöshet. länder i
stagflation, både inflation och hög arbetslöshet.stället dvs. hög Iav av

inflationen vid 1970-talet till mycket höga nivåerSverige mittensteg av
kostnadsölcningar for arbetskraft och olja. diagrampå grund höga Iav

2.l.b nedan illustreras sambanden mellan inflation och arbetslöshet
1970-talet i Sverige.under

InflationDiagram 2.l.b och arbetslöshet 1970 1980.-

i

á fi

0 H 4 5 G 7 BJ 2
Amman.:

antal bransch- och kostnadskriser uppstod under 1970-taletEtt som
försökteregeringama lösa med hjälp devalveringar och omfattandeav

subventioner till industrin. strukturella obalansen i ekonomin visadeDen
sig emellertid inte i fonn hög arbetslöshet eftersom kundedenöppenav
hållas på låg nivå stimulerande ñnans- och penningpolitiken genom en

offentliga sektorn.och snabb utbyggnad denav
Vid slutet 1960-talet och under l970-talet ifrågasattes denav

teorin inflationursprungliga sambanden mellan och arbetslöshet,om
bakgrund empiriska erfarenheter erhållits i olikabl.a. demot av som

for teoribildningen fack-länder. Utgångspunkten den attnya var

välstånd;sou Drivkrafter för produktivitet och souSe bl.a. 1991:82.
Långtidsutredningenekonomi och politik; SOU16 Nya villkor för 1995:1993:

95.
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föreningar och löntagare åtminstone i längre perspektiv ställerett
lönekrav i reala Om löntagarna förväntar sig inflationentenner. att
kommer stiga de sina nominella lönekrav uppåt föratt attanpassar
bibehålla köpkraften. central slutsats denna forskningEn detär attav
endast finns arbetslöshetsnivå jämviktsarbetslösheten ären som- -
förenlig med stabil inflationstakt. Detta brukar också benämnasen
NAIRU-hypotesen. NAIRU står för Non-Accelerating-Inf1ation-Rate-
of-Unemployment. Om arbetslösheten sjunker under denna
jämviktsnivå, exempelvis på ñnanspolitiskagrund stimulansåtgärder,av
så stiger inflationstakten varmed arbetslösheten åter stiger till det
långsiktiga jämviktsläget bestämt arbetsmarknadensärsom av
funktionssätt. efterfrågestimulerandeEn politik kan således endast
minska arbetslösheten tillfälligt till dess alla löne- och prisanpassningar

NAIRU-hypotesen kom framstå rimlig förklaring tillatt som en
inflationsutvecklingen i de flesta OECD-länder under 1960- och 1970-
talen och fick dessutom stöd i empiriska studier. Inflationsutvecklingen i

flesta OECD-länderde under denna period tycks kunna förklaras attav
jämviktsarbetslöshetenzarbetslösheten låg lägre Under 1980-taletän

vägleddes stabiliseringspolitiken i USA och i många västeuropeiska
länder NAIRU-hypotesen. Stabiliseringspolitiken inriktades mot attav
bekämpa inflationen. Strategin minska inflationsförväntningamaattvar

åtstramande politik skulle drivatemporärtgenom en som upp
arbetslösheten jämviktsarbetslösheten. Tankenöver attvar
arbetslösheten skulle återgå till den ursprungliga jämviktsarbetslösheten
sedan väl nerväxlingen inflationstakten skett.av

Politiken under 1980-talet lyckades också få inflationstakten iner
både USA och Västeuropa. I USA tycks detta ha skett någonutan
varaktig höj ning den arbetslösheten. inflationsbekämpandeDenöppnaav
politiken kan dock ha skapat andra fonner välfärdsförluster bl.a.av

ökad dold arbetslöshet. flertaletI Västeuropeiska länder hargenom en
däremot arbetslösheten tenderat bli kvar på hög nivå. Detta brukaratt en
i nationalekonomisk möjliglitteratur benämnas hysteresis. Men en annan
tolkning dessa iakttagelser det finns betydande tröghet ellerär attav en

i arbetslöshetens anpassning jämvikt, dvs. arbetsmark-persistens mot
långsamtnadens självreglerande förmåga går mycket Oberoende av

vilken dessa två tolkningar orsakerna tillgörav man av

2 För sammanställning Zetterberg 1993, tabell och5.2 tabell 5.6.en se
3Senare års forskning har också pekat möjlighet nämligen detatten annan
inte nödvändigtvis finns enbart jämviktsarbetslöshet flera olikautanen

Ävenjämviktslägen eller multipla jämvikter. sådanai fall kan tillfälliga
makroekonomiska chocker bestående effekter arbetslösheten.
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jämviktsarbetslöshetens utveckling blir slutsatsen det tordeatt vara
mycket svårt med hjälp traditionell stabiliseringspolitik reduceraatt av
denna arbetslöshet.

Efter 1981-1982 års devalveringar kom den svenska ekonomin i en
högkonjunktur med längre varaktighet någon tidigareänen
högkonjunktur under efterkrigstiden. Devalveringarna fick expansiva
effekter på produktion och sysselsättning i den ochexport-
importkonkurrerande delen näringslivet. Produktivitetsutvecklingenav
blev däremot i Sverige i flestaunder l980-talet de andraånsvagare
västeuropeiska länder. detta träffades återkommandeTrots höga
nominella löneavtal bidrog till driva inflationstakten. Dettaattsom upp
indikerar det fanns och fortfarande finns brister i de inomatt ramar
vilket lönebildningen bestäms på arbetsmarknaden.

Trots den utdragna högkonjunkturen vidtogs inte tillräckligen
finanspolitisk åtstramning i syfte omfördela till denatt resurser
utlandskonkurrerande sektorn. hade varit nödvändigt förDetta att
undanröja den stnikturella ojämvilcten karaktäriseratlänge densom

ekonominsvenska med alltför liten industrisektor för klara måletatten
balans i utrikeshandeln. stället ökade de offentliga utgifternalom

återigen kraftigt under delen l980-talet. Arbetsmarknadensenare av
karaktäriserades under period ocksådenna hög sjukfrånvaro.enav
Samtidigt bidrog den höga svenska inflationen till omprövningen av
målinriktningen för den ekonomiska politiken. Från mitten l980-taletav
blev inflationsbekämpningen mindre föreller vägledande denmer
svenska stabiliseringspolitiken. Den ändrade inriktningen politikenav

i ljusetbör inflationstakten i Sverige under delar dettaatt storases av av
årtionde högre i flesta OECD-länder.deänvar

diagram illustrerasI 2.l.c nedan den svenska arbetslöshets- och
inflationsutvecklingen under l980-talet.



Orsaker78 till arbetslöshet SOU 1996:34

Diagram Inflation2.l.c och arbetslöshet 1979 1991.-
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Inflationen i genomsnitt något lägre under 1980-talet under 1970-änvar
talet samtidigt det blev allt svårare hålla denatt öppnasom nere
arbetslösheten. Diagrammet illustrerar tydligt de loopar densom nya
teorin inflation och arbetslöshet förutsåg. Stigande inflation efterom ger

viss tidsförskjutning upphov till ökad arbetslöshet reduceraren som
inflationen och sedermera arbetslösheten. Det blev under 1980-talet
tydligt inte heller i Sverige kunde arbetslösheten hållas på nivålågatt en

hög inflation.att accepteragenom en
börjanI 1990-talet arbetslösheten dramatiskt. Den utlösandestegav

1990-19923orsaken det kraftiga eñerfrågebortfall ägdevar som rum
Samtidigt sjönk inflationen markant vilket visas nedanståendeav
diagram.

4 Jämför LU95.
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1995.Inflation arbetslöshet 1989Diagram 2.1.d och -
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konjunkturen och iden internationellaförsta försvagadesFör det
detsvenska kostnadsläget medfördemed det relativt högakombination

andra kom densvenska och tjänster. För detminskad export varorav
från överhettat lägeefterfrågan utvecklasinhemska ogynnsamt ettatt -

kraftig åtstranming.övergick till situation medtämligen snabbt ensom
har flera orsaker.den inhemska efterfråganomsvängningDenna av

1980-talet innebar ikreditmarknaden i mittenAvregleringen av av
förmånligaexpansion i samverkan medkraftigpraktiken monetär somen

fastighetsprisema.drevi inkomstbeskattningenavdragsregler upp
förväntningar fortsattafastighetsprisema drevsUtvecklingen omavav

ekonomiskai fundamentalainte hade någon grundprisökningar som
"prisbubbla".5skapadeskan tolkas detfaktorer. Detta att ensom

hälftensärskilt undermedförde den höga inflationen,Samtidigt senare av
vilket stimulerade tillnegativa efter skatt1980-talet, realräntor

förmögenhetsökningenDärtill påverkadelåneñnansierad konsumtion.
i ekonomin.bidrog till överhettningensarmolikt konsumtionen och

överhettade konjunkturen.1990-talet bröts denbörjanI av
ochinte långsiktigt hållbarafastighetsprisemaUtvecklingen närvarav

5 sådanockså beskrivasmarknad kan"prisbubbla"En attsom enen
frånframtida prisstegringar avvikeruppstår förväntningarna omom

påförhållanden och det finns denekonomiskagrundläggande övertroom en
i tid. Jämförförmågan marknaden LU95.att uregna
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prisbubblan så småningom sprack blev resultatet dramatisken
nedgång fastighetspriser och förmögenhetsvärden. Detta medfördeav av

konsumtionseñerfrågan kraftigt drogs ned samtidigt sparandetatt som
ökade. En bidragande orsak till den kraftiga omsvängningen hushål-av

Ävenlens sparande skatterefonnen 1990-1991. underñnansie-var om
ringen reformen innebar den också hade expansiva eñerfråge-attav
effekter huvudslutsatsen i utvärdering skatterefonnenär att netto-en av
effekten kontraktiv. Framför allt kom tidsförlåggningen skattere-var av
fonnen få destabiliserande konsekvenser dennärmastatt attgenom

konjunktur.°förstärkte redan nedåtgåendeen
Prioriteringen prisstabiliseringsmålet och riksbankens försvarav av

den fasta växelkursen vilket det rådde politisk enighet sedan i slutetom-
1980-talet ledde till högre nominella I kombination medräntor.av en-

snabb nedväxling inflationstakten under 1991-1992 kom härigenomav
realråntoma kraftigt drivas Detta bidrog till ñnans- och fastig-att upp.
hetskrisen räntehöjningen negativt påverkade hushållens ochattgenom
företagens förmögenhet. fallandeDe fönnögenhetsvärdena förstärkte
hushållens incitament öka det finansiella sparandet och minska sinatt att
konsumtionsefterfrågan. Efterfrågenedgângen och de ökade realräntoma
medförde dessutom investeringarna föll kraftigt.att

Till detta bör fogas led i försvaret den fasta växel-att ettsom av
kursen vidtog regeringen under period "krispaket"ettsamma som
innebar neddragningar de samlade offentliga utgifterna för påattav
detta nå trovärdighet prisstabiliseringspolitiken. harsätt Dessutomom
krav lagts på kommunerna klara Ökade serviceåtaganden inomatt av

för givna Detta har i praktiken inneburit personal-storaramen resurser.
besparingar den kommunala verksamheten vilket under vikandeav en
konjunktur har förstärkt nedgången på arbetsmarknaden.

Sedan mitten 1980-talet har det alltså genomförts rad reformerav en
i olika avseenden förändrat förutsättningarna för ekonominssom

fiinktionssätt. Gemensamt för dessa refonner de stabiliserings-är att ur
politisk synvinkel vid fel tidpunkter. harDessutom ekonomisk-sattes
politiskt åtstramande åtgärder genomförts vid ingången till vikandeen
konjunktur. Sammantaget har detta fått destabiliserande konsekvenser på
ekonomin. Lärdomen refonner genomgripande ändrar förut-är att som
sättningarna för ekonomins funktionssätt bör "fasas in" under längre
tidsperioder snabbt genomdrivas under eller år.än att ettsnarare par
Åtminstone bör de genomföras vid konjunktunnässigt tidpunkter. Irätta

fall riskerar få betydande anpassningskostnader detannat attman av
slag drabbade arbetsmarknaden under 1990-talet.som

65e SOU Skattereforrnen1995:104 1990-1991, En utvärdering.
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uppvägdes traditionellefterfrågebortfallet intetillorsakEn att av
ändrade målin-med denpolitik sammanhängereñerfrågestimulerande

har1980-taletpolitiken. Från mittenekonomiskadenriktningen avav
för denvägledandeeller mindreinflationsbekämpningen varit sven-mer

ökningenden drastiskasyfte hållastabiliseringspolitiken. Iska att nere
omfattningen arbets-expanderadesarbetslöshetenden öppna avav

hade haft.den tidigarede volymermarknadspolitiken långt över som
forskning ochför mycketoch föremålhar varitfrågaEn ärsom

påverka inflation ochstatsmakterna kanutsträckningvilkendebatt iär
penningpolitik. denna diskussionIñnans- ocharbetslöshet med hjälp av

strukmrellt betingade"jämviktsarbetslösheten denlångsiktigadenär
konjunkturbetingadeMedan denbegrepp.arbetslösheten centraltett

arbetsmark-jämviktsarbetslöshetenspeglararbetslösheten temporärär
jämviktsalbetslöshetensikt. grunden beroregenskaper på lång Inadens
antingen på bristandedvs.arbetsmarknadens funktionssätt,ipå brister

ellersöker jobbenjobb och deexisterandeanpassning mellan attsom
mellan utbud ochskillnaderflexibla de utjämnarinte sålönerna är att

arbetsmarknad utmärksfungerandearbetskraft. välefterfrågan på En av
ekonomiska villkortill ändradehar lättlönebildningen attatt anpassas

sålediga jobbindivider lätt matchas medarbetslösaoch attattav
vakanstider blir korta.ocharbetslöshets-

beror ide årenutvecklasarbetsmarknaden kommerHur närmasteatt
arbetslösheten har. Områdandevilken karaktär denutsträckning påstor

åren finnsdefaller väsentligt inomintearbetslösheten närmaste stora
långtidsarbetslöshet ochutveckling medeuropeiskrisker för en

konsekven-får allvarligaföljd. så fall dettautslagning Ibetydande som
kan kommaeftersom inflationenstabiliseringspolitikenför även attser

mycketbakgmndarbetslöshetsnivåer.höga Motvid relativtstiga attav
stnikturelldelarbetslösheten tilltyder på är samt attartstoratt av

det1950-talet, finnsha ökat sedanjämviktsarbetslösheten förefaller
faktorer bestämmervilkadiskuteraanledning nämnareatt som

dockavsnitt. avsnitteti Ijämviktsarbetslösheten. Detta görsgörs nästa
betydelse förfaktoremasolikaavvägning mellan deingen

jämviktsarbetslöshetens nivå.
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2.3 Några orsaker till
jämviktsarbetslösheten7

Det finns flera orsaker till uppkomsten jämviktsarbetslöshet, bl.a.av
stelheter i pris- och löneanpassningen, otillräcklig flexibilitet i löne-
strukturen bristande matchningseffektivitet mellan utbud ochsamt
efterfrågan arbetskraft. detI följande kortfattad genomgånggörs en

olika orsaker till jämviktsarbetslöshet med utgångspunkt från dessaav
förklaringsgrunder.

2.3.1 Stelheter i prisbildningen

En första orsak till jämviktsarbetslöshet bristande konkurrenstryck påär
och tjänstemarknadema. Om företagen har möjlighet tillvaru-

monopolprissättning detta definition förstort utrymmeger per en
självständig prissättning vilket höjer prisnivån jämfört med företagenom

för konkurrens. betyderär Det bl.a. arbetskraftseñerfråganutsatta att
blir okänslig för löneökningar. löneförhandlingarI minskarmer
härigenom incitamenten till återhållsamhet i lönekraven vilket riskerar att
driva arbetslösheten. I Ekonomikommissionens SOUrapportupp
1993:16 lämnas redovisning konkurrensprofiler i olikaöveren
branscher. Kommissionens slutsats regleringar och andraattvar
konkurrensbegränsningar måste minskas för kunna öka effektivitetenatt
i den svenska ekonomin. Vid ökad effektivitet kan högre löner betalas

företagen behöver höja priserna.utan att
En tänkbar orsak till hög nivå på arbetslösheten blirattannan en

bestående höga skatter inkomstskatter,är konsumtionsskatter och-
arbetsgivaravgifter påverkar företagens reala lönekostnad. Hursom-
skatter påverkar arbetslösheten beror företagens möjligheter attav
övervältra de kostnadsökningar följer skatterna på löntagarnassom av
reala konsumtionslöner, dvs. den lön speglar löntagarnas köpkrafi.som
Dessa möjligheter måste i sin med avseende påtur nyanseras
tidsperspektivet. På kort sikt det sarmolikt skattehöjningar formär iatt

högre arbetsgivaravgifter leder till minskad sysselsättning och ökadav
arbetslöshet. Orsaken höjda arbetsgivaravgifter inteär omedelbartatt
kan övervältras på löntagarna varför lönekostnadema ökar. På lång sikt

det däremot möjligt ökade arbetsgivaravgifterär och andra skatter fåratt
bäras löntagarna via lägre reallöner. Det betyder företagens realaattav
lönekostnader inte påverkas och därmed heller inte arbetslösheten. Det

7 Detta avsnitt bygger i utsträckning Holmlunds studier vilka återfinnsstor
i betänkandets expertbilaga.
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studier intefrån empiriskaresultatenunderstrykasdock ärbör att
arbetslösheten.effekt pålångsiktigaskattemasentydiga vad gäller

arbetslösheteninverkan påLönebildningens2.3.2

brukararbetsmarknadenpåförhållandeninstitutionellaSkillnader i
sådan faktorjämviktsarbetslösheten. Enförklara åranföras för att

finnslöneförhandlingssystemet. Detcentralisering igraden argumentav
tilllederlöneförhandlingsystemcentraliserade störreför att

arbetslöshet. Dennadärmed till lägrelönebildningen ochiåterhållsamhet
vidlöntagareenskildpåargumentering bygger att grupp aven

de negativahänsyn tillkommerförhandlingar intedecentraliserade att ta
sidanfinns å andraDetuppkomma för andrakaneffekter grupper.som

leder tilllöneförhandlingardecentraliseradestriktförockså argument att
löneåterhållsamhetsstörre

vissafackföreningarna underindikerarOvanstående iakttagelser att
harlöneförhandlingssystemför centraliseratvillkor inom ettramenI

under andraochi lönekravenåterhållsamhetincitament tilll

D förhandlingar.decentraliseradestriktocksåomständigheter gäller detta
löne-mellan fackligapuckelfonnigt sambandmotiverakanDetta ett

Löneförhandlings-löneförhandlingar.centraliseradeoch gradenkrav av
fullständigt decentra-ellercentraliseradefullständigtärsystem som

tillbaka löneök-hållastarkare incitamentföretagsnivå hartillliserade att
l däri dejämviktsarbetslöshethar dänned lägreningar och än system-- nu.9 Jämförandeharbranschnivå det slagpålöneförhandlingar sker av

1980-delenförhållandena underspeglarländerstudier avsenaresom-
brukarsvenskaoch där det1990-taletoch börjantalet systemetav

arbetslöshetenstöd för hypotesencentraliseratklassificeras attgersom -
löneförhandlingssystem. Decentraliseradei länder medlägreär

puckelfonnsambanförockså visst stödresultatenempiriska ettger
arbetslöshet."ochcentraliseringsgradmellan

institutionelltarbetslöshetsersåttningenUtfommingen är annanenav
jämviktsarbetslösheten.förbetydelsekanbestämd faktor vara avsom

harersättningsnivåerhögrevisarteoretiskafinnsDet attargument som
minskaersättningsnivån ökar kan deteffekter. Omlöneuppdrivande

minskas incita-därigenomarbetslös ochblivälfardsförlusten attav
lönekraven.återhållsamhet ivisafackföreningamaför attmenten

Se referenser.expenbilagan förHolmlunds studie i
9 Damn 1988.Se Calmfors
° och Zetterberg 1993.Se Layard mn 1991
Jämför Zetterberg 1993.
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Empiriska studier visst stöd för högre ersättningsnivåer harattger
löneuppdrivande effekter.

En förklaringsgrund till reallönema blir högasåatt attannan
arbetslösheten blir bestående utgår från arbetsmarknaden uppdeladatt är
mellan anställda "insiders" och arbetslösa "øutsiders". "Insiders" har

sådant inflytande på lönebildningen allmänt förett högasom ger
reallöner och försvårar för arbetslösa "outsiders" få arbete. Enattsom
förbättrad konjunktur föranleder insiders högre löner it.ex. att ta ut en
sådan utsträckning det begränsar möjligheterna till nyanstållningar.att
Resultaten från de empiriska studierna för denna hypotes dockär
motstridiga.

2.3.3 Lönestrukturens betydelse
Jämviktsarbetslöshet förklaras inte bara trögheter i anpassningenav av
reallönenivån kan också förklaras lönestrukturen inteutan att ärav
tillräckligt flexibel. En arbetsmarknad kännetecknas fullständigtsom av
flexibla löner kommer alltid i eller mindre balansatt attvara mer genom
lönerna varje förändring i utbudet och efterfrågan påanpassar
arbetskraft tills dess jämvikt etablerats. På sådan idealiseraden ny en
arbetsmarknad lönestmkturen således fullständigtär flexibel.

Verklighetens arbetsmarknad awiker naturligtvis från sådanen
"idealiserad" arbetsmarknad. "Arbetsmarknaden" kan ettses som
sammanfattande begrepp för olika delarbetsmarknader sinsemellansom

mycket olika. På vissaär delarbetsmarknadema råder ellerav mer
mindre balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Andra
delmarknader kännetecknas i stället kroniska överskott på arbetskraftav

antalet arbetslösa antalet lediga jobbär medan andrastörre än- -
delarbetsmarknader uppvisar kronisk brist på arbetskraft antalet-
vakanser antalet arbetslösa.är På denstörre än typensenare av
delmarknad leder arbetskraftsbristen till löneökningar samtidigt som
lönerna på delmarknadema med arbetskraftsöverskott trögrörligaär
nedåt. Denna asymmetri mellan löneökningar och "nödvändiga"
lönesänkningar grunden till svårigheternaär med generelltatt en
eñerfrågestimulerande politik minska arbetslösheten. En sådan politik
skulle visserligen minska arbetslösheten på vissa delarbetsmarknader

skulle samtidigt medföra höga löneökningar på andra. På grundmen av
de institutionella förhållanden karaktäriserar lönebildningen skullesom
detta via "smittoeffekter" riskera driva löneinflationen i helaatt upp

2 Se vidare Holrnlunds bilaga uu detta betänkande.
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får sådana konsekvenserekonomin. vilken utsträckning lönebildningenI
förhandlingssystemets utformning.dock konstateratsberor som ovan av

uppenbara slutsatsen diskussionen obalansernaDen är attav ovan
Vilkamellan delmarlcnadema borde minska vid flexibla relativlöner.mer

lönebildningenfaktorer bidrar då till trögrörliga relativlöner Eftersom
arbetsgivare ochinstitutionaliserad förhandlingar mellanär genomi

förklaringarna tillfackföreningar finns naturligtvis delstoren av
trögrörligheten i förhandlingssystemets utformning och i parternas

mål. Vidare finns sannolikt samband mellan denlönepolitiska ett
löneutjämningspolitiken och förhandlingssystemets utfonnning.fackliga

förhandlingssystem ocksåfinns stöd för centraliseradeDet även att mer
Ävenmindre flexibel lönestruktur. samordnadeinnebär en om

löneanspråken mellan olikaförhandlingar fömiår dämpa de relativa
för lönestruktur.innebär detta samtidigt risker stel Deen mergrupperi

följer Iönenivå bör dåpositiva sysselsättningseffekter lägreensom av
följer mindrede negativa sysselsättningseffektervägas mot av ensom

flexibel lönestruktur.
delarbetsmarknader medSlutsatsen obalanser mellanär att

orsak tillarbetslöshet respektive arbetskrañsbrist viktigär en
bestårjämviktsarbetslöshet. bidragande faktor till dessa obalanserEn att

lönestrukturen inte tillräckligt flexibel.ärär att

Bristande matchningseffektivitet2.3.4

finnsytterligare förklaring till jämviktsarbetslöshet detEn är att
"friktioner" i sök- och matchningsprocessen på arbetsmarknaden som

lediga platserarbetssökande inte omedelbart kan matchas med degör att
tillgängliga. Om arbetslösheten ökar samtidigtfinns somsom
minskar det tolkas arbetskrafisefterfråganvakanstalen kan attsom

ökar indikerarminskar. Om däremot både arbetslöshetstal och vakanstal
matchningseffektivitet. sker dåförsämrad Dettadetta t.ex.en

arbetslöshetstidema ökar vid givet arbetsmarknadsläge.ett
förutsättningar individer har för lämnadiskussion vilkaEn attom

hur arbetslöshetstider beror påarbetslösheten brukar utgå från teorin om
arbetslöshets-sökbeteende. princip bestäms den förväntadeindividens I

hur individen söker jobb.tidens längd arbetsmarknadsläget ochav av
i intensitet individen söker arbeteSökbeteendet analyseras dentenner av

förlönekrav reservationslön individen haroch vilka att accepterasom

3 utåtmatchningsetfektiviteten förskjuter BeveridgekurvanFörsämringar i
arbetskrañseñerfrågan innebär rörelser utmed kurvan.medan förändringar i
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erbjudande jobb. högEn reservationslön minskar sannolikhetenett om
versa.för finna och arbete och viceatt acceptera ett

När antalet vakanser litet minskar detta självfallet denär
arbetssökandes möjligheter ñnna arbete medan möjligheterna ökaratt ett

antalet vakanser Det rimligtnär individens tid iär ärstort. att tro att
arbetslöshet också kan påverka arbetsgivarens uppfattning denom
arbetssökande vid rekryteringstillfallet. Litteraturen pekar här framför
allt på två hypoteser. Den betonar skillnader i konkurrenskraftigaena
egenskaper bland de arbetslösa. Olika egenskaper ålder, kön,som
utbildning, handikapp kan påverka anställningsmöjligheterna ochetc.
därmed den arbetssökandes möjligheter lämna arbetslösheten. Omatt
arbetsgivare vid nyanställningar systematiskt väljer eller "sorterar" bort
arbetssökande med vissa egenskaper kommer arbetslöshetstidema att

längre för individer med sådana egenskaper.vara
Sådana sorteringsprocesser dock förenade med kostnader förär

arbetsgivaren. En alternativ hypotes betonar i stället det rationelltäratt
för arbetsgivaren använda den arbetssökandes tid i arbetslöshetatt som
urvalskriterium för den sökandens produktivitet. Oberoende vilkenav
faktisk produktivitet den arbetssökande har innebär då lång tid isom
arbetslöshet minskade anställningsmöjligheter. I detta fall förklaras
långtidsarbetslöshet inte utifrån skillnader i de arbetslösas individuella
karaktäristika utifrån det finns negativt varaktighetsberoende,utan att ett
dvs. bland arbetssökande med lika karaktäristika blir de arbetssökande

anställda.med de längsta arbetslöshetsperiodema sist Arbetslöshets-
tider bestäms alltså individuella val och tillgången på lediga arbetenav

arbetsgivamas attityder till de arbetssökande.samt av
Av ovanstående följer också faktorer påverkar individensatt som

reservationslön, arbetslöshetsersättning, kommer påverkat.ex. att
arbetssökandet. Ju mindre skillnaden mellan reservationslönen ochär
arbetslöshetsersättningen eller ersättningen i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, desto mindre lönsamt det för individen söka arbete. Enär att
huvudslutsats från den sökteoretiska litteraturen högre arbets-år att
löshetsersättning de arbetslösa incitament höja sina reservations-attger
löner och minska sökintensiteten eftersom kostnadema i formatt av
välfardsförlusten arbetslöshet minskar. Följden detta blir längreav av
arbetslöshetsperioder. detNär gäller ersättningsperiodens längd har detta
teoretiskt likartade effekter på arbetssökandet höjningsom en av er-

" Om individens lönekrav stiger med arbetslöshetstidens längd finns ett
positivt varaktighetsberoende i lönen och negativtomvänt ett
varaktighetsberoende lönekravet faller.om
s Empiriskt det dock mycket svårtär vad hänföraavgöraatt är attsom som
varaktighetsberoende och vad sortering eller icke-observerbarårsom
heterogenitet.
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ersättningsperiodentiden förreservationslönen fallersättningsnivån: när
arbetslöshet ökarsannolikheten lämnadvs.sig sitt slut, närattnärmar

också visstfinnsutförsäkiingstidpunkten. Detsigarbetslöseden nämiar
övergå tillsannolikhetenlitteraturen förempiriskastöd i den attatt

sigden arbetslösesysselsättning ökarreguljär närmarnär
16utförsäkringstidpunkten.

långvariga arbetslös-förklaringar betonarocksåfinnsDet attsom
passi-och därmedsöka arbeteminskar motivationenhetsperioder att

arbetsmarknads-modernahypotes i denarbetssökande. Enviserar de
i sig har negativaarbetslöshet ivistelse iekonomiska litteraturen är att

kan ökanegativa effekternavälfärd och deför individenseffekter att
förlorari långvarig arbetslöshetVidarbetslös.tid individenlängre är

I kunskapsinläming på arbetsplatsenmöjligheten till denindividen som
möjligheten tilloch därigenomvid anställningskulle fådenne enen

arbetskapaciteten ochtordearbetslivserfarenhet. Vidareuppbyggnad av
arbetslöshet. Sålånga perioderminska underarbetslivsvanan av

motivation sökaoch individenssjälvförtroendetminskarsmåningom att
effektivadetdetta blirKonsekvensenblir allt mindre.arbete attav
och dännedjobbenminskar konkurrensenfaller.arbetsutbudet Detta om

heltarbetslösaarbetslöshet. Delönenedpressande effektenden passarav
lediga jobben.ihop med deenkelt sämre

på stnikturellasåledes beromatchningseffektivitet kanBristande
arbetslösasmellan deöverensstämmelsenförändringar t.ex. att-

blirsuccessivtkvaliñkationskravoch lediga jobbenskvalifikationer de -
matchningsmöjligheter mellanvilket innebär färretidenöversämre

försämrad matchnings-kanoch arbetslösa. Dessutomlediga platser
arbetslöshetsersättninghögpå faktorereffektivitet bero t.ex. somsom

sökintensiteten och höjerdärför minskarlång tid ochutfaller under reser-
för de arbetssökande.vationslönen

itill den höga arbetslösheten Västeuropaalternativ tolkningEn är att
arbetsmarknadentrögheter påstället finns sådanadet i gör attsom

olika orsakerfinnsgår mycket långsamt. Detanpassningen balansmot
arbetsmarknadsregleringarmöjlighettill sådana trögheter. En är att -

avgångsvederlagensuppsägningstidemas längd,anställningsskydd, stor-
påverkaranställningartidsbegränsademöjligheterna tilllek, etc. -

drasslutsatsjämvikt. allmännaanpassning Denarbetslöshetens mot som
jämvikts-effekterregleringamasdocki litteraturen är att

Se jämförande länderstudierreferenser.Holmlund för IEdin 1994 som
också utfonnningensigi arbetslöshet visarländerskillnaderförsöker förklara

Layard m.f1.förklaringsfaktorviktig searbetslöshetsförsäkringen envaraav
kortarei länder medArbetslösheten lägreZetterberg 1993.1991, är

arbetslöshetsförsäkringen.ersättningsperioder i
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arbetslösheten osäkra medan regleringama har dämpande effekt påär en
arbetslöshet.variationema i sysselsättning och

Se Holmlunds bilaga till Arbetsmarknadspolitiska kommitten.
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sysselsätt-ökadFörutsättningar for3

rollArbetsmarknadspolitikensning.

sammandrag:ställningstaganden iKommitténs

framgångsrik tillväxtstrategi godärvillkor förnödvändigtett enena
förmåga tillstärktnäringslivet ochsvenskakonkurrenskraft i det en

förnyelseomvandling och
på nivåer i företagen utgör ettpå allatillgången arbetskraftkompetento

ekonomisk tillväxtvillkor förnödvändigt
jobbskapaför möjligheterna att ärförutsättningviktig ennyaeno

utfonnninglönebildningen och arbetsrättensreformering av
minskaochsysselsättningenökastrategi för attrealistiskeno

på:måste byggaarbetslösheten
ekonomisk tillväxtgod-

ökad kompetens-
arbetsmarknadvälfungerande-

så många jobbreguljäramåste skapas för attförutsättningar somo
små medelstora företagochmöjligt i

otillfredsställdatillgodosemåste till för attlösningarkonstruktivao
servicebehov

arbetsmarknadspolitiken skall att:målen den aktivaför varao
hålla vakanstidemanere-

långa reguljärt arbetetider utanmotverka-
Iångtidsarbetslöshetenminska-

långtidsarbets-kontantstöd ellerframförskall prioriterasaktiva insatser0
löshet

arbetsmarknadenUtvecklingen på3.1

vid ingången tillarbetsmarlmadslägetkapitelframgår lSom varvarav
arbetskrañstalmed högamycketavseendeni vissa1990-talet gynnsamt

arbetsmarknadenkarakteriseradesSamtidigtarbetslöshet.och låg aven
höghög frånvaro,signaleroroandeöverhettning medkraftig somen

tillväxt. Ingaekonomisklåglöneökningar,högainflation,
1970-talet.mittensedanhadereallöneökningar ägt avrum
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Från hösten försämrades1990 arbetsmarknadsläget drastiskt. Ned-
gången blev längre och kraftigare någon gång efter andra världs-än
kriget. sysselsättningen sjönk på några år med 550 000 Denca personer.

arbetslösheten till rekordnivåer och samtidigt ökade ocksåöppna steg
fonnerandra dold arbetslöshet starkt. Arbetsmarknadspolitikenav mer

ställdes inför orimligt och svåra uppgifter den inte varitstora som
avsedd lösa.att

En vändning i ekonomin kom under 1993, främst tack kronansvare
depreciering hösten 1992. De utlandsberoende sektorerna började gå
bättre och BNP bruttonationalprodukten ökade efter1994 årstre
nedgång. försämrade offentligaDe finanserna tvingade däremot fram
åtstrarnningar minskade efterfrågan.som

Uppgången i ekonomin fick begränsat genomslag på arbetsmark-ett
naden. sysselsättningen började öka något från delen 1994 ochsenare av
under 1995 antalet sysselsatta ligger halv miljon underännu näramen en

års nivå. Arbetslösheten1990 har minskat något kvarstår påmen en
mycket hög nivå. Vändningen dock tydlig inom industrin där syssel-är
sättningen i december 1995 60 000 högre årtvåänvar ca personer

Ökningentidigare men långt under nivån före krisen. i antalet arbetade
timmar och produktionen den tidigare toppnivånännu större överstegvar
1989.

finnsDet tecken på avmattning i konjunkturen. Förbättringennu en
arbetsmarknadsläget går långsamt och kan ha upphört antaletav -

anmälda varsel har ökat kraftigt under vintern. Någon återgång till ett
tidigare arbetsmarknadsläge kan inte skönjas. kan enligtDet Kon-gott
junkturinstitutets bedömning inte heller förväntas någon eñerfrågeökning
från utländsk konjunkturuppgång eller från inhemsk finanspolitisken en
stimulans. Förbättrade offentliga finanser kan möjligen leda till sänkta

stimulerar ekonomin och arbetsmarlmaden.räntor som
Bedömningen de årens arbetsmarknad måstenärmaste attav vara

inga genererade förändringar kan väsentligt förbättra arbets-externt
marknadsläget. Det blir därmed allt viktigare skapa fimgerandevälatt en
arbetsmarknad. Det går inte lita på det sig självt kommeratt att av en
ökad tillväxt löser problemen på arbetsmarknaden. Sambandet ärsom
till del det En arbetsmarknad fler sysselsattamotsatta.en som genererar
förbättrar statsñnansema, sänker och stimulerar ekonomin.räntorna

Risken for fortsatt hög arbetslöshet övergår till långtidsarbets-som
löshet överhängande. En sådan utveckling skulle innebäraär att
möjligheterna till balans i finanser starkt begränsas. De direktastatens
kostnaderna för arbetslösheten arbetslöshetsförsäkringen, arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder, AMS förvaltningsanslag, Samhall uppgår till 90
miljarder kronor år och också tillsammans med ränteutgiñemautgörper

väsentlig förklaring till underskottet i statsbudgeten. Härtill kommeren
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rad följdverkningar dämpad konsumtion, mindre skatteintäkter,en som
ökade sociala kostnader för kommunerna m.m.

Konsekvenserna för samhällsekonomin fortsatt hög arbetslöshet ärav
väl kända. En aspekt på situationen med hög arbetslöshet deärannan
ekonomiska och sociala följderna för de människor drabbas ellersom
hotas arbetslöshet. Både människor har arbete och de ärav som som
arbetslösa värderar yrkesarbetet högt. De har arbete tenderar attsom
värdera arbetet något högre skillnaderna jämfört med arbetslösa ärmen
mycket små. Det visar studien Drivkrafter för arbete attityder och-
värderingar arbetskraften Gunn Johansson Studien1996. ingår ii sin
helhet i betänkandets expertbilaga.

den enskildeFör har arbetslösheten såväl ekonomiska socialasom
och hälsomässiga konsekvenser. Kommittén har på hållandra i
betänkandet tagit ekonomiska och sociala konsekvenser. När detupp
gäller de hälsomässiga konsekvenserna konstaterar Arbetslös-rapporten
het folkhälsoproblem Folkhälsogruppen 17, 1992 arbetslös-attsom nr
heten har klara effekter på hälsan. Risken för alkoholmissbruk stiger
bland ungdomarna. Rökning och narkotikamissbmk ökar bland ung-

ökardomar blir arbetslösa. Risken för psykisk hälsa i allasämresom
åldersgrupper. Olika stressrelaterade sjukdomar blir vanligare vid
arbetslöshet.

föreliggerDet sålunda mycket starka skäl för kampenatt motge
arbetslösheten högsta prioritet. Det vikt alla aktörerär största attav
framöver handlar utifrån den målsättningen skapaattgemensamma en
väl fungerande arbetsmarknad i Sverige med hög sysselsättning och låg
arbetslöshet.

Den svenska arbetsmarknaden och dess omvärld har förändrats. Det
uppenbart gamla lösningar inteär på dagens arbetsmark-att svaretger

nadsproblem. Betingelser måste skapas för växtkraften blandgöraatt
små och medelstora företag stark och för så många reguljära jobbatt

möjligt skall kunnasom genereras.

3.2 Förutsättningar for ökad sysselsättning
För skapa långvarigt hög sysselsättning och låg arbetslöshet krävsatt en

ekonomisk politisk strategi stimulerar den ekonomiska tillväxten.en som
Ett första nödvändigt villkor för framgångsrik tillväxtstrategi ären en

god konkurrenskraft i det svenska näringslivet och stärkt fönnåga tillen
förnyelseomvandling och Exporten och tjänster måste växa,av varor

Analyser den svenska ekonomins tillväxtfömtsättrtingar finnsav
presenterade i bl.a.: Produktivitetsdelegationens betänkande: Drivkrafter för
produktivitet och välstånd, SOU 1991:82; Ekonomikommissionens, förslag:
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relativti svenskaekonomin. Denspiralerskapar positivavilket räntan
deninvesteringar ochnäringslivetsstimulerarsjunker vilketomvärlden

inflationstaktenmedförsänktkonsumtionen. Enprivata ävenränta att
Ökad ochreduceras.budgetunderskottochdämpas exportatt statens

arbetslöshetminskadsysselsättning ochökadkonsumtion leder tillprivat
nedpressandeoch verkarbudgetsaldoytterligare förbättrarvilket statens

räntenivån.på
närings-det svenskaoch i Sverige förvärldsmarknadenFramgång på

och tjänsternaoch säljaproducerapå förmåganlivet beror att varorna
utvecklakvaliteter. Förpriser ochkonkurrenskraftigatill att nya

Påkompetens.kvalificeradproduktionsteknologier krävsochprodukter
utvecklingen framåt.driverdet kompetensenlång sikt är som

tillgången tillhar visatkring tillväxtEkonomisk-historisk forskning att
tillför möjligheternaavgörandenaturtillgångar inteochråvaror är

och teknikexempel. Kunskaperekonomisk utveckling Japan ärär ett-
Även tillväxtteorins.k.utvecklingsfaktorer. denlångt viktigare nya

roll för ländernaskunskapens betydelsefullateknologins ochpekar på
arbetskraft på allapå kompetentutveckling. Tillgångenekonomiska

Påekonomisk tillväxt.villkor förnödvändigtnivåer i företagen utgör ett
ipåverkassysselsättning eller lönerdock varken tillväxt,sikt tordekort

räckernäringslivet, detkunskapstillväxt iomfattning lågmätbar menav
för detproduktutveckling aningochinnovationermed attstagneraratt en

ochreallöneutvecklingi försämradsikt skall märkaspå lite längre
stimuleratillväxtstrategi måste sålundaexportleddsysselsättning. En

innovationsutvecklingen.kunskaps- och
ochLångtidsutredningen, NUTEKscenarioberälmingarEnligt de som

och kompetensbehovetsysselsättningsutvecklingenutfört bl.a.SCB över
nödvändigti kapitel framgåroch redovisadestill år 2010, att ettsom

år ochuppnå stabil BNP-tillväxtvillkor för procentettatt perparen
kraftig ökningarbetslöshetenden totalapåtaglig reducering är enaven

kompetensnivåz utbildningarnasSåväl reguljäradearbetskraftensav
arbetslivetkompetensutvecklingen ikvalitetinriktning ochvolym, som

förefterfrågan på kompetenstill den kommandemåste attanpassas
kompetensbrist och resultattillväxtbegränsandeundvika ettsom --

fram i dettaKommittén kommer längrearbetslöshet.onödigt hög
strategilångsiktigfram rad förslag detta. Enbetänkande läggaatt en om

universitetforskningen vidvidare krav påekonomisk tillväxt ställerför

Långtidsutredningenoch politik, SOUför ekonomi 1993:16;villkorNya
Näringslivets tillväxtfömtsättningar till 2010,SOU NUTEK:1995, 1995:4;

SwedenOECD Economic Surveys, 1995.tillBilaga 6 LU94;
2 ingår expertbilagan tillSOU iLångtidsutredningen 1995:4; NUTEK:1995,

och 94.betänkande; SCB: Trenderdetta prognoser
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och högskolor liksom forskningen och utvecklingsarbetet i företagen.
Den låga utbildningsnivån i svenska industriföretag härår
anmärkningsvärd.

Det emellertid lika viktigtär incitament skapas, främst via löne-att
bildningen, premierar individerna till ökad kompetens och verksam-som
hetsförbättringar. En produktivitetsbefrämjande lönebildning begränsar
dessutom riskerna för inflation. Arbetskosmademas utveckling beror
emellertid både på lönebildningen och på utvecklingen avtalade ochav
lagstadgade arbetsgivaravgifter. Krav på återhållsamhet i dessa
avseenden riktar på såväl arbetsmarknadensansvaret parter som
statsmakterna. Enligt Arbetsmarknadspolitiska kommitténs uppfattning
ställs krav på arbetsmarknadensstora refonnera lönebild-parter att
ningen. Lönebildningen i Sverige bör ske på sådant den kanett sätt att ge

internationellt konkurrensmässig lönekostnadsutveckling vid lågen
arbetslöshet. Detta enligt kommitténsär uppfattning viktig förutsätt-en
ning för möjligheterna kunna skapa jobb.att nya

I den omvandling sker från traditionellt industrisamhälle tillettsom
tjänstesamhälle blir produktionen alltmerett kunskapsintensiv. Det gäller

inom såväl varuproducerande tjänsteproducerande sektorer.som
De varuproducerande sektoremas andel den totala produktionenav

har minskat och den privata tjänstesektom uppvisar stark produktions-
tillväxt. Mindre femtedelän arbetskraften i Sverige i dagären av
verksam inom industrisektom. Samtidigt basindustrin inklusivesvarar
olika förädlingsled för halva värdet landetsänmer nettoexport.av
Industriproduktionen kommer i framtidenäven vikt föratt storvara av
ekonomins utveckling.

Tjänstesektom har redan i dag betydelse för svensk ekonomi ochstor
dess vikt ökar. Det gäller såväl produktion sysselsättning. Allmäntsom

beror tjänstesektoms tillväxt påsett efterfrågan på tjänster ökaratt när
inkomsterna ökar. En beräkning redovisas i 1995 års långtidsut-som
redning pekar på BNP capita stigernär medatt så ökarprocentper en
tjänstesektoms relativa andel sysselsättningen med 0,2av ca
procentenheter.

Det finns också andra förklaringar till tjänstesektoms expansion.
Sektoms relativa andel sysselsättningen beror också på produktivi-av
tetsskillnader mellan olika sektorer. I många de tjänsteproducerandeav
branscherna det svårt höja produktivitetenär ökad kapital-att genom
intensitet. Kvaliteten i tjänsten hänger i hög grad med hursamman
mycket arbetstid lägger på producera tjänsten.attsom man ner
Sysselsättningen måste då öka i tjänstesektorema i tillverknings-änmer
sektorerna för medför lika produktionsökning.att storen

Till del kan tillväxten inom tjänstesektorema också förklaras meden
statistiska omklassificeringar verksamhet tidigare hänfördes tillav som
varuproducerande verksamhet. Företagens ökade specialisering och kon-
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tidigaretjänsterlett tillharkämverksamhetenpåcentration att som
tjänstesek-delutifrån. Enidag köpsföretagetutfördes inom stor av

avknoppnings.k.sådanmedförklarasår kanundertillväxttoms senare
Beroendetföretag.inom ärskeddetidigareverksamheter storasomav

medelstorasmå ochochexportföretagenmellan destarktalltså stora
företag.

ochindustriarbeten HamngrensvenskaförScenarioStudien
bl.a.förnyelse. DenindustriellpåbristenOdlmoff, 1995 menartar upp iteknologiutnyttjamedmisslyckatsallmänhetisvenska företag att nyatt i

framförsförslagmarknader. Ett ärskapar jinnovationertill somnyasom
utvecklatillmöjligheterbefrämja demåstestorföretag attetableradeatt

anställdaenskildafinns latentoñaavknoppningsföretag attgenomsom
grundpåutvecklasskulleinteaffärsidéerhandkan avta annarssomom

exempelviskanspecialisering. Detstarkarealltföretagensde varastora
påviss tidunderkvararbeta 1anställdalåtafråga att personerom

1affärsidé.företagsetablering kringförberedaförarbetsplatsen att enen
uppfattning. 1delar dennaKommittén

fönnågaföretagensavhängigProduktivitetsutvecklingen att 5är
Efaktorerradproduktionsteknologier. Enochprodukterutveckla nya

fördrivkrafterfinnasmåsteförmåga. gDetpåverkar denna gynnsamma
ñmiasmåstekapital.riskvilligt Dettill äventillgångbl.a.företagande,

frånoch stödfå rådföretagarenyetableradeförmöjlighetergoda att
överlevnads-företagenssåkunnigaekonomisktochtekniskt attpersoner

chans ökar.
skapastudienämndaidiskuteras ärförslag attEtt annat ovansom

vidforskningenochnäringslivetmellansamarbetsklimatbättre
systematisktforskning börHögskolomashögskolor.ochuniversitet

kommersielltutifrånutvecklaskanvadutifrånvärderas även som
förvetenskapligai fonninte enbartoch rapporterintressanta patent av

tekniskatill deknytaspatentingenjörer börProfessionellapublicering.
högskolorna.

Detsektorerna.växandesnabbastdesektorns.k.Den ärgröna en av
energiom-återanvändning,återvinning ochkretsloppsarbete,handlar om

hittillstydligareanledningfinns änmiljöteknik. Härochställning att
miljökravökademellanfinnasambandpositivadeuppmärksamma som

tillskatteväxling bidraSamhället kan attsysselsättning.och t.ex. genom
miljöteknologiochmiljöservicemarknader förtillkomstenstimulera av

sysselsättningseffekter.positivavilket kan ge
strategiinslag inödvändigamåsteoch kompetensTillväxt ensomses

ända-behövsinte Dessutomdettasysselsättning. Menökad årför nog.
exempelvisförhållandeninstitutionellastabilaoch attmålsenliga genom

desådantutformastransfereringssystem sätt attochrättsregler ett
företagarklimatefharproduktionföretagensFörfrämjar tillväxten.
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sysselsättningenbetydelse. För gäller det specifikt villkoren istor mer
form kostnader löner, skatter m.m. och lagstiftningen kringav
anställningsskydd, arbetsmiljö m.m.. För arbetskraften gäller det också

anställningsvillkor formvilka i löner och andra fönnåner ochsom ges av
vilka ersättningsvillkor gäller vid arbetslöshet, sjukfrånvaro etc.som
Arbetsorganisationen i företagen har betydelse för hur de anställdasstor
kunnande och kompetens till vilket i sin påverkar såvältas turvara
arbetsinsats trivsel.som

Kommittén vill vidare peka på behovet förändringar rörandeattav
exempelvis skatter, arbetsrätt, stödsystem genomförs under så bredm.m.

enighet möjligt förpolitisk säkerställa förändringarna bliratt attsom
långsiktiga. bör också framhållas förDet företagare skallatt att en vara

ochberedd måste denne få rimlig avkast-att satsa pengar engagemang
ning på satsade Detta gäller inte minst för småföretagarna.resurser.

viktigt område arbetsrätten. har viktigtEtt Den syfteärannat ettsom
skydda de anställda. stabilt regelsystem kringEtt anställningsvill-att

koren nödvändigt och i sig positivt. Såväl arbetsgivare anställdaär som
har också vanligen behov långsiktiga kontrakt. Samtidigt kan skyddetav
medföra anställning blir så kostnadskrâvande åtagandeatt ett atten

nyanställningar minskarantalet väsentligt. sådan effekt kanEn vara
särskilt tydlig i konjunkturuppgång.en

arbetsrättsligaDe reglerna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.
Arbetsrättskommissionen dir.1995:30 har till uppgift söka hittaatt
lösningar på de problem arbetsmarknadens finns påpartersom anser
arbetsrättens område. Syftet kommissionen under medverkanär att av

skall ñmia fonner för hur själva i så utsträckningparterna parterna stor
möjligt kollektivavtal kan utfomia de arbetsrättsliga reglernasom genom

så, de fungerar väl i praktiken och blir så enkla och effektivaatt som
möjligt.

iHuvuddragen den gällande svenska arbetsrättslagstiftningen tillkom
för tjugotal år sedan. Då rådde andra förutsättningar i dag påett än
arbetsmarknaden. Enligt Arbetsmarknadspolitiska kommitténs uppfatt-
ning framstår det angeläget inom för Arbetsråtts-attsom man ramen
kommissionens arbete kommer fram till bärkraftiga lösningar som svarar

behoven på dagens och framtidens arbetsmarknad. vilarHärmot ettupp
på arbetsmarknadens framKommer inte tillstort parter.ansvar man

konstruktiva lösningar i den nämnda kommissionen får regeringovan
och riksdag erforderliga initiativ.ta

Awägningen mellan arbete eller konsumtionsmöjligheter och fritid
har hittills varit den drivande faktorn i Sverige det gällermest när att
förkorta arbetstid. awägning harDenna följt produktivitetsutvecklingen
och reallöneutvecklingen på så välfärdsförbättringar till viss delsätt att

ihar tagits fonn fritid i förstället högre lön. Arbetstidsför-ut av mer
kortning medel öka sysselsättningen och minska arbetslös-ett attsom
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svenska debatten följdframträdde allt tydligare i denheten som av
myckettidigt 1990-tal. Då arbetslöshetenlågkonjunkturen under steg

inriktades på arbetstidsförkormingkraftigt och diskussionen i Sverige
sysselsättningen. Argumentet harmöjligt instrument för ökaattettsom

tidigare i europeiska länder, där har hävdatemellertid fleraanvänts man
fungeragenerell arbetstidsförkortning skallolika former ettatt somav

massarbetslöshet.botemedel mot
eventuelladock meningskiljaktigheter vilkaråderDet stora om

kan Vissasysselsättningseffekter arbetstidsförkortningen ge. menarsom
lösningen på arbetslöshets-arbetsdelning kan delstoratt vara en av

effekter påkritiska till det går finna positivaproblemet. Andra är attatt
det kan leda till ökningsysselsättningen och vissa hävdar t.o.m. att en av

Även teoretiska sysselsättningseffekterarbetslösheten. på grunder är av
arbetstidsförkortning inte entydiga. krävs ofta mycketDet strängaen

funktionssätt för arbetsdelning skallantaganden ekonomins attom
empiriska studier harpåverka sysselsättningen positivt. De fåtal som

genomförda arbetstidsförkort-genomförts visar också resultatenatt av
ningar skiftande.är

arbetstidsförkortningar och sysselsätt-Sverige behandlas fråganl om
arbetstidskommittén dirningseffekter för närvarande 1995 årsav

långsiktiga kon-1995:6. utredningens uppgifter bedöma deEn är attav
arbetstidsförkortningar och arbetstidsmönstersekvenserna alternativaav

sysselsättning. skall också kart-på produktion, produktivitet och Den
och framför så-utländska studier arbetstidsfrågor då alltlägga bl.a. om

mellan olika fonner arbetstidsförkort-dana belyser sambandet avsom
ningar sysselsättning.och

arbetstidskommittén behandlaSom framgår direktiven kommer attav
kan ha betydelse för sysselsätt-de frågor på arbetstidsområdet som

och övertidsreglering. denningen, till exempel flexiblare arbetstider Mot
frågeställning.bakgrunden från ytterligare dennaavstår penetreraatt

sinaArbetstidskommittén lägga framEnligt vad erfarit kommer att
betänkandebedömningar vid ungefär tidpunkt dettasomsamma

presenteras.
kommer kännetecknas struktur-Den framtida arbetsmarknaden att av

förändringar medför krav påoch internationell konkurrens storasom
anpassningsfönnåga. Mångaarbetskraftens kompetens, flexibilitet och

utanför arbetsmarknads-de frågor då betydelse liggerärav som av
politiken, i dess vidare mening. Förutom de kommittéer nämntsäven som

utredningar frågorför närvarande också rad andrabehandlarovan en
syssel-påverkar förutsättningama för framtidensi hög gradsom

sättningsutveckling.
emellertid central betydelse förHur arbetsmarknaden fungerar är av

möjligheterna arbetslösheten. Kommitténs bedömningminska är attatt
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varje realistisk strategi för öka sysselsättningen och minska arbetslös-att
heten måste bygga på

god ekonomisk tillväxt för öka efterfrågan på arbetskraft,att0
ökad kompetens för behålla och möjligt öka flexibilitetenatt0 om
och konkurrenskraften i internationell ekonomi ochen

väl fungerande arbetsmarknad underlättar såväl omvand-0 en som
lingen arbetsuppgifter till anställningar företagens ochav som
individemas anpassning till krav.nya

Arbetsmarknaden kommer utvecklas utifrån dessa villkor. Ansvaretatt
ligger i hög grad på vissa grundläggande villkor förstaten som anger
företag och individer också på företagen och individerna själva.men

3.3 Sysselsättningsintensiv verksamhet

En central fråga i dagens samhällsdebatt hur tillväxten kan bliär mer
sysselsättningsintensiv. Kommittén har i kapitel konstateratl att trots

kraftigaden tillväxten under 1994 och har1995 sysselsättningsölcningen
varit synnerligen måttlig. Särskilt markant kan detta sambandsvaga
mellan produktivitetstillväxt och sysselsättningstillväxt i dag sägas vara
inom industrin. Stora industriföretag kommer i framtidenäven att svara
for viktig del sysselsättningen i Sverige. det iMen små- ochären av
medelstora företag sysselsättningen öka snabbast framöver. Iväntassom
kapitel framgår småföretagen7 sysselsätter två tredjedelaratt av
arbetskraften i det privata näringslivet. allra minsta företagenDe med
färre tio anställda for ungefär tredjedel den totalaän svarar en av
sysselsättningen.

behovenUnder år har hushållstjänster diskuterats livligt.senare av
Utgångspunktema har varit dels behovet antal sysselsätt-störreettav
ningstillfällen, dels hur otillfredsställdaantal behov sådana tjänsterett av
skall kunna tillgodoses. uppenbart föreliggerDet detär att stora
otillfredsställda servicebehov hos hushållen samtidigt antalett stortsom

önskar komma på arbetsmarknaden. Också utanför områdetpersoner
hushållstjänster finns otillfredsställda servicebehov.stora

artikeln EfterfråganI enkla i Ekonomiskpå Debatt 1995,tjänster
årg. 23, 7 forskarna Hultkrantz ochLars Jonas Nordström attnr menar
det finns skäl fonner för stimulera hushållensövervägaatt attnoga
efterfrågan på tjänster. Skatteförändringar eller subventionssystem med
denna inriktning för visserligen med sig flera olika problem. tycksDet
dock finnashär vrida inhemsk efterfrågan arbetsintensivsättett att mot
verksamhet inte behöver undergräva samhällsekonomins effektivitetsom
på längre sikt. sådan möjlighetEn märkbart påverka sysselsättningenatt
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igäller fråganfiån. detknappast bortse Näri dagens lägekan omman
denartikelförfattarnaunderstrykerkan skevilka former detta störstaatt

tillhandahålls i hemmen.i hushållstjänsterliggerpotentialen intesom
handla köpfrån baradärför vidgasmåsteDebatten att avom

detartikelförfattarnaangelägetSärskilthemtjänster. attvaraanser
privata tjänsterhushållens köpvillkoren fördiskutera ersättersomav

konsumtion.neddragen offentlig
uppfattning måste bättreArbetsmarknadspolitiska kommitténsEnligt

otillfreds-servicebehov i dagfor tillgodoseskapasbetingelser äratt som
framhållitslösningar till. Somkonstruktivamåsteställda. Här ovan

måsteFörutsättningaroch nytänkande.omprövningöppenhet förkrävs
iskall kunna skapasreguljära jobb möjligtså mångaförskapas att som

företag.små och medelstoraexempelvis
EU-debatten sysselsätt-den pågåendesammanhang kandettaI om

lokala och regionalahartillväxt Därningsintensiv organ en
and employmentLocal developmentstudiencentral roll. I initiatives

sambandet mellankommissionen pekar påfrånSEC 564/95 man
härrör frånnya källor till jobbochlokala sysselsättningsinitiativ som

på detTankegångarna byggerservicesektom.otillfredsställda behov i att
tillgräsrotsnivå och uppåtsamstärmnighet i rörelser påfinns slags ettett

makroekonomiskt synsätt.
uppgifter från medlemsstatemastudie bygger påEU-kommissionens

det gällersärskilt aktivamedlemsstateroch då särskilt närärtre som
Studienoch Portugal.sysselsättningsinitiativ, Danmark, Irlandlokala

jobbuppfattningallmänt spridddet finnskonstaterar attatt nyaomen
bliromfattningeni tjänstesektom. Hurallt tillkommerframför ärstor

försöka få klararenödvändigtDärför detoklart.däremot är att enmer
med utbudetmatcha denna efterfråganskall kunnabild hur nyaav man

ochutbudfå bild dagensockså angelägettjänster. Det är att en avav
svagheter i utbudet.till det finnsorsakerna att

områden däromfattar inte mindre 17inventeringKommissionens än
arbetstillfällenoch där reguljäraotillfredsställdefterfrågan bedöms vara

studien igenomområdena gårochkunna skapas. Förskulle vart ett av
efter-viktigaste hindrenefterfrågan, detill dagenshuvudskälen mot att

hindren.för borttänkbara tillvägagångssätttillgodosesfrågan att tasamt
utpekassysselsätmingspotentialområden med ärDe 17 som

kommunikationsteknologi,ochinfomrations-hemhjälp, barnomsorg, ny
bostäder,problem, förbättradeolikatill medassistenter typer avunga

underhållrenovering ochlokaltrafikservice,förbättradsäkerhet, av
turism, audio-lokala butiker,i stadsområden,anläggningaroffentliga

utveckling, avfalls-lokal kulturellkulturarvsfrågor,visuella tjänster,
naturområden,och underhållVattenförsörjning, skyddhantering, av

installationer.föroreningskontroll inkl.kvalitetskontroll,
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hemtjänst, betydligtområdena, barnomsorg ochNågra ärt.ex. merav
EU-länder medan övriga andra områdeni Sverige i flertaletutbyggda än

ilite utvecklade i Sverige de övriga EU-utpekas likaär somsom
hjälp olikaverksamheter bedrivs medländema. Vissa här berörda av

arbetsmarknadspolitiskaformer av

Arbetsmarknadspolitikens framtida mål3.4

och utformning

arbetsmarknadspolitik har bedrivits i Sverige sedan 1950-taletDen som
i den s.k. Rehn-Meidnerrnodellen förhar sin teoretiska grundval sam-

arbetsmarknad och ekonomisk politik. Arbetsmarknads-mellanspelet
såväl stabiliseringspolitiskapolitiken har enligt detta program som

fördelningspolitiska mål liksom selektiva sysselsätt-allokerings- och
åtgärder. Vikten anpassning och rörlighet på arbets-ningsskapande av

särskilt. Tanken rörlighets-marknaden betonas attvar man genom en
restriktivarbetsmarknadspolitik skulle kunna kombinerastimulerande en

utjänmande lönepolitik. Därigenom skulle samtidigtfinanspolitik med en
låg inflation, snabb strukturomvandling och låg arbetslöshet kunna
uppnås.

betänkandeårs arbetsmarknadsutredning betonade i sitt1960
Arbetsmarknadspolitik SOU 1965:9 arbetsmarknadspolitiken böratt
ha till uppgift skapa sysselsättning inflationstrycket ökar.att utan att
Enligt utredningen med arbetsmarknadspolitik dels de åtgärderavses

efterfrågani första hand främjar anpassningen mellan tillgång ochsom
åtgärder för sysselsättnings-på arbetskraft, dels sådana insättessom

medel.3generella ekonomisk-politiska Synsättetökning med andra ärän
utsträckning arbetsmarknadspolitiken medverkar tilli störreatt som

blir generellabalans på olika delarbetsmarknader, desto verksammare de
åtgärder i lågkonjunkturerna för stimulera produktionsätts attsom
och sysselsättning. På motsvarande ökar möjligheterna isätt att
överhettade konjunkturlägen vidta eñerfrågedämpande åtgärder utan att
arbetslösheten ökar alltför mycket.

propositionen betonades arbetsmarknadspolitiken harI 1966:52 att en
förändringarstmkturellacentral roll for underlätta anpassningen tillatt

arbetskraftGenom underlätta omflyttning till näringslivetsatt av
arbetsmarknadspolitiken till säkerställaexpansiva delar, kan bidra att

arbetskrañsförsörjningen angelägna områden.

3 sou 1965:9, 21.s.
4 Prop. 52 1966, 186.nr s.
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Under 1970-talet modifierades arbetsmarknadspolitikens mål till viss
del. I betänkandet Arbete åt alla SOU 1975:90 begreppet fullersätts
sysselsättning arbetemed åt alla. dennaI målsättning inkluderasnya

möjligheter för individer olikamed former handikappstörret.ex. attav
få anknytning till arbetslivet vad varit fallet tidigare. Istörre än som
proposition l975/76:2ll utgår från betänkandet heter det attsom
sysselsättningspolitiken inte bara åtgärder bekämpar denavser som

arbetslösheten också skall vidgas till höja sysselsätt-öppna utan att
ningsgraden. Av särskilt intresse betoningen på företagsstödär som
åtgärd för förhindra uppkomsten arbetslöshet. Kraven påatt av en

och stabil sysselsättning har vuxit bland medborgarna. Arbets-trygg
marknadspolitiken har därför successivt nydanats. första huvud-Den
linjen för denna politik sysselsättningsproblem förorsakatsär att som av
konjunkturerna i första hand skall redan inne i företagen. Denmötas
andra huvudlinjen söka problemen på arbetsmarknadenär mötaatt ute
för dem allt blir arbetslösa eller nytillträdande ochtrots ärsom som
därför har särskilda svårigheter finna arbete.att

I proposition l980/8l:l26 44 konstaterades atten senare s.
föravgörande sysselsättningspolitiken de människor önskarär att som

arbete också måste ha reell möjlighet arbete. Måletatt ta etten om
arbete åt alla kan bara nås de söker arbete beredda deär att taom som
arbeten står till förfogande, samtidigt företagen bereddaär attsom som

sin efterfrågan till individemas förutsättningar. Arbetsmark-anpassa
nadspolitiken skall medverka till minska friktions- och stmkturarbets-att
lösheten. Härtill kommer arbetsmarknadspolitiken skall medverka tillatt

minska konjunkturarbetslösheten under lågkonjunkturer och bidra tillatt
hålla tillbaka tendenser till överhettning under högkonjunkturer. Denatt

stabiliseringspolitiska uppgiften skall i första hand fullgöras denav
generella ekonomiska politiken.

Under 1980-talet sågs den fulla sysselsättningen alltjämt detsom
viktigaste målet för den ekonomiska politiken. årsI 1984 ñnansplan
framhålls stabiliseringspolitikens inriktning bör densammaatt vara som
under 1950- och 1960-talen och med Rehn-Meidner-överensstämma
modellen. Enligt denna måste efterfrågetrycket hållas så stramt att
inflationistiskt tryck undviks. Inom för denna långsiktiga stramhetramen
bör statsmakterna väl awågd ñnans- och penningpolitilcgenom en
liksom aktiv arbetsmarknadspolitik de utifrångenom en parera
kommande efterfrågestömingama i syfte utjämna konjunkturcykelnsatt

sysselsättninginverkan på produktion och Mer preciserat sägs att
arbetsmarknadspolitikens uppgift höja sysselsättningen regionaltär att
och branschvis vid konjunkturfluktuationer, liksom öka deatt

5 Prop. 19s3/s4:100 bil. 1
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arbetssökandes möjligheter på arbetsmarknaden och underlätta
stnikturomvandlingen. Av särskild betydelse insatser för ökaär att
utbudet yrkesutbildad arbetskraft, liksom stödja ungdomar,attav
kvinnor, lågutbildade och äldre arbetssökande har ställningsom en svag
på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken kan däremot inte i
längden lösa de sysselsättningsproblem följer samhällseko-attsom av

obalans.nomin i fundamentalär
I 1987 års ñnansplan underströks ytterligare arbetsmarknads-att

politiken spelar viktig roll föri underlätta tillväxtinriktadatten en
ekonomisk politik. Förslag lades insatser syftei förbättra arbets-attom
marknadens ñuiktionssätt och höja arbetskraftens kunskapsnivå. Dessa
innebär utökade arbetsfönnedlings- och utbildningsinsatser.

Även i början 1990-talet betonades arbetsmarknadspolitikenattav
spelar viktig roll för tillväxtorienterad politik. den revideradeIen en
finansplanen prop. 1992/932150 det övergripande målet försägs att
den ekonomiska politiken att god tillväxt bygga långsiktigtär genom en
stabil förgrund välfärden och sysselsättningen. långsiktigaDen målsätt-
ningen skall fullgod sysselsättning i hela landet. Att arbetsmarkna-vara

fungerar väl förutsättning för inflationen skall kunna hållasden är atten
tillbaka tillväxten ökar. Arbetsmarknadspolitiken har också viktignär en
fördelningspolitisk uppgift. Hög sysselsättning och tillväxt är
grundläggande förutsättningar för rättvis fördelning. Oberoendeen av
konjunkturläge därfördet viktig uppgift för arbetsmarknads-är en
politiken främja sysselsättningen för handikappade och andraatt grupper
med ställning på arbetsmarknaden.en svag

tillväxtpropositionenl 1995/96:25prop. heter det Ärbetsmark-att
nadspolitiken har tradition central roll i den ekonomiska politiken.enav
Den skall främja tillväxt och sysselsättning öka flexibilitetenattgenom
på arbetsmarknaden, motverka inflationsdrivande bristsituationer, stärka
arbetskraftens förebyggakompetens och utslagningpermanent av

från arbetslivet. Den skall också bidra till trygghet förpersoner en
arbetstagarna vid förändringar i samhällsekonomin. stärkerDet
flexibiliteten och den enskilde vågar de krävs förgör att ta steg attsom
utvecklas. första handI bör denna flexibilitet uppnås aktivagenom
insatser för kompetensutveckling och för främja övergång till reguljäratt
sysselsättning. Vidare arbetslöshetsförsäkringen får intesägs att ut-
vecklas till försörjningsförsäkring. I stället det nödvändigtär atten
ytterligare understryka arbetslöshetsförsäkringens roll omställnings-som

parentes.försäkring. Det mäste finnas bortreen
Sammanfattningsvis kan de mål för arbetsmarknadspoliti-sägas att

ken fastställdes i början i1960-talet sina huvuddrag överens-som av

6 Prop. 1983/84:l00 bil. 1 s.
7 Prop. 1995/96:25 12.s.
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med nuvarande målfonnuleringar. Huvuduppgiften for arbets-stämmer
ojämvikter påmarknadspolitiken lösa stmlcturellt betingadeär att upp

arbetsmarknaden åtgärder underlätta och påskyndamedattgenom
anpassningen och efterfrågan på arbetskraft mellan olikamellan utbud

framgår finns det samtidigtdelarbetsmarknader. Men ettsom ovan
i målfonnuleringama, enligt vilket arbets-stabiliseringspolitiskt inslag

konjunkturelltmarknadspolitiken också skall bidra till motverkaatt
betingade sysselsättningsvariationer och det behövs stärkanär
arbetslinjen selektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.genom

kom massiva insatser for hålla1970-talet präglas attatt av nere
arbetslöshetenarbetslösheten. kraftiga ökningen 1971-1973Den av

och beredskaps-i första hand med arbetsmarknadsutbildningmöttes
arbeten stödinsatser direkt till företagen i syfte förhindraäven attmen
perrnitteringar och uppsägningar i omfattning. Under lågkonjunk-växte

högreinriktades arbetsmarknadspolitiken i grad på1976-1978 änturen
bibehålla sysselsättningen i företagen.att

1980-talet kom arbetsmarknadspolitiken utvecklas frånUnder attatt
inledningsvis starkt efterfrågeinriktad till bli starkt utbuds-attvara
inriktad decenniet. lågkonjunkturen iunder den delen Undersenare av
början expanderade de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna1980-taletav
relativt kraftigt. då framfördes kritik från bl.a. AMSRedan mot att
arbetsmarknadspolitikens stabiliseringspolitiska forblev stort.ansvar

Under 1990-talet blev det stabiliseringspolitiska större änansvaret
någonsin. Arbetsmarknadspolitiken kom i stället för inom foratt ramen
befintlig efterfrågan sig huvuduppgiften, utbud ochägna att anpassa
efterfrågan på arbetskraft, ställas infor uppgiften lösa situationen föratt
det växande antal märmiskor, förlorade sina arbeten.som

stabiliseringspolitiska inslagetI den propositionen dock detärsenaste
starkt framgår arbetsmarknadspolitikennedtonat. I stället det tydligt att
inte skapa sysselsättning "Målet är göraatt utan attpermanent enavser

möjlig.hög och full sysselsättning propositionen framhålls ocksåI
arbetslöshetsförsäkringens roll omställningsförsäkring Vidaresom

arbetssökandeunderstryks särskilt vikten kompetensutveckling för deav
till sysselsättning.viktigt led i övergången reguljärettsom

8 1995/96:25Prop. 65.s.
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inriktningenDen3.5 avnya
arbetsmarknadspolitiken

arbetslöshetskrisen iden akutautlösteskapiteli 2konstaterasSom
internationelladensåvälnedgångkraftig1990-taletbörjan avenavav

efterfrågan.inhemskadensom
blevräntehöjningardeförvärradesLågkonjunkturen somav

ivalutornaväxelkursfastadenupprätthålla motförnödvändiga att
inflations-syfteensidigt valt iSverige attERM-systemet nerpressasom

komstatsñnansema ägaförsvagningen attsnabbatakten. Den somav
aktivförnågotfinnasbedömdesintedetinnebar utrymme enattrum

konjunktumedgången.dämpasyftefinanspolitik imotkonjunkturell att
offentligadeneddragningaraktivasmåningomsåkomTvärtom av

anti-inflations-itrovärdighetenför ökagenomförasutgifterna attatt
Ökningen dentill lägre öppnabidradännedoch räntor.politiken av

de arbets-expansionkraftigaremedställetiarbetslösheten möttes aven
praktikentidigare. Igångnågonåtgärdernamarknadspolitiska än

sigñck iklädahandi förstaarbetsmarknadspolitikendettainnebar enatt
iblevroll. Detstrukturpolitiskförställetstabiliseringspolitisk i en

rimligmedarbetsmarknadsmyndighetemaomöjligt för attpraktiken
frågablivitdetåtgärdsvolymersåadministreraeffektivitet stora omsom
minstinteframförtsuppfattningår. Dettaunder är avsomensenare

självt.Arbetsmarknadsverket
politiken. Deekonomiskadel denArbetsmarknadspolitiken är en av

ekonomiskaoch denarbetsmarknadspolitikenförövergripande målen
lågsysselsättning,fulltillväxt,högDedärför desamma.politiken ärär

ekonomiskafördelning deoch rättvisregional balansinflation, av
viktigmycketarbetsmarknadfungerandeväl ärEn enresurserna.

för denmålenövergripandedeuppnåmöjligheternaförutsättning för att
politiken.ekonomiska

ochfrämja tillväxthuvuduppgiftArbetsmarknadspolitikens är att
debrytaarbetsmarknaden,flexibilitetenökasysselsättning attgenom

inflations-motverkadelarbetsmarknader,olikafinns påobalanser som
förebyggaochkompetensarbetskraftensstärkaflaskhalsar,drivande

arbetslivet. Denfrånutslagningochsegregation permanent personerav
omställningssitua-vidför arbetstagarnatill trygghetbidraocksåskall

utvecklas såförkrävsdekanvågar ochså de atttioner stegtaatt som
Arbetsfönned-finns.arbetenledigadekonkurrerade kanatt somom

snabbtlediga platsernatill deuppgiftgrundläggandelingens är attatt se
dvs.ledigt arbete,fårsnabbtsökandeochblir tillsattaväl ettoch att

arbetsmarknaden.anpassningen påunderlätta
arbetslinjen.arbetsmarknadspolitikensvenska äri denHömstenen

i förstaarbetekan fåintearbetslös ettinnebärDen att person, somen
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hand skall erbjudas utbildning och i andra hand arbetsplatsförlagden en
praktik eller tillfälligt arbete. Det först dessaett åtgärderär intenär
bedöms lämpliga eller saknas passivtnär kontantstödettresurser som
skall utbetalas.

Under år kan det har kallatssäga arbetslinjenattsenare man som
har utvecklats till bli arbets- och kompetenslinje, eftersomattsnarare en

det samtidigt blivit alltmer uppenbart arbetslöshetstiden bör användasatt
för förbättra och förstärka den enskildes kompetensatt och underlätta
anpassningen på arbetsmarknaden.

För nå målen för den ekonomiska politiken räckeratt det inte med att
efterfrågan på arbetskraft lika utbudet.är Det måste ocksåstort som
finnas balans på alla de delarbetsmarknader finns, såväl geografisktsom

Ävenyrkesmässigt avgränsade. under perioder relativt godsom av
efterfrågan på arbetskraft finns det därför relativt behovett stort av
arbetsmarknadspolitiska insatser, rörlighetsfrämjande.t.ex.

finnsDet dock rad förhållanden arbetsmarknadspolitikenutöveren
också påverkar arbetsmarknadens anpassningsfönnåga. Det gällersom
utfommingen det reguljära skolsystemett.ex. och arbetsrättenav samt

hur väl lönebildningsprocessen fungerar.
Det viktigt klarär skillnadgöra mellan vilkaatt uppgifteren som

gäller för samhällets sysselsättningspolitik i och vilka gällerstort som
för den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Annars uppstår risken denatt
aktiva arbetsmarknadspolitiken belastas med uppgifter den intesom

Ökadrimligen kan och skall klara sysselsättning och minskad arbets-av.
löshet uppgift för den ekonomiskaär politiken i och inbegriperen stort
därför många politikområden arbetsmarknadspolitik,utöver utbild-t.ex.
ningspolitik, näringspolitik och energipolitik. En diskussion utfonn-om
ningen den framtida aktiva arbetsmarknadspolitiken bör således förasav
med utgångspunkt från den bör ha tydliga ochatt avgränsade mål, ha en
i-imligtstor volym med denöverensstämma generellasamt ekonomiska
politiken. De intentioner arbetsmarknadspolitiken uttrycks iom som
tillväxtpropositionen ligger i allt väsentligt i linje med dessa kriterier för

framtida aktiv arbetsmarknadspolitik. I propositionen framhållsen att
arbetsmarknadspolitiken skall fokuseras på korta vakanstider, minskad
långtidsarbetslöshet och mobilisering arbetskraften.en av

De angivna målen för den aktiva arbetsmarknadspolitiken kanovan
operationaliseras och fonnuleras: l hålla vakanstidema; 2att nere

minska långtidsarbetslöshetenatt och 3 motverka långa tideratt att
reguljärt arbete uppstår. Det inomutan dessa områdenär målen försom

Arbetsmarknadsverket i första hand skall Målen kan årligensättas.
preciseras så de blir direkt mätbara i fonnatt angivna förtalt.ex.av
genomsnittliga vakanstider andelar arbetskraftensamt varitav som
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vissaarbetslösa längreellerarbetsförmedlingarnainskrivna vid änöppet
detaljerade.mindrekan ellerperioder. Målenangivna göras mer

aktivamål inrikta dendessamed hjälpmöjligtbörDet treatt avvara
fördelningspolitiskahuvuduppgiñer. Depå sinaarbetsmarknadspolitiken

konkurrens-medtillgäller stödframför alltmålen, svaggruppersom
dessa löpereftersom dettillgodosesarbetsmarknaden,på ärkraft som

långtids-långtidsarbetslöshet ochbådedrabbasriskenstörsta att av
uppfattasbörmålfomiuleringenföreslagnainskrivning. Den attsom

långtidsinskrivningar vid arbets-motverkamåletvikt åtökad attges
börarbetsmarknadspolitikenför den aktivaHuvudmåletfönnedlingama.

arbete.reguljär:arbetslösa tillåterföra detidigare attvarasom
uppmärksamhetökaddet viktigtuppfattningkommitténsEnligt är att

allt oftarelångtidsinskrivna ochderiktas ärmot sompersoner som
i sinAMS konstaterarinomrundgångihamnar systemet.permanent

dem95-9071-00VLtill regeringenkvartalsrapport attsenaste av som
varithade 30fjärde kvartaletunder detåtgärd närañck procenten

långtids-politikeninriktningkraññilltvå år. Eninskrivna motän avmer
utomnordiskaför de ungdomar,förstärkta insatsersiginnebär isökande
har sådanäldrekvinnor ocharbetshandikappade,medborgare, ensom

denfå arbete påsvårtde harutbildning/erfarenhet det gör attattatt
arbetsmarknaden.ordinarie

Även föreslagnamed denarbetsmarknadspolitikenaktivadenom
konjunkturpolitiskt syñe,direkthainte kommermålfonnuleringen att ett

konjunkturen.variera medändååtgärdsvolymemasjälvfalletkommer att
långtidsarbetslöshetochlångtidsinskrivningarmotverkamålenAv att

och långtids-långtidsinskrivningarförriskernanämligenföljer näratt
åtgärds-så måstelågkonjunkturema,sker ivilketökararbetslöshet

blirlågkonjunkturemaarbetsmarknadsutbildning iöka. Medvolymema
Ävenhögkonjunkturema.iarbetskraftsbristundvikamöjligtdet att

arbetslöshet kanmed högåtgärder i periodersysselsättningsskapande
gällerarbetskrañ. Detutslagningförhindratill dettabidra att avgenom
valetavsedd effekt. Ifåttåtgärder inteekonomisk-politiskaandranär

skall dessaarbetslinjenhävdaföraktiva insatserytterligaremellan att
långtidsarbetslöshet.kontantstöd ellerframförprioriteras
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Arbetsförmedling

sammandrag:ställningstaganden iKommitténs

i framtidenskallarbetsfönnedlingen ävenoffentligaden varao
avgiftsfriochheltäckandeanslagstinansierad,

på omställningsnabbskall koncentrerasverksamhetfönnedlingenso
arbetefrån till nyttarbetslöshet

tillgång lediga jobbtillförmedlingen attförprioritethögstadet haro
gällerhålls dettakorta ävenvakanstidemamedverka till attoch att -

jobbtillfälliga
medkontakternautvecklarförmedlingenvikt attstordet är avo

småföretagen
måsteindividinriktad fönnedlingaktiv ochiriktning motutvecklingeno

vidareutvecklasochbetonas
skall etthandlingsplanermålinriktadestarktochindividuella varao

anställningnå eller fasttill tillfälligatt framhjälpmedel förcentralt
långtså detför atttydligt definieratettskall hasökandeden ansvaro

situationsinredaitu med ochsjälv tarimligtmöjligt och uppär
medarbetsgivaretillurvalsservicemåste användaförmedlingeno

varsamhet
ochförmedlingenoffentligadensamarbete mellanochsamverkano

skall eftersträvasfönnedlingsfonneralternativa
förmedlingar ividpersonalförstärkningartillfälligaeffekterna avo

utvärderasområden ochföljasbörinvandrartäta upp
arbetsmarknad börinvandraresvidgaför attförebilderpositivao

förmedlingenprövas av
uppmuntrasinvandrare börmentorskap föro

erbjudasskulle kunnaarbetsplatskultursvensktillintroduktiono
invandrare

individermotskall riktasanställningsstöd,åtgärdsfonn,nyen -o
svårighetersärskildaharhärkomstutländskexempelvis somav -

kapitel 5sepå arbetsmarknaden
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4.1 Utgângspunkter
Arbetsförmedlingen har utomordentligt viktig roll i arbetsmarknads-en
politiken. Arbetsförmedlingens kämtjänstär förmedla jobb. I dennaatt
verksamhet måste de aktiva och individinriktade fönnedlingsinsatsema
ha framträdande plats. Den pågående utvecklingen i riktningen mot ett

individinriktat arbetssätt bl.a. kommer till uttryck i formmer som av-
individuella handlingsplaner måste och vidareutvecklas.accentueras-
Det platsinriktade arbetssätt successivt införts sedan mittensom av
1980-talet skall fortsätta.

Senast 1993 slog riksdagen fast den offentliga arbetsförmedlingenatt
i framtiden skalläven anslagsfinansierad, heltäckande och avgiftsfrivara

den i framtiden skullesamt ävenatt centralt inslag iutgöra ett
arbetsmarknadspolitiken. Vid tillfälle avskaffades det s.k. arbets-samma
förmedlingsmonopolet. Privata och andra alternativa arbetsfönnedlingar
blev tillåtna. Lättnader infördes i bestämmelserna kring verksamhet i
personaluthymingsbranschen.

Genom arbetsförmedlingen omfattar helaatt arbetsmarknaden får den
bred bas för sin verksamhet vilket kundema, dvs. arbets-en gynnar

sökande och arbetsgivare.
Arbetsmarknadspolitiska kommittén skall enligt direktiven analysera

hur arbetsfönnedlingsverksamheten och de aktiva inslagen i arbets-
marknadspolitiken kan stärkas.

I avslutande avsnitt i kapitletett behandlas invandrarna på
arbetsmarknaden.

4.2 Den arbetssökande hur söker man-
arbete

För arbetsförmedlingen skall kunna bedrivaatt sitt arbete med under-att
lätta matchningen mellan arbetssökande och lediga platser/arbetsgivare
behövs kunskaper hur sammankopplingen mellan arbetssökande ochom
arbetsgivare går till på arbetsmarknaden. Nedan redovisas information

hur arbetssökande och arbetsgivare går tillväga i matchningsproces-om
Därefter behandlas offentlig respektive alternativ arbetsfönned-serna.

ling.
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blandsökbeteendeochSökaktivitet4.2.1

arbetssökande

sökrnetoderVilkaarbetesökertillväga dearbetslösagår deHur när an-
Vilkaarbetepå sökatid lägger demycketde Hur typervänder attner

sigman Skiljeransökningarmångaoch hursöker görjobb manav
mellanoch andra,långtidsinskrivnamellansökaktiviteten personer som

åtgärderarbetsmarknadspolitiskaioch dearbetslösa ärär öppet som
dedetövergripande fråganligger den ärfrågorBakom dessa om

arbetslöshetenbeteendeegenskaper och stannararbetslösas gör attsom
till deldebatten harinternationellanivå. I denpå högkvar enmanen

på siktarbetslösamedarbetslöshetenbeståendehögadenförklarat att
Synen påarbete.sökerutsträckningmindreoch ipassiviseras

g i kapitelbehandlasorsakerarbetslöshetens§
sökande tillantalet1990-talet ochundervarit fåharlediga jobbenDel

arbetssö-fanns 000l 390Under 1994mycketvaritplats harvarje stort.
alltså 390 000,färre platser,miljonarbetsfönnedlingen. Enhoskande

sökande.medtillsattes externa
Agell, FIEFAckumSusarmesökaktivitetArbetslösasstudienl

jobb.ledigainformationarbetslösa sökerredovisas hur1995 om
viktigaste källantelefonintervjuer. Den ärpåUppgiftema bygger

Ungefär tvåstuderas 70dagspresseniplatsannonserna procent.avsom
fönnedlarearbetsförmedlingensoffentligatipsfårtredjedelar genom

eller bekantaanhörigafår tips viahälftenplatsjoumal. Nästaneller
arbetsförmedling anlitasPrivatarbetsgivare.självakontaktaralternativt

studie 9enligt denna procent.av



Arbetsförmedling110 SOU 1996:34

Tabell 4.1 Hur individen söker tips lediga jobb hösten 1994.om
Efter registreringstid vid arbetsförmedlingen. Procent.

ÖverSökmetod Alla Mindre än till6 18 18
månader månader6 månader

Platsannonser i tidningen 70 68 72 69
Offentlig aibetsfönnedling:

förmedlare 66 63 65 69-
platsjoumal 65 63 66 66-
platsautomat 15 13 14 17-

Privat arbetsförmedling 9 7 10 9
Anhörig eller bekant 47 47 48 45
Kontaktar själv arbetsgivaren 49 51 52 43

Källa: Arbetslösas sökaktivitet.

Studien Arbetsförmedlingens medverkan vid förmedlingen arbete tillav
arbetslösa och åtgärdsplacerade AMS 1996 något axmorlundager en
bild. Av samtliga sökta jobb under den månaden hade 41senaste procent
hittats hos arbetsförmedlingen hälften i Platsjoumalen medan 26varav

avsåg direktkontakt med arbetsgivare.procent egen
Studien Arbetslösas sökaktivitet har delat de arbetslösa i olika

kategorier och studerat hur andel aktiva arbetssökande, hurstor ärsom
många sökmetoder de huranvänder, många söktimmar de lägger ner per
vecka och hur många jobbansökningar de månad. I tabellengör per
nedan finns resultaten uppdelade på olika kategorier arbetslösa. Av
tabellen framgår arbetslösa de aktivaöppet arbetssökande.att är mest
Näst aktiva deltar i arbetslivsutveckling.mest är Därefterpersoner som
kommer i fallande ordning genomgår arbetsmarknads-personer som
utbildning, har beredskapsjobb respektive utbildningsvikariat.
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kategori.Efter1994.Sökaktivitet hösten4.2Tabell

Jobban-Sök-Sök-Aktiva
sökningartimmarmetoderarbets-
medel-medeI-mede|-sökande
värdevärdevärde%

3,23,2Öppet 2,988arbetslös
2,51,82,577Arbetslivsutveckling
1,21,01,854Arbetsmarknadsutbildning
1,30,81,343Beredskapsarbete
0,90,61,237Utbildningsvikariat

sökaktivitet.ArbetslösasKälla:

förvånandeintedetkonstaterar ärsökaktivitetArbetslösas attStudien
åtgärdarbetsmarknadspolitiskformnågondeltar i avatt sompersoner

arbetslösa.deutsträckning är öppetmindre änijobbsöker som
åtgärdenkanÅtgärderna anspråk. Dessutomidagendelstortar aven

fåchansernaökatillsyftar atthandlingsplan attled iett somenvara
enbartdäremotåtgärdenOmarbetsmarknaden.reguljärapå denjobb

stimuleraanledningallfinns detutförsäkring attförhindratillsyftar att
ihelheti siningårStudienstudien.sökaktivitet,högre poängterar

expertbilaga.betänkandets
under-passivitetpåteckenintebehöversökaktivitetLåg ett somvara

ansträngdebarafå jobbskullesnabbareinnebärförstått att manomman
situationtillanpassningrationellocksåkan somsig Det envara enmer.

lågmycketskullesig, dvs.skulle lönaintesökandeinnebär geatt mer
efter-falletkanDetarbetserbjudanden.fonniavkastning omvaraav

påockså berokansökaktivitetLågmycket låg.arbetskraftpåfrågan är
arbetsgivare. Detidigareåteranställd hosblisig attväntar enatt man

åtgärderioch dearbetslösa ärsökaktivitet mellani öppetskillnader som
dedelsådet öppetunderskattaskan är atttabell 4.2enligt avenom

kommerde troligende attdärförarbetesöker attinte vetarbetslösa att
arbetsgivare.tidigareåteranställas av

lågtillförklaringkanåteranställningförväntanAtt envaraom
ochåteranställningSökaktivitet,studie,stöd ifårsökaktivitet annanen

FredrikochHarkmanAnders1995:4.AMS Urajobbfåchansen att
delsarbetslösadeandelobetydliginteJansson. Där sägs att aven
delsfått,harredandeanställningtillträdafåpå att somväntar en

Studiensarbetsgivare.tidigarehosåteranställdablisigförväntar att en
45arbete,fårarbetslösadedel ettpåtyderresultat stor somatt aven

betydelsedetHärarbetsgivare.tidigare äråteranställs hos avprocent, en
tanke påmedminststånd, inte atttillkommerstudierytterligareatt
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resultaten i denna undersökning skulle kunna bero på säsongseifekter.
Studien anställningar gjordes i april 1995. Resultatenavser tydersom
inte på arbetslösa skulle sökaatt mindre effektivt med längre arbetslös-
hetstid. Studien Hur söker arbetslösa ungdomar jobb redovisassom
nedan kommer till andra slutsatser på denna punkt.

Det finns klart samband mellanett sökaktivitet och antalet lediga
jobb på den lokala arbetsmarknaden, visar studien Sökaktivitet, återan-
ställning och chansen få jobb. Dår det finns mångaatt lediga jobb är
sökaktiviteten vilketstörre stöd för den låga sökaktivitetenattger
åtminstone till del anpassning tillär låg efterfrågan.en en

I den debatt har följt den ökade ungdomsarbetslöshetensom under
1990-talet har frågor ungdomar har förrests höga krav på jobben,om

de arbetslösa ungdomarna alltför lite tidom ägnar söka jobb ochatt
deras ekonomiska situation påverkar derasom sökbeteende. Andra

frågor långvarigtas är arbetslöshet ledersom till minskadupp om
sökintensitet och ungdomar söker arbete mindre aktivt i börjanom ännu

l980-talet.av
Frågorna behandlas i undersökningen Hur söker arbetslösa

ungdomar jobb har genomförts på uppdrag Arbetsmarknads-som av
politiska kommittén Lennart Fridén och Ann Söderström. Inregia AB,
1995. Studien, ingår i sin helhet i betänkandetssom expertbilaga,
bygger på resultat från undersökning ungdomsarbetslösheten ien av
Stockholms län.

Resultaten från intervjuundersökningen tyder inte på ungdomarnasatt
krav skulle orealistiska. De jobb ungdomarna bereddavara ochär ta

ganska väl de ledigamotsvarar platserna i länet. När det gäller löne-
kraven slutsatserna inteär lika entydiga. En övervägande del av
ungdomarna, i åldrarnaär 18-24 år, derassom Iönekravattanser

eller understigermotsvarar vad de uppfattar marknadslönen. Ensom
beräkning marknadslöner de arbetslösaav motsvarar ungdomarnassom
kvalifikationer tyder dock på det finns mindreatt har fören grupp som
höga Iönekrav, dvs. kraven överstiger marknadslönema. Beräkningen är
dock osäker.

De flesta ungdomar relativt få timmarägnar samla infonnationatt
och söka jobb. Detta kan enligt rapportförfattamaom rationellt närvara

det finns få vakanser och det går ganska snabbt få infonnationatt om
nyanmälda platser på arbetsförmedlingen.

Det finns i studien tydliga tecken på sökbeteendet påverkasatt av
vilken ekonomisk ersättningtyp de arbetslösa ungdomarnaav får. De

arbetslösaär och också har längresom arbetslivserfarenhet harsom- -högre krav andra ungdomarän på arbetstid, arbete och Iönekrav.typ av
Ungdomar med a-kassa söker jobb i mindre utsträckning andraän
arbetslösa ungdomar. De ungdomar har varit arbetslösa längresom än
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helst.jobbvilketbereddautsträckningihalvår att taår större somett
arbetesökatid påmindreläggerungdomarLångtidsarbetslösa attner

månad.jobbfärresökeroch de per
motsvarandemedjämförtshar1994undersökningenaktuellaDen en

visarJämförelsen1980-talet.börjangenomfördes iundersökning avsom
ungdomarnasgällerdetförändringarsmåmycketskett närhardetatt

jobb.sökaliksomkrav sättet att

arbetssökande fördenbehöver attVad4.2.2 ärsom

jobbfå

ochBehrenz Lennartrekryteringsbeteende LarsArbetsgivaresstudienI
på vadarbetsgivaresbelyses1995Växjö,Högskolan iDelander, syn

iingårStudienfå jobb.förbehöverarbetssökande attden ärsom
olikagått igenomintervjuer harGenomexpertbilaga.bctänkandets man

frågor:ställtochrekryteringsprocessenisteg

förstaför densökandehosegenskaperolika ut-speladerollVilken
anställningsintervjutillurvaletförochgallringen

inter-tillvaletbetydelse föregenskap hadeVilken störst personerav0
vju

anställdesdenför valetbetydelsehadeegenskapVilken stor somav0
intervjutillkalladesbland dem som

sorterades bortsökandeandelvisar inteStudien storoväntat att4 en
Omkring 60erfarenhet.utbildning ellerefterfrågadsaknadededärför att3 siganvändeföretagsrepresentanterl intervjupersonerna avprocent av

sökandedeborterfarenhet förrespektiveutbildning sorterapå attkravi enligtDetlediga platserna.för deaktuellakundeinte varanses varasomi
l sökande överandelrelativtocksåstudien attstor varsomuppgavsomen

fådetDäremotutgallringen.allra förstavid denföll bortår45 var
ellerarbetslösasorterade bortarbetsgivare personer sompersonersom

åtgärd.arbetsmarknadspolitiskdeltagit i
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Tabell 4.3 Egenskaper styrde den första bortgallringensom av
sökande.

Egenskaper Antal Procent

Saknade efterfrågad utbildning 410 55,8
Saknade efterfrågad erfarenhet 460 62,5
Arbetslös 3 l 4,2
Genomgått AMU 9 1,2
Deltagit i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 12 1,6annan
Över år45 152 20,7
Kvinna ålderni år20-30 48 6,5
Annan egenskap 173 23,5

Summa 736
Källa: Arbetsgivares rekryteringsbeteende.

En fråga hur arbetsgivaren väljerär sökande till intervju ochutannan ut
vilken egenskap hade betydelse för valetstörst kalladesav personer som
till intervju Detta behandlas i avsnitt 3.1.

4.2.3 Sökkanalema

Studien sökerHur arbetslösa ungdomar jobb innefattar också jäm-en
förelse sökbeteendet och1994 i början på l980-talet. framgårDärav att
andelen söker arbete vid sidan den offentliga arbetsförmedlingensom av
inte har ökat under perioden. Andelen ungdomar söker arbete viasom

och direkt hos arbetsgivare oförändrad. En tänkbar förkla-ärannonser
ring till detta kan ungdomarna inte känner till Platsjoumalensattvara
låga täckningsgrad till följd s.k. reducerade order. Sådan begränsadav
publicering innebär lediga platser anmäls till fönnedlingenatt men
däremot inte registreras på grund arbetsgivaren inte vill ha för mångaav
sökande.

informellaDe sökkanalema viktiga dagens arbetsmarknad.är
Många får arbete via direktkontakt med arbetsgivare, intern information
eller tips från släkt eller Därför detvärmer. väsentligtärgenom att
arbetsförmedlingen regelmässigt betonar för arbetssökande de ocksåatt
bör använda informella sökkanaler.

Nedan redovisas uppgifter bl.a. informella sökkanaler delsom ur
Arbetsgivares rekryteringsbeteende, dels Arbetsförmedlingens mark-
nadsandelar 1994. Båda studierna visar på betydelsen informellaav
sökkanaler. Arbetsfönnedlingens roll infonnationskälla varierarsom



Arbetsförmedling l 15SOU 1996:34

uppgifterpåförstnämnda byggerundersökningarna. Deni de bådastarkt
medkonsekvensivisarochvakansregisterArbetsmarknadsverketsur

arbets-information viañckanställsandel demhögdetta att somaven
förgjord inomundersökningenandra ärfönnedlingen. Den ramen

slumpmässigttillriktasAKUarbetskrañsundersökningama ettsom
år.16-64i åldrarnabefolkningenurval av

pågenomförtsrekryteringsbeteendeArbetsgivaresstudienI som
uppgifter inhämtatsharkommitténArbetsmarknadspolitiskauppdrag av

Larslediga platsendeninfomiationñckanställdesdenhur omsomom
de platserVäxjö.Behrenz i FörHögskolanDelander.och Lennart som

främstavarit denarbetsförmedlingenharundersökningeniingåtthar
fåtthadeanställdesdemhälftenNågotsökkanalen. än somavmer

Studien,arbetsförmedlingen. ärvialediga platsendenkärmedom somom
ochsök-gällerdetrekryteringsbeteende närarbetsgivarespåinriktad

1995. Denunderintervjuundersökninggjordurvalsprocessen, är ensom
expertbilaga.betänkandetsihelheti sinåterñnns

ledigainformation denanställdesfick denHurTabell 4.4 omsom
platsen

ProcentAntalInformationskålla

51,3397Arbetsförmedlingen
5,946Storstadspress
9,27 lLandsortspress

20,5159Via bekanta
2,318skolorVia

16,0124informationIntern
0,97e.d.Headhunter
0,32arbetsförmedlingPrivat
3,434kanalAnnan
2,721Vet

774Summa
rekryteringsbeteende.ArbetsgivaresKälla:

sökkanalen/infonna-viktigastearbetsförmedlingen denstudienEnligt är
påtankemedförvånandeinte attsigi och förvilkettionskällan är

ovan.vakansregister seArbetsmarknadsverketsbyggeruppgifterna
brittiskockså ipåvisatsharviktigasökkanalerinformellaAtt är en
arbets-mellanmatchningsprocesser1994al.Lindeboomstudie et om

ochkontakterinformellafannplatser. Däroch ledigasökande attman
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mycket framgångsrika sökkanaler det gälldeannonser närvar att
åstadkomma matchningar mellan ombytessökande och lediga platser,
medan arbetsfömiedlingen och informella kontakter verkningsñillavar
vad gäller tillsättningen platser med arbetslösa.av personer som var

"Hur fick du reda på ditt jobb ledigt " frågadeatt senaste var man
i AKU-undersökningen i januari 1995 de uppgivit deattpersoner som
nyanställdes under 1994. Knappt 14 de nyanställdaprocent av uppgav

de fått infonnation sitt jobbatt personal på arbetsfönned-om genom
lingen eller i platsjoumal, jobbexpo, datorsökning eller liknande. Det var
något fler året innan. Infonnellaän sökkanaler i fonn direktkontaktav
med arbetsgivare och tips från och bekantavärmer de vanligasteär
infonnationsvågama. I runda tal fjärdedel har uppgivit varderaen av
dessa båda svarsalternativ.

AKU-undersökningen, redovisas i Arbetsförmedlingenssom
marknadsandelar 1994, bygger tidigare pånämnts data-ettsom annat
material studien Arbetsgivaresän rekryteringsbeteende. I den
sistnämnda studien datakällan Arbetsmarknadsverketsvar
vakansregister medan AKU-uppgiñema och tabell 4.5 utgår från ett
urval totalbefolkningen.av

Tabell 4.5 Hur fåtthar information sitt jobb.man senasteom
Samtliga årnyanställda 1994.

Informationskälla Andel i procent

Arbetsförmedlingens personal l 1,0
Platsjoumal, jobbexpo etc. 2,9
Annons 8,3
Direktkontakt med arbetsgivare 23,2
Arbetsgivare kontakttog 19,7
Tips från och bekantavänner 25,1
Privat fonnedling/Rekryteringskonsult 0,5
Annat 9,2

Källa: Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1994. AMS Uin 1995:2.

I studien Arbetsförmedlingens medverkan vid förmedlingen arbeteav
till arbetslösa och åtgärdsplacerade har sökande påavrapporteratssom
grund de har fått jobb tillfrågatsatt hur de fått informationav om om
just detta jobb. 17 de har fåttprocent informationatt frånsvarar
arbetsförmedlingen drygt hälften samtal med förmedlare.varav genom
Träffsäkerheten i den personliga och kvalificerade infonnationen är
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förmedlingenfråninfomiationsspridninghosbetydligt bättre än annan
andel deplatsautomat. Enplatsjoumalen,platsförslag,hemsänt stor av

tillbaka till tidigaregåttemellertidfått jobb är sompersonersom
arbetsgivare.

detfått tipsenligt studien 23övriga detAv procent om nyasomvar
sådanatillhänsynarbetsfönnedlingen. Omviajobbet äventarman

arbetsmarknadspolitiska åtgärderföljdgjorts tillanställningar avsom
uppgårindirekta insatser,direkta ochalltsåtönnedlingsinsatser,eller

andelen till 38 procent.

itill Andelleder arbete.VägarTabell 4.6 procent.som

Samtliga NyaSökväg
anställningar

4758Personliga kontakter
2317Arbetsförmedlingen

4 4jobbsökaraktivitetaf+Ej
97ekonomiskt stödaf +
22åtgärdVia

3830Arbetsförmedlingen
direkt+indirekt

ll7Direktsökning
96Annons
910Annat

arbete tilliönnedlingenmedverkan vidArbetsförmedlingensKälla: av
åtgärdsplacerade. AMSoch 1996.arbetslösa

arbetskraftarbetsgivarenrekryterar4.3 Hur

rekryteringsprocesseniAvgörande4.3.1 steg

matchningenarbetsfönnedlingenhuvuduppgiñema förEn är attav -
kunnajobb/arbetsgivare. Förarbetssökande med ledigaihop attpara

hurkännedomarbetsförmedlingenbehöverdetta på bästa sättgöra om
gårarbetssökandearbetskraft, hur urvaletsöker efterarbetsgivaren av

arbets-för inställning till olikaarbetsgivaren hartill och vad typer av
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marknadspolitiska åtgärder. Studien Arbetsgivares rekryteringsbeteende
dessa frågor.tar upp

Tidigare erfarenhet och tidigare utbildningar framstår desom
viktigaste egenskaperna arbetsgivare väljer vilka skall kallasnär ut som
till anställningsintervju. Detta framgår nedanstående tabell.av

Tabell Vilken4.7 egenskap hade betydelse för valetstörst av perso-
till intervjuner

Egenskaper Antal Procent

Tidigare erfarenhet 423 58,0
Tidigare utbildningar 130 17,8
Ålder 20 2,7
Originalitet 29 4,0
Bra ansökan 54 7,4
Annan egenskap 73 10,0 i
Summa 729 100,0
Källa: Arbetsgivares rekryteringsbeteende.

Det faktum tidigare erfarenhet tillmäts så betydelse innebäratt stor att
barriären för nytillträdande kan ganska hög. bekräftasDet ocksåvara av
studien Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 1950-1991 som
nyligen har fardigställts Lena Schröder. Institutet för social forskning.
EFA-rapport 38, 1995.. Där konstateras rimlig förklaring tillattnr en
den arbetskraftens försämrade konkurrensfönnåga på årunga senare
skulle kunna yrkes- och arbetslivserfarenhet vuxit i betydelseattvara

merit på den formella skolutbildningens bekostnad.som
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder akademikerpraktik,typav ung-

domspraktik, beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning kan ses
medel förbättra arbetssökandes chanser komma imed arbets-att attsom

givares urval sökande, Arbetsgivares rekryteringsbeteende.av menar
Framför allt det i undersökningen Arbetsgivares rekryterings-var

beteende egenskaperna yrkesmässig kompetens och engagemang som
2hade betydelse för valet den anställdes bland destor av som personer

kallats till intervju. Också social kompetens tillmäts vikt.storsom
Många de arbetsgivare svarade annan egenskap detattav som uppgav

helhetsintrycket viktigast eller de genomfördeatt testervar som var egna
hade betydelse för valde anställa. istor attsom vem man
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denvid valetbetydelsehadeegenskaperVilka stor4.8 avTabell
intervjutillkallatsdemblandanställdes somsom

ProcentAntalEgenskaper

73,7554Engagemang
9,370Familjetörhållande

50,1377kompetensSocial
80,9608kompetensYrkesmässig
22,6170förmågaSpråklig

8,564egenskapAnnan
w

752Summa
rekryteringsbeteende.ArbetsgivaresKälla:

frågatocksårekryteringsbeteende harArbetsgivaresstudien omI man
denvaletföregenskapenviktigasteallraden somvilken avvar
skillnadersmåmycketintervjuades. Det ärbland demanställdes som

övriga riket. Däremot ärstorstäder ochiarbetsgivarefrånmellan svaren
olikamedföretagiarbetsgivaremellanskillnaderbetydandedet

anställdamindre 100medBland dem änstorleksklasser. enuppgav
betydelsenarbetsgivarnadeblandandel störrebetydligt avänstörre

framhöllsYrkesmässig kompetensarbetssökandes engagemang.
arbetsgivare.mindrebetydligt oftare änstörre avav

diskriminerarellermissgynnarurvalArbetsgivamas görasätt att
rekryterings-Arbetsgivaresstudienenligtarbetssökandevissa typer av

ovan.tabell 4.3beteende se
diskrimineringstatistisks.k.utslagutgallring kan ettDenna avvara

basissökande påindividuellabedömerarbetsgivareinnebärvilken att en
tillhör.sökandededensig hadekunskapden somgruppomanserav

aktuelladentillbidraförmedlingenfrån attinsatserkanHär
avsnitt 4.2.ibehandlasminskar. Detta närmarediskrimineringen

Rekryteringskanalema4.3.2

använderarbetsgivaren ärrekryteringskanalervilkaKännedom somom
hur dearbetssökandetillinfonnationbraförbetydelse omattstor geav

Arbetsgivaresstudienkonstaterarjobb,eftersökandetitillvägaskall
infonnationspridaväljerarbetsgivarenrekryteringsbeteende. Hur att

Somkanalerolikaändamålsenliga är.hurbestämsplatserlediga avom
ledigadenarbetsgivareallaanmäldenedantabellen nästanframgår av
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platsen till arbetsförmedlingen som tidigare påpekas bygger studien på
uppgifter Arbetsmarknadsverkets vakansregister.ur

Förutom den offentliga arbetsförmedlingen använder arbetsgivaren
också i hög grad de infonnella sökkanalema Via bekanta och intern
infomiation. Det beror på de sistnämnda kanalernaatt medför låga
infomiationskostnader och ha hög träffsäkerhetväntas det gällernär att
nå sökande.rätt

Tabell 4.9 Hur spred arbetsgivaren information den ledigaom
platsen

sökkanal Procent

Arbetsförmedlingen 96,7
Storstadspress l 1,7
Landsortspress 17,5
Via bekanta 30,0
Via skolor 4,9
Intern information 31,5
Headhunter e.d. 1,1
Privat arbetsförmedling 0,5
Annan kanal 9,7

Källa: Arbetsgivares rekryteringsbeteende.

Mer 70 platsernaän i dennaprocent undersökning tillsattes medav sö-
kande registrerade vid förmedlingen. Samtidigt detsom endastvar var ca
35 dem anställdesprocent hade fått kännedom den söktaav som som om
platsen förmedlingen i de fall då arbetsgivaren också hadegenom använt
andra sökkanaler. Detta tyder på många sökande utnyttjadeatt för-som
medlingen sökkanal också använde andra alternativa sökkanaler.som
Detta indikerar det viktigt stimuleraatt är och effektiviseraatt arbetssö-
kandes sökaktiviteter, vilket också påpoängteras håll iegna dettaannat
kapitel.
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arbetsförmedlingenoffentliga4.4 Den

arbetsmarknadenställning påFönnedlingens4.4.1

arbetsförmed-harbetänkandetolika håll iframhåller påkommitténSom
arbetsmarknadspolitiken. Denviktig roll iutomordentligtlingen en

meddirekt samklangstå iverksamhet måsteförmedlingensoffentliga
förmedlingfungerandeväarbetsmarknadspolitiken. En ärförmålen en

uppnå demöjligtskallför detförutsättninggnmdläggande attatt vara
målen.arbetsmarknadspolitiska

heltäc-anslagsñnansieiad,arbetsfönnedlingenoffentliga ärDen som
arbetsmarknaden.helaverksamskallavgiftsfriochkande övervara

olika sökandegrupperpå heltinriktningbredd ochfönnedlingensGenom
arbetshandi-exempelvisförmöjligheternaunderlättasoch företag

arbete. Genomfåsvårplaceradeandra attkappade och attgrupper
servicebraföretagskontalaer ochgodaetablerarförmedlingen ger

kanarbetskraftkvalificeradrekryteringsamband medexempelvis i av
arbetsmark-få inockså förden bana väg attsägas gruppersvagare

arbetsgivarekankontakteroch godaservicenaden. Bra göra meren
förfråganställerdennetillgå fömiedlarenbenägen mötes näratt omen

behöverkanskeellersvårplacerademotatt ta person sompersonen
ochbreddenviktigt skälpraktiktjånstgöring. Detta värnaär attett om

verksamhet.förmedlingensimångfalden
arbetssökande och arbets-tillserviceorganArbetsförmedlingen är ett

så snabbtarbetssökandedenmedverka tillskallFönnedlingengivare. att
dentillmöjligt anslutersåarbetemöjligt får näraett somsomsom
tillserviceFönnedlingensförutsättningar.ochönskemålsökandes

lediga platserdemöjligt besättasnabbttill såsyñararbetsgivare att som
tönnedlingen.anmäls tillsom

delsarbetsfönnedlingenbehöveruppdragfullgöra sittkunnaFör att
delsden sökande,kompetensbedömningochkartläggningfylligha aven

ochunderhålla byggaAttarbetsinnehåll.ochföretag utkunskap om
viktig delframtideniskallföretagskontaktema även avvara en

verksamhet.förmedlingens
i dettaframhållasbörsysselsättningenförbetydelseSmåföretagens

utvecklararbetsfönnedlingenviktsammanhang. Det är attstorav
för 50NUTEK,enligtSmåföretagendessa.medkontaktema svarar,

nettotillskottetochbruttotillskottet 70 procent av nyprocent avav
näringslivet.isysselsättning

förmed-individinriktadeochaktivariktningiutvecklingDen mot
årArbetsmarknadsverket påinompåbörjatsharlingsinsatser senaresom
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måste betonas och vidareutvecklas. Här spelar individuella
handlingsplaner viktig roll.en

Olika aspekter på arbetsförmedlingens verksamhet har behandlats i
rad offentliga publikationer, däribland propositioner och utskottsbe-en

tänkanden på år. För utförliga beskrivningar arbetsfönned-senare av
lingen hänvisas till Arbetsmarknadspolirik förändring AMSi 1994
och Perspektiv arbetsförmedlingenpå Betänkande EFA. SOUav
1990:31.

Nästan 1,4 miljoner i kontakt med arbetsförmedlingenpersoner var
under 1994. Det fjärde i arbetsför ålder. Avmotsvarar dessavar person

630 000 arbetslösa. Av de lediga platserna under 1994 fanns 41var
anmälda hos arbetsfönnedlingen. Andelenprocent minskade varje år

mellan 1990-1993 och har därefter ökat. Andelen minskar nomialt vid
konjunkturnedgång och ökar vid uppgång.en en
Den offentliga arbetsförmedlingen finns på alla i landet.större orter

Totalt finns fömiedlingar.400 Arbetsfönnedlingama och arbets-ca
marknadsinstituten sammanlänkade iär line-datorsystem förett on
platsfönnedlingsverksamheten. Därigenom kan arbetssökande gåen
på vilket förmedlingskontor helst och få uppgifter lediga platsersom om
i hela landet. På motsvarande kan platsfönnedlaresätt snabbt fåen en
uppfattning arbetskraftstillgången i hela landet inom visstom ett yr-
kesområde. Om arbetsgivaren så vill kan ledig plats samtidigten annon-

i någon de platstidningama, i datorbaserade platsautomaterseras av sex
på arbetsförmedlingen och på Internet.

Informationsvolymema är stora:

Platstidningar Upplaga 300 000 ex/vecka, 500 000
läsare

Platsinformation på Internet Under januari 1996 236 000 notisertogs
fram

Platsautomater 60 000 användare veckaper
Hemsändningsservice 46 400 arbetssökande får varje månad

300 000-500 000 platsförslag
Bevakning med urval 35 300 arbetssökande en viss dag iav
platser februari 1996

Enligt AMS påverkas den offentliga förmedlingens marknadsandel av
två huvudfaktorer. Den arbetsförmedlingen främstär arbetaratt medena
arbetslösa. Andelen alla nyanställda före anställningenav som var
arbetslösa uppgick till 30 under 1994. Den andra alla jobbprocent är att
inte finns tillgängliga vid arbetsförmedlingen. Platser finnssom
tillgängliga vid förmedlingen kan också nås via andra sökkanaler.
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också radArbetslösa använder, framgår avsnitt 2.3, andraensom av
sökkanaler arbetsfönnedlingen.än

offentliga arbetsförmedlingentill den juli hade denFram 1 1993
Avregleringenmonopol på fönnedlingsverksamhet i Sverige. av

monopolet skedde kravet på tillstånd från AMS underatt attgenom
arbetsfönnedlingsverlcsamhet slopades.vissa förutsättningar få bedriva

i avsnittAlternativa fönnedlingsfonner i dag behandlas 4.5 nedan.
framgår vanligaste orsaken tillSom tabell 4.9 den att togav var man

arbetsfönnedlingen ville ha hjälp sökakontakt med med attatt man ar-
detta skäl. främsta orsaken fåbete. 33 Den nästprocent attvaruppgav

uppgick tillarbetslöshetsersättning där andelen 22 procent.

Anledningen till arbetsförmedlingenTabell 4.10 kontakt med 1994.

Andel samtligaav

platslista/söka i platsautomatHämta 13,6
Få sökahjälp personalen arbete 33,1attav
Få arbetslöshetsersättning 22,5
Få yrkesvägledning 1,4
Få information 11,0annan
Få åtgärdarbetsmarknadspolitiskdel 5,8av

I ledigAnmäla plats 5,6i
i Annat 7,0
1l

Totalt 100l

Källa: Arbetsförmedlingens marknadsandelar AMS Uin1994. 1995:2.

lågkonjunkturenUnder i början 1990-talet har det skett kraftigav en
arbetsförmedlingenminskning antalet platser infonnationav som ger

finns flera skäl till detta. totala antalet lediga platser harDet Detom.
tönnedlingamakraftigt reducerats. Andelen platser anmäls till harsom

Årsjunkit. enligt AMS1990 anmäldes 50 de lediga platsernaprocent av
formedlingama.till Motsvarande andel 1994 40 procent.var ca

Marknadsandelen för tillfälliga jobb betydligt lägre.var
Arbetsmarknadspolitiska kommittén vill understryka vad ocksåsom

AMS, nämligen har högsta prioritet förbetonats detattav
arbetsförmedlingen få tillgång till lediga jobb och medverka tillatt att att
vakanstidema hålls korta. ambition gäller de tillfälligaDenna även

sistnämnda viktigt inte minst i ljuset tillfälligajobben. Det deär attav
jobben så mycket 70 de lediga platsernautgör procentsom av
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Uppföljningar visar chansen få arbete ökar tidigareatt att ett om man
har haft arbete sig det tillfälligt eller varaktighet.längreett vare var av

Urvalsservice till arbetsgivare4.4.2

del de lediga platser anmäls till arbetsförmedlingenEn stor av som
inte platsjoumalen, något har berörts Eftersomiannonseras som ovan.

det resurskrävande vill företagen i konjunkturläge med mångaår ett
och få lediga jobb inte bli överlupna med ansökningar. Därförarbetslösa

begär de arbetsfönnedlingen inte skall den lediga platsenatt annonsera
i välja några lämpliga tänkbara sökande företagetställetutan ut som

begränsade publiceringar leder till allasedan kan välja mellan. Dessa att
information samtliga vakanser.arbetssökande inte får om

Fönnedlingen tidigare påpekats, serviceorgan till arbetssö-ettsom
arbetsgivare. Förmedlingens service till arbetsgivare syftar tillkande och

så snabbt möjligt besätta de lediga platserna med lämpliga sö-att som
medverka tillkande. På motsvarande skall förmedlingen densätt att

fårarbetssökande så snabbt möjligt arbete så näraett som somsom
möjligt ansluter till den sökandes önskemål och förutsättningar. En

infomiationeffektiv arbetsmarknad måste ha effektiv spridning omen av
offentliga förmedlingen skall medverka tilllediga platser. Den att

funktionssätt vilket bl.a. innebär platsernaarbetsmarknadens är gott att
skall tillsättas så fort möjligt och med rätt person.som

för fönnedlingen på effektivt skall kunnaförutsättningEn sättettatt
vidsökande ställer krav på servicearbeta med alla slags som

möjligt finns tillgängligaarbetslöshet så många lediga platserär att som
utbildnings- och kvaliñkationskrav.där och platserna har varierandeatt

arbetsförmedlingenviktigt arbetsgivaren vill använda sigDet är att av
Genom förmedlingen efterrekryteringskanal. strävaratt attsom en

kanupprätthålla goda kontakter med företagen dessaetablera och
till förmedlingen.anmäla lediga platser Enförväntas bli benägna attmer

för många arbetsgivareförutsättning i sådana kontakterviktig är att
önskemål olikaberedd tillgodoseförmedlingen år typeratt om av

fönnedlingens sida.urvalsservice från
för- ochförrnedlingens och samhällets sida finns bådeSett utifrån

till arbetsgivare. Genomurvalsservicenackdelar med olika atttyper av
sådana önskemål ökar sannolikhetendelvis tillgodosehelt eller att

lediga platseråterkommer till förmedlingenarbetsgivare när nya
införförmedlingen visar tillmötesgåendevid företaget. Omuppkommer

på sikt kunna föra med sig dessurvalsservice skulle detönskemål attom
stärkerbibehålls. Goda kontaktermarknadsandelar ökar eller
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praktikanterfå arbetshandikappade,möjligheterna för fönnedlaren att
dylikt i företaget.eller

vakanser inteurvalsservice innebär mångade fallI att annonseras
emellertidkännedom innebär detkommer till allmänoch därigenom att

finnsdet faktisktarbetssökande får kännedommängd inte attomen
får uppfatt-kan bli många arbetslösajobb söka. Följdenlediga attatt

får negativa effekter påleta jobb, vilketdet inte lönar signingen attatt
utbudetoch varieratfönnedlingens arbete. Juden offentliga större mer

sökaktivitet.stimuleras de arbetslösaslediga jobb är, merav
båda kundkatego-awägning mellan deñnna rimliggällerDet att en

matchningönskemål effektivönskemål och samhälletsriernas somom
fimktionssätt.arbetsmarknadenssträvandena förbättraled i attett

urvalsservice tillkommitténArbetsmarknadspolitiska attanser
minst det viktigtmed varsamhet. Intearbetsgivare måste användas är att

påfaktiskt finns lediga jobbfortlöpande detarbetslösa attser
redovisatkommittén hararbetsmarknaden. Forskningsresultat ovansom

jobb.där det finns många ledigaockså sökaktivitetenvisar störreäratt
har möjlighet i vissarimligt förmedlingenSamtidigt det attär att

urvalsservice.önskemål från arbetsgivaresituationer tillgodose om
skall offentlig-lediga platsermåste liksom i dagHuvudlinjen attvara

önskemålkännedom. Till viss del böroch komma till allmängöras en
kunna tillgodoses platsenarbetsgivare urvalsservicefrån attgenomom

fåtill arbetsfönnedlingen försökande hänvisas attöppet menannonseras
bedömning denFönnedlingen översiktliginfonnation. gör av omenmer

intervju och avråder sökandetill företaget försökande bör skickas som
urvalsservicekvalifikationer.saknar Dennauppenbarligen ärtyp av

medför fönnedlingen och måste användasresurskrävandedock
den enskildaförfarande innebär endasturskiljning. Ett attsom

allsoch platsen intekänner till den lediga platsenförmedlaren att
Användning bör i principrestriktivt.måste användasutannonseras

med kort varsel.där tillträde skall sketill korttidsanställningarbegränsas
förfarande förmotiverat med sådantkan det i många fallDär attettvara

skall kunna ske snabbt.tillsättningen
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Individuella4.4.3 handlingsplaner

Handlingsplanen hjälpmedel i omställningenett-

Arbetsmarknadspolitikens huvudsyfte underlätta snabb omställ-är att en
ning från arbetslöshet till arbete. Fönnedlingens verksamhet skallnytt
koncentreras på detta.

Utfommingen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör motav
denna bakgmnd starkare i dag stimulera den arbetslösa tillän mer
målinriktad aktivitet för finna arbete och mindre planlöst arbets-att av
sökande. För anmäld arbetssökande vid arbetsförmedlingenatt vara som
skall det självklart krav den sökande hela tiden aktivtett attvara
eftersträvar få arbete med eller stöd från fönnedlingen. Häratt utan-
skall individuella och starkt målinriktade handlingsplaner ettvara
centralt hjälpmedel. Handlingsplanen skall inriktad på nå framattvara
till tillfällig fasteller anställning.en

Förekomsten plan har starkt positiv inverkan denav en senare
arbetsmarknadssituationen. Sannolikheten för fortsatt rundgång minskar
kraftigt. Tillfälligt arbete inom plan den avgjort bästa strategin förären

få eller på god fast arbete inom önskat yrkesom-vägatt mot ett ettvara
råde. konstaterarDetta EFA, Expertgruppen for arbetsmarknadspolitis-
ka utvärderingsstudier i betänkandet Politik arbetslöshet SOUmot
1993:43. EFA:s slutsats baseras på forskningsresultat i studien
Språngbräda till arbete En utvärdering beredskapsarbete,av-
rekryteringsstöd och ungdomsarbete Sehlstedt och Schröder, EFA-

19.rapport nr.
På många håll i landet har arbetsförmedlingarna börjat arbeta med

individuella handlingsplaner. En rad länsarbetsnämnder har gått medut
särskilda riktlinjer för arbetet. AMS regelbok innehåller från 1996 krav
på individuella handlingsplaner skall Sådana krav haratt upprättas.
redan tidigare ställts från den centrala myndigheten i riktlinjer för
verksamheten. På vissa håll i landet där länsarbetsnärnnden inte har tagit
något uttryckligt initiativ i frågan har enskilda fonnedlingskontor börjat
införa individuella handlingsplaner. Det finns enligt Arbetsmark-
nadspolitiska kommitténs uppfattning anledning betona betydelsenatt av
den ökade inriktningen på individuella fönnedlingsinsatser.

handlingsplanEn kan allmänt beskrivas kombinerad utbild-som en
nings- och jobbsökarstrategi för den arbetssökande. Den skall utvisa vad

skall ske för uppnå målsättningen: få arbete på den reguljäraatt attsom
arbetsmarknaden. En handlingsplan skall självfallet kunna innefatta
olika gruppaktiviteter, exempelvis jobbsökarkurser. Det börtyper av

fullt möjligt kombinera individinriktat och platsinriktatatt ett ettvara
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arbetssätt uppfattning också delas de förmedlingsche-en som av-
fer/fönnedlare kommittén diskuterat frågan med.som

individuella handlingsplanen utarbetas i samspel mellan arbets-Den
förmedlingen och den sökande. Handlingsplanen skall utfonnas så att
förmedlingen kan följa sökandes aktiviteter och vid behovden sätta
riktade fönnedlingsinsatser. Handlingsplanen skall kon-ettses som

arbetsfömiedlingen och försörjarentrakt mellan den arbetssökande,
kan försäkringskassan eller arbetslöshetskassan.som vara

handlings-Om den arbetssökande inte fullföljer sina åtaganden enligt
planen och avvisar lämpligt erbjudet arbete eller arbetsmarknadspolitisk
åtgärd ersättningsrätten. På motsvarande måsteomprövas sätt ett ansvar

fönnedlingen åtaganden kontraktet.läggas på fullgöra sina enligtatt
för detta bör skyndsamtFonnema övervägas närmare.

det gäller den arbetssökande finns redan i dag avstängningsreglerNär
i lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring. Försäkrad skall29 § om av-

från till ersättning bl.a. han har avvisat lämpligt erbjudetstängas rätt om
arbete arbetsmarknadspolitisk åtgärd.eller Av de totalt 2 300nära
meddelanden ifrågasatt ersättning arbetsförmedlingarna under årom som

överlämnade till berörda1994 arbetslöshetskassor hade knappt 2 000
fallen fallavgjorts i september 1995. I 60 knappt 200lprocent av

kassan medlemmen från ersättning.avstängde
vad Arbetsmarknadspolitiska kommittén erfarit skallEnligt har

Utredningen ersättning vid arbetslöshet och omställning ARBOMom
behandla behovet ytterligare klarlägganden kring reglernaav om

från tillavstängning ersättning respektive erbjudet lämpligt arbete.rätt
därvidDet väsentligt ARBOM-utredningen beaktar effektemaär att av

förekomst individuellaökad handlingsplaner.en av
Satsningen individuellapå handlingsplaner måste också innebära att

den enskildes möjligheter stärks på hand sysselsättningordnaatt egen ny
arbetsfönnedlingen någon behöver blieller myndighetutan att annan

ha tydligt definierat förinblandad. Den sökande skallnämnare ett ansvar
långt rimligt själv reda sinså det möjligt och itu med ochär taatt upp

från förmedlingen måste inriktassituation. Stödinsatsema demmot som
allra bäst behöver stöd.

för kraven handlingsplaner skall leda tillRiskerna på upprättaatt att
sökande-ökad byråkrati måste bedömas små. I den grundläggandesom

fylligbeskrivningen ingår arbetsförmedlingen skall ha tillgång tillatt en
kunskaper och yrkeserfarenheter.beskrivning den sökandes Detta ärav

nämligenovärderligt hjälpmedel i fönnedlingens viktigaste arbete, attett
förmedla jobb. Metodutveckling kan effektivisera det administrativa

anknytning till individuella handlingsplanema.arbetet med de En
handlingsplan skall inte det uppenbart onödigt.upprättas ärom
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sökandeFör riskerar helt slås från arbetsmarknaden böratt utsom
särskilda åtgärder in. Dessa skall utfonnas på sådant desättas sättett att
främjar aktivt arbetssökande. Förmedlingen skall kravställa på fortsatt
sökaktivitet under åtgärdstiden. Så länge den individuella handlings-
planen gäller bör kontakt upprätthållas mellan den sökande och formed-
lingen. Utöver stödet från förmedlingen skall den deltar isom
arbetsmarknadspolitisk åtgärd också få stöd från anordnaren.

infonnellaDe sökkanalema har betydelse vilket belysesstor ovan.
Det viktigt förmedlingen aktivt arbetssökandeär att attuppmanar
använda också informella sökkanaler och inte enbart förlita sig på den
offentliga arbetsfönnedlingen till arbete.vägen ettsom

Synen på arbetsförmedling i Europa

OECD har betydande åt frågor kring arbetsfönnedlingensägnat resurser
effektivitet på år. Flera länderstudier har gjorts. Resultat och slut-senare

har tagits i olika publikationer. Enligt OECD-studien Thesatser upp
OECD Jobs Study. Implementing the Strategy 1995 visar utvärde-
ringar riktade åtgärder i fonn individuella handlingsplaner ochatt av
rådgivning har klart positiv effekt på sysselsättning och löner blanden
deltagarna. Sådana åtgärder också därförär deatt ärgynnsamma
relativt enkla, inte kräver mobiliserar lokala initiativ.stora samtresurser

de flestaI länder den offentliga arbetsförmedlingensägnar personal bara
liten del sin arbetstid hjälpa sökande hitta arbete och åtatt atten av

rådgivning. Denna andel skulle kunna ökas, OECD, attmenar genom
verksamheter med lägre prioritet bort.tas

Vid Dublininstitutet, EU-institut, pågår sedan några årett autonomt
tillbaka särskilt inriktat på arbetsförmedling iett EU:särprogram som
medlemsstater, Eurocounsel Programme. Programmets syfte finnaär att

förbättra arbetsförmedlingenvägar så den kan hindra ochatt lösaatt
problem med långtidsarbetslöshet. I publikationema frånen av program-

Case Study Portfolio. Examples of Innovativemet, Practice Labourin
Market Counselling, beskrivs exempelvis nytänkande i fönnedlings- och
vägledningsmodeller syftar till den sökande skall få ökadeattsom
valmöjligheter och ökat för sitt liv i riktning bort från att ettansvar vara
offer makt. Exemplen hämtade från olika EU-länder.utan är

Ta tillvara forskningsresultat och erfarenheter

Individuellt platsfönnedlingsarbete spelar betydelsefull roll för arbets-en
marknadens funktionssätt, påpekas det i studien Arbetsgivares rekryte-
ringsbeteende. Det faktum informella sökkanaler spelar så rollatt stor
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socialtför arbetssökande medframför alltleder till problem svagt
arbetsmarknaden,nytillträdande tillsökande främstnätverk. Dessa -
få kännedomhar svårtmånga återinträdandeinvandrare och att om-

individuell platsförmedling kankanaler. Genomjobb via infonnella man
jobbsvårt få reda på ledigaarbetssökande harkompensera attsom

kanaler.infonnellagenom
effektivitetsargumentfördelningspolitiska motivñnns såvälDet som

fordelningspolitiskaför sådana individuella insatser. De ärargumenten
bidrar tilloch minskad arbetslöshetarbetslöshetstideruppenbara: kortare

minskade problem ekono-välfärden och tillfördelningjämnare avaven
effektivitetssynpunkt finns detoch socialpsykologisk Urmisk, natur.

till sociala nätverk ibristande tillgångarbetslösa medinte skäl att tro att
arbetssökande.produktivitet andraallmänhet också har lägre än

arbetsgivaresida kan vidare bidra tillfrån fonnedlingensInsatser att
arbetssö-diskriminerar vissa kategorierelleri mindre grad missgynnar

fönned-kanindividinriktade insatserkande. ökat inslagEtt göra attav
arbetssökandes produktivitet i videnskildalingens kunskap den me-om

föras vidare till potentiellainformation kan sedanning ökar. Denna ar-
alltsåstatistisk diskriminering,motverka eventuellbetsgivare och

sig hakunskapindivid på grundval denbedömning anserav manav en
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder,tillhör.den grupp en personom

medelåldersplatsfonnedlingsinsatser, förinriktadeinklusive individuellt
betydelsefulla, enligtframstår därförarbetssökandeoch äldre som

direkt påverkan pårekryteringsbeteende. Genomstudien Arbetsgivares
böroch utbildningsinsatserväglednings-arbetsgivare samt genom

såoch yrkesval vidgasverka för kvinnorsarbetsförmedlingen mänsatt
i dag.arbeta inom fler yrkenfår möjligheterde änstörre attatt

indivi-erfarenheterdra lärdom tidigareviktigtdetHär är att avav
ungdomsprak-motsvarande. propositionenhandlingsplaner Iduella om

ungdomspraktikant skullevarjeregeringen det förtik upprättasattangav
hjälpmedel förettPlanen skulleindividuell handlingsplan. attvaraen

arbetsmarknaden.reguljära Detpå denñnna den bästa ärvägen
kompletteras.följs och Ifortlöpandeviktigt dendärför att upp

ordinarieinte ñckföreskrevs praktikantemapropositionen ersättaatt
arbetskraft.

ihandlingsplaner utarbetadesindividuellaErfarenheterna de somav
godaförefaller ha varit mindreungdomspraktikplatsemaanslutning till

sysselsätt-effekteri projektet Långsiktigaresultatendömaatt avav
återgiven iungdomarför arbetslösaningsskapande åtgärder

arbetsmarknaden.etableringUngdomars påforskningsrapporten
arbetsför-situationen påansträngdasannolikt denHuvudorsaken var

medlingama, rapporten.menar
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Handlingsplanerna användes knappast medvetet instrumentettsom
för praktiken högt och för individen relevant inlämingsinnehåll.att ettge
Endast tiondel ungdomarna och femtedel deras handledareca en av en av

praktiken skulle vissa kunskaper och färdigheterattuppgav ge som
ingick i handlingsplan. Arbetsfönnedlingens uppföljning ungdoms-en av
praktikens innehåll tycks ha varit bristfällig. På frågan Hur ofta hade
du kontakt med arbetsförmedlingen under praktiktiden svarade 59

ungdomarna aldrig eller "nästan aldrig.procent av
finns viktigaHär erfarenheter tillvara förmedlingen vidare-näratt ta

utvecklar arbetsformer lägger starkt tonvikt på individuella hand-som
lingsplaner. Tillräckliga måste finnas på förmedlingama ochresurser
arbetsmetodiken måste väl genomtänkt. Handlingsplanerna skallvara

led i utveckling och förändring livssituationen.ettvara en av
fleraI avseenden bör erfarenheterna från bl.a. Trygghetsrådets

outpIacement-verksamhet kunna värdefulla impulser det gällernär attge
utveckla arbetet med individuella handlingsplaner. 0utplacement-verk-
samhet behandlas i avsnitt 5.3.

Likaså bör erfarenheterna från införandet företagsinnktatettav mer
arbetssätt inom arbetsfönnedlingen från mitten 1980-talet beaktas.av
Att ändra traditionella arbetssätt kan tidsödande och mödosamt,vara

på många håll har också lyckats förändringsarbetetgöramen man
snabbt och med resultat. Dessa erfarenheter kan komma till godgott

i kommande förändringar arbetsfonnema. Nu gäller det bl.a.nytta attav
vidareutveckla samspelet mellan arbetsfönnedlingen och den sökande.

tydligEn ansvarsfördelning inklusive klart definierade åtaganden också
från den sökandes sida skall eftersträvas. Fömiedlaren ska, som en
fönnedlingschef uttryckt det, inte längre hyggligvara en person som
fixar allt den arbetssökande.

kortareEn eller längre kontakt påbörjas arbetssökande ellernär en en
arbetsgivare vänder sig till förmedlingen för få hjälp. Både kundenatt
och förmedlingen beslutsfattare i detta samspel. Denär ägerprocess som

bl.a. de åtgärder kommer till stånd, måste resultatetrum, som ses som av
samspel mellan den sökande och förmedlingen, iett be-poängterar man

tänkandet Perspektiv arbetsförmedlingenpå SOU 1990:31. Under
gång kan aktörerna på olika påverka varandrassättprocessens

bedömningar och beslut. fönnedlingenHur den arbets-motagerar
sökande eller hur den hanterar företagets rekryteringsproblem har stor
betydelse för hur kunden fönnedlingen.gentemotagerar

AMS servicemätningar visar växelspelet mellan förmedlareattegna
och arbetssökande i fungerar väl. Flertalet arbetssökandestort sett anser
sig vänligt bemötta på arbetsförmedlingen. Bland de arbetssökande år

tyckte1995 drygt fjärdedelar förmedlingen visar vänligttre att ett
bemötande i ganska eller mycket utsträckning. 55stor stor procent gav
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sammanfattande betyg på arbetsförmedlingen betyget 4påöverbetyg ett
skala. arbetsgivarnapå femgradig 62eller 5 procent gav sammaaven

Uin 1995:1. Störrevisar AMS 1995omdöme. Det servicemätning
mindre.precis tidigare bättre betygarbetsgivare änettsomgav

framförtarbetssökande i olika sammanhangSamtidigt bör nämnas att
Många fönnedlarefönnedlingens service.kritik attmot anser

sökande får egen förmedlareminskar väsentligt denklagomålen när en
handlingsplaner.arbetar med individuellakontakt med ochhaatt man

fönnedlingen och sökandeproblemen i kontaktema mellanhel delEn av
åvilartydligt klargör vilketsannolikt undvikaskan ansvar somom man

ligger på arbetsförmedlingen.sökande och vadden som
Arbetsmarknadslägetundersökning redovisas i artikelnEnligt somen

Furåker ocharbetsmarknadsfrågor Bengtanställdas inställningoch i
Arbetsliv 2/1995 instämde 51Johansson. ArbetsmarknadLeif

påståendet Manoch tjänstemännen iarbetarna 45 procentprocent avav
hjälper människor blivitlita arbetsfönnedlingenkan i regel att som

påarbete. Undersökningen byggerfinnaarbetslösa att annat
arbetskraftsundersökningama AKU år Blandtilläggsfrågor till 1993.

ökat sedanhade andelen instämde 1991.arbetarna som

Yrkesvägledning4.4.4

yrkesval tjänsterutbildningsinfonnation och vägledning iYrkes- och är
arbetsförmedlingens sökande. Helaefterfrågas andelstorav en avsom

utbildningsinfonnation AMS service-vill exempelvis ha45 procent
utbildning sker snabbt iValet yrke ochmätning 1995, Uin 1995:1. av

kompetenskrav och arbets-Yrkesstmkturer,föränderlig omvärld.en
föränd-förändras snabbt. Samtidigt sker fortlöpandemarknadsutsikter

oña valde yrkeMedan individen tidigareringar i utbildningssystemet.
yrkesom-vanligt med flera bytenbara gång i livet detär avnumeraen

och antaletmellan utbud lediga platserråde. obalansenDen stora av
felval ellerde ekonomiska konsekvensernaarbetslösa gör ett-att av

Sammantaget innebär dettabristande utbildning blir allvarliga. att
kvalificeradkunna erbjuda utbyggd ocharbetsfönnedlingen måste

arbetssökande.vägledning åt de

Förmedlingens4.4.5 resurser

accentuering individuella handlingsplaner innebärEn störreatt enav
den sökande. Alltförförmedlarens arbetstid måsteandel ägnas storav

för administration.arbetstiden på förmedlingen används i dagandel av
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Enligt begränsad undersökning vid sju arbetsförmedlingar åtgicken mer
fjärdedel arbetstiden till kimdrelaterad administration.än Drygten av

Ävenhälften arbetstiden användes till direkt kundservice. under-av om
sökningen inte någon precis bild administrationens omfattningger av
pekar resultaten ändå på vikten minska den administrativa belast-attav
ningen på förmedlingen. Ett syftena med kommitténs förslag detnärav
gäller utfonnningen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är attav
begränsa det administrativa inslaget i förmedlarens dagliga arbete.

dettaI sammanhang kan också de rutinerna för kassa-nämnas nya
kortshanteringen. Den kassakortsrutin sedan hösten 1994 successivtsom
införts kan innebära avlastning arbetsförmedlingarna.väntas av
Införandet maskinellt avläsningsbara kassakort skall heltav vara
genomförd 1998.senast

Studien En efektivitetsanalys arbetsförmedlingskonioren iav
Sverige nyligen slutförts tyder på det skulle möjligtatt attsom vara
effektivisera förmedlingskontorens verksamhet Richard Althin och Lars
Behrenz, EFA-rapport 37, 1995. Rationaliseringsmöjlighetema ärnr

Ävenenligt studien betydande. resultaten måste tolkas med storom
försiktighet tyder de på det variation i effektiviteten mellanäratt stor
olika fönnedlingskontor.

Det angeläget studien följs ingåendeär att upp genom en mer
undersökning orsakerna till de effektivitetsskillnadema. Enstoraav
sådan fördjupad studie bör omfatta längre tidsperiod för det skallatten

möjligt dra långtgående slutsatser föroch skallatt attvara mer man
kunna utesluta inverkan tillfälliga faktorer.av

Inom Arbetsmarknadsverket genomförs sedan slutet 1980-taletav
fortlöpande analyser i syfte effektivisera verksamheten. Analysemaatt
kan behandla rad frågor kring fömiedlingen, exempelvis sambandeten
mellan effektiviteten och storleken på fönnedlingskontor, yrkesför-ett
medlingar, invandrarförmedlingar och medelsfördelni mellan kontor.gen

4.5 Alternativa förmedlingsforrner
På uppdrag Arbetsmarknadspolitiska kommittén har uppföljningav en
gjorts lagstiftningsåndringama fr.o.m. den julil 1993 då detav
offentliga arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades och vissa lättnader
genomfördes restriktionema kring personaluthyming. Uppföljningen,av
Personaluthyrning och icke-offentlig arbetsförmedling Eva Kvarfordt,
1996, ingår i sin helhet i betänkandets expertbilaga.

Enligt riksdagsbeslutet i samband med refonnen skall utvärderingen
ske 1996. Då bör enligt propositionen särskilt beakta avregleringensman
effekter på den offentliga arbetsfönnedlingen och infonnationen om
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för särskilteffektemaplatsanmälningslagen,lediga platser utsatta
arbetskraft.uthyrningsamtgrupper av

uppföljningenArbetsmarknadspolitiska kommittén föranlederEnligt
lagstiñningsåndringar.krav påinga

offentliga arbetsförmedlingsmono-detlång länder avreglerarradEn
Styrel-och regelverk.internationella debatterfår effekter påpolet. Detta

arbetsorganisationen, beslutade våren 1995ILO, Internationellaförsen
arbetsfönned-avgiftskrävandeILO-konventionen nr 96att om
Sverige sadearbetskonferens.årsskall revideras vid 1997lingsbyråer
fönnedlings-det offentligaför kunna avreglerakonventionen attupp

otidsenlig och stårländermångamonopolet. Konventionen varaanses av
effektiviserapå många hållmed strävandenaöverensstämmelseinte i att

arbetsförmedlingartillåta privataoffentliga förmedlingenden attgenom
få till stånd konkurrens.och därmed

syfteförmedlingsmonopolet ioffentligabort detMånga länder atttar
huvudsyftet med denocksåeffektivitet. Dettafönnedlingensöka var vari

i framgår studienjuli 1993. Dettaavregleringen fr.o.m. den lsvenska av
Studien visaricke-ojfemtlig arbetsförmedling.i ochPersonaluthyrning
arbetsfönned-avreglerainternationell trendtydligfinnsj det mot attatt en

verkaarbetsfönnedlingaroch andra alternativaprivatalingen, tillåta att1
arbetskraft.tillfälligtillåta förmedlingl attsamt av

ochPersonaluthyrningi studienintervjuadesMånga dem somav
arbetsfönned-offentligaarbetsförmedling ansåg denicke-egentlig att

ochmarknadsinriktad tidigareblivit mycketlingen har än attmer
Uppgifterna i avsnitt 5.l-5.3bidragit till detta.haravregleringen är

studien.hämtade ur

rekryterings-arbetsförmedlingarPrivata4.5.1 samt

uthyrningsföretagoch

juliSverige sedan den ltillåten iarbetsförmedlingIcke-offentlig är
arbetsförmedling haricke-offentligochPersonaluthyrning1993.

Arbetsförmed-EnligtSverige i dag.omfattning ibegränsadmycket
hadeAMS Uin 1995:2 0,5marknadsandelar 1994lingens procent av
innan privatjobb åretsittfått kännedomde tillfrågade senaste genomom

för de s.k.Med undantagrekryteringskonsult.ellerarbetsfönnedling
finnsavregleringenföretillåtnaheadhunting-företagen ävensom var

Blandmed rekrytering.uteslutandearbetarfå privata företagnågra som
företagenfrämst dedetpersonaluthymingsföretagen störstaär som

rekryteringsverksamhet.också har
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Uppskattningsvis 5 000-6 000 beräknas arbeta i personal-personer
uthymingsforetagen under Tillväxten1995. mycket snabb och beräk-är

uppgå till mellan och60 100 under delen 1995,procentnas senare av
den lägre siffran de företagen många gångerstörstavarav avser som

också bedriver fönnedlingsverksamhet, visar Personaluthyrning och-
icke-ojfezntlig arbetsförmedling. Antalet uthymingsföretag beräknas

450 100-150 har 10-12 anställda eller fler.vara ca varav

4.5.2 Fackliga arbetsförmedlingar

Frågan arbetsförmedling i facklig regi har aktualiserats i ett stortom
fackförbundantal på år. En huvudorsakema har varit kritikensenare av

från förbundens medlemmar den offentliga arbetsförmedlingen inteatt
har tillräcklig kompetens för hantera rekryteringsfrågor kring deatt egna
medlemsgruppema/yrkesgmppema.

Först på plan Civilingenjörsförbundet CF-börsenmedut var som
startade verksamheten hösten på dispens1992 innan gällande lag-nu
stiftning trädde i kraft. CF-börsen har ungefär 2 800 sökande
registrerade i sin databas. Av dessa hälften ombytessökande.är änmer
CF-börsen medverkar i begränsad del rekryteringsprocessen ochen av
förmedlar jobb200-250 år.per

SACOzs Kompetensbors under första halvåret 1996startar
verksamhet självñnansierat aktiebolag. Då beräknas 3 000-ettsom

SACO-medlemmar4 000 finnas inlagda i kompetensbörsen. Av dessa är
uppskattningsvis hälften ombytessökande.

Några andra fackförbund, bl.a. SIFLärarna, och Handelsanställdas
förbund utreder frågan förmedling eller bedriver fönnedlings-om egen
verksamhet motsvarande i någon fonn. Flera förbundandra har utrett

diskuterateller förmedling beslutat avstå, visarattegen men
Personaluthyrning och icke-o/Yezntlig arbetsförmedling.

4.5.3 Outplacement

Under lågkonjunkturen på 1990-talet har den s.k. Outplacement-
verksamheten vuxit i omfattning. Där får uppsägningshotade eller fn-
ställda stöd för kunna hitta arbete. Verksamheten fortgåatt nytt väntas

under normalt konjunkturläge eftersom förändringstaktenäven ett ärmer
i arbetslivet och trimningen fortsätter i många organisationer.stor

Outplacementverksamhet bedrivs både inom för avtal påramen
arbetsmarknaden och i privata företag. Trygghetsrådet SAF-PTK :s
Outplacement-verksamhet omfattade i början september totalt1995av
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bedriverområdetdet statligaTrygghetsstrftelsen på00032 personer.
hösten 1993.jobbkonsulent-verksamhet sedans.k.

företag ochförunderlättasyftar tillOutplacementverksarnheten att
arbetsbrist.grundske påmåsteuppsägningaranställda när av

medarbetarmotsvarandestiftelse ellerföretag,Ett som
Införolika plan.fleraaktiviteter påharoutplacementverksamhet

förmedlaexempelvisochrådföretagendetkanuppsägningar ge
uppsägningstidenRedan undersituationer.liknandefrånerfarenheter

uppsagda.med debörja arbetakan man
enskildesförändring i dentillinledningenarbetemista sittAtt är en

konsultoutplacementföretagetsharhela förändringsprocessenUnderliv.
ocksåkanGruppaktiviteteruppsagda.med denkontakterpersonliga

oftauppsagdatill denstödetskedeinledandeingå. I utgörsett personen
outplacementkonsultenkanskedeinfomration.och Isamtal nästaav

arbetehittamöjligheternaanalysera atttill samthjälpa ett nyttattatt
handlings-personligsjälvkärmedom. Ensjälvkänsla ochökadbygga upp

agerandearbetssökandesutgångspunkt for denoftautarbetasplan som
Outplacement-föranställning ellerfåfor eget.startaattatt en ny

träning ijobbsökarkurser,exempelvisofta medarbetar attföretaget
hjälphitta arbeteforkontakterinfonnella attanvända samtettatt

företag.affärsidéer förutvärdera egetatt starta
enligtrådgivning, Trygg-personligIndividinriktade insatser, ärt.ex.

i Trygg-arbetssökande finns kvarverksamheten. Enoch 0 ihetsrådet A
fastfåttvederbörande hartillsverksamhetochhetsrådets databas ett

de kortaOña arbetarimycket länge basen.kvarMånga blirarbete.
meddetFramför alltanställning.får inte fast ärperioder personermen

långtidsarbetslösa.blirutbildningoch lågyrkeslivsbakgrundensidig som

arbetssökandeförAktivitetscentra4.5.4

bl.a.samarbetarorganisationernafackligaArbetsmarknadsverket och de
medlemmar.stödja arbetslösaforför aktivitetscentrainom attramen

ochfor arbetslösafrämja aktiviteterverksamhetenSyftet med attär att
arbetssökandeAktivthar.de arbetslösakunskaperdetillvarata som

möjlighetarbetslösesstärker denaktiviteterliksom andrastimuleras som
arbete.fåatt

dyliktteaterpooler ochtjänstemannapooler,Jobbsökarpooler, är en
sammanslutningarPoolemaaktivitetscentrum.speciell fonn är avav

arbetsgivare.marknadsför sina medlemmararbetssökande gentemotsom
tjänstemannapoolertjugotalexempelvisdriver överTrygghetsrådet ett

arbetsförmedlingen.medi samarbetehela landet
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aktivitetscentrumEtt för arbetssökande tjänstemän drivs vanligen i
någon form projektorganisation. Oftast finns projektledare ochav en en

med från de olika intressentema.styrgnipp Ett eller flerarepresentanter
fackförbund och/eller anknutna studieförbund vanligen huvudmän.är
Kommunen ingår många gånger i intressentgruppen. Det finns också
LO-TCO-gemensamma projekt för arbetslösa medlemmar.

Länsarbetsnämnder och kommuner vanligen finansiärer. I de flestaär
fall länsarbetsnänmden huvudfinansiär.är Det förekommer också att

Ävenarbetsfönnedlingskontor finansiärer. andra ñnansieringskällorär
förekommer. Kommunerna ofta för lokalkosmader.svarar

4.5.5 Kommunerna och arbetsförmedlingen
kommunernaI finns i dag 3 000 arbetar med arbets-ca personer som

marknadspolitiska åtgärder. Nio tio kommuner bedriver projekt iav
samarbete med arbetsförmedlingen. Långtidsarbetslösa, ungdomar och
socialbidragstagare de vanligaste målgrupperna förär dessa projekt.

framgårDetta Kommuner arbetsförmedlingar samverkan gåriav -
det Kommun-förbundet 1995 bygger på enkätsvar från landetssom
kommuner. Projekten sysselsättningsskapande karaktärär och ärav
riktade behöver skaffa sig yrkeslivserfarenhetmot ellerpersoner som

riskerar utforsäkras från arbetslöshetskassan. Kommunförbundetattsom
uppskattar totalt 50 000 arbetslösa årligen fåratt ca personer
sysselsättning i olika arbetsmarknadsprojekt i kommunerna. Till detta
kommer projekt socialtjänsten och andra förvaltningar driver utansom
arbetsförmedlingens medverkan. Kommunernas roll i arbetsmarknads-
politiken behandlas i kapitelnämnare

4.5.6 Samverkan underlättar arbetsmarknadens
effektivitet

I samband med det offentliga arbetsfömiedlingsmonopoletatt
avskaffades 1993 slog riksdagen fast den offentliga förmedlingenatt

i framtiden skall anslagsñnansierad,även heltäckande och avgiftsfrivara
den skall centralt inslag i arbetsmarknadspolitiken.samt att utgöra ett

Under de åren har det parallellt med den offentliga förmedlingenssenaste
verksamhet vuxit fram rad fömiedlingsfonner alternativ karaktär.en av

fönnedlingsformerDessa har många gånger tillkommit följdsom en av
speciella behov har uppstått på olika delarbetsmarknader.att
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godeftersträvarviktigtuppfattningkommitténsenligt attDet är man
och alter-förmedlingenoffentligadenmellansamarbeteochsamverkan

arbetsmarknadensökabidra tillkanfönnedlingsfonner. Dettanativa att
effektivitet.

arbetsmarknadenochInvandrama4.6

försämratsarbetsmarknaden harsvenskapå densituationInvandramas
daghar ikapitel lframgår1990-talet. Somunderdramatiskt av

någonutländska medborgarnadehälftenmindrebetydligt än vuxnaav
sysselsättning.reguljärform av

ñam delbe-lade 1995kommitténInvandrarpolitiskasittandeDen
betänkandet1995:76. ISOUinvandrareArbete åttänkandet

ochinvandrarnagällerdetföljande förslagkommittén närpresenterar
arbetsmarknaden:

detbankgarantisärskildinrätta görabörStaten att engenom0
expansionochtilllånainvandrareför startlättare att avpengar

företag.egna
tillkomsteninföras företableringsstöd börstatligtEtt att avgynna0

svenskainriktning påmedinvandraredrivnakonsultföretag av
exportföretag.

genomföraocharbetsgivare böroffentligaoch upprättaPrivata0
ianställsinvandrareiresulterar störresärskilda attprogram som

i dag.utsträckning än
tillkunnabörmaximaltpå 50lönebidragstatligt procentEtt ges0

på densysselsättningfåsärskilt svårtharinvandrare attsom
arbetsmarknaden.ordinarie

och inves-igångsättnings-förbörprojektbidragstatligtEtt ges0
för invandrare.sysselsättningsprojektteringskostnader i lokala

kaninvandrareförsysselsättningentill hurförslagdessaUtöver
kommittén tillInvandrarpolitiskasiktpå kortförbättras enuppmanar

dendiskussionframåtblickandeochförutsättningslösinfallsrik, om
tänkandeinnovativtklart behovfinnssituationen. Detlångsiktiga ett av

ocksåharfrågor. Dettaarbetsmarknadsrelateraderaddet gällernär en
kapitel.dettatidigare ibetonat

överlämnavåren 1996kommerkommitténInvandrarpolitiska att
situation påinvandrarnashurtill regeringenförslagytterligare om

förbättras.arbetsmarknaden skall
kommitténfrånkortsiktiga förslag ärovanståendegällerdetNär

drivstill företagsärskilt stödbehovetfrågor rör avsomavsom
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invandrare och kvinnor hänförda till den pågående Kommittén om
statliga företagsstödöversyn dir. 1995: 124.av

På rad olika håll i landet har vid förmedlingskontorenen man
tillskapat särskilda för förmedlingsinsatser för invandrare.resurser
Riksdagen har beslutat ytterligare 200 milj. kronor fåratt användas till
tillfällig personalförstärkning arbetsförmedlingen under budgetåretav
1995/96 tidigare beslutadeutöver 700 milj. kronor prop. 1994/95:2l8,
AU 15, 114 och 115.prot.

Beslutet innebär del de tillfälligaatt personalförstärk-storen av
ningarna vid arbetsfönnedlingen bör användas för personal i invandrar-

Åtgärderområden.täta skall riktas tydligare de långtidsarbetslösa.mot
Arbetsmarknadsverket har fått frihet disponera sinastörre iatt resurser
samverkan med kommunerna. Arbetsmarknadspolitiska kommittén delar
den uppfattning framförts Invandrarpolitiska kommittén,som av
nämligen det viktigt dessa åtgärderatt är för invandrareatt följs ochupp
utvärderas. Om positiva effekter uteblir bör öronmärkning återinföras.

Förberedelsema pågår för inrätta särskilt institutatt skallett som
tillvarata invandrares kompetens i arbetslivet. Institutets främsta upp-
gifter blir opinionsbildning, faktainsamling och kimskapsfönnedling i
frågor invandrares kompetens.rör Bakom institutet står Sverigesom
2000-gruppen, opinionsgrupp inom näringsliv och offentlig sektor dären
bl.a. AMS företrädd, och bildadesär efter initiativ från kampanjensom
Ungdom rasism. Det önskvärtmot olika samverkanatt typervore av
mellan institutet och Arbetsmarknadsverket kunde komma till stånd.

Arbetsförmedlingen har central roll i arbetsmarknadspolitiken.en
Förmedlingens verksamhet också viktär det gällerstörsta ökanär attav
möjligheterna för invandrare Ökadfå arbete och försörjning.att betoning
på individinriktade platstönnedlingsinsatser kan bidra till arbetsgi-att

i mindre grad missgynnar eller diskriminerar vissa kategoriervare ar-
betssökande. Denna fråga har diskuterats tidigare i kapitlet. Där betonar
kommittén det helt förkastligtär fönnedlingenatt skulle sig årägnaom
diskriminerande bortsortering invandrare till lediga jobb.av

Som Invandrarpolitiska kommittén påpekar i sitt betänkande 24
behöver dock inte all särbehandling på grund kulturell olikhetav. vara
diskriminering. I dagens företag ökar kraven på social kompetens.
Oavsett den anställde infödd svensk ellerär ställs krav på honom att
eller han i arbetskulturen, fungerar i lagarbete Kunskaperpassar m.m.

och vid fungera i svensk miljö kanatt viktigom förvana antas vara
denna kompetens. innebärDet enligt Invandrarpolitiska kommittén att en
arbetsgivare kan helt sakligaväga aspekter vid anställning,en som
diskvalificerad kulturell olikhet. Det uppenbartär mellan vadgränsenatt

sakligt motiverade kravär på social kompetens och vadsom ärsom
diskriminering kan svår fastställa.attvara
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arbetsplatskul-svenskai denoch fungeraförståMöjligheterna att
kun-hadedeinvandraremånga störreförsannolikt ökaskulle omturen

introduk-fonnNågonfungerar.arbetslivetsvenskahur detskaper avom
invandrare,erbjudaskunnaskullearbetsplatskultursvensktilltion

introduktionsplanerkommunala görsför deexempelvis inom somramen
förInvandrarverket. Fomierochmellan kommunernasamverkaniupp

ochrollfacketspraktik,ochi teorimedbestämmandearbetsledning,
introduktionsådanibehandlaskunnaskulleföreteelserdylikt är ensom

insatser.arbetsförmedlingensled ikunnaockså skulle ettvarasom
med åt-sambandibl.a.förebilderha poängterasBetydelsen attav

yrkesval.ochutbildnings-otraditionellatillflickorlockaförgärder att
använderarbetsförmedlingenivärdefinnaskanliknande attPa ettsätt

arbetsmarknad.invandrarnasvidgagällerdetförebildersig när attav
arbetsmarknadderasföreställningen ärileverinvandrare attMånga

yrkesverksammakännerredandeyrken därfåtaltillbegränsad ett
gjortinvandrareexempelmångafinnsSamtidigtinvandrare. som

invandraryrken.icke-traditionellainominbrytningar
fungerarsvenskarbådekunnamentorskap attbör prövasHär genom

invandrareocksåinvandrareför att somgenommentorer mensom
Inomfungerararbetsmarknadenpå mentorer.sig väletablerat som

akademiker,invandradeför ärmentorskapfrämjaraktivtSACO, som
enligtförtjänarförebilderPositivagoda.dettaerfarenheterna av

uppmärksamhetökaduppfattningkommitténsArbetsmarknadspolitiska
möjligheter.potentiellaarbetsmarknadenssignalstimulerandesåsom om
anställnings-åtgärdsfomi,kapiteli 5föreslårKommittén att en ny

harindividerriktaskunnaskallStödfonneninförs. motstöd, som
arbetsmarknaden.fästefinnasvårighetersärskilda att
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medelArbetsmarknadspolitiska

sammandrag:iställningstagandenKommitténs

på offensivaskall liggaarbetsmarknadspolitikentonvikten io
ochkompetensarbetskraftensstärkatillsyftaråtgärder som

samtnyanställningarochexpansionunderlättakonkurrenskraft,
rörlighetenyrkesmässigaochgeografiskadenöka

böromställningsförsäkringkaraktärarbetslöshetsförsäkringens avo
såutformasförsäkringen börframtidaoch denytterligare betonas

sida.från försäkradespå denaktivitetkravtydligainnebärdenatt
parentesbortrebör finnasdet eno

efterlösningaralternativamåste olikaerbjudasamhället ena
utförsäkring

ochåtgärder begränsasbörarbetsmarknadspolitiskaantaleta
arbetsförmedlingenförfrigörs tidDärmedförenklasregelsystemet
jobbförmedlakämverksamhet: attmed sinarbetaatt

efterfrågelägen. Detolikatillmåste kunnaåtgärderna anpassaso
åtgärdsfonnemaåtgärdsvolymemasåvälgäller som

âtgärdarsenalendetaljstymingmålstyming mindreochökad avo
arbetsmarknadspolitikenpå utvärderingsatsningökad avo

itidenunderutgår enskildetill denomställningsförsäkringeno
åtgärder

beredskapsarbetenrekryteringsstöd ochanställningsstöd ersättero
förenklasanslagsfonnemao

brukarförfogandearbetsmarknadspolitikenstillstårmedelDe som
arbetslöshet,vidkontantstödhuvudgrupper:iindelas tre

underlättaråtgärderåtgärdersysselsättningsskapande samt som
åtgärdernasysselsättningsskapandeanpassning. Deochrörlighet

ochrörlighets-medanmedelefterfrågepåverkandebenämnasbrukar
utbudspåverkandeiindelasbrukaråtgärderanpassningsunderlättande

matchningspåverkande medel.ochmedel
avspeglaråtgärderarbetsmarknadspolitiskasammansättningen av

period.vissunderarbetsmarknadspolitiken harambitionerde ensom
följdtillÅtgärdssarmnansättningen tidendärmed varierathar över av

politikinriklningen.iförskjutningar
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I kapitlet redovisas dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
forskning kring arbetsmarknadspolitiska åtgärder förslagsamt ettom
förändrat åtgärdssystem. Vidare behandlas omställningsförsäkringen.

5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder -
regler och villkor i februari 1996

Arbetsmarknadsutbildning, SFS 1987:406. AMU skall yrkesin-avse
riktad utbildning, allmänteoretisk utbildning eller orienterande
utbildning nödvändig förberedelseär för yrkesutbildning. AMUsom en
beviljas fr.o.m. den julil det år han/hon fyller 20 år och till den ärsom
eller riskerar bli arbetslös sökeratt arbete af. Undantagsamt genom
från 20-årsregeln medges för funktionshindrade ungdomar.

Den deltar i arbetsmarknadsutbildning får utbildningsbidrag isom
form dagpenning.av

Bidrag till utbildning företag, SFSi 1984:518. Utbildning i företag
syftar till dels utveckla personalensatt kompetens, dels främja syssel-
sättningen. Ansvaret for kompetensutveckling de anställda vilar påav
arbetsgivaren. Stödet skall komplement till företagetsettvara egna
insatser och beviljas endast det finnsnär uttalat arbetsmarknadspoli-ett
tiskt behov de renodlat företagsspeciñkautöver behoven. Stödet kan

bli aktuellt vid förändringt.ex. arbetsorganisationen, företageten av
utökar verksamheten eller har tillfälliga svårigheter sysselsättaatt
personalen.

Utbildningen skall yrkesinriktad och skild från ordinarievara
produktion. Bidrag lämnas med högst 60 kronor utbildningstimmeper
och högst timmar920 deltagare.per

Utbildning i företag inom for de s.k. kommunavtalen syftarramen
till begränsa uppsägningar inomatt den offentliga sektorn. Det of-ger
fentliga arbetsgivare möjlighet få bidrag till utbildning i företag.atten
Bidraget förenklad variantär åtgärden utbildning i företag.en av

Beredskapsarbete, SFS 1987:411. Beredskapsarbete tillfälligtär ett
arbete sysselsättningavsett arbetslösaatt inte kan fåge ettsom
ordinarie arbete eller någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. För

få beredskapsarbete krävsatt söker arbeteatt af, ärman genom
arbetslös och inte kan få arbete gäller arbeteannat även andragenom-
åtgärder och har fyllt 25 år.att man

Beredskapsarbeten tidsbegränsade tillär månader,6 lön utgår enligt
kollektivavtal. Personer i beredskapsarbeten omfattas inte lagenav om
anställningsskydd.
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bidragsgrundandedenmed 50utgårBidrag procent av
finnsUndantagkr.000 närdock högst 7månad,lönekostnaden per

utgå.kanbelopphögre
1995:711.SFS1995:705,SFSArbetsplatsintroduktionAPI,

prakti-behöverarbetslösaföravseddArbetsplatsintroduktion är som
yrkespraktik elleryrkesorientering,fåförarbetsplatspå attensera

på denarbetemöjlighet till öppnaderasökararbetslivserfarenhet som
marknaden.

praktik-tidigarearbetsplatsintroduktion ersätteråtgärdenDen nya
ungdomsin-invandrarpraktik,ochakademiker-ungdoms-,fonner som

för invandrarearbetsplatsorienteringarbetsprövningtroduktion, samt
arbetsprövning.vidgadoch

harförmedlingen bedömeraf ochpåinskrivnaAlla är somsom
i högstPraktikenfå API.kanarbetslivetipraktikbehov vararuteav

och prak-handledninginskolning,fårtidenoch undermånader mansex
invandrareungdomar,förregler gällerSärskildayrkesutbildning.tisk

löfte frånhamåsteår20-24arbetshandikappade. Personer äroch som
kom-Undantagbeviljas API.för äranställningarbetsgivaren attom

föreliggerdetorganisationerideellaocharbetsgivare samtmunala om
tidenviss delstuderamöjlighetharInvandrareskäl.särskilda att omav
forocharbetefåkunnaförviktutbildningen ettatt ungaär storav

år.fyller 25det årtillförlängas24-årsgränsenhandikappade kan man
ersättningmotsvarandeutbildningsbidragfåri APIdeltarDen som

bidrag.högrefåhandikappade kana-kassa. Ungafrån ett
syftar tillRekryteringsstödet attSFS 1986:414.Rekryteringsstöd,

Stödetlångtidsarbetslösa.varitanställningunderlätta personer somav
ochafvidinskrivenarbetssökandeför ärlämnaskan somsomen

sysselsättnings-sökandesdenafanställningtillanvisas omaven
någotlösasinte kan sätt.situation annat

tidsbegränsadellertillsvidare-,kanAnställningsfonnen prov-vara
tillsvidare-anställningsäsongsbetonadmåsteDockanställning. vara

kollektivavtalenligtutgåskallförmåneroch andraanställning. Lön
motsvarande.eller

uppgå tillochmånaderhögst 6underutgåregelStödet kan som
månad,lönekostnadenbidragsgrundandedenhögst 50 perprocent av

kr.7 000dock högst
möjliggöralönebidragSyñet med ärSFS 1991:333. attLönebidrag,

arbetshandikappade.förarbetsmarknadenreguljärapå denanställning
nedsattmedanställerarbetsgivaretillLönebidrag personersomges

förkompensationekonomiskskallBidragetarbetsförmåga. envara
ochlönskall haanställdearbetsfömiåga. Denibortfallarbetstagarens

medjämförbaraellerföljeranställningsfönnåner ärandra avsom
branschen.kollektivavtal i
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Lönebidrag får lämnas endast arbetstagaren anvisas tillom
anställningen af och af bedömer arbetsuppgifterna ochav attom
arbetsförhållandena lämpliga förär arbetstagaren. Under vissa
förutsättningar kan lönebidrag bl.a. lämnas till icke handikappaden

fyllt år,60 sysselsättningen kan lösas påperson som om sätt.annat
För arbetshandikappad får lönebidrag lämnas meden person ett

belopp högst 80motsvarar den bidragsgnmdandesom procent av
lönekostnaden. Högre belopp kan lämnas för handikappade.grava

Starta eget-bidrag, SFS 1984:523. Starta eget-bidrag syftar dels till
enskilda dels tillstötta främjaatt positiv utvecklingatt antaleten av

nystartade livskraftiga företag. Bidrag lämnas till de har fyllt 20som
år, arbetslösa eller tillär på grund arbetsbrist riskerarpersoner som av

bli arbetslösa deatt bosatta inom vissasamt är glesbygdsområden.som
Bidrag får lämnas endast till den har goda förutsättningarsom att

bedriva verksamheten och endast den bedöms få tillfreds-om en
ställande lönsamhet och bidragstagaren varaktig sysselsättning.ge
Bidrag lämnas under högst månader innan krävs bedömningsex men en

beräknad lönsamhet.av
Skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare OSA, SFS 1985:276.

Bidrag kan lämnas till offentliga arbetsgivare anordnar skyddatsom
arbete för arbetslösa med socialmedicinska arbetshandikapp, arbetslösa

berättigade tillär insatser stöd och service tillsom vissaom
funktionshindrade eller arbetslösa på grund långvarig och svårsom av
psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet eller varit
bort från det under lång tid.

Den arbetssökande skall anvisad af. Anställningsförhållan-vara av
rden i OSA regleras i avtal vari bl.a. stadgas anställningen skall gällaatt

tills vidare eller för begränsad tid, uppsägningstid månad förär en
arbetstagare tillsvidareanställd.är Anställningen upphör enligt desom
regler gäller för respektive arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Lagensom

anställningsskydd gäller inte.om
Bidrag lämnas med högst 100 den bidragsgrundandeprocent av

lönekostnaden. En månadslön överstigande 13 700 kronor får inte
läggas till grund för bidrag.

Utbildningsvikariat, SFS 1995:411. Utbildningsvikariat skall
underlätta dels för arbetsgivaren höja de anställdas kompetensatt och
dänned förbättra företagens konkurrenskraft i framtiden, dels för för-
medlingen få fram vikariat till arbetslösa.att Den ekonomiska stimu-
lansen har utformats avdrag arbetsgivaren fårett frånsom görasom
arbetsgivaravgiften högst 75 kronor utbildningstimme eller högstper-
40 kr.000 För viss utbildning medges också avdrag för utbildnings-
kostnader.
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1992:1333.SFS1995:409,SFSALU,Arbetslivsurveckling
inriktashandi förstaskallALU mot1997-01-01.tilltidsbegränsad

arbetsmarknaden.frånslåsriskerar utattgrupper som
sinbibehållaskall kunnaarbetssökandedetilldelssyftarALU att

skyddfåtilldelsarbetslivet, motmedkontakter attoch sinakompetens
utvecklandemöjlighet tillarbetssökandedeskallutförsäkring. Den ge

arbets-ellerarbeteordinariepåawaktanisysselsättning ett annan
denfr.o.m.arbetslösanvisasfårALUåtgärd.marknadspolitisk person

sökerförutsättningunderårfyller 20 atthan/honårjuli det personenl
utbildningarbete,beredaskunnatoch intearbetslösaf,arbete ärgenom
användaskanALUåtgärd.arbetsmarknadspolitisknågoneller annan

föranvändasintefår däremot attsamhälletsektorerallainom menav
arbetsuppgifter.ordinarieutföraarbetskraft ellerersätta annan

från a-kassaersättningarbetslöstillanvisas emotkan tarALU som
förkvalificerarochmånadertidsbegränsad till 6KAS. ALU nyeller är

månaderytterligaremedförlängaskanTidenersättningsperiod. omsex
för det.skälsärskildafinnsdet

medSyftet1987:405.SFSoch Ami,rehabiliteringYrkesinrikiad
ochfåskall finna,arbetssökandederehabiliteringyrkesinriktad är att

arbetsmarknaden.reguljärapå denhandi förstaarbete,behålla ett
yrkesvalet,iosäkerhetpå grundarbetssökandeMålgrupper är avsom

arbets-tillförhållandeiproblemandraellerarbetsförmågabegränsad
arbetsmarknaden.påsvårighetersärskildaharkravmarknadens

bedömningeninsatsernafå delskall ärför vilkaAvgörande avavsom
påbörjaalternativtarbete,fåmöjlighetersökandens enatt

åtgärd.arbetsförberedande
1987:409.SFSnäringshjälp,ocharbetsbiträdeArbetshjälpmedel.

förlämnasarbetsbiträde, kanellerarbetshjälpmedeltillBidrag
behållafå ellersvårtharstöd ettatthandikappade utanpersoner som

intehandikappadtillkan lämnasNäringshjälparbete. sompersonen
arbetsmarknaden.reguljäradenpåarbetelämpligtfåkan ett

arbets-personligaförsamlingsbeteckningArbetshjälpmedel är en
arbetsplatsen.påanordningarsärskildaochhjälpmedeltekniska

ochhandikappadarbetstagarenskallfå bidragFör varaatt
förstaunder dedock lämnaskanBidragarbetsgivaren.nyanställas av

kanhandikappadeoch denArbetsgivarenanställningsmånadema.tolv
hjälpmedeltilli bidragvarderakronorfå 00050

och ihandikappadsökandeskall denarbetsbiträdefåFör varaatt
fåmåstegällakanDetarbetsplatsen.biträde attbehov personenav

sökandeneller ärarbetsinsatsfullkunna t.ex.förhjälp göra omatt en
skaffas.måsteteckenspråkstolkochdöv

år.kronor000med högst 50får bidragArbetsgivaren per
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I SFS 1987:409 regleras bidrag till resekostnader for funk-m.m.
tionshindrade deltagare i arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad
rehabilitering.

Riktal anställningsstöd RAS, SFS 1995:287, SFS 1995:320. För
stimulera till nyanställningaratt i näringslivet infördes under våren

1995 anställningsstöd RAS.ett Stödetnytt skulle beviljas för per-
varit arbetslösa eller deltagit i någon arbetsmarknadspolitisksoner som

åtgärd under minst 4 veckor under tiden november-december 1994 och
omedelbart före anställningen. Anställningen skulle tillsvidare-vara en
anställning och ske under perioden januaril 31 maj 1995. Stödet-
utformades avdrag, motsvarande helaett ag-avgiften, dock medsom
högst 6 000 kronor månad och nyanställd. Endast företag med färreper

500 anställda fårän avdraget undergöra högst år. Lagstiñningenett
gäller till utgången juni 1996 därefter i frågaävensamt avdragav om
från arbetsgivaravgifter tid före den 1 juli 1996.som avser

Datortek, SFS 1995:713. Datortek/aktivitetscenter formär en av
arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa ungdomar 20-24 år. Det är en
verksamhet på heltid syftar till arbetslösa ungdomar skallatt ökasom 4sina möjligheter få arbete på denatt arbetsmarknaden.öppna Den som
deltar i datortek skall under högst 3 månader på halvtid delta i

Övrigdatorutbildning i datorteket. tid skall deltagaren arbeta med
arbetsmarknadsinriktat projektarbete, jobbsökaraktiviteter etc.

Deltagandet skall på heltid och avslutat innan deltagarenvara vara
fyllt 25 år. Deltagarna får utbildningsbidrag, vilket innebär de ävenatt
får försäkringsskydd.

Kommuners fär ungdomar, SFS 1995:706, SFS 1995:712.ansvar
En kommun får anordna praktik eller verksamhet på heltid förannan
arbetslösa ungdomar inte genomgår gymnasieskola eller liknandesom
utbildning till och med den 30 juni det år de fyller år.20

Kommunen har till ersättning frånrätt under förutsättningstaten att
avtal träffas med länsarbetsnämnden.

Kommunen beslutar vilken ersättning skall utgå tillom som
individen.

Flyttningsbidrag, SFS 1994:7 och Regionalpolitiskt företagsstöd,
SFS 1990:642. Flyttningsbidraget består flera stödfonnerav som
respenning, starthjälp, medflyttandebidrag och pendlingsstöd. De olika
stödformema skall stimulera till söka arbete och flytta tillatt ortannan
och till täcka de merkostnaderatt uppstår vid flyttning.som en
Medflyttandebidrag stöd tillär arbetsgivareett anställersom en
medlem i familj den flyttar till arbete.samma som nyttperson som

Respenning kan vid både sökande- och tillträdesresa för denges
börjar anställning. Starthjälp skall underlätta för arbetslösasom en att

arbete påta dit det inte möjligtort är dagpendla.annan att
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000och bidraget 10månaderpågå i minst 6skallAnställningen -
tillträds.anställningenmedi sambandbetalaskronor attut-

riskera bliellerförutsätts sökandenbidragfå attFör att vara
sökahemorteni ellerfå arbeteinte kunnabedömasarbetslös, nära samt

arbetsmarknadsutbildning.gå igenomaf ellerarbete attavsergenom
Även fall ñkan i vissaarbetslösbliinte riskerarden attsom
respenning.

SFSbostadsrätter, 1987:408.ochegnahemsfastighelerInlösen av
glesbygds-ibedrivsbostadsrätteregnahemsfastigheter ochInlösen av

svårafårdriñsnedläggelserochdriftsinskränlcningardärområden
avsevärddet förekommeroch därboendeför dekonsekvenser en

avflyttning.
arbetssökandebedömerinlösenfråganAf när atttar enmanomupp

frånflyttasysselsättningentryggadfå äninte kan attannat genomen
förhinderbostadsrättinnehavoch då utgör etthemorten t.ex.ett enav

flyttning.
skall användasmedelbyggsektorn. AvsattaROT inom-insatser som

byggnadertillbyggnadsarbetenochreparation-,stimulansfor avom-av
ålder-sjuk- ochhögskolor,folkhögskolor,skolor,används somsom

rekreationsan-handikapporganisationerstilldaghemdomshem, samt
byggnads-högstmed 30Bidrag får lämnasläggningar. procent av

oktober 1995denpåbörjade lskalloch arbetenakostnaden senastvara
december 1996.den 31avslutadeoch senast

insatserotraditionellabekostaAMS kanOtraditionella insatser.
inomintearbetsmarknadsskäl ochmotiveras rymssomavsom

Vidstöd.statligatill andraheller berättigaroch interegelverkordinarie
ochinvandrareskvinnors,skall specielltstöddessaanvändningen av

dedeloväsentligickeuppmärksammas. Enbehovungdomars av
näringslivsinriktadeochtill företags-gårinsatsernaotraditionella

åtgärder.

förväntadeArbetsmarknadspolitiken5.2 -
effekter

ochindividenpå bådeha effekterförväntasArbetsmarknadspolitik kan
foreffekternegativai sigarbetslöshet harVistelse isamhället.
tidökar längreeffektemanegativadevälfärd ochindividens

arbetsmark-aktivauppgift för dencentralarbetslös. Enindividen är

l iåterfinnsstudier vilkaoch ZetterbergsCalmforsavsnitt byggerDetta
expenbilagan.
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nadspolitiken förhindra uppkomsten långtidsarbetslöshetär ochatt av
lindra de negativa effekter på individens produktivitetatt följersom av

arbetslöshet erbjuda arbeten för den arbetslöseatt temporäragenom
och/eller möjligheter till utbildning. Dessutom skall denatt ge genom
utbildningsbidrag eller andra ersättningar minska inkomstbortfallet på

arbetslöshetengrund kunnaFör motivera betydandeatt attav resurser
används för aktiv arbetsmarknadspolitik bör då finna empiriskten man
stöd för sådana åtgärder verkligen bibehåller och/elleratt stärker
individens ställning och konkurrensfönnåga på arbetsmarknaden.

konkretMer kan hypotesen aktiva arbetsmarknadspolitiskaatt
åtgärder förhindrar arbetslösa individer bli långtidsarbetslösaatt sägas

gällervila på följande två stnikturella samband det förstaFöratt bör
risken inte få arbete öka med tiden i arbetslöshet.att För detöppen
andra bör deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder förbättra

arbetslöschanserna få anställning jämfört medatt öppetatten vara
På bör ñnna stöd för arbetsmarknadspolitikensätt attsamma man

fördelningspolitiskt tillför deltagarna i åtgärder något än ett tempo-mer
inkomstunderstöds Om enbart inkomstförlusterrärt den enda väl-vore

färdsförlusten arbetslöshet skulle det från fördelningpolitiskav
synpunkt tillräckligt med utforma arbetslöshetser-att generöstettvara
sättningssystem. Antagandet arbetsmarknadspolitiken fördelnings-att
politiskt skulle tillföra något inkomstunderstöd skulleän temporäramer
då på motsvarande bygga på följande samband gäller:sätt För detatt
första bör individens lön minska beroende på arbetslöshetsperiodens
längd. För det andra bör individer har medverkat isom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder få bättre löne- och inkomstutveck-en
ling individer inte har deltagitän i åtgärder varitutan öppetsom
arbetslösa.

Den vanliga uppfattningen stnikturellt orsakad arbetslöshetär att
kan påverkas åtgärder har effekter på arbetsmarknadensav som
funktionssätt. Dit hör den aktiva arbetsmarknadspolitiken. En aspekt på
arbetsmarknadens funktionssätt fönnågan matcha arbetslösaär medatt
lediga jobb. En aktiv arbetsmarknadspolitik kan underlätta matchnings-

på flera För det första kan arbetsmarknadsutbildningensätt.processen
undanröja flaskhalsar mellan olika delarbetsmarknader deattgenom
arbetssökandes kvalifikationer till de kvalifikationskravanpassas som

20m medverkan i arbetsmarknadspolitiska skulle bidra tillprogram mer
stabil sysselsättning skulle också långsiktigtpermanent programmen

påverkainflödet i arbetslöshet.
Se Björklund 1995.

Jämför dock Engström Löfgren 1989 215 delvis argumenterars. som
hypotesens relevans.mot

5 Jämför Björklund 1990.
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bliråtgärdKonsekvensen sådanställer.arbetsgivarna attav en
ökar.6 detsysselsättningen Förtillökar vilket ledermatchningama att

särskilttill de arbetslösa,intensweradförmedlingservicekanandra en
deaktivt sökbeteende hosbefrämjalångtidsarbetslösa,till de ett mer

arbetsmarknadspolitiskadeltagande itredje kanarbetssökande. detFör
alternativ till uteblivnafungeragenerelltåtgärdsprogram som

arbetsträning påarbetslivserfarenhet ochskaffa sigmöjligheter att
osäkerhetminska arbetsgivamaskanarbetslösheten. Dettagrund omav

för arbetslösadänned underlätta dearbetsfömiåga ochsökandesde att
fåanställning.

skall fungeramedel deefterfrågepåverkandesyfte medEtt är att
gäller åtgärderstabiliseringsprogram. Dettamotkonjunkturellasom

beredskapsarbeten och vissafrämstutformning,har temporärsom en
lönesubventioner.7 främståtgärderAvsikten med sådanafonner ärav

ochuppåtekonomin harindivider i arbete tills desshålla väntatt
Åtgärdernaarbeten bättre.få anställning i reguljäramöjligheterna äratt

arbetslösa. Menriktas direkt deså deutformadekan motattvara
tidigareläggningför främjaocksååtgärder kan sättas att aven

föråtgärder ellersysselsättningsskapandeanställningar, s.k. att senare-
åtgärder.sysselsättningsbevarandeuppsägningar, s.k.planeradelägga

skalli konjunktumedgångaroffentliga åtagandenökningarAtt av
på dettaunder uppgångar föråterhållsamhetmatchas med sättatt

målhar varit uttalati privata sektorninflationstrycket denminska ett
delararbetsmarknadspolitiken undersvenskaför den stora av

efterkrigstiden.
effekterarbetsmarknadspolitik också haaktivEn antas gynnsamma

konstaterades ökadarbetskraften Sompå utvecklingen ärovanav
arbetsmarknadensindikation pålångtidsarbetslöshet viktig atten

långtids-negativ konsekvens ökadfunktionssätt försämras. En av
minskar. Arbetslösastorlekarbetskraftensarbetslöshet är att som

såarbete riskerarmisslyckats med finnalång tidunder attatt
söka arbete.slutar aktivtså omotiverade desmåningom bli attatt

5 effektenlönebildningenocksåSannolikt medför detta effekter även om
å före-sänker sidanmatchningseñektivitetenentydig. ökadeinte Denär ena

medlika, liktydigtanställningskostnader vilket, allt ärannattagens en
effektivitetshöj-arbetskrañseñerfrågan, å sidan medförandraökning av

höjda lönerarbetskraft medbenägenhet attraheraningen företagens attatt
och Calmfors 1995.minskar. Se Calmfors 1994

7 stabiliseringspolitiska, delsocksåLönesubventioner kan ha andra syften än
för vissafördelningspolitiska stärka ställningen utsattaatt gruppergenom

handikappade,långtidsarbetslösa,exempelvis ungdomar,arbetsmarknaden,
subventionernalågutbildade allokeringspolitiska därdels attetc., avser

produktionsfaktorema.påverka kostnaderna förde relativa
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Svenska erfarenheter visar dock exempel på efter så långpersoner som
arbetslöshet fyra år fått arbete. På motsvarande kommer ocksåsättsom
arbetskraften påverkas individer på grund hög arbetslöshetatt om av
avstår från träda på arbetsmarknaden eftersom de bedömeratt
möjligheterna få anställning små. Konsekvensen bliratt detatten som
effektiva arbetsutbudet minskar.

En näraliggande fråga till vilket inflytande arbetsmarknadspolitiken
generellt har på arbetskraftsdeltagandet vilka konsekvenser politikenär
har för arbetsmarknadens marginalgrupper outsiders. Program som
särskilt riktar sig öka arbetskraftsdeltagandet bland butsidersmot att
kommer samtidigt öka konkurrenstrycket för arbetsmarknadensatt
°insiders. kanDetta ha lönedämpande effekter. Konkurrensförmågan
hos marginalgruppema kan ökas på flera olika bl.a.sätt, genom
kompetenshöjande åtgärder ökar deras produktivitet och/ellersom

åtgärder underlättar och uppmuntrar aktivtettgenom som mer
sökbeteende. Genom aktiva åtgärder kan således det effektiva
arbetsutbudet upprätthållas. Detta bör leda till positiva stabiliserings-
politiska effekter.

Kommittén har låtit två forskare gå igenom den aktuella forskningen
inom arbetsmarknadspolitikens område. Resultaten redovisas i expert-

härbilagan och kommenteras inte kanDäremot frågannärmare
ställas vilka åtgärder bör användas i framtida arbetsmarknads-som en
politik.

åtgärderDe bör användas givetvis beroende vilka målärsom av
gäller för arbetsmarknadspolitiken. I kapitel 3 föreslåssom mer

avgränsade mål för arbetsmarknadspolitiken. Här räcker det med att
utgångspunkten densäga aktiva arbetsmarknadspolitikenatt är böratt

tydliga signaler "omställningspolitik syftar tillattge om vara en som
underlätta snabb omställning frånatt arbetslöshet till arbete.en nytt

Åtgärderna bör utformas for stimulera aktivt målinriktatatt ett
arbetssökande. Ett centralt hjälpmedel for målinriktat arbets-ett mer
sökande individuella handlingsplanerär se kapitel 4. individuellEn
handlingsplan kan generellt beskrivas kombinerad utbildnings-som en
och jobbsökarstrategi for den arbetssökande och utformas i samråd
mellan den arbetssökande och arbetsfönnedlingen. En central fråga är
då vilka åtgärder bör användas inom för individuellasom ramen
handlingsplaner. Dessvärre resultaten från empiriskaär utvärderings-
studier i många fall inte tillräckligt entydiga for det skallatt vara
möjligt dra bestämda slutsatser någon åtgärdatt föredraär attmer om

8 Calmfors Lars: Den aktiva arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningen -
teoretisk referensram; Zetterberg Johnny: Effekter arbetsmarknads-en av

politiska åtgärder. Studierna ingår i expertbilagan.
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kan dras pekar pålikvälnågon slutsatserframför De attsomannan.
arbetslöshetstidema ochförkortarfönnedlingsinsatserintensifierade att

viktig observationinlåsningseffekter.några Dettade inte har är en
i den indivi-central komponentfönnedlingsinsatsereftersom just är en

arbetsmarknadspolitiskadet gäller andrahandlingsplanen. Närduella
splittrad.empiriska bildendenåtgärder konstateratsär mersom

inte möjligtegentligendessa iakttagelser detbakgrundMot är attav
uppsättningoptimalnågonbestämda slutsatserdra några avom

skiñandeavhängigaarbetsmarknadspolitiska åtgärder. Insatserna är av
ochutvecklingbranschensregionala olikheter,konjunkturer,

sannoliktkommerframtida kravArbetsmarknadensindividuella behov.
åtgärderförsvinner medandel åtgärdermedföraockså att nyaen

fönnedlingsinsatsergivetvisUndantagetintroduceras.behöver är som
för övrigthandlingsplanen. Menindividuellacentral del i denutgör en

åtgärderpeka vissameningsfullt försökaegentligen intedet utär att
iresultaten åtgärderantyderlämpliga andra. Däremotän attsom mer

leder tillmålinriktas. Dettaeffektivast utfall deallmänhet omger
strategi förmålinriktatarbetssökande hardenslutsatsen attatt enom

detflexibilitetfinns betydandeviktigt detfå arbete det närär attett en
kansådan flexibilitetkomma ifråga. Enåtgärder börgäller vilka som

pådär betoningenhandlingsplanerför individuellauppnås inom ramen
utfommingflexibelåtgärderna kan"individuell" attgaranterar ges en

behov.arbetssökandesefter den

åtgärderarbetsmarknadspolitiskaAttityder till5.2. l

studies kommittén harArbetsmarknadspolitiskaförInom somramen en
undersöks bl.a.i expertbilaganoch redovisaslåtit utföra som

speglaråtgärder. Resultatetarbetsmarknadspolitiskatillattitydema en
inställning till åtgärderna.positiv

bidrar tillarbetsmarknadspolitiska åtgärderflestaallraDe atttror
depositivavanligt arbete. Mestarbetslösa ifå tillbaka äratt som

åtgärddessa 73i åtgärder. Blandbefinner sig nära procent atttror en
forskningsrapportenarbete. Enligtfå vanligtökar chanserna ärettatt

positivai åtgärderbefinner sigde självanaturligtdet är mestatt som
och hari åtgärdernaoch kraft i deltainvesterat tidhartill detta. De att

skall demtill åtgärdenförhoppningknutitpå det ettattsättet geen
jobb i framtiden.riktigt

8 ochattityderDrivkrafter för arbete:Sjöberg:IsakssonJohansson,
expertbilagan.ingår iStudienarbetskraften 1996.värderingar i
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Mest hopp få arbete hyser De äldreatt ett nyttom yngre personer.
kan ha svårare hur åtgärderna skall förändra deras situation.att se

Av studien framgår också de inte själva deltagit i någonatt som
arbetsmarknadspolitisk åtgärd och inte heller känner någon harsom
deltagit har minst tilltro till åtgärderna. Närheten till åtgärderna har
betydelse för tilltron till dessa.

i
5.3 Omställningsförsälqingen

5.3.1 Forskning arbetslöshetsersättningom

Vetenskaplig forskning behandlar effekternasom av
arbetslöshetsersättning behandlas i avsnitt 5.2 utförligt isamtovan mer
studien Effekter arbetsmarknadspolitiska åtgärder ingår iav som
betänkandets expertbilaga. De slutsatser dras i kapitlet och studiensom

i korthet följande.är
Arbetslöshetsfcârsäkringens utfomining påverkar arbetsmarknadens

funktionssätt i rad avseenden. Påverkan sker både ersätt-en genom
ningsnivåemas höjd och ersättningsperiodemas längd. SverigeI är er-
sättningsperioden kort, åtminstone i formell mening. Den maximala
ersättningsperioden enligt lagen 1973:370 arbetslöshetsersättningom

300 dagar. Arbetslöshetsforsäkringenär och arbetsmarknadspolitiken
samverkar deltagande i arbetsmarknadspolitisk åtgärdatt ärgenom en
kvalifikationsgrundande för ersättningsperiod i försäkringen.en ny
Denna s.k. rundgång mellan åtgärder och arbetslöshet kanöppen
påverka de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas effektivitet.

Möjligheterna delta i arbetsmarknadspolitisk åtgärd vidatt
utförsäkring från arbetslöshetskassa påverkar teoretiskt sambandetsett
mellan utforsäkringstidpunkten och sarmolikheten den arbetslöseatt
skall övergå från arbetslöshet till arbete ävergångssannolikheten. Ju

chansen få delta i arbetsmarknadspolitiskstörre är åtgärd iatt en
samband med utförsäkringen och högre ersättningen destoär,

blir påverkan begränsad ersättningsperiod.svagare av en
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskar risken för utförsäkringsom
kan få negativa effekter på arbetssökandet och minska övergångs-
sannolikheten till reguljärt arbete. Det emellertid osäkert hurär
betydelsefull denna mekanism i praktiken.är

De resultat framkommer utvärderingsstudier visar attsom av
utfominingen för arbetslöshetsersättning påverkarsystemetav
arbetssökandet. Teorin på detta område arbetssökandetsäger att
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den lägsta lönreservationslön, alltsåpåverkas individens somav
jobb.erbjudandeförindividen bereddär att anta ettatt acceptera om

storlek ochreservationslönensArbetslöshetsförsäkringen påverkar
arbetslösaarbetslöshetsersättning dearbetssökandet.därmed Högre ger

sökintensite-och minskahöja sina reservationslönerincitament attatt
privatekonomiska kon-minskar de negativahögre ersättningenDenten.

genomsnittligaarbetslöshet. Följden blir längresekvenserna av
arbetslöshetsperioder.

till reguljärarbetslöse gårSannolikheten ökar den överatt
sig slutet, alltsåersättningsperiodensysselsättning närmarnär

frånbåde kan drasslutsatsutförsäkringstidpunkten. Det är somen
iockså finns visst stöd förutgångspunkter och detteoretiska som

medi länderforskning. Arbetslösheten dessutom lägreempirisk är
arbetslöshetsförsäkringen.ersättningsperioder ikortare

sannolikheten få arbeteempiriska studier visarSvenska ettatt att
kan också bero påutförsäkringstidpunkten.ökar i anslutning till Detta

sigarbetssökandelönnedlingseffektñ dvs. de nännarnären
denne skallintensiñeras ansträngningamautförsäkringstidpunkten att

till arbete ifrån arbetslöshetfå Sannolikhetenarbete. attett
för dem uppbärtill utförsäkringstidpunktenanslutning störreär a-som

arbetslöshetstid.inte det harkassa de görän sammasom men
kraftig effekt påhar också myckettidsbegränsad ersättningEn

tyder på sådanaarbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detutflödet till att
riskerarsärskilt arbetslösa kassamedlemmaråtgärder riktas mot som

för arbetslöshets-Utfominingen dagens reglerbli utförsäkrade.att av
ochmellan arbetslöshetsåledes främja rundgångersättning kan

åtgärder.
arbetslöshetsersättningensockså finnas samband mellankanDet ett

ñnns tydligoch arbetslösheten. Om detfinansiering, lönebildningen en
arbetslöshetenlönebildningen ochkoppling mellan konsekvenserna av

iåterhållsamhetdet troligt detta leder tillinom avtalsområdet är att
undvikalöneförhandlamas intresselönekraven. Då ligger det i att

samtidigtarbetslösheten eftersom dettasådana lönehöjningar ökarsom
arbetsmark-arbetslöshetsförsäkringen. Omleder till ökade avgifter för

arbetslöshetsersättningensforfårnadens störreparter ett ansvar
lönebild-till återhållsamhet vidfinansiering kan liknande incitament

avtalsområde.inom begränsatningen komma till stånd även ett mer
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5.3.2 Reforrnering arbetslöshetsförsäkringen iav

många europeiska länder

Det inte bara i Sverige arbetslöshetsförsäkringen debatterasär ochsom
reformeras. Praktiskt alla EU-länder har förändrat arbetslös-taget
hetsförsäkringen i eller mindre utsträckning under de tvåstörre senaste
åren. Flertalet dessa förändringar har varit åtstramande karaktär.av av

regelI undviker direkt sänka ersättningsnivåema iattman
arbetslöshetsförsäkringen eller andra socialförsäkringar. I stället

åt kvalifikationskraven och inför behovsprövning.stramar man
De förändringar för arbetslöshetsersättning harsystemenav som

genomförts i EU-statema under år i hög grad följd denärsenare en av
ekonomiska kris har följt i lågkonjunkturens spår. Samtidigt detärsom
uppenbart det finns långsiktig trend hannoniseringatt moten av
socialförsäkringssystemen i EU-ländema, vilket påpekas i studien
Social Protection the Member States of the European Unionin
MISSOC. DG V. EU-kommissionen. Utfominingen socialförsäk-av
ringssystemen varje lands angelägenhet och omfattas inteär egna av
EG-rätten. Trots detta sker tydlig utveckling i riktning ökadmoten
samstämmighet EU-statemas socialförsäkringssystem, hävdar

från MISSOC-projekt.EU:srapporter
EU:s ministerråd med social- och arbetsministrama poängterar att
nyckelfaktor för öka arbetsmarknadspolitikens effektivitetatt är atten

främja förutsättningarna för människor skall få arbete. Individeratt
måste använda sin tid då de inte har arbete till aktivt söka jobb elleratt
till förbereda sig för framtida arbete. Om så nödvändigt böratt är

för arbetslöshetsersättning refonneras för underlätta dennasystem att
aktiva på arbetslöshetsperioder Employment Draft contributionsyn -
from the Labour and Social Affairs Council the draft singleto
employment the Madrid CouncilEuropean December 1995.report to

OECDssI sysselsättningsstudie OECD 1994 organisationengör
rad politiska rekommendationer, bl.a. reformeringen om av

arbetslöshetsersättningen. OECD föreslår bl.a. ersättningstiden skallatt
begränsas i länder där ersättningsperiodema särskilt långa. Alltförär
höga ersättningsnivåer skall sänkas och kvaliñkationsvillkoren ändras

de endast kräver kort tids anställning för skall bliattom en man
ersättningsberättigad.

Av sju undersökta länder i studien Unemployment Benefts and
Social Assistance Seven CountriesEuropean Sverige det endain är
land där arbetslös i princip hur länge helst kan befinnaen person som
sig i vad i dagligt oftatal kallas rundgång. Rundgången innebär attsom
den arbetslöse erhåller kontantstöd, varefter period i arbetsmark-en
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följer,med kontantstödperiodvarefteråtgärder följer,nadspolitiska en
åtgärder följerarbetsmarknadspolitiskaperiod ivarefter etc.en

Danmark,studienjämförandebehandlas i densju länder ärDe som
Sverige.Holland ochStorbritannien,Tyskland,Frankrike,Finland,

beståendegenomförts arbetsgruppStudien har representanteravav en
Studienländerna.berördaforskningsinstitut i deochfrån departement

i början 1996.publicerades av

omställningsförsälqingriktning5.3.3 I mot en

AUtredningennärvarande.förarbetarregeringenPå uppdrag av
ARBOM.omställning,ocharbetslöshetersättning vid1995:12 om
framläggafebruari 1996skall iutredarensärskilda ettDen

under 1996.utredningsarbetetslutföradelbetänkande och
skallarbetslöshetsförsäkringutfominingtillFörslag av en ny

Arbetsmark-bl.a.samråda medockså skallutredarenlämnas somav
i arbetslös-inslagetförsäkringsmässigakommittén. Detnadspolitiska

modellerolikabörUtredarenhetsförsäkringen skall övervägaprövas.
speglaroch finansieringhuvudmannaskap gemensamtför ettsom

medSyftetocharbetstagarearbetsgivare,mellan stat.ansvar
arbetsinkomst.förloradförkompenseraskallförsäkringen attvara

såutformasdirektivregeringensskall enligtförsäkringen attiReglerna
ochomställningsförsäkringkaraktärförsäkringensde betonar av

försäkradesarbetslinjen och desamtidigt hävdar ansvar.
ocharbetsmarknadenpåflexibilitettillskall bidraReglerna

och på detinlåsningseffekteroch sättet ettflaskhalsarmotverka vara
stabilskallMålettillväxtpolitik.inslag itydligt vara enen

skallkonjunktursvängningar. Dentålarbetslöshetsförsäkring varasom
tillförslaglämnaocksåskallUtredarenfinansierad.långsiktigt

försäkringen.förhuvudprincipervissarenodlingförenklingar och av
liknandeochfrilansaresuppdragstagares,Företagares, gruppers

skall klargöras.ersättningsrätt
förförutsättningarnastuderaskall vidareUtredaren samman-en

arbetslöshetsförsäk-integreringinnebärförsäkringhållen avensom
lämnaskallUtredarenarbetsmarknadsstödet.och det kontantaringen

förroll inomarbetslöshetsförsäkringenstydliggörförslag ramensom
utgångspunktenmed denoch prövaarbetsmarknadspolitikenaktivaden
ersättningsperiodemasochersättningstakersättningsnivåer,frågor om

längd.
grundläggandevilkafrågorskallUtredaren även ta omupp
vid sidanarbetslöshetsersättninggälla förskallprinciper avsom

avgångsvederlag.ochsituationäldre arbetstagarnasdedeltidsarbete,
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Utredaren skall arbetslöshetsförsäkringen roll vidöver säsongs-se
arbeten och andra arbeten tillfällig karaktär de studerandessamtav
anknytning till försäkringen. Klarhet behöver också skapas kring kravet
på anträffbarhet under arbetslöshetstiden begreppetsamt att vara
oförhindrad arbete. Detsamma gäller skyldigheten anvisatatt ta att ta
arbete och vilka kriterier skall gälla för anvisat arbete skallatt ettsom

lämpligt. Effektema på lönebildningenanses som av en ny
arbetslöshetsförsäkring skall beaktas. Likaså skall utredaren föreslå
hur medlemsvillkoret och ersättningsrätten bör utformas för personer

till övervägande delen studerar.som
En huvuduppgift för den pågående Studiestödsutredningen dir.

1994: 148 undersöka förutsättningarna för konstruktionär att en ny av
studiestödet inom för sammanhållet Utredningen be-ett system.ramen
handlar bl.a. frågan studiefinansieringen skall kopplas tillom
utbildningens karaktär eller till individens situation, exempelvis till
följd arbetslöshet eller tidigare utbildningsnivå. En frågaav annan som
behandlas på vilket studiefinansieringen påverkasär sätt om
gränsdragningen mellan arbetsmarknadsutbildning och reguljär
utbildning förändras. Frågeställningama bli behandlade iväntas ett
delbetänkande från Studiestödsutredningen i februari 1996.

förändringarDe genomförts arbetslöshetsförsäkringen undersom av
år utgår1995 från uppfattningen försäkringen kanatt ettses som
kontrakt mellan den enskilde och samhället ställer tydliga krav påsom
båda Den arbetslöse skall stå till arbetsmarknadensparter. t.ex.
förfogande och aktivt söka arbete för erhålla arbetslöshetsersätt-att
ning. Arbetsvillkoret har skärpts från 75 till 80 dagar. Detta arbete
läggs till grund för beräkning nomalarbetstiden. Kompensations-av
nivån i arbetslöshetsförsäkringen har successivt sänkts från 90 procent
och uppgår fr.o.m. den januaril till1996 75 Lägstaprocent.
dagpenning och det kontanta arbetsmarknadsstödet sänks samtidigt
från till245 230 kronor dag. Sänkningama år också genomslag iper
utbildningsbidraget under tiden i arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Rätten själv välja arbetsmarknadspolitisk åtgärd vid risk föratt ut-
försäkring har Genom den åtgärden arbetsplatsintro-nya
duktion och ökade kontrollresurser har förutsättningarna ökat ställaatt
krav på den enskilde. Möjligheterna få arbetslöshetsersättning vidatt
sidan deltidsarbete har begränsats från den l september 1995.av

Sedan den januaril gäller1996 skärpta regler för arbetslöshetser-
sättning. För få till första ersättningsperiod måste harättatt en man
haft reguljärt arbete viss tid inte bara beredskapsarbete elleren -
liknande. Fortfarande kan dock fullgöra det s.k. arbetsvillkoretman

anställning med lönebidrag eller rekryteringsstöd. Avstängnings-genom
reglerna skärptes vid bl.a. uppsägning eller avvisandeegen av
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arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Denerbjudande somom
fuskar skall regelmässigtsvartjobbar eller på sätt stängasannatt.ex. av

halvår.i ett
arbetslöshetsförsäkringen syftehar vidtagits inom irad åtgärderEn

omställningsförsälcring.karaktär Dettydliggöra dess senasteatt av
december Beslutet innebärbeslutet fattades riksdagen den 19 1995.av

avstängningsreglerför till arbetslöshetsersättning,skärpta regler rätt
arbetslöshetsersättningfusk med prop. l995/96:25,åtgärdersamt mot

FiU l995/96:l, l995/96:4l.prot.
i med deñnansutskott poängterade sambandRiksdagens senaste

arbetsmarknadspolitiken inte fården aktivaregelskärpningama att
ersättningsperiod Dåenbart tillnedgraderas till vägatt vara en en ny

finns skäl tydliggöra arbetslöshetsförsäk-hotas kvaliteten. Det att
omställningsförsäkring. syfte skärptes arbets-ringens roll I dettasom

för arbetslöshetsersättningen stramadesvillkoret och reglerna upp.
vilket regeringen framhöll i proposition 1994/95:25,Reglerna ska,

ochbidra flexibilitet på arbetsmarknaden motverka flaskhalsartill samt
inlåsningseffekter och på tydligt inslag idet sättet ettvara en
tillväxtpolitik.

redan kommit till uttryck i bl.a. ovanståendeDet synsätt som
Arbetsmarknads-från riksdag och regering ligger enligtuttalanden

kommitténs uppfattning i linje den förstärkningpolitiska med av
kommittén förordar. i arbetsmarknads-arbetslinjen Tonviktensom

stärkaskall ligga på offensiva åtgärder syftar tillpolitiken attsom
expansionarbetskraftens kompetens och konkurrenskraft, underlätta

och nyanställningar öka den geografiska och yrkesmässigasamt
rörligheten.

huvudfrågor kommitténde ArbetsmarknadspolitiskaEn av som
aktiva kanskall behandla hur de inslagen i arbetsmarknadspolitikenär

förstärkas. Av betydelse för arbetsmarknadspolitiken inteavgörande är
möjligheterna arbetssökandebara åtgärdema i sig också för deutan att

Åtgärdernautveckla sitt och sin aktivitet. måsteeget engagemang egen
sikte inte passivisera arbetssökande skapa motivationpå deta att utan

för arbetssökande, i kommitté-och incitament aktivt detsägsett
direktiven.

Arbetslöshetsförsäkringens karaktär omställningsförsäkring börav
Arbetsmarknadspolitiska kommitténs uppfattning ytterligareenligt

finnas försäkringenbetonas. Det bör bortre Den framtidaparentes.en
utformas på sådant innebär tydliga krav på aktivitetbör densättett att

från försäkrades sida.den
ankomma ARBOM-utredningen i sitt fortsatta arbetebör påDet att

rimligutforma förslag detta. Därvid det väsentligtnärmare är attom en
mål och arbetsmarknadspolitiska mål.avvägning mellan socialagörs
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erbjuder den försäkrademåste så lång denFörsäkringsperioden attvara
lämpliga arbete. måstetidsrymd hitta Detrimligt lång att mesten

står till buds inför annalkandevilka alternativklargöras ensom
och erbjuda olikasamhälletmåsteutförsäkring. Här ettta ansvar

rehabilitering ellerexempelvis utbildning,alternativa lösningar,
möjligheternaregi. Likaså måste frågansysselsättning i kommunal om

ersättningsrätt i försäkringenkvalificera sig föri framtidenatt ny
framtida utformningenvilken fonn denbehandlas. Oavsett av

Arbetsmarknadspolitiskafår, det enligtarbetslöshetsförsäkringen är
frånrimligt betydande insatseruppfattningkommitténs görsatt ar-

riskerar bli lång-för ellerbetsförmedlingens sida de är attpersoner som
långtidsinskrivna.tidsarbetslösa eller

förändrat åtgärdssystem5.4 Ett

Åtgärdsfonnema5.4.1

utfonnas på sådantåtgärderna måstearbetsmarknadspolitiskaDe ett
uppfylla målenutsträckning bidrar tillde i möjligastörsta attsätt att

Åtgärderna diskuteras utifrånmåste alltsåarbetsmarknadspolitiken.för
förställerriktlinjer statsmakternavilka mål och uppsom

arbetsmarknadspolitiken.
i kapitel målenArbetsmarknadspolitiska kommittén föreslår 3 att

arbetsmarknadspolitiken skallför attvara

vakanstidemahålla nere0
långtidsinskrivningartider reguljärt arbetemotverka långa utan0

vid förmedlingen
ochlångtidsarbetslöshetenminska0

kunnamål måste åtgärdernakunna uppnå dessaFör att anpassas -
anpassning till dengälleri rad avseenden. Detskräddarsys en-

efterfrågelägetförhållanden och tillindividen, till lokalaarbetslösa
Åtgärderna så flexiblaarbetsmarknaden. måstepå attvara

det intehanteras och skräddarsysregelverket lätt kan samt att
i dag.behöver ändras så ofta som

såutformadearbetsmarknadspolitiska åtgärderna skallDe attvara
tillskall stimuleravakanstidema Detill hållade bidrar att nere.

underlättaroch utfonnas så degeografisk rörlighetyrkesmässig och att
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deoch således inte låserarbetslöshet till arbeteövergång från
åtgärder.i kontantstöd ellerarbetslösa

Åtgärderna långtidsarbetslöshet.bekämpa Dettaskall bidra till att
konjunktur- ochi olikavarierande åtgärderkräver typer av

eñerfrågelägen.
långtidsin-reguljärt arbetemotverka långa tiderMålet utanatt

åtgärdernarad insatser därkan uppnåsskrivningar är enengenom
främst medLångtidsinskrivningar drabbarviktig komponent. grupper

Ofta krävs kraftfulla ocharbetsmarknaden.konkurrenskraft påsvag
praktik förkombinerat medutbildningsinsatserlångvarigarelativt att

lönesubventionerTillfälliga ellerlångtidsinskrivning.bryta permanenta
arbete.långtidsinskrivna skall fåförnödvändigakan ettattvara

individinriktade för-de aktiva ochföreslår i kapitel 4Kommittén att
framträdande plats i arbets-hamedlingsinsatserna skall en

riktningpågående utvecklingen iarbete.fönnedlingens Den mot ett mer
fonntill uttryck ibl.a. kommerindividinriktat arbetssätt avsom-

vidareutvecklas.ochmåsteindividuella handlingsplaner accentueras-
anpassningarmöjliggöra sådanaåtgärderna skalldetHär krävs attatt

med stödhjälp möjligtarbetslösa får så godenskildaden att avsom
kunnaFörmedlingen skallarbetsmarknaden.finna fotfäste pååtgärden

lönesubvention till deneventuelloch nivån pååtgärdsfonnanpassa
förutsättningar.individensenskilda

måsteockså viktig. Detförhållanden blirtill lokalaAnpassning
arbetsmarknadenslokalatill denmöjligt åtgärdernaatt anpassavara

lösningar. Iokonventionellaochförutsättningar och prövaatt nya
arbetsför-de nuvarandekommittén ombildningförespråkarkapitel 9 av

skulleför arbetsförmedlingen. Dettatill styrelsermedlingsnämndema
fönnedlingsverksamhetenanpassningtill lokalöka möjligheterna aven

understödjasocksånågot böri kommunen,till behoven avsom
utfomining.åtgärdssystemens

Åtgärderna efterfrågelägen.olika Dettatillmåste kunna anpassas
åtgärdsforrnema.åtgärdsvolymemasåvälgäller som

åtgärds-efterockså tidigareStatsmaktema har strävat att anpassa
förutsättningar ochlokalaförutsättningar,till individuellaarsenalen

uttryck itagit sig iframför alltHittills har dettaeñerfrågelägen.skilda
undantag harhar förändrats,regelsystemethar införts,åtgärderatt nya

arbetsmark-sammanställningvissa Dengjorts för etc. avgrupper
dagens drygtkapitlet omfattarredovisas iåtgärdernadspolitiska som

Även förenklingaråtgärdsfonner.arbetsmarknadspolitiska15 om
åtgärdsarsenal iframstår dagenspå århar gjortsockså senare

detaljreglerad.ochkomplex, oflexibelavseendenväsentliga som
påbelastningadministrativbetydandetilllederDetta en

arbetstidenalltför deltvingasarbetsfönnedlingen ägna stor avsom
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följa förändringarna i och tolka regelsystemen. Enligt begränsadatt en
undersökning gjord AMS vid sju arbetsförmedlingar åtgick änav mer

fjärdedel arbetstiden till kundrelaterad administration, däriblanden av
administration rörande åtgärdssystemen. Drygt hälften arbetstidenav
användes till direkt kundservice. Bara under åren 1993-1995 ändrades
författningama rörande olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid i det

femtiotal tillfällen. Till detta kommer flera tiotalnännaste ett
regeländringar därefter måste i Arbetsmarknadsverketsgörassom
interna föreskrifter. Kommittén åtgärdssystem måsteatt ett nyttanser
utfonnas på sådant innebärdet tydlig administrativsättett att en
avlastning på arbetsfönnedlingen. Utrymmet för förmedlingens
kämtjänst, förmedla jobb, måste öka.att

Mot bakgrund de föreslagna målen för arbetsmarknadspolitikenav
det angeläget dagens tungrodda åtgärdssystem förenklas ochär att

effektiviseras. Antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör begränsas
och regelsystemet förenklas. Den ökade frihet i åtgärdshanteringen som
följer detta förutsätter enligt kommitténs uppfattning ytterligareav
betoning på målstyming verksamheten med utvärdering ochsamt att
uppföljning arbetsmarknadspolitiken utvecklas. Förslagav om
utvärdering och uppföljning återfinns i kapitel 10.

Ett enklare och effektivare åtgärdssystem med betydligt färre
åtgärder i dag måste enligt kommitténs uppfattning åtföljasän av en
grundlig revidering finansieringssystemet för åtgärderna, någotav som
kommittén återkommer till nedan. Följande åtgärder bör finnas i
fortsättningen:

Stöd till geografisk rörlighet i huvudsak enligt de nuvarandeo
Åtgärdenfonnema för stöd vid flyttning och pendling.

finansieras det nedan föreslagna åtgärdsanslaget.genom
Arbetsmarknadsutbildning och utbildningsvikariat någoni0
form bör finnas kvar och det huvudsakliga instrumentetutgöra
för åstadkomma yrkesmässig rörlighet. Arbetsmarknadsut-att
bildning skall kunna ske både i särskilt anordnade ochkurser i
det reguljära utbildningsväsendet. Försöijningsdelen i arbets-
marknadsutbildningen läggs det nedan föreslagna omställ-
ningsanslaget medan investeringar i anslutning till
arbetsmarknadsutbildning och utbildningsvikariat finansieras via
åtgärdsanslaget.
Praktik i huvudsak med den nuvarandeöverensstämmer0 som
åtgärdsfonnen arbetsplatsintroduktion API, och i långasom
stycken har nödvändig flexibilitet. krav iDagens API på med-
finansiering från arbetsgivaren och de särskilda reglerna för
anställning 20-25-åringar bör dock bort. Praktik finan-tasav
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ersättningar tillsieras via omställningsanslaget medan eventuella
för merkostnader finansierasarbetsgivare genom

åtgärdsanslaget.
Projektarbete f.d. Arbetslivsutveckling, ALU ärsom eno

bedrivs hossysselsättningsskapande åtgärd i huvudsaksom
arbetsgivare och ideella organisationer. Försöijnings-offentliga

huvudsakliga kostnaden, finansieras viadelen, denärsom
finansieras viaomställningsanslaget medan kringkostnader

åtgärdsanslaget.
huvudsakStarta eget-bidrag innebär i denatt startar egetsomo

behålla sin omställningsförsäkring underföretag får sex
finansieras via omställningsanslaget medanmånader. Bidraget

utbildningskosmader i anslutning tillutrednings- och starta eget-
finansieras via åtgärdsanslaget.verksamheten

Anställningsstöd åtgärdsform dagensersätterär somo en ny
Finansieringen skerrekryteringsstöd och beredskapsarbete. över

åtgärdsanslaget.
Otraditionella finansieras via åtgärdsanslaget.insatsero
Åtgärder för arbetshandikappade, exempelvis dagenssomc

arbetsbiträde,lönebidrag, stöd till arbetstekniska hjälpmedel,
utanförnäringshjälp Finansiering sker via särskilt anslagetc. ett

ianslagsformer redovisas nedan eller ingårde som
särskildaåtgärdsfonnen anställningsstöd. fallet börl det senare

föröronmärkas arbetshandikappade.medel

återfinns översikt gällande arbetsmarknads-bilaga 2I överen
politiska åtgärder i februari 1996.

Anslagsformema5.4.2

enklare effektivare åtgärdssystemSom framgår måste ochettovan
uppfattning åtföljas grundlig revideringenligt kommitténs avav en

dagens finansieringssystem.
år, kraftigaSom framgår bilaga 3 har det på trotsav senare

aktiva åtgärder, skett klar förskjutning utgiñemasatsningar på en av
kontantstöd.mot

finansieringen arbetsmark-schematisk bild de delarEn avav av
nadspolitiken ligger inom Arbetsmarknadsverkets ansvarsområdesom

komplex bild:uppvisar i dag en
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BAÅtgirdaFörv. Avdragarb. A2 Arbets- ArbetaAl A5
anslag giv. avgifter markn.pol. löshctsersltt- för arb.

ärder ning handik.

ÅTGÄRDERFÖRFÖRVALT- KONJUNKTIJR- ARBETS-
LÖSHETS-BEROENDENINGS- ARBETS-

ÅTGÄRDER ERSÅTTNINGKOSTNADER HANDIKAPPADE

Budgetprincipema kontantstödför och åtgärder skiljer sig på väsentliga
punkter. Kontantstödet arbetslöshetsersättningen budgeteras
förslagsvis på statsbudgeten, vilket innebär budgeterat belopp kanatt
överskridas riksdagens medgivande. Utgiñemautan styrs ytterst av
befintliga regelverk nivån på den arbetslösheten.öppnasamt av

Anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder budgeteras ettsom
reservationsanslag vilket innebär inte kan överskridasanslagetatt utan
riksdagens medgivande.

Vid sidan detta vissabudgeteras konjunkturberoendeav
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ALU och datortek under anslaget
för kontantstöd. Utbildningsvikariat redovisas slutligen avdrag påsom
arbetsgivaravgifter. Sammantaget innebär detta de arbetsmark-att
nadspolitiska åtgärderna exkl. åtgärder för arbetshandikappade
redovisas enligt olika principer på olika ställen i statsbudgeten.tre tre

Från och med kommer emellertid samtliga angivna1997 ovan
anslag budgeteras ramanslag vilket innebär erhålleratt attsom man

Överskridandeflexibilitet mellan åren. under år finansieras viaett
anslagskredit under löpande budgetår och regelforändringar under
påföljande budgetår.

Dagens avdragssystem för utbildningsvikariaten har förutsatts
kritik från Riksrevisionsverket RRV. RRV pekar i sin
revisionsberättelse för Arbetsmarknadsverket dnr. K 79/94 på de

problem hänger med ha avdragssystemstora att ettsom samman som
innebär otydlig ansvarsfördelning mellan Arbetsmarknadsverket ochen
Riksskatteverket. RRV detta kan innebära betydandeatt attanser
belopp felaktigt betalas ut.

Nuvarande redovisningsprinciper för arbetsmarknadspolitiken är
otydliga och ogenomskådliga. Det svårt få tydlig bild deär att en av
samlade utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Ett måstenytt system
enligt kommitténs uppfattning utformas innebär dessaattsom
nackdelar i möjliga utsträckning undviks.största
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ellerreviderat ñnansieringssystem böriBasen utgöras ettett av
omställningenförsörjning undereventuellt två anslag för de arbetslösas

kan finnasomstälIningsanslageMen. Detfrån arbetslöshet till arbete,
med passivtförsörjningsstöden förskäl särredovisaatt personer
bör omfattai åtgärder. Anslagetkontantstöd respektive personer

arbetslöshetskassa,motsvarande dagensutgifterna för kontantstöd
AnslagetKAS och utbildningsbidrag.arbetsmarknadsstödkontant

åtgärder se nedan.innefatta investeringar i samband medbör inte
arbetsmarknadspolitiskafinnas förbör anslagDärutöver ett

samband med åtgär-åtgärdsanslaget. bör ingå utgifter iåtgärder, Där
ikringkostnader sambandkostnader för utbildningsplatser,der, dvs.

och flyttkost-projektarbete,vissa åtgärder, exempelvismed samt rese-
Försörjningsdelen iñnnas.i den mån denna åtgärder börnader typ av

omställningsanslaget.åtgärderna och redovisas underbryts ut
avdrag påArbetsmarknadspolitiska stöd utgår somsom

arbetsgivaravgiften bör slopas och med bidrag.ersättas
Arbetsmarknadsverkets förvaltnings-anslag förSlutligen bör ett

förvaltningsanslaget. Förvaltningskostnader börkostnader finnas,
exempelvisredovisas under sakanslag, sig det handlaraldrig omvare

personalkostnader eller infonnationsinsatser.
ñnansieringssystem Arbetsmarknads-schematisk bild detEn somav

ialltså betydligt enklare vadpolitiska kommittén föreslår blir än som
fåMöjligheternafallet, vilket framgår figuren nedan.dag är att enav

arbetsmarknadspolitiken börutgifterna föröverblick de samladeöver
väsentligt i dag.föreslagna fmansieringssystemet bli bättremed det än

arbetsmarknads-uppföljning och utvärderingLikaså bör ekonomisk av
underlättas betydligt.politiken

Åtgärdsanslag OmstållningsanslagFörvaltningsanslag

KontantstodFÖrvuiu kostnader Investeringaroch
vid Aktivitetsstödlcringkostnader

åtgärder
Anställningsstöd
Geografiskrörlighet
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Arbetsmarknad och kompetensbehov

Kommitténs ställningstaganden i sammandrag:

det nuvarande lärlingssystemet bör utvecklas och in isättaso
livslångtperspektivet lärande och kostnaderna bör delas mellanav

staten/kommunen och arbetsgivarna
måste bådegrundskolan, gymnasieskolan och högskolan utvecklao

kvaliteten och omfattningen studie- och yrkesvägledningen bl.a. ärav
pådet önskvärt införa praktik allaatt i gymnasieskolanprogram

utbildningen skall aktivt instrumentett för breddaatt ochmänsvarao
kvinnors utbildnings- och yrkesval och bryta den könsuppdeladeupp
arbetsmarknaden

bör avtala viss delparterna att den anställdes tid bör avsättasom en avo
för kompetensutveckling
kompetensutveckling för uppsagda skall kunna redan undersättaso

páuppsägningstiden. Detta bör gälla alla anställda arbetsmarknaden.
arbetsmarknadsutbildningen skall individualiserad och anpassadvarao

individens efterfrågan på påtill förutsättningar tillsamt kompetens
ingåarbetsmarknaden och i upprättad handlingsplanen

arbetsmarknadsutbildningen skall inriktad mot att mötavara morgon-o
dagens krav
arbetsmarknadsutbildningen bör kombineras med praktik och leda framo

påtill arbete denett arbetsmarknadenöppna
den arbetslöses försörjning under utbildningstiden finansieras viaa
omställningsförsäkringen

Inledning6.1

Sverige och många andra länder på i högteknologisktär väg ett
infonnationssamhälle med ökade krav på kunskaper och flexibilitet. En

de viktigaste faktorema bakom ekonomisk tillväxt enligt modernav
forskning investeringar i ökade kunskaper på nivåeralla i samhället.är

tillgång till råvaror,Billig energi och realkapital blir allt mindre
väsentligt jämfört med kvalificerad kompetens. handlar inteDet endast

utbildningsgrundad kompetens lika mycket socialutanom om
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kreativitet och problemlösningsförmåga. följd dettakompetens, En ärav
förutsättningar för ökad sysselsättning och välståndtvå nödvändiga är

utbildningsnivå och -struktur håller mycket hög interna-dels somen
och kvalificerad kompetensutveck-tionell standard, dels en

ochUtbildning visserligen endast metodling på arbetsplatserna. är en
skaffa sig kunskaper för ökad kompetensinget självändamål attatt nya

ineffektivutföra olika arbetsuppgifter. denna metod ochMen ärom
får det negativa konsekvenser för kom-underdimensioneraderesurserna

sysselsättningsmässig synvinkel det sålundapetensutvecklingen. Ur är
utbildningens omfattning och inriktning.väsentligt analyseranämnareatt

arbetsmarknaden i dag den höga arbets-problemet påDet ärstörsta
andelen långtidsarbetslösa. Orsakerna tilllösheten och den stora

stnikturell vilket det nödvändigtarbetslösheten främst görär attartav
allokeringspolitiska åtgärder för varaktigtvidta olika fonner attav

arbetslösheten. Syftet med sådana åtgärderkunna sänka den äröppna att
näringslivets konkurrenskraft såöka produktiviteten och att en

kan komma till ståndproduktions- och sysselsättningstillväxt utan
åstadkommainflation. Viktiga åtgärder bland flera andra förstigande att

kompetensutveckling på arbetsplatserna.detta utbildningär samt
inledningsvis arbetskraftens utbildning-detta kapitel beskrivsI

svenska utbildningsstrukturen medstruktur. Bland jämförs denannat
scenarioberäkningar deolika OECD-länders. Dessutom överpresenteras

flera nödvändiga villkor förkrav på ökad kunskapsnivå såsom attett av
arbetslösheten. Ungdomarnas inträde pålångvarigt sänka

särskild uppmärksamhet eftersom kunskap iarbetsmarknaden ägnas ny
inträde itillförs arbetskraften via ungdomarnasbetydande utsträckning
ochbakgrund de redovisade analysernaarbetslivet. Mot av en

arbetsmarknadsutbildning i avslutandebeskrivning dagens lämnas detav
kompetensutveckling i arbetslivet.avsnittet förslag till politik för

Arbetskraftens utbildningsstruktur6.2

nedanstående diagram visas utbildningsstrukturen i Sverige 1995I
på årgångar befolkningen, årgångamasfördelad översamtav en prognos

årutbildningsstruktur 2015.
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årfödelseår ochUtbildningsnivå 1995Diagram 6.1 prognosper
2015.

I Folkskola/grundskola
60% U Gymnasieskola

år3Högskola
I årskola 3Hö40%

20% -

0%
-0P
I-DO
I-1

Prognosinstitutet.Utbildningsregistret ochKälla: SCB,
utbildningsstmkturen1931-1955föddademAnm.: För är avsersom

denfödda 1956-1985år dem1995. För ärsituationen avsessom
årutbildningsstrukturen 2015.prognosticerade

påoch äldredemellanskillnadenpåtagligaDen mest yngre
hargrundskoleutbildning. Denhögstandelen medarbetsmarknaden är

början 1930-föddes idemblandminskat från drygt 50 procent avsom
1970-talet. Dei börjanföddesbland demtill lltalet procent avsomca

utbildnings-olikautveckling delsförklaringama till dennafrämsta är
framföralltkanskedels ochefterkrigstiden,underpolitiska reformer en

grundskolan.efterstudiertill fortsattabefolkningenökad vilja hos
eftergymnasialskaffat sighade1995årskullamaAndelen somav

föddes ibland demfrånsuccessivt 15ökadeutbildning procent somca
årföddes tjugobland demtill drygt 301930-taletbörjan procent somav

föddes ibland demsjunkit till 23andelenvarefter procent somsenare
beräknassextiotalistemaandel bland del960-talet. Dennaslutet senaav

sekelskiftet.eftertill omkring 30stigakommadock SCB procentattav
jämförtiutbildning dageftergymnasialgenomgårflerAtt allt personer

medandelenmednaturligtvishängerfyrtio år sedanmed för attsamman
kan utläsasdiagrammetstigit. Avkraftigt har attgymnasiekompetens

kringrelativt konstantdockhögskoleutbildninglängreandelen med är
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15-16 inom åldersgruppema 1946-1965.procent Inom samma
åldersgrupper ökade andelen med kortare eftergymnasial utbildning från
13 till 17 för femtiotalistema.procent Bakommest dennaprocentsom
utveckling ligger utbyggnaden de kortare eftergymnasiala utbild-av
ningarna införandet linjesystemet för de längresamt utbildningarnaav
med begränsad antagning till de s.k. fria fakultetema under 1970-talet.

Utbildningskapaciteten vid universitet och högskolor har byggts ut
kraftigt under de åren. Hittills har den utbyggnaden docksenaste största
gällt fristående kurser. För få uppfattning utbyggnadensatt en om
betydelse för den relativa utbildningsstmkturen har SCB prognosticerat
utbildningsnivån år 2015 för dem födda till och med årär 1985.som
Prognosen indikerar andelen med grundskola elleratt gymnasie-
utbildning fortsätter minska något samtidigt andelenatt medsom
eftergymnasial utbildning beräknas stiga från 33 i ålders-procentca

födda 1946-1975 till omkring 36 i åldersgruppengrupperna procent
födda 1976-1980. förefallerDet det främst de långaårsom om
högskoleutbildningama Ävenkommer expandera. inomattsom
åldersgruppen födda 1981-1985 kan andelen eftergymnasialt utbildade
komma storleksordning allaatt avslutat sina studier.närvara av samma
Slutsatsen SCB:s de utbildningssatsningarär gjortsattav prognos som
under de åren kan förväntas höja andelen eftergymnasialtsenaste
utbildade från 33 till 36 i de åldersgruppema.procent procent nya

En betydelsefull del det svenska utbildningsväsendet folkhög-ärav
skoloma. förstaDe svenska folkhögskoloma startades för drygt år125
sedan. Nu finns det 136 skolor 88 drivs olika folkrörelser,varav av
organisationer och stödföreningar. De övriga drivs48 kommuner ochav
landsting. Cirka 200 000 deltagare går varje år på någon av
folkhögskoloma.

Till skillnad från andra skolfonner folkhögskolan inte bunden tillär
centralt fastställda läroplaner. Varje folkhögskola bestämmer själv sin
verksamhet med hänsyn till skolans ideologiska och kunskapsmässiga
inriktning. innebärDetta den huvudman driver folkhögskolaatt som en
kan låta sina idéer slå igenom i skolans arbete.

Folkhögskoloma får statsbidrag för sin verksamhet. I års1991
förordning statsbidrag till folkbildningen markeras bl.a. folkhög-om
skolans roll vuxenutbildare med uppgift också genomföraattsom
folkrörelseinriktade och kulturinriktade utbildningar. Verksamheter som
syftar till utjämna utbildningsklyñor och höja utbildningsnivånatt i
samhället skall prioriteras. Korttidsutbildade, deltagare med funktions-
hinder invandrare särskilt prioriteradesamt nämns som grupper.

Sammanfattningsvis kan konstateras, arbetskraftens utbildnings-att
struktur genomgår betydande förändringar allteftersom årgångarnya
kommer arbetsmarknaden. Arbetskraft med olika utbildningar



kompetensbehovArbetsmarknad och 169SOU 1996:34

nedanståendearbetsmarknaden. Itill olika delaremellertidsöker sig av
sigfördelning skiljerutbildningskategoriemasårvisas för 1993tabell att

olika näringsgrenar.mellanväsentligt

utbildningsnivâerolikaFörvärvsarbetande medTabell 6.1
på 1993.olika näringsgrenarfördelade

Totalt3/4-årigt Högskola Forskar-Z-årigt HögkolaBransch/sektor Grund- gymn
utbildn3ochtekn.inst. 3skola gmn.

24,8 59,035,469,6 36,074,7 60,1Näringslivet
2,30,31,7 1,1 0,4skogsbruk 2,2Jord, 4.0- 10,6 24,321,0 8,9 10,128,0Industri 33,6

13,9 32,526,0 24,929,9 46,9Tjänster 37,1

39,163,3 74,023,4 62,722,4 38,4sektorOffentlig
6,1l 3,8 48,45,4 10,43,0 4,1Stat
2.61,0 0,23,7 1,54,1Añärsverk 1,0

21,334,8 9,813,2 31,515,2 20,8Primårkommun
2.5 14,3 8,418,4 l8,7 5,2Landsting 2,7

Övrig 1,3 0,31.10,7 1,0 0,8oñentlig 0,6
sektor

1,3 1,81,3 1,41,5 1,92,8Okind sektor

100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0Totalt

Årssys-93 utbildningsregistret.ochSCB,Källa:

grundskole-förvärvsarbetande med högstdefjärdedelarUngefär tre av
betydandenäringslivet vilketinomutbildning arbetar överrepresen-är en

sysselsatta itotala antaletnäringslivets andelförhållande tilltation i av
dedistributionsbranschenhand inomi förstariket. Det är som

sektorn återfinns de lägstden offentligaarbetar.lågutbildade Inom
ochprimärkommunal verksamhet. Inominomutbildade främst stat

På grundsmå, endastpåfallandelandsting andelama tre procent.är av
minskakommer antaletlägst utbildadeåldersstrukturen bland de att

betyder troligen delstvå decennierna. Detdekraftigt under attnännaste
gymnasie-personal medgrundskoleutbildade kommerde ersättasatt av

arbetsuppgifter de lägstbetydande del dedelsutbildning, att somaven
rationaliseras bort.kommersärskilt inom industrinutförutbildade att

relativttvåårig gymnasieutbildningförvärvsarbetande har ärDe som
tilloffentlig i förhållandeoch sektorfördelade mellan privatjämt

de med 3-4-sysselsättningen, medanandelar den totalasektoremas av
näringslivet,arbetar inomövervägande delengymnasieutbildning tillårig

Sammanfattningsvis kan konstateras,inom tjänstesektom.första handi
gymnasieutbild-med högstde förvärvsarbetandetvå tredjedelaratt av

högskoleutbildadenäringslivet. Bland deinom det privataning arbetar är
framgår endast 35Av tabelldet omvända. 6.1förhållandet procentatt av
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dem med kortare eller längre högskoleutbildning arbetar inom
näringslivet och de forskarutbildade det endast fjärdedel.ärav en
Nännare hälften alla forskarutbildade arbetar inom den statligaav
sektom, företrädesvis inom universitet och högskolor.

Så långt har beskrivningen gällt utbildningskategoriemas fördelning
på olika näringsgrenar. Mot bakgrund kraven på ökad kunskaps-av
intensitet, särskilt inom näringslivet, det intresseär närmareattav
studera hur utbildningsfordelningen inom respektive näringsgren. Iutser
tabell 6.2 nedan beskrivs sammansättningen olika utbildningskatego-av
rier inom de olika näringsgrenama år 1993.

Tabell 6.2 Utbildningsstrukturen inom olika näringsgrenar 1993.

Bransch/sektor Grund- Z-årigt 3/4-årigt Högskola Högskola Forskar- Totalt
skola och år3 år utbildn.3gymn. gymn.

tekn ina

Näringslivet 32,1 40,6 13,2 6,9 7,0 0,3 100,0
Jord, skogsbruk 44,6 39,1 8,6 5,6 2,0 0,0 100,0-Industri 35,1 46,0 9,7 4,1 4,8 0,3 100,0
Tjänster 28,9 36,7 16,2 9,0 8,9 0,3 100,0

Offentlig sektor 14,5 39,2 8,1 18,1 18,8 1,3 100,0
Stat 12,3 26,8 9,9 19,3 26,2 5,4 100,0
Añärsverk 9,5 63,4 16,0 6,4 4,6 0,0 100,0
Primärkmnnun 18,0 39,0 6,9 16,7 19,0 0,3 100,0
Landsting 8,2 41,4 7,0 24,9 17,4 1,2 100,0
Övrigoffentlig 19,9 36,7 13,7 12,0 16,6 1,1 100,0
sektor

Okänd sektor 39,3 31,7 11,9 8,0 8,7 0,5 100,0

Totalt 253 39,9 11,2 11,3 11,6 0,7 100,0

Årssys-93Källa: SCB, och utbildningsregistret.

Tabellen visar utbildningsnivån betydligt lägre inom näringslivetatt är
inom den offentliga sektom. Var tredjeän inom näringslivet harperson

högst grundskoleutbildning medan motsvarande andel inom den
offentliga sektorn 14,5 Endastär 14 de privatprocent. procent av
anställda har högskoleutbildning medan andelen gångerär nästan treen
så hög inom den offentliga sektom. Andelen det totala antaletav
anställda inom näringslivet med forskarutbildning 1993 endast trevar
promille. Inom den offentliga sektorn andelen fyra gånger högre.var
Inom industrin utbildningsnivån lägre inom näringslivetär ännu än
totalt. Hela 35 de anställda har högst grundskoleutbildningprocent av
och endast 5 har längre akademisk utbildning inklusiveprocent en



kompetensbehovArbetsmarknad och 171SOU 1996:34

docktjänstesektomprivatadelar denforskarutbildning. Inom ärav
produktionsinriktadeExempelvis inom denannorlunda.situationen

endastuppdragsverksamhet hade 19tjänstesektom främst procent av
eftergymnasialhadegnmdskoleutbildning medan 30anställdade procent

treårig sådan.minstutbildning 18 procent envarav
till deförldaringsfaktorersamverkandeflerafinnsDet stora

detoffentlig sektor. Förprivat ochutbildningsnivå mellaniskillnaderna
akademiskoffentliga yrkenaför dekrävs mångaförsta examen,enav

det andra harsocialsekreterare. Förjurist ochläkare,exempelvis lärare,
ochråvarubaseradesärskilt denäringslivet,delarstora av

kunskapsintensiteten förbehövt ökabasnäringama, intekapitalintensiva
upprätthållitkristider harivinstgivande eftersom statenatt vara

dockdevalveringar.subventioner och Detmed hjälp ärlönsamheten av
branschernakunskapsintensivadedetintressant notera, attatt somvar

arbetsintensiva1990-talet.början Dedjupa krisen iklarade denbäst av
tilltvingadesindustribranschemakapitalintensivamån deoch i viss

produktion.personal ochbådeminskningarbetydande av
kompetensnivå.självfallet inte detsammaUtbildningsnivå är som
kunskaperskaffa sigindividenmetod förUtbildning attär somen

utföra vissaskaffa sig kompetensutnyttjas förkandärefter attatt
arbetskraftenssvårtemellertidarbetsuppgifter. Det mätaär att

olika arbetsupp-förmågan utföradelavgörandeEnkompetens. attav
OECDläsförståelse.individenssamhällemoderntgifter i ärett genom-

blandläsförståelse i sju länderstudiedärför 1994 ettförde överen
ån undersök-åldrarna 16-65 Ibefolkningama iurvalrepresentativt av

-löpande dokumentdimensioneriläsförståelsentestadesningen text,tre
svårighets-olikatäckte femdimensionVarjekvantitativoch text.

högstaoch på deläsförmågankontrolleradesnivånPå den lägstagrader.
det slagkompetensintellektuelltestades allmännivåerna som exem-av

ungefärNivåhögskoleprovet.svenskai detpelvis bedöms motsvarartre
nedanDiagram 6.2årskursgrundskolansikraven samman-enger
sju länderna.läsförståelse i debefolkningamasfattande bild av

Society. Paris 1995.andLiteracy, EconomyOECD:
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Diagram 6.2 Beräknad fördelning befolkningen åttai länderav
läsförståelsenivåer.över
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i
q
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q

p ......,Neder-
dländerna
q

Polen p l 5d
t l lIq ::;::
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iq

"Schweiz | .dfranska . ,
q

I |

pSchweiz
dtyska | |
q

I l
p 1 iUSA d

I
q

löpande 0%text 20%p 40% sms som, 100%
d dokumenttext L Nit/IKTNivå Nim Nimkvantitativ textq

Källa: OECD Literacy, Economy Society,and Paris 1995, 56-57.s.
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övriga undersöktaSverige god i förhållande till deLäsförståelsen i är
nivån enligt samtliga skalorAndelama på lägstalåndema. den ärtre

nivåSamtidigt andelama på 4/5i de övriga låndema.mindre störreärän
Även resultaten godade svenskaivnågot de övriga länderna. ärän omav

kom högre nivå på deinte 225-28bör änprocent trenoteras, att
befolkningen i arbetsför ålderandra 0rd, fjärdedelskalorna. Med en av

understiger gnmdskolans årskursläsförståelsehar en som
läsförståelse ändå såpass högsvenska befolkningensAtt den är

i Sverige sedan långjämfört med övriga länder förklaras rapporten attav
obligatorisk utbildningsnivå,haft relativt högtid har atten

arbetslösheten har varit låg, densysselsåttningsgraden hög ochär att
till följd den låga arbetslös-fattigdomen begränsad, bl.a.relativa är av
den svenska befolkningen läserfördelningspolitikenheten och samt att

tydligt arbetslösheten negativtOECD:s studie visarmycket. äratt
högresamtliga länder. Andelen arbetslösarelaterad till läsförståelsen i år

Sveriges del visar undersök-dålig läsförståelse. Förbland dem med
läsförståelsen nivå ldem med den lägstaningen 23att procent varav

bland dem påendast knappt arbetslösaarbetslösa medan 2 procent var
ungefärTyskland och Polen relationernanivån 4/5. Iden högsta var

i övriga länder.Sverige skillnaderna mindrei medandesamma varsom
och kompetens för framgång påpå ökad kunskapKraven

fenomen. Skall också Sverigeinternationelltvärldsmarknaden är ett vara
och kunskapstillväxten hålla högframgångsrikt måste utbildningsnivån

därför jämföra denstandard. finns anledninginternationell Det att
våra konkurrentlånders.utbildningsstrukturen med Isvenska nännaste

utbildningsstruktur iredovisas arbetskraftens 21nedanstående diagram
efter andelen med gymnasieutbildning ellerOECD-länder, rangordnade

mer.
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Diagram 6.3 Arbetskraftens utbildningsstruktur i OECD-21
länder, fördelningprocentuell 1992.
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Källa: OECD: Education Glance 1995.at a

sju länderna hadeI fjärdedelar eller arbetskraftentreav mer av
genomgått minst gymnasial utbildning. Sveriges främsta konkurrent-
länder på världsmarknaden USA, Tyskland och hadeJapan större- -
andel arbetskraften med minst gymnasieutbildning Sverigeänav som
hamnade på nionde plats i tabellen. Rangordnas länderna efter andelen
eftergymnasialt utbildade eller andelen universitetsutbildade hamnade
Sverige på i plats. Sveriges utbildningsnivå liggerstort sett samma
sålunda endast på genomsnittlig OECD-nivå och med samtliga viktigaen
konkurrentländer framför sig.

Mer anmärkningsvärda framkommerresultat utbildningsnivånom
hos den arbetskraften jämförs mellan de olika länderna. Andelenunga
med lång högskoleutbildning bland 25-34-åringama relativt låg iär
Sverige. Endast elva och tio kvinnornamännenprocent procentav av
hade 1991 genomgått minst treårig högskoleutbildning. Finland,Ien
USA och Danmark motsvarande andel 25-26 i Norge,procent,var
Frankrike och Kanada 21-22 och i Tyskland ochJapan,procent
Storbritannien andelen 14-16 procent.var

OECD:s utbildningsstatistik visar relativt få svenskar iatt
åldersgruppen 25-34 år innehar universitetsexamen inomen
naturvetenskap och teknik vilket framgår nedanstående diagram.av
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år med25-34arbetskrafteni naturvetenAndelDiagram 6.4
universitetsexamen. Procentskaplig tekniskeller

Glance, 1995.EducationOECD:Källa: at a

inomuniversitetsutbildningaringår allasammanställningen naturveten-I
ingenjörsutbildningardatavetenskapoch övermatematik treskap, samt

andelen,den högstaoch Australien harIrlandStorbritannien, Japan,år.
Sverige liggerarbetskraften.denoch 10mellan 9 procent ungaav
Sveriges främstaSamtligamed endast 4,5fjortonde plats procent. av

betydligt högre andelar.konkurrentländer har
ivaritverkar hautbildningarnade långaRekryteringen till svagare

bl.a.decenniernaunder deandra länderi mångaSverige senasteän
ochRegeringutbildningsplatser.begränsningar i antaletpåberoende
ochcivilingenjörer,behövs flerbedömt detriksdag har naturvetareatt
ökaoch högskoloruniversitetuppdragit åthar därförtekniker och att

antaletsamtidigt hargenomförtsharutbildningsplatser. Detantalet men
förstahandssökande minskat.behöriga

till platserförhållandefärre sökande iallt attUtvecklingen utmot ser
gymnasisterantagandeUndertjugo åren.deunderfortsätta attnärmaste

framtidenutbildningar iicke-tekniskaväljernaturvetenskaplig linjefrån
lärarutbildning iochapotekar-tandläkar-,läkar-,främst samma

utbildningar,tekniskaoch i övrigt längretidigareutsträckning som
ellerhögskoleingenjörs-antingenläsateknikernamedan antas

behörigaantaletskillnaden mellankommercivilingenjörsutbildning
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gymnasister och antalet nybörjarplatser inom teknisk och naturveten-
skaplig sektor utvecklas i enlighet med nedanstående diagram.att

Diagram 6.5 Skillnaden mellan antalet behöriga gymnasister och
antalet nybörjarplatser inom teknisk och naturveten
skaplig sektor 1986-2015.

vø/
1990 1995 ZCXX 2005 2010 2015

Källa: Bearbetning frånmaterial SCB Prognosinstitutet.av

Det överskott på behöriga sökande förelåg till och med börjansom av
1990-talet byttes underskott ñån och medmot 1994. Dettaett underskott
beräknas Ökarbestå ända fram till år 2015. inte antalet behöriga
sökande kommer antalet examinerade civilingenjörer, ochnaturvetare
högskoleingenjörer minska i början sekel.att nästaav

Sverige fortsätter släpa efter våra främsta konkurrentländeratt när
det gäller de långa högskoleutbildningama vilket väcker farhågor om
framtida förutsättningar för god konkurrensförmåga.en

I boken Från basindustri till högteknologi sammanfattar
författarna docent Pär Hansson och professor Lars Lundberg vid FIEF
några sina slutsatser vad gäller krmskapskapitalets betydelse förav
svenskt näringsliv: Om drar de tendenser tycker hautman oss
kunnat observera från 1980-talet för utvecklingen andelenav
högutbildade det svårt undgå slutsatsenär den svenska tillgångenatt att
på mänskligt kapital sysselsatt, såvida inte utvecklingen bryts,per
kommer utvecklas i långsammare takt iatt övriga OECD-länder, ochän

i jämförelse med vissaän NIC-länder. Detta skulle leda tillmer att
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ikomparativa fördelarförlora sinaeller kommerSverige förr attsenare
sektor skullemotsvarandeochkapitalintensiv produktionmänskligt att

produktionen.delminskandeförkomma att avensvara

bland olikaArbetslösheten6.3

utbildningskategorier

olikaåt mellanskiljer sig kraftigtarbetslöshetenrelativaDen
dedetta varit underSärskilt markant harutbildningskategorier. senaste

visar.nedanstående diagramvilketåren

utbildningsgrupp 16-i SverigeArbetslöshetDiagram 6.6 per
år,64/74 1971-1995.

Procent

10 i Grundskola" -
9 2-âr"- gymnasiumHögst
8 år gymnasium3/4" " "
7 Högskola

6 ..4

5

4

z3 q

SCB: AKU.Källa:
år. Eñer 1986åldersgruppen 16-74Till och med 1986Anm. avsesavses

AKU-statistikenår. På omläggninggrund äråldersgruppen 16-64 avav
helt jämförbara.inteobservationer fore respektive eñer 1987

2 SNS förlag,högteknologiFrån basindustri tillLundberg Lars:Hansson Pär -
122.1995, s.
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Bortsett från år i början 1970-talet har arbetslösheten for demett par av
med eftergymnasial utbildning varit klart lägre för övrigaän
utbildningskategorier. Till i början 1990-talet låg arbetslöshetenav
bland de högskoleutbildade på lågutbildadeDe har åprocent.ca en
andra sidan hela tiden haft betydligt högre arbetslöshet. I sambanden
med de årens ekonomiska kris ökade arbetslösheten påtagligtsenaste

Ävenbland dem med grundskole- och gynmasieutbildning. om
arbetslösheten bland högskoleutbildadede for närvarande rekordstor,är

det uppenbart de årens ekonomiska krisär och arbetslöshetatt senaste
främst har drabbat dem med lägre utbildning.

En förklaring till denna utveckling arbetsgivamas krav påär att
kompetens successivt har ökat. Enligt AMS statistik nyanmäldaöver
lediga platser ställde arbetsgivarna särskilda krav på utbildning eller
erfarenhet på 65 de efterfrågade i börjanprocentca av personerna av
l980-talet. Denna andel ökade till 93 i början 1995.procent av

Detta inte specifikt for Sverige likadantmönster är iutan utser
studymånga länder. Enligt OECD:s Jobs arbetslösheten högrevar

bland dem med lägre utbildning dem med högre utbildning såväl iän
början i slutet 1980-talet. OECD:s visar ävenrapport attsom av
arbetslösheten ökade kraftigare för lågutbildadede dem högremedän
utbildning under l980-talet. Den internationella bilden dock inteär

Nickell-Bell4entydig. I artikel i bl.a. Sverige, USA.rapporteras atten av
och Japan svarade de lågutbildade för den relativt delenstörstasett av
arbetslöshetsökningen under l980-talet, medan i bl.a. Tyskland,
Storbritannien och Kanada de högutbildade svarade föräven en
betydande del arbetslöshetens ökning.av

SverigesFör hardel bilden ändrats under år vilket framgårsenare av
nedanstående diagram.

3 OECD:Jobs Study, tabell 1.16.
4 Nickel S Bell B: The Collapse in demand for the unskilled and-
unemployment the OECD. Oxford Review of Economic Policy, vol. ll,across

40-62.no. pp
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högskoleutbildadesmellan grundskolc- ochDiagram 6.7 Kvoten
procentuella arbetslöshet.

Källa: SCB, AKU.

arbetslöshetutbildningskategoriemas relativamellan de tvåKvoten steg
1980-talet vilket indikerar detrendmässigt fram till slutet på att

jämfört med derelativa arbetslöshetssituation försämradeslågutbildades
halverades kvotenVid 1980-talethögskoleutbildades. slutet nästanav

högskoleutbildadesvarefter den har legat tämligen konstant. De
medhar ökat kraftigt och bidrararbetslöshet relativt de lågutbildades nu

under tidigarebetydligt del till den totala arbetslöshetenstörre änen
decennier.

dock denför samtliga länder, inklusive Sverige,Gemensamt är att
kraftigt ochpå lågutbildad arbetskraft har sjunkitabsoluta efterfrågan
lågutbildadetecken på efterfrågan påfinns få, något,det attom ens

bland dem kani sådan utsträckning arbetslöshetenkommer öka attatt
höjanågon omfattning. Strategin måste i ställetsänkas i större attvara

efterfrågan.arbetskraftens kompetensnivå så denatt motsvarar
svårigheter fåytterligare indikator på de lågutbildadesEn att ett

för olikajämföra arbetslöshetstidemakan erhållasarbete attgenom
genomsnittligför årutbildningskategorier. tabell 6.3 redovisas 1994I
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arbetslöshetstid för olika utbildningskategorier, uppdelad på ålder och
kön.

GenomsnittligTabell 6.3 arbetslöshetstid i veckor för olika
utbildningskategorier 1994.

Grund- Gymnasieutbildning LingKort eller- efter-
årskoh högst2 minst år2 gymnasial gymnasial

Kvinnor 25,2 21,3 21,3 26,0
Mån 28,8 27,4 28,5 28,8,
Personer16-39

Kvinnor 19,0
Man 25,7

årPersoner40-64

Kvinnor 35,1
Män 34,8

Källa: SCB, AKU.

Även skillnaderna inte särskilt har såväl kvinnor,är mänstoraom som
ålder, med högst gnmdskoleutbildning i genomsnitt något längreoavsett

arbetslöshetstider övriga utbildningskategorier. arbetslöshets-Kortastän
tid har de med lång gymnasial och kort eftergymnasial utbildning. Något
uppseendeväckande de arbetslösa eftergymnasialmed långär att en
utbildning minst år har arbetslöshetstid lika långtre år nästanen som

de grundskoleutbildades och klart längre de gymnasieutbildadesänsom
arbetslöshetstids. En bidragande förklaring till kandetta deattvara
gymnasieutbildade förefaller något överrepresenterade bland dem ivara
arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilket sålunda reducerar deras

arbetslöshetstid°genomsnittliga
sammanfattandeDen slutsatsen blir de lågutbildade har bådeatt

högsta relativa arbetslöshet och längsta arbetslöshetstider medan de
universitetsutbildade har låg arbetslöshetsrisk, blivitde välnärmen
arbetslösa har de svårigheter få arbete.stora att ett nytt

5 Layard al. redovisas iI R 1991 291 motsvarande bild föret. stort setts.
från frånStorbritannien och USA1984 1987.

6 Se bl.a. Edin Holmlund ArbetslöshetenP A B: och arbetsmarknadens
ftmktionssätt. Bilaga till LU94,8 36-40.S.
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6.4 framtida utbildningsstrukturenDen

utformningenVid såväl utbildnings- arbetsmarknadspolitiken ärav som
värdefulltdet försöka bilda sig uppfattning hur utbud ochatt en om

efterfrågan olika utbildningskategorier kan förväntas utvecklas. Iav en
bilaga till detta betänkande har NUTEK scenarioberâlcningarpresenterat

utbud och efterfrågan på arbetskraft olikamed utbildningar framöver
årtill 2010. Det ligger i sakens framtidsbedömningar alltidnatur att är

osäkra, särskilt det gäller så lång tidsperiod till år 2010. Detnär ärsom
självfallet så scenarioberälmingar detta slag inte kan beaktaäven att av
oförutsedda händelser kraftig minskning världshandeln,typ natur-av av
katastrofer eller dramatiska förändringar i den politiska utvecklingen
nationellt och internationellt. De exakta kvantitativa resultaten av
scenarioberäkningama intresse.underordnat Beräkningarna skall iär av
stället kvalitativa kravanalyser under antaganden bygger påses som som
de tjugofem årens utveckling. Den frågeställning NUTEK:ssenaste som
scenarioberäkningar försöker belysa Vilka krav ställs påär:
arbetskraftens utbildningsstruktur och den ekonomiskapå tillväxten om

pr0cent7den totala arbetslösheten skallår 2010 6,5inte överstiga ca
I NUTEK:s bilaga redovisas modellens förutsättningar och tekniska

konstruktion varför de inte här. Några viktigastedeupprepas av
förutsättningarna bör dock nämligen exportmarknadennämnas, att
förväntas med genomsnittlig årstakt 6,5 denväxa procent, atten av
teknologiska utvecklingen och stnilcturomvandlingen i näringslivet
förväntas iutvecklas enligt trenden under och1970- 1980-stort sett

offentligatalen, den sektorns konsumtionsvolym förblir oförändradatt
arbetskraftsutbudet ökar med halv år. viktigtEttsamt att procenten per

resultat analysen näringslivets struktur radikalt kommerär att attav
ändras fram till år 2010. Ett uttryck för det förändringenär av

branschsarmnansättning. I nedanstående tabell harnettoexportens
1994 respektive fördelats på2010 branscher.nettoexporten

7 uppgåarbetslösheten tillDen 3,5 och andelenöppna antas procent personer
arbetsmarknadspolitiska åtgärderi till i genomsnittligt3 procent ett

konjunkturläge.
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år respektivebranschfördelad 1994NettoexportenTabell 6.4
2010. Procent.

1994 2010Bransch

äm/stål 8J -
Maskin 9 -
Samfärdsel 9 -

7l6Trä
Transportmedel 25 33

12Massa/papper 34
10Maskin -

Kemi 14-
24Elektro -

100100

ingår i kommitténs expertbilaga.Källa: NUTEK: Rapporten

allapappersindustrin denochMassa- nettoexportörenstörsta avvar
skogsindustrinmed träindustrin svaradebranscher Tillsammans1994.

exportöverskottindustrins samlade 1994.för ungefär hälften av
räknasdå och stålindustrinblir jäm-Basindustrins dominans än större

representeradesforskningsintensiva sektorernakunskaps- ochin. De mer
maskinindustrin, tillsammanstransportmedels- ochendast somav

blirexportöverskottet. Totalintrycketför tredjedelsvarade atten av
specialiserade påhandelspartners,år jämfört med sinaSverige 1994, var

från basindustrin.enklare varor
förändras till årscenario skulle bilden dramatisktEnligt NUTEK:s

minskat i betydelse. I ställetSamtliga basindustrier har2010. avsevärt
maskin,transportmedel,kunskapsintensiva branschernahar de mer -

förelektro ökat och förväntas 80kemi och procentsvara av-
scenario skulle Sverigeenligt NUTEK:sDet betyder attnettoexporten.
till nation medutvecklas från basvaruexportörpå år16 en enen

gångdockkunskapsproñl i sin produktion. Det börbetydande än en
krav enligtinte någonunderstrykas detta är ettatt utanprognos,
överstigaarbetslösheten år inte skallför den totala 2010modellen att ca

arbetskraft blirefterfrågan påKonsekvenserna6,5 procent.
tabellnedanståendevilket framgårbetydande, av

8 kapitel i betänkande.Se l dettaäven
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på utbildningskategorierefterfrågan olika6.5 Utbud ochTabell
år SCB:s scenarioberäkenligt NUTEK:s och2010
ningar. 1000-tal.

Differens2010Utbildning 1993
Total loUtbud Privat Offentlig AlisArbets-

efter- eller- efter-kraft
fråganfrågan frågan

717 80 549 169 23,6Grundskola 1302 469

2 297 498 17,8Gymnasium 165 2 795 1751 5462

824 -226 -37,8Högskola år 647 598 436 3882S

907 -105 -l3,lHögskola år 465 802 566 34132
varav
naturvetare/Giving 151 30 198 -47 -31,180 168

160 -52 -48,1ekonorn/jurist 63 108 140 20
inriktning -56 -23,0offentlig 218 244 82 218 300

249 50 16,7övrighögskoleutb 104 299 176 73

-9 9,1Forskarutbildning 25 47 26 30 56

6,6604 4 960 3 248 1385 4 633 3274

ingår kommitténs expertbilaga.Källa: iNUTEK: Rapporten

antalsuppgiñer iviktigt deDet är presenterasatt attupprepa, som
betraktastabellen inte får resultatet utanen prognos somsom av

kvantiñeringar om bedrägligt exakta kravanalysen. Det ärän av
och efterfrågan på olika utbildningskategoriertendensema i utbud som

det väsentliga.är
SCBQarbetskraft och baserasUtbudet år har beräknats2010av av

och från tillgängligapå befolkningens utbildning år 1990 senast
iexaminationenbefolkningsprognos. Därefter görs överen prognos

utbildningsfomier. Modellengymnasieskolan, högskolan och från andra
pensionsavgångar, in- och utvandringhänsyn tilläven samttar

tagits till de årensdödsfallsrisker. beräkningarna har hänsynI senaste
universitet högskolor.utbyggnad ochav

arbetskraftenbåde antalet och andelenBeräkningama indikerar att av
kommer i halveras till årmed högst grundskoleutbildning settatt stort

öka krañigt.gymnasieutbildades antal kommer däremot2010. De att
i arbetskraften medEnligt SCB/NUTEK:s bedömning tenderar antalet
i stället antalet medhögskoleutbildning minska något medankortare att

9 SCB: ochSe Trender 1994.prognoser
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minst treåriga universitetsutbildningar kan komma öka med såatt
mycket 350 och i så fall000 16 arbetskraften årutgöra procentsom av
2010 10 år 1993. Den ökningen bedöms bli inommot procent största
Övrig högskoleutbildning främst htunanistisk, estetisk, samhällsveten-
skaplig. Vad gäller antalet forskarutbildade kommer det kunnaatt
fördubblas under perioden till 47 eller000 0,9 procentca av
arbetskraften vilket allt får betraktas andelen forskaretrots attsom
fortfarande kan komma ligga på mycket låg nivå.att en

Enligt modellens förutsättningar skulle den totala arbetslösheten inte
tillåtas överstiga år6,5 2010. För uppnå detta krävs bl.a.procent attca

omfattande omstrukturering och kompetenshöjning arbetskraften.en av
Efterfrågan på både grundskole- och gynmasieutbildade kommer
följaktligen enligt modellen reduceras dramatiskt, implicerandeatt en
potentiell arbetslöshet inom dessa två utbildningsgrupper i
storleksordningen eller650 000 20 överskottEttnärmare procent. av
gynmasieutbildade leder med sannolikhet till antalstörsta att ett stort
grundskoleutbildade med gynmasieutbildade vilket medförersätts en
ökad arbetslöshet bland de grtmdskoleutbildade och motsvarande
minskad arbetslöshet bland dem med gymnasieutbildning.

Samtidigt visar kalkylerna den efterfrågan på högskoleutbildade,att
främst inom näringslivet, krävs för uppnå den reduceradeattsom
arbetslösheten och implicit viss ekonomisk tillväxt inte vidareutanen
kommer tillfredsställas. Kalkylerna pekar på nettobrist iatt en

2010.storleksordningen 23 utbudet högskoleutbildade årprocent av av
Täcks inte bristerdessa minskas BNP-tillväxten och arbetslösheten

Alla dessa platser kommer naturligtvis inte vakanta.växer. att vara
Anpassningama kommer ske på olika förstaFör det kommeratt sätt.
troligen kompetenshöjning ske olika former personal-atten genom av
utbildning vilket medför med gymnasieutbildning kommeratt personer

utföra avancerade arbetsuppgifter efter kompletterandeatt mer
utbildning. I vissa fall kommer det tillräcklig kompetens-utgöraatt
höjning för klara arbetsuppgiñema. fallI andra kommer kompetens-att
kraven inte uppfyllda vilket begränsar expansionenatt vara av
produktion och sysselsättning. detFör andra kommer viss verksamhet
inte till stånd så länge adekvat kompetens saknas. tredjeFör det kommer
den exportinriktade och kunskapsintensiva delen näringslivet attav

° Enligt SCBs beräkningar i Trender och prognoser kan behovet av
högskoleutbildade komma öka med omkring år420 000 till 2015, vilketatt

ökning med drygt jämfört nivån40 med 1990. Tillmotsvarar procenten
frånskillnad NUTEK kalkylerar SCB med totalt kommer hela behovetatt sett

årtäckt 2015, med variationer mellan olikaatt storavara men
högskoleutbildningar.
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utflyttningen utvecklings- och produktionsanläggningar tillaccentuera av
andra länder så länge brist på kvalificerad personal består.

ytterligareEn nyckelgrupp forskarna. Bristen i absoluta talär är
enligt kalkylen tämligen liten, endast i förhållande9 000, tillmen
utbudet den Enligt20 vad skriverNUTEK i sinutgör nästan procent.

torde denna brist underskattning.rapport vara en
nödvändigtEtt villkor för eliminera dessa brister på högutbildadeatt

enligt scenarioberäkningama under tiden fram till år 2010är attpersoner
förmå ytterligare omkring 300 människor fortsätta000 medattunga
eftergymnasiala studier, den nettoökning på drygt 300 000utöver som
redan medtagen i kalkylen. detMen räcker inte för skapaär att
långsiktig balans mellan utbud efterfråganoch på olika utbildnings-
kategorier. Såväl NUTEK:s SCB:s scenarioberäkningar visar attsom

föreliggerdet skillnader mellan de olika utbildningslinjerna.stora
Exempelvis visar kalkylema det kommer föreligga brist påatt att storen

Åcivilingenjörer, civilekonomer och jurister från och med sekelskiftet.
kalkylerasandra sidan överskott bl.a. humanister, förskollärare,ett av

sjukgymnaster och tandsköterskor.
Scenarioberäkningama visar sålunda, det finns risker föratt stora

obalanser mellan utbud och efterfrågan på olika utbildningskategorier.
Samtidigt med potentiell risk för arbetslöshet storleksordningen 20en av

bland grundskole-de och gymnasieutbildade, finns det riskprocent en
för brist på högskoleutbildade på 20-25 Bristsituationerprocent.en
innebär allvarliga restriktioner för den ekonomiska tillväxten och dänned
för den fortsatta välståndsutvecklingen. NUTEK:s analys implicerar dels

ökad kunskapsintensitet i de s.k. arbets- och kapitalintensivaen
branscherna, kraftigdels strukturomvandling kunskaps- ochmoten mer
forskningsintensiva branscher. På lång sikt det arbetskraftensär
kompetens den ekonomiska och tekniska utvecklingen vilket iavgörsom
sin avgörande för möjligheterna reducera arbetslös-ärtur att permanent
heten. slutsatsDen kan dra SCB:sNUTEK:s och scenario ärman av
dels antalet platser vid universitet och högskolor måste utökasatt
kraftigt inom de linjer där brister kan förväntas, dels volymökningenatt
inte kan ske på bekostnad sänkt kvalitet i utbildningarna. Det betyderav

måste tillföras den eftergymnasiala utbildningen.att mer resurser

6.5 Ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden

En slutsats föregående avsnitt det angeläget öka antaletär äratt attav
ungdomar går vidare från gymnasiet till högskolestudier. Det ärsom
också angeläget höja kompetensnivån hos hela arbetskraften föratt att



Arbetsmarknad och kompetensbehov SOU 1996:34186

minskad arbetslöshet och ökat välstånd skall kunna uppnås. Enetten
tredje och varaktigslutsats det föreligger risk för högär att storen en
arbetslöshet bland den lågutbildade delen arbetskraften, däribland deav

vilka påverkarlägutbildade. Frågan därför faktorerär somunga
arbetsmarknadssituation harungdomarnas utbildningsval och hur deras

utvecklats.
sig främstArbetsmarknaden för äldre och skiljer åtyngre personer

etableringsfas med kortarede befinner sig iattgenom yngre en
ocharbetslivserfarenhet ä andra sidan i regel med längreen mermen

Som redovisades i andelen olikarelevant utbildning. diagram 6.2 har av
årgångar fortsätter studera efter folkskola/gnmdskola underattsom

dag fortsätter årskullefterkrigstiden kraftigt ökat. I 90 procent av enca
medmed studier efter grundskolan och fortsätter40 procentca

eftergymnasiala studier. betyder dels inträde påDet ungdomarnasatt
arbetsmarknaden skjutits fram år, ungdomar iantal dels deett att som

utbildade vaddag inträder på arbetsmarknaden betydligt bättreär än
ungdomarna i motsvarande situation för några decennier sedan.var

Ungdomarnas utbildningsval6.5.1

utbildningslinje utbildningsnivåUngdomarnas val och är storavav
arbetsmarknaden ochbetydelse för förstå etableringsprocessen påatt

därför studera olikarisken för arbetslöshet. Det väsentligtär närmareatt
bestämningsfalctorer till utbildningsnivå -inriktning SCB:sval och Iav

högstadietTrender och Prognoser redovisas på1990 andelen elever
efter fadernsvalt särskild kurs i engelska och matematik, fördeladsom

högreyrke. Ungefär de fader75 ungdomarprocent av vars var
tjänstemän särskilda kurser. andel för de ungdomarvalde Motsvarande

fäder ej facklärda arbetare 30 procent.vars var var ca
för ungdomarnasval i grundskolan har betydelseDe görs ävensom

gymnasiet. Ungefärverksamhet efter grundskolan, bl.a. för val linje iav
tjänstemannahemtvå tredjedelar de ungdomar från högre somav

3-4-åriga teoretiskagenomgick gynmasieutbildning 1988-1992 valde
linjer åriga yrkesinriktade linjer. Motsvarandeoch endast 2-316 procent

från fadern arbetareandelar för ungdomar hem där facklärd varvar
procent."respektive drygt 5018 procent

socioekonomiska vid valbeskrivna beroendemönstretDet avovan
till eftergymnasialgynmasieutbildning återfinns vid valetäven

ochdem år 1990utbildning. Drygt 50 25-34procent somav som var
hade högskoleutbildning, vilkenkom från högre tjänstemannahem av en

SCB: Trender och 94, 20.prognoser s.
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vanligast. Endastutbildning minst år 15 procenttresom var var ca av
högskoleutbildning och blanddem kom från arbetarhem hade ensom

utbildning.eftergymnasialdem det vanligast med kortarevar en
Hemmiljön fortfarande mycket betydelse for ungdomarnasär storav

Från grundskolan till högskolanutbildningsnivå och inriktning.val av
selektion på så ungdomar från arbetarhem fortsättersker sätt att atten

utsträckning mycket andelstudera i förhållandevis liten medan storen
från hem föräldrarna har akademisk eller gymnasie-ungdomar där en
skaffar utbildning. Ungdomar från arbetarhemutbildning sig högre

högskolor, medanväljer yrkesinriktade linjer vid gymnasium ochmer
skaffaungdomar från högre tjänstemannahem inriktadeär mot attmer

och Skall det möjligt ökasig generella teoretiska ktmskaper. attvara
antalet eftergymnasialt utbildade i enlighet med NUTEK:s eller SCB:s

från arbetarhem fortsätter medscenario måste andelen ungdomar som
eftergymnasiala studier öka det skall kunna ske krävsFöravsevärt. att

bättre infonnation på grundskolan och gymnasiet yrkesval ochbl.a. om
incitament formfortsatta studier. krävs bättre iDessutom av

studieñnansiering och mycket på ungdomarlöner. Det tyderär attsom
från arbetarhem kan skuldaversiva ungdomar från hem medänvara mer

föräldrar vilket talar for nödvändighetenakademiskt utbildade att
studiemedelssystemet så betydligt fler ungdomar frånattanpassa

arbetarhem fortsätter med eftergymnasiala studier. Utbildning är en
investering för framtiden. bör därför generellt sådanaLönema attvara

uppfattas lönsamt med eftergymnasiala studier. dagdet I ärsom
nettolivslönema för akademiska utbildningar, särskiltemellertid många

sektorn, för genomsnittlige gymnasie-inom den offentliga lägre denän
utbildade börjar arbeta direkt efter gymnasiet. I genomsnitt ärsom

akademiker ungefär högrenettolivslönen för 7 foränprocenten en
gymnasieutbildad.

Ungdomarnas verksamhet efter avslutad skola6.5.2

Vad händer med efter olika utbildningar vilken utsträck-ungdomarna I
börjar de arbeta hur ungdomarnas forsta tid på arbetsmark-ning och ser

uppfoljningsundersökningarnaden ut SCB har genomfört antalett som
värdefull infonnation ungdomarna efter grund-vägentarger om var

gymnasiet nedanstående visasskolan, och högskolan. I tabell andelen av
ochdem slutade grundskolan och gymnasiet1980-1983 1982-1985som

12 SCB: ibid. 33.s.
3 Se bl Lönebildning för kompetensutveckling. SACO: Akademikerfaktaa
4/94.
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respektive studerade, arbetade eller gjorde något1985 1990 annatsom
SQÖVTigtSQ.

respektive för kvinnorTabell 6.6 Verksamhet 1985 1990 och män
respektive gymnasieutbildning.med grundskole-

Procent.

Verksamhet Slutade grundskolan Slutade gymnasiet
1982-19851980-1983

Kvinnor Män Kvinnor Min

1985
Högskolestudier 1 0,6 18,5 12,0
Övrig vidareutbildning .. .. .. ..
Förvärvsarbete 57,6 56,3 68,4 66,4
Övrigt 21,641,5 43,1 13,1
Summa 100,1 100,0 100,0 100,0
Totalt antal 82 651 89 876 185 846 192 822

1990
Högskolestudier 18,3 14,6 34,0 25,8
Övrig vidareutbildning 44,2 42,6 13,5 10,2
Förvärvsarbete 27,2 34,1 46,9 59,1
Övrigt 5,510,3 8,7 4,9
Summa 100,0 100,0 99,9 100,0
Totalt antal 82 651 89 876 185 846 192 822

Källa: SCB: Yrke etter utbildning. Infomration utbildning ochom
arbetsmarknad och1995:1, 17 19.s.

Kort tid efter avslutad grundskola 1985 forvärvsarbetade 56-57
dem lämnade grundskolan andel1980-1983. Demraprocent av som

hade sjunkit till för kvinnor och för fem år27 34 mänprocent procent
1990. främsta skälet kvinnorna ochDet 62 57att procentsenare var av

sig. betydandevidareutbildade Det indikerarmännenprocent att enav
andel dem börjar arbeta direkt efter grundskolan så endastgörav som en
begränsad period varefter de fortsätter med sina studier.

Bland dem examinerades från gymnasiet mellan 1982 och 1985som
drygt kvinnorna och fortsatthade 18 12 männenprocent procentav av

blandmed högskolestudier 1985. Denna andel hade vuxit till 34 procent
ägnade sigkvinnorna och bland år26 1990. Dessutommännenprocent

Årytterligare åt någon fonn vidareutbildning.10-13 procent annan av
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dvs. relativt kort tid efter avslutade gymnasiestudier, förvärvs-1985,
arbetade såpass många två tredjedelar gynmasieutbildade. Pådesom av

för grundskoleutbildning hademotsvarande dem med dennasätt som
andel minskat till år vilket indikerar inte obetydlig1990, andelatt en
förvärvsarbetade kortare tid gymnasiet påbörjadeefter varefter deen

eftergymnasiala studier.sina
Under början 1990-talet förändrades emellertid fördelningenav

mellan förvärvsarbete och högskolestudier bland dem lämnadesom
gyrrmasiet främst kärvaresultat det arbetsmarknadsläget. Iettsom av
tabell redovisas6.7 nedan detta för åren till1986 1992.

avgång frånefterTabell 6.7 Verksamhet gymnasieskolan 1986-
Procent.1992.

Verksamhetsår
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

MAN
Förvärvsarbetande
Avgångsåret 63 65 66 65 62 48 26

efterl år avgångsåret 72 73 73 69 58 39

Högskolestudier
Avgångsåret 4 54 6 7 10 12

efter1 år avgångsåret 6 6 7 9 13 17

KVINNOR
Förvärvsarbetande
Avgångsåret 72 72 74 73 69 57 37

efter1 år avgångsåret 74 74 74 71 64 48

Högskolestudier
Avgångsåret 6 5 5 6 6 10 13

efter1 år avgångsåret 9 8 9 10 13 18

Källa: SCB: Gränssnittet utbildning-arbetsmarknad SM9402,1986-1992, U8l
tabell

Tabellen visar redan 1990 började andelen gymnasieutbildadeatt som
gick till förvärvsarbete minska och till högskolan öka. Två åratt att

dvs. 1992, hade andelen påbörjade förvärvsarbetesenare, som
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halverats jämfört med slutetavgångsåret eller året därefter än avmer
högskolestudierandelen fortsatte med1980-talet, samtidigt som som

fördubblats kvinnorna.bland och bland Dennatredubblats männen
ökning andelenförvärvsarbetande ochsnabba minskning andelen avav

försämringenkunna förklaras den snabbastuderande torde främst avav
år.arbetsmarknaden under dessa

utbildningsnivåoch det gällerSkillnader mellan kvinnor ärmän när
inriktning kvinnor och valtskiljer deninte så Vad mänärstora. somsom

inomhögskoleutbildningarna. detgymnasie- och Ii största programmet
med drygt elever,samhällsvetenskapliga 52 000gynmasieskolan, det är

naturvetenskapligadetflickor. I det61 näst största programmet,procent
förhållandet det omvända, 65elever,med 33 000 ärär procentnästan

pojkar.
andelarnafler kvinnorhögskolan betydligtI ärän mäntar examen,

vad gäller utbild-könsmässiga skillnadernarespektive De63 37 procent.
kvinnornabetydande. Helainriktning 62ningamas tarär procent av

medanundervisning, vård och 69inom områdena omsorg,examen
juridik, ekonomi, teknikinom områdenamännenprocent tar examenav

naturvetenskap.och
betydligt högre gradutbildningen och examina iKvinnor fullföljer tar

precistraditionellt kvinnliga områdenainom deoch de detän män gör
områden.traditionellt manligaväljer utbildningar inommänsom

yrkesområde kvinnornasedan inom vilketValet utbildning styrav
ochSamhället harsektor den offentliga.och inom vilkenarbetar -

tekniker och ochbehöva alltflermed all säkerhetkommer naturvetareatt
områden.kvinnor inom dessamånga skäl flerav

kvinnor inom deframförts för öka andelenförslagEtt attsom
revideradutbildningarnanaturvetenskapligatekniska och är genom en

dominerat inommanliga har alltför längeundervisning. Det naturveten-
intressesfärenkvinnligaknyta till denoch teknik. gällerskap Det att an

sig till det manliga.kvinnorna skallalltid utgå frånoch inte att anpassa
teknik ochbehövs där inslagformer kanskeHelt avnya

jurister,utbildningen förkimnande förs inaturvetenskapligt t.ex.
Sådana inslagoch vicebeteendevetare och pedagogerekonomer, versa.

samhälls-deöverföras mellanocksåkan på sätt t.ex.samma
gymnasieskolaninaturvetenskapligavetenskapliga och programmen

arbetsmarknadsutbildningen.yrkesinriktadei densåväl som
ocksånäringslivetkvalifikationer ökar fråntekniskapåKravet men
språk,projektledning,ekonomi, marknadsföring,ipå kunskaperkrav

ikommunicera, samarbetapedagogik. Fönnågaochkulturkompetens att
krav.förändringar andraoch kunnaflexibilitetliksom ärmötagrupp

utbildningreguljärtillämpliga delar i såvälingå iinslag kanDessa som
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tillsammansarbetsmarknadsutbildning hos andra utbildningsanordnare
undervisningsfonner förmågor.med önskvärdatränarsom

sysselsättning och arbetslöshetUngdomarnas6.5.3

förlängda skolutbildningen har tonåringarnasSom följd denen av
arbetskrañsdeltagande successivt minskat under de decenniernasenaste
vilket visas nedanstående diagram.av

Diagram 6.8 Ungdomarnas arbetskraftsdeltagande 1963-1994.
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wiwtiiâämKvinnor år20-24

årMän 16-19
10 årMän 20-24

0 l I J ;l l I l I I I I I I I I I l J l I I I I I I I I II l Ål
m 0 c N nn oo v rs o 0v-co rs oo m oua c o: a: m c aa a:o: aa c
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arbetsmarknaden, tabell B:Ungdomars etableringKälla: Schröder L:

16-19 år arbets-ungdomarnasDiagrammet visar deäven att yngsta
vilket berorrelativt starkt konjunkturlägetkraftsdeltagande varierar med

får sådana jobb lättaungdomar i första handpå dessa är attatt som
företagensituationen förbort då den ekonomiskarationalisera

början och l980-talenUnder lågkonjunkturåren i 1970-försämras. av
andelkraftigt ocharbetskraftsdeltagandet relativtminskade större aven

efterfrågankonjunkturläget ochvalde utbilda sig. Närungdomarna att
sårespektive i 1980-talet,ökade slutetarbetskraft 1974-1975på av

arbetskrañsdeltagandet bland de ungdomarna.ökade yngstaäven
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Att arbetskraftsdeltagandet bland 16-19-åringama har varit såpass
högt omkring 50 bortsett från de allra åren, berorprocent, senastesom
bl.a. på många ungdomar deltidsarbetar parallellt med studierna elleratt
arbetar feriema.under andelDenna dessutom under 1970- ochsteg
1980-talen från 6 1972 till drygt 18 åldersgruppenprocent procentca av
år 1988.

kvinnorna i åldersgruppenFör år har arbetskraftsdeltagandet20-24
trendmässigt stigit sedan början 1960-talet, bortser från deav om man

krisåren. Denna trend återspeglar det allmänt stigande arbets-senaste
kraftsdeltagandet bland frånkvinnor och med slutet 1960-talet.av

När det gäller den arbetslösheten bland ungdomar har denöppna
trendmässigt stigit sedan början Särskilt1960-talet. markerat detärav
för de ungdomarna 16-19 år relativa arbetslöshet ökadeyngre vars
från i4 början 1960-talet till trettio år20procent nästan procentca av

vilket visas i nedanstående diagram.senare

Diagram 6.9 Arbetslösa ungdomar och i procentvuxna av
arbetskraften. 1963-1995.

Källa: Schröder L: Ungdomars etablering frånarbetsmarknaden femtiotal
till nittiotal.

Under åren sjönk1983-1984 arbetslösheten bland de ungdomarnayngre
mycket kraftigt. främstaDen orsaken införandet den s.k.var av
ungdomslagen vilken många l8-l9-åringar fick tillfälliga deltids-genom
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Även år, ide äldre ungdomarna 20-24 utsträck-arbeten. störresom
har utbildningssystemet,ning de lämnat uppvisade stigandeän yngre en

arbetslöshetstrend från början 1960-talet till slutet 1980-talet.av av
förändringen har varit mycketomvälvande den dramatiskaDen mest

arbetslösheten under de åren. Somökningen den redanöppna senasteav
tidigare lågkonjunkturerpåpekats har ungdomar under hattäven

sig arbetsmarknaden,svårigheter etablera på under denatt senastemen
nedgången har särskilt hårt fallandede drabbats den efterfrågan påav
arbetskraft. viss minskning arbetslöshetenEn bland ungdomarna harav

inträffatemellertid under på gmnd den generellt stigande1995 av
efterfrågan på arbetskraft.

relativa arbetslösheten bland ungdomama har stigitDen blandänmer
övriga delen arbetskraften. nedanstående diagram visasden 1 kvotenav

respektivemellan de de äldre ungdomarnas arbetslöshet ochyngre
arbetslösheten bland dem i åldersgruppen år.25-64

Diagram 6.10 Kvoten respektivemellan de äldreyngre
ungdomarnas arbetslöshet ioch arbetslösheten
åldersgruppen år.25-64 1963-1995.

6 " år/25-64 år16-19---- - -
årår/25-6420-245

"
4 -

1 - - - --
O 1COO
I-

frånpå arbetsmarknaden femtiotaletableringKälla: Schröder L: Ungdomars
till nittiotal.
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årenungdomarna 1983kvoten för deminskningenkraftigaDen yngreav
arbetsmarknadspolitiskafrämst betingadefter 1990och 1984 är avresp

huvudintrycket för bådablirfrån dessa åtgärderåtgärder. Bortses
reguljärapå den arbets-deras positionungdomaråldersgmppema attav

övrigaförhållande till denförsämrats itrendmässigt harmarknaden
åldersgruppenför denbidragande orsak till detarbetskrañens. En yngre

utbildningstiden.förlängningen Defortgåendedentorde avvara
ñr därmed alltgrundskolanstudera efterslutarungdomar attsom

jobben.gymnasieutbildadekonkurrera med desvårare att om
arbetslösheten blandtillbidragande orsakerfinns fleraDet att

utsträckningiUngdomarhögre blandungdomar störreäränär vuxna.
därför arbets-arbetsmarknaden och saknarnytillträdande påän vuxna

arbetsmark-ställning påDärmed har deyrkeserfarenhet.och svagareen
första jobbet,finna detinnebära svårigheterbl.a. kannaden vilket att

Arbetsrättslagstrfmingen prioriterarkonjunkturläge.särskilt i sämreett
orsaktredjeanställningstrygghet framför de Enäldresde är attyngres.

produktivitet dearbetslivserfarenhet nonnalt har lägreungdomar änutan
löneskillnader råderrelativt begränsadeerfarna. Deäldre och sommer

arbetsgivamasbetydelse vidarbetstagare harmellan och vuxnaunga
arbetskraft.rekrytering av

Arbetsmarknadsutbildning6.6

sådanför närvarandeArbetsmarknadsutbildning definieras som
och där deltagarnabeviljas arbetsmarknadsskålutbildning avsom

arbetsmarknadsmyndighet.utbildningsbidrag efter besluterhåller av
skall inriktasutbildningenarbetsmarknadsskälMed motattavses

växandekan förväntabrist på arbetskraft eller därområden med ettman
arbetskraft.behov av

överklagaarbetsmarknadsutbildning möjlighetenbeviljasFör attatt
upphörde denarbetsmarknadsutbildning 1avslag på ansökanett omen

och sökereller riskerar bli arbetslösjuli 1995 krävs äratt attman
fåarbetsfönnedlingen. kan arbets-den offentliga Manarbete genom

fyller Undan-marknadsutbildning från och med den juli det 20.l man
arbetshandikapp.20-årsregeln får för den harfrån göras etttag som

uppehållstillstånd dehar fått arbets- ochFlyktingar, senastetresom
intearbetsmarknadsutbildning defår beviljasåren, äräven om

riskerar bli det.arbetslösa eller att
arbetsmarknadsutbildning har till utbildningsbidrag.iDeltagare rätt

särskiltutbildningsbidraget dagpenning och1994/95 bestodUnder av
utbildningenmerkostnader i samband medbidrag för vissa typer somav

särskiltjuli slopades med vissa undantagFr.o.m. den 1995letc.resor
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bidrag. Dagpenningen uppgick l994/95 till i genomsnitt 405 kronor
utbildning kronor.upphandlad utbildning kronor och reguljär 301416

dagpenningen kronor fr.o.m. den julilägsta nivån på 338 sänktes 1Den
till kronor och till kronor från januari1995 245 230 1996.

har påbörjat arbets-Sedan slutet 1980-talet antalet personer somav
marknadsutbildning ökat kraftigt vilket visas nedanstående diagram.av

påbörjatDiagram Antal arbetsmarknads6.11 personer som
utbildning 1989/90 1994/95.-

Antal

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

.I .. .J0

93/94 94/95 Budgetår90/91 91/92 92/9389/90

Årsberättelse 1994/95. Ubra 1995:3,Arbetsmarknadsutbildning.AMS:Källa:
tabell

i taktarbetsmarknadsutbildning ökadepåbörjadeAntalet personer som
1990-talet.i börjanarbetsmarknaden försämradespåmed lägetatt av

vilketbudgetåret 1992/93minskning underinträffadeEmellertid en
orsakentvå faktorer. förstaAMS förklaras främst Denenligt var avav

Ökadevårenbudgetkaraktär under 1993.planerings- och resurser
arbetsmarknadsutbildningen kunde ökaivarfor inflödettillfordes senare

studie-den försämringandra skäletmed 1993/94. Detfrån och var av
utbildningenden reguljäraför deltagare inomgjordesfinansieringen som

Genomarbetsmarknadsutbildning.upphandladungdomar ioch for att
dagpenningen och iställetutbildningsbidraget till 65sänka procent av

fönnånligtframståttfor mångalånedel, har deterbjuda taattsom meren
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arbetslöshetsersättning alternativt delta i arbetslivsutvecklingemot
ALU eller ungdomspraktik. Antalet i den reguljärapersoner
utbildningen minskade kraftigt från nonnal nivå under 20 000straxen

månad till 5 900 månad 1994/95. AMSpersoner per personer per
framhöll dock effektema sänkningen utbildningsbidragetatt av av var

intentionerna med arbetsmarknadspolitiken och från dentvärtemot l
januari har förändringar1995 dessa i studieñnansieringen avskaffats.

Länsarbetsnämndema har i sin planering arbetsmarknadsutbild-av
ningen för 1996 i genomsnitt ha 49 000angett att attman avser personer
i upphandlad utbildning och 9 000 i reguljär utbildning. Detpersoner
skulle dock innebära andelen i reguljär utbildning ökar frånatt personer

10 1994/95 till fram16 till slutet 1996.näraprocent procentca av
åEnligt AMS nuvarande föreskrifter skall beslut upphandlingom
ågrundas på sammanvägning olika faktorer där efterfrågan påen av åyrkesutbildad arbetskraft, de arbetssökandes utbildningsbehov och

tillskottet yrkesutbildade från det reguljära utbildningsväsendet deärav
vägande. utbildningsbehovetNär fastställts skall länsarbets-tyngst

nämnden fordra anbud från utbildningsanordnare och det anbudanta
bedöms förmånligast. Sedan 1986 kan länsarbetsnämndemasom som

välja fritt mellan olika utbildningsanordnare.
AmuGruppen AB for del länsarbetsnämndemasstorsvarar en av

upphandling dess andel utbildningsvolymen i antalmättmen av -
kursveckor och de totala kostnaderna har minskat kontinuerligt.av-
Budgetåret 1989/90 AmuGruppens andel volymen antalvar av
kursveckor 75 och andelen kostnaderna 85 1994/95procent procent.av
hade dessa andelar minskat till 36 volymen och 47procent procentav av
kostnadema. Att andelen kostnaderna hög beror påär attav
AmuGruppen AB i högre grad andra utbildningsanordnare harän en
inriktning yrkesinriktade utbildningar normalt relativt dyraär attsom
genomföra. Totalt kostade arbetsmarknadsutbildningen 1994/95 5,6
miljarder kronor för köp utbildning och miljarder kronor6,3 förav
utbildningsbidragen.

Under 1990-talet har vissa förskjutningar skett i arbetsmarknadsut-
bildningamas yrkesfördelning. Andelen deltagare i administration/ADB-
kurser har stigit kraftigt for under budgetåret uppgå till 29att procent av
totala antalet deltagare. relativtEn stark ökning har skettsett ävennya
inom yrkesgruppen Tekniska och vetenskapliga yrken, frånmen en
såpass låg nivå år2 1990/91. Till budgetåret 1993/94 hadeprocentsom
denna andel ökat till 8 varefter viss minskning inträffat.procent en
Samtidigt minskade inflödet till utbildningarav personer som var
inriktade tillverkningsindustrins yrken.mot

Dessa förändringar i utbildningarnas yrkessammansättning återspeg-
lar utvecklingstendensema på arbetsmarknaden. Initialt under lågkon-
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junkturen kunde dessutom arbetsmarknadsutbildningden planeradessom
och genomfördes inte direktställas avläsbar efterfrågan. Vidmot en

tidpunkt fannsdenna osäkerhet vilka yrkesområden och vilkaen om
kunskaper skulle komma efterfrågas konjunkturen vände. Inärattsom
konsekvens med detta blev utbildningarna med nödvändighet bredare
varför andelen förberedande utbildning ökade från 20 procentca
1989/90 till 35 1992/93 påbörjadetotala antaletprocent av som
arbetsmarknadsutbildning. konjunkturen därefterNär vände blev
efterfrågan tydligare dels de lediga platserna vidgenom
arbetsfönnedlingama, dels de kompetensbehov företagengenom som
signalerat i sina kontakter med Af. Utbildningarna har sålunda blivitom

specifikaalltmer och bättre inriktade efterfrågan.mot
Fördelningen kvinnor och påbörjat upphandladmänav som

utbildning följer traditionelladet utbildningarInommönstret. som
1994/95 inriktade tillverkningsområdet 84 ochmot mänprocentvar var
inom vårdområdet andelen kvinnor 76 utbildnings-Inomprocent.var
området Administration/ADB dock könsfördelningen relativt jämn.var

fördelningenTotalt och kvinnor54 46 vilketär mänprocent procent
kvinnornas lägreavspeglar andel arbetslösheten.av

det fonnellaNär gäller den utbildningsbakgrunden hos dem som
påbörjat arbetsmarknadsutbildning utgjorde de lågutbildade den största
andelen 1989/90. Deras andel har dock successivt minskat sedan 1989
vilket nedanstående tabell visar.

formellaTabell 6.8 Den utbildningsbakgrunden hos dem som
påbörjat arbetsmarknadsutbildning 1989/90 -
1994/95. Procent.

Förgymn Förgymn GymnGymn Eñergymn Eltergymn Totalt
utblldn utblldn utbildn utbildn utbildn utbildn
9år 9h- 2âr 2år 2år 2år

1989/90 ll 37 35 ll 2 1004
1990/91 10 37 34 12 2 5 100
1991/92 8 32 37 16 2 5 100
1992/93 8 28 38 17 3 6 100
1993/94 7 24 39 19 3 8 100
1994/95 6 22 39 21 4 8 100

Arbetslösa 6 3919 24 4 8 100
ÅrsberättelseAMS:Källa: Arbetsmarknadsutbildning, 1994/95. Ubra 1995:3.

Tabell ll 16.s.
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Samtidigt har andelen med gymnasieutbildning och eftergymnasial
utbildning trendmässigt ökat vilket beror förändringpå dels den av
utbildningsstmkturen arbetskraften successivt genomgår, dels attsom
högutbildade i ovanligt omfattning har drabbatsstorgrupper en av

relativaarbetslöshet. Jämförs den arbetslösheten för de olika
utbildningskategoriema med deras andelar dem påbörjatav som
arbetsmarknadsutbildning förefaller det arbetsmarknads-som om
utbildningen relativt väl återspeglar arbetslöshetens sammansättning.

Arbetsmarknadsutbildning kan utnyttjas fördels utvecklaatt
i det yrke har, tilldenne dels omskolning till yrke. Iett nyttpersonen

samband med den omfattande arbetslösheten i början 1990-talet, ochav
fortfarande består, omstrukturerades arbetsmarknaden i betydandesom

grad. mycket industrijobb försvann och många indikatorerEtt antalstort 5
pekade på de arbetstillfällen skulle skapas i samband medatt nya som
konjunkturuppgången skulle kvalificerade. arbetslösaDevara mer som
genomgår arbetsmarknadsutbildning kan i princip antingen välja atten
omskola sig till yrke eller vidareutbilda sig inom det yrkeett nytt man
har. tabell nedan visas andelama dem påbörjat arbetsmark-I 6.9 av som
nadsutbildning och hade utbildning och/eller erfarenhet i det söktasom
yrket.

erfarenhetUtbildning och/eller i förTabell 6.9 det sökta yrket
påbörjat arbetsmarknadsutbildningdem som

1989/90 1994/95. Procent.-

1991/921989/90 1990/91 1992/93 1993/94 1994/95

Utbildning 22 29 44 50 58 56
i sökt yrke

Erfarenhet 7547 54 64 72 78
i sökt yrke

Utbildning 25 36 4718 43 50+
erfarenhet

ÅrsberättelseKälla: AMS: Arbetsmarknadsutbildning, 1994/95. Ubra 1995:3,
figur 12 17.s.
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Alltfler demtydlig.till 1994/951989/90periodenunder ärTendensen av
utbildningenriktadearbetsmarknadsutbildningpåbörjade motensom

erfarenhet. Denoch/ellerutbildningredan hadevilketyrke inomdet man
mycket ochförvissotabelleniindelningsgnmd årpresenteras grovsom

så alltförefaller ändådethel del attkan envaranyanser, menenrymma
arbetsmarknadsutbildningenutnyttjaandel har velatmindre som en

omskolning.möjlighet till

I
i företagUtbildning

upprätthållaföranställdaför utbildningkan få bidragföretag atti Ett
och interntillskall medverkaUtbildningensysselsättningen. extern

anpassningellerflaskhalsutbildningl tidigarekalladesrekrytering av
förhindratilli ändrade förhållandentillpersonalens kompetens attsamt

för delägareaktuelltBidragetuppsägningar.ellerpennitteringar är även
Utbild-företag.litet eller medelstortipersonligt verksamma ettärsom

produktionen.fråni huvudsak skildyrkesinriktad ochskallningen vara
tabell 6.10.företag framgårutbildning iOmfattningen avav

företagsutbildningpåbörjatAntalTabell 6.10 sompersoner
yrkesområde.på1994/95 fördelat

%AndelAntalYrkesområde

12vetenskapl. 3 637Tekniskt,
3954Vårdarbete

19Administration/ADB 5 821
6665Kommersiellt l
13 14Lantbr. skogsbr.

51Gruv, petr.sten, -
123 494Samfárdsel
39663Tillverkning ll

4l 165Service
4237Uppgift saknas 1

10030 001Summa
Årsberättelse 1994/95. UBra 1995:3.Arbetsmarknadsutbildning.Källa:
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Av antalet påbörjat utbildning 27 kvinnor ochprocentpersoner som var
73 Ungefär lika många kvinnor utbildas inomprocent män som
området administration/ADB och service. Inom vårdområdet dominerar
kvinnorna och inom det tekniskt/vetenskapliga området, samfärdsel och
tillverkning dominerar Denna könsfördelning direktmännen. är en
avspegling den könsuppdelade arbetsmarlmaden.av

Medelåldern för påbörjat utbildning i företag 41 år.ärpersoner som
Utbildning i företag har alltmer kommit användas medelatt ett attsom
fort- och vidareutbilda varit anställda länge i företaget ochpersoner som

har lång arbetslivserfarenhet främst medsamtsom personer
förgynmasial eller kortare gymnasial utbildning.

Bidrag lämnas med högst kronor60 utbildningstirnme ochper
deltagare och skall inbegripa företagets faktiska kostnader och
lönekostnader för genomföra utbildningen. Det högsta antalet timmaratt

deltagare timmar920 under tid två år. Bidrag får inteärper en av ges
för utbildningar arbetsgivaren ålagd bekosta enligt lag eller avtal.är att

.Under 1994/95 arbetsmarknadsverkets kostnader för utbildning ivar ,
företag miljoner kronor.382 Omfattningen företagsutbildning harav
minskat de åren.senaste

dominerandeDet yrkesområdet tillverkningsområdet 1994/95är som
stod för 39 dem påbörjat utbildning i företag.procent av som

genomsnittligaDet antalet utbildningstimmar uppgick under 1994/95
till timmar. Spridningen177 mellan yrkesområdena dock mycketär stor.
Den genomsnittliga utbildningstiden har också minskat från tidigare år.
Budgetåret 1990/1991 den genomsnittliga utbildningstiden 236var
timmar.

Utbildning i företag framför allt stöd till små företag. 63är ett
besluten berörde företag mindremed anställda.25procent änav

Utbildning företagen de s.k. kommunavtalen. Föri inom att
begränsa uppsägningar inom den offentliga sektorn har det under 1994
skapats möjlighet bevilja bidrag för företagsutbildning enligtatten
förenklade regler till arbetsgivare inom den offentliga sektorn. I stället
för beräkna bidragen deltagare och timme kan dessa medatt per ges
högst kronor50 000 Utbildningen kan yrkesutbildningper person. vara
eller alhnänt kompetenshöjande.

Överenskommelser med kommuner och landsting har ingåtts under
delen 1993/94 och början 1994/95. iDe innebär allmänhetsenare av av

uppsägningar inte verkställs under och1994 under hela eller delatt av
1995. I alla landsting åttiotal kommuner har tecknatstort sett samt ett
avtal med respektive länsarbetsnämnd.

AMS beräknar de överenskommelser hittills träffats innebäratt som
utebliven sysselsättningsminskning med omkring 36 000 ochen personer
antalet utbildas något Fördelningen mellanatt är större.personer som
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myndigheter ingåroch landsting ganska jämn. Statligakommuner är
relativt liten del denna verksamhet.också hittills för en avmen svarar

i enlighet med dessabetalades miljoner kronorUnder 1994/95 745 ut
kommunavtal pågår.överenskommelser. Förhandlingar om nya

upphörtall utbildning företag skall haRiksdagen har beslutat iatt
den 1 1998.januari

Utbildningsvikariat

utbildningsvikariat underlätta delsbestämmelser skallEnligt nuvarande
anställdas kompetens och därmed förbättraför arbetsgivaren höja deatt

få framkonkurrenskraft i framtiden, dels för fönnedlingenföretagens att
till arbetslösa sökande.vikariat

på arbetstidanställd delta i utbildningarbetsgivare låterEn som en
anställningsfönnåner och efter anvisning läns-bibehållnamed som av

utbildningenfor den deltar iarbetsnämnden anställer ersättareen som
enligt skall betala.från de sociala avgifter han lagfår avdraggöra

arbetsgivaren avdrag med kronorfår 500För göraersättaren per
Arbetsgivaren får avdragvarit anställd.arbetsdag göraersättarensom

utbildningstimme dock sammanlagt högsthögst kronormed 75 per
i länsarbetsnämndenför varje arbetstagare deltar000 kronor40 som av

yrkesutbildning eller utbildning ökar arbetstagarensgodkänd som
utföratillgodogöra sig teknik ellerförutsättningar att nyany

arbetsuppgifter.
utbildningsvikariat.påbörjade drygt 35 000Under 1994/95 personer

intresse foroffentliga arbetsgivarna visatframför allt deDet är som
vikarier,återfinns fyra femtedelar allautbildningsvikariat och där av

i privatavård och service. Genomslaget denfrämst inom områdena
omfattning statsmaktema hoppatshar hittills inte fått densektorn som

deti detta sammanhangpå. förklaring brukarEn ärnämnas attsom
och vikariatskulturinte finns den saxnings-inom den privata sektorn

sektorn. Vikariatstidema har ikännetecknar den offentligasom
veckor.varit dagar vilket 18genomsnitt 125 motsvarar ca-

antalet påbörjatnedanstående tabell redovisasl personer som
fördelat på ålder och kön.utbildningsvikariat 1994/1995,
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Tabell 6.11 Antal påbörjat utbildningsvikariatpersoner som
1994/95 fördelat på ålder och kön.

Ålder Män Kvinnor Totalt

-19 413 1 611 2 024
20-24 2 685 7 852 10 537
25-34 3 217 7 832 11049
35-44 1 581 4 960 6 541
45-54 l 063 3 203 4 266
55-60 219 614 833
61- 58 125 183

Totalt 9 236 26 197 35 433

ÅrsberättelseKälla: Arbetsmarknadsutbildning. 1994/95. UBra 1995:3.

Kvinnorna står för fjärdedelar antalet utbildningsvikariat, vilkettre av
förklaras yrkesornrådena vård och service dominerarattav som
vikariatsinrikming. Andelen kvinnor har legat på demia nivå de senaste

Ålderssammansättningenåren. har också varit relativt konstant.
Budgetåret 1994/95 uppgick andelen år35 till 67änsom var yngre

Medelåldern for hela påbörjadeprocent. gruppen som
utbildningsvikariat l994/95 3l år.var

Deltagamas fonnella utbildningsbakgrund uppvisar tendenssamma
arbetsmarknadsutbildningen dvs. allt fler har bättre utbildning.attsom

Budgetåret 1989/90 hade 75 deltagarna utbildning kortareprocent av en
eller lika med tvåårigt gyrrmasium. 1994/95 uppgår denna andel tillän

två tredjedelar. Den utbildning dominerar framförallt vårdlinjeärsom
och social servicelinje.

uppföljningarAMS den yrkesinriktadeav

arbetsmarknadsutbildningen

AMS följer sedan år den yrkesinriktade1979 arbetsmarknadsutbild-upp
ningen årligen återkommande undersökningar. Undersökningarnagenom
riktar sig till lämnat yrkesinriktad arbetsmarknads-personer som



Arbetsmarknad och kompetensbehovSOU 2031996:34

respektive år. följsutbildning under andra kvartalet 6 000 personer upp
månader efter avslutad utbildning.sex

Målet den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningenmed är att
skall inom utbildningsyrket efter fiillföljdkursdeltagarna få arbeteett

Målet faktorer, fdlföljandegrad, andelutbildning. imäts tregenom
träfsäkerhet utbildningen.arbete isamt

ñillfoljandegraden den högsta nivåUnder 1993 91 procentvar som-
och fullföljde 89någonsin Under 1994 1995uppmåtts. procent

avbrott till arbete ochutbildningen. Andelen 1993 1994tre procent,var
1995 procent.sex

avbrutits avspeglas detta iOm utbildningen fullföljts eller
eftersysselsätmingssituationen. Generellt har färre arbete avbrutensett

kanutbildning. Om utbildningen avbrutits på grund arbete detta,av
betraktas positivt utbildningsmålet harAMS, egentligenmenar som -

i förtid. med "positivt avbrott" har, visaruppfyllts Denna grupp
i högre fullföljama,undersökningarna, högre andel arbete, även änen

faste på arbetsmarknaden i övrigt. Sammaoch i allmänhet bättreett
sker andra orsakerundersökningar visar däremot avbrotten änatt om av

betydligt for fullföljama.arbete resultaten sämre änär
i arbete efter fullfoljd arbetsmarknadsutbildningAndelen 1993var

AMS får uppnås inomi Enligt de resultat25 procent. somnere
tillverkning inflytande på totala resultatet eftersomyrkesområdet stort

tillverkningsområdet har såpass andel 21 procent denstoren av
yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Andelen i arbete efter

utbildning inom tillverkningsområdet knapptfullföljd 1993 20var
Tillverkningsområdet drar således resultatet förprocent. ner gruppen

Tillverkningsområdet har också med undantag ochhelhet. 1983avsom
under den yrkesinriktade utbildningen helhet.legat1984 avsevärt som

tillverkningsområdet har andeleninnebär således denDet störstaatt som
utbildningarnautbildning bland yrkesområden och de dyrasteolika

och hargenomgående har måluppfyllelsen. Under 1994 1995den sämsta
fullföljd arbetsmarknadsutbildning stigitemellertid andelen i arbete efter
och tillverkningsområdet tilltill respektive inom 4338 37 procent

således tillverkningsområdet drarrespektive Nu det46 ärprocent. som
placeringsresultatet.upp

utbildning inom ADB/administrationAndelen i arbete efter fullföljd
allttill ADB-utbildningamauppgick 1995 endast 28 utgörprocent. en

andel utbildning inomandel nära och30 änstörrestörre procent en
och därförtillverkningsområdet arbetsmarknadsutbildningen drar nerav

exkluderas frånOm ADB-utbildningama skulleplaceringsresultatet.
i stället ha uppgått till 44populationen skulle det totala resultatet 1995

procent.
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Träñsäkerheten arbete inom eller utbildningsyrket 70nära var
under 1994 och 72 under 1995. Det innebärprocent procent att av

andelen erhållit arbete efter fullföljd utbildning hade fjärdedelartresom
dessa fått arbete inom eller det område utbildningen avsåg.näraav

Kursdeltagarna får också på vad de utbildningen i sinsvara anser om
helhet dvs. utbildningsmaterial, uppläggning, pedagogik Trots deetc.
minskade möjligheterna till arbete efter utbildningen under de senaste
åren har kursdeltagarna övervägande positiv erfarenhet arbets-en av
marknadsutbildningen. ansåg1993 62 sig nöjdaprocent änvara mer
med utbildningen, 28 ansåg sig nöjda och bara 10procent procentvara
ansåg sig missnöjda med utbildningen. 1995 80 änprocentvara var mer
nöjda, 13 nöjda och 7 missnöjda med utbildningen.procent procent

6.7 Politik for kompetensutveckling i
arbetslivet

Sveriges framtida välstånd ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt-
beroende våra investeringar i utbildningär och kompetensutveck-av-

ling. Kompetens den konkurrensfaktorär svårast kopiera.är attsom
Redan i dag kompetens det starkaste konkurrensmedletär inom flera
branscher och inom framtid torde den ekonomiska tillväxtenen snar vara
beroende de anställda inom både näringslivet och den offentligaattav
sektorn besitter internationellt konkurrenskraftig kompetens. Denen
samlade politiken for utbildning och kompetensutveckling måste därför
syfta till alla medborgare möjlighet stärka sinatt grundutbildningattge
och delta i återkommande kompetensutveckling. Utbildning inteär
endast nödvändigt villkor for ekonomisk tillväxtett motverkarutan även
social utslagning och arbetslöshet.

dettaI avsnitt förslag till politik för kompetensutvecklingpresenteras
i arbetslivet. Det handlar de krav på den reguljära utbildningenom som
måste ställas utifrån arbetsmarknadsperspektiv. handlarDet ocksåett

den kompetensutveckling måste ske på arbetsplatserna förom attsom
den nödvändiga konkurrensförstärkningen och produktivitetstillväxten
skall kunna genomföras. Slutligen måste arbetsmarknadsutbildningen

till de krav råder och förväntas komma råda påanpassas nya attsom
arbetsmarknaden.
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utbildningenreguljäradenpå6.7.1 Krav

långsiktigafrämst tillgodoseUtbildningspolitikens uppgift är att
viktigastedesåväl ungdomar Ettutbildningsbehov från avsom vuxna.

och möjlighetpersonlig utvecklingmöjlighet tillindividenmålen är att ge
samband mellan dettañnns klartpåverka sin livssituation. Det ettatt

det ordinarieyrkesliv.for Juförberedelsernamål och sämreett
behov och iarbetsmarknadenstillutbildningsväsendet är anpassat
och realistiska,yrkesval målmedvetnagrad ungdomarnasmindre är

arbetsmarknads-på kompletterandeställaskrav kommerdesto större att
utbildningspolitiska insatser.och

påtvå krav ställas denperspektiv måsteutifrån arbetslivetsSett
för det långsiktigadet förstautbildningen. Förreguljära att svara
ungdomsskolan tillalltifrånallmänteoretiska kunskaper,behovet av

Ökad sysselsättning förutsättertillväxt ochforskarutbildningen. en
kompetensnivån. reguljäraoch Detkunskaps-höjningsnabb av

handlar dockcentral roll. Dethärvidlagspelarutbildningssystemet en
naturvetenskap,matematik,i svenska,kunskaperendastinte om

förmågan tillutvecklaspråk, kulturfrämmande även attetc., utan om
samarbete.kommunikation ochproblemlösning,

utbildningen den förserreguljäradenandra krävsdetFör attav
kvalificeradsådana kunskapermedeleverna utgörsenare ensom

yrkesmässigadenvidareutvecklingför elevernasgrund av
universitet/högskolorochungdomsskolankunskaperDekompetensen.

utbildningensreguljäraomloppstid. denEnfår allt kortare avger
förutsättningar för och stimuleradärföruppgifter skapaviktigaste är att

positiv tillställer sigkunskapsinhämtande. Kommitténlivslångttill ett
yrkesutbildningar inrättas.eftergymnasialakvalificeradeatt

och kompetenskrav på kunskaparbetsmarknadensframtidaDen
för den privataMycket talardagens.annorlundakommer attänutatt se

öka. Utbild-sysselsättningen kommerandel den totalasektorns attav
framtidaundvikatill detta formåsteningssystemet attanpassas

inom andra.och arbetslöshetyrkesområdenkompetensbrist inom vissa
kvalificerad informationkan delsskesådanEn anpassning genom en

utbildningar ochgymnasieelever olikagrundskole- ochtill om
högskolestudenterochtillarbetsmarknadsutsikter universitets-samt

utbildningar, delsför olikaarbetsmarknadsutsikterna genom enom
till de utbildningarsamhälletsmedveten styrning manresurserav
arbetsmarknaden.efterfråganutifrån påskall prioriterasanser
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Lärlingssystem i gymnasieskolan

Från och med hösten 1992 all gymnasieutbildningär treårig. Det nya
reformerade bygger på nationella riktadesystemet sexton motprogram
olika förstaDet åretämnen. för alla elever påår respektivegemensamt

därefter kan eleven välja mellan nationella eller lokalaprogram,
inriktningar. Den yrkesinriktade utbildningen ingår i systemsamma som
den allmänna studieförberedande utbildningen och arbetsgivamas
inflytande dess utformning har hittillsöver endast varit indirekt. I det

ingår bestämmelser minstsystemet 15 yrkes-attnya procentom av
utbildningen skall arbetsplatsförlagd, så kallad arbetsplatsförlagdvara
utbildning APU.

Utbildning förlagd till arbetsplatser har lång tradition inom
yrkesutbildningen. En allt del yrkesutbildningenstörre har emellertidav
kommit genomföras inom skolans vilketatt blev särskilt tydligt iram,
samband med den integrerade gymnasieskolan etableradesatt 1971.
Även inom denna förekom dock viss utbildning förlagd tillatt var
arbetsplatser, exempelvis inom bygg-, vård- och handelssektorema.
Dagens APU föregicks treårig försöksverksamhet 1988/89-av en
1990/91 och 1992 infördes APU i samband med gymnasieskolanatt
refonnerades.

Tanken med dagens APU all yrkesutbildning skall innehållaär att
viss växelverkan mellan skola och arbetsliv och kursplanestyrdatt
inlärning skall ske på arbetsplatserna. APU obligatoriskt i allaär
gymnasieskolans med undantag för naturvetenskap,program
samhällsvetenskap och det estetiska programmet.

Svenska Kommunförbundet har genomfört undersökning denen av
gymnasieskolan.arbetsplatsförlagda utbildningen i Av den framgår

bl.a. två tredjedelar de yrkesinriktadeatt utbildningsprogrammenav
enligt den läroplanen med APU startade läsåret 1993/94 och 18nya

1992/93. Utbildningsprogrammenprocent med APU såledesär en
mycket företeelse inte kunnat implementeratsännu fullt iny som ut
skolsystemet. Icke desto mindre Kommunförbundets undersökningger en
del intressanta indikationer förtjänster och problem APU.med Blandom

kan 90 skolornaannat noteras, tyckeratt APUprocent att ärav
värdefull eller mycket värdefull hjälpmedel för nå utbildnings-attsom
målet för Drygt 60 skolledamaprogrammet. deprocent attav uppger

eleverna har eller kommer få APU tillgodoseddtror att fullt ochatt ut
drygt 70 sig ha samarbete med regionensprocent arbetsliv.ett gottanser

De hindren för APU i arbetslivetstörsta upplevs konjunkturlägetvara
dvs. företagens låga efterfrågan på arbetskraft under dessa år samt att

Svenska Kommunförbundet: Undersökning den arbetsplatsförlagdaav
utbildningen i gymnasieskolan. November 1995.
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ersättningFråganproduktionen.arbetsgivarnaAPU störa omansesav
undersökning inteenligt dennaförefallerarbetsgivarna etttill vara

hinder för APU.avgörande
från APUerfarenheternahittillsvarandededjupare analysNågon av
emellertiddrasKommunförbundet. Iinte rapportenpresenteras av

mängd faktorerlyckas väl krävsskallAPUförslutsatsen attatt att en
skolaninte medräckerDet ansträngerpå positivtsamverkar attsätt.ett

sittgradockså i högremåsteregionenArbetsgivarna i tasig. ansvar.
oberoende kon-fungeraockså kunnamåsteAPU-verksamheten avmer

till APU.få lika tillgångskalltidenungdomarallajunkturläget överom
APUanordnastatsmakternaålagdai dagKommunerna attär avav

förmotsvarande åliggandekvalitet. Någotochomfattningtillräcklig
ifråga-utredningenfinns inte. Iplatsertillhandahållaarbetsgivarna att

APUsamverkansfrågaföririmligheten att ansvaretsätts somen
Enligthelheten.förfogarintehosuteslutande ligger överpart somen

två ellermellan dedelasböruppfattning parternautredningens ansvaret
ochregionalasåreglering tillämpasflexibelockså måste attmeren

Vadtill.kan hänsynför APUförutsättningarskillnader ibranschvisa tas
hur välutvärderakunnainteutredningKommunförbundets ärsom

arbetsmarknadenpåetablerat sighargenomgått APUungdomarna som
tid.alltför kortvarit igångeftersom APU

kanolika fonnerindustriskolor. Treföretag harFlera stora egna
urskiljas:

statsbidrag.regiiutbildning heltbedriver utanFöretagetl egen
påkravettillgodose dethandi förstaAvsikten är att egna

inte.utfärdasgiltiga betygNågra allmäntpersonal.kompetent
hosentreprenadutlagd pådelvishelt ellerYrkesutbildningen är

skyldigheter desammaochrättigheterElevernas ärföretag. som
kommunal regi. Kommunenbedrivits iundervisningenom

ochläroplanbedrivs enligtundervisningenför attansvarar
utfärdar betyg.

och heltföretagförlagd tillheltundervisningendärFriskolor är
kombineraharSkolanbehov.företagets rättanpassad till att

och utfärdabehovföretagetsefterutbildningenochkurser anpassa
fåharfriskolagodkändgår i rättEleven attbetyg. som enegna

till bidrag.friskola haroch godkändstudiestöd rätt

branschensfungerarbranschskolorfinns olikaDessutom somsom
fortbildningsinstitut.

lärlings-fonnfinns1992/93läsåretoch medFrån även aven
nationellatill dekomplementgymnasieskolaninomutbildning ettsom

har formenlärlingsutbildningen,APU. Denmed somnyaprogrammen
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individuellt skallett årskurser. Teoriundervis-motsvaraav treprogram,
ningen i skolan skall kunna kombineras med yrkesutbildning skeren som
i företagsregi. Huvudrnannaskapet för utbildningen delas mellan
kommunen och företaget. Det dubbla huvudmannaskapet innebär att
lärlingen under den tid han/hon genomför yrkesutbildning i företaget är
anställd och uppbär lön. Under tiden han/hon läser kärnämnen har eleven

till studiebidrag.rätt Denna variant lärlingsutbildning har hittillsav
i mycket liten utsträckning.prövats

Lärlingssystem firms i flera länder. I Norge infördes lärlings-ett
1994. Enligt det informationsmaterialsystem Kirke-, utdannings-som og

forskningsdepartementet har givit förelåg antal problemut ett som
utbildningsreformen syftade till lösa eller åtminstone begränsa.att Bland
dessa problem på yrkesutbildning minskadeatt statusen relativtvar
studieförberedande gymnasieutbildningar, andel ungdomaratt storen
lämnade skolan arbetskvaliñlcationer ellerutan ytterligare utbildnings-
altemativ de helt enkelt utbildade för arbetslöshet, i det rådandevar att-

med yrkesutbildning alltförsystemet få praktikplatser tillgängligavar
och kopplingama mellan yrkesutbildningen i skolan och arbetslivet var
alltför svaga.

Det norska lärlingssystemet uppbyggt fyraårigär utbildningsom en
enligt grundmodellen. förstaDe två åren åt vanlig skolutbildning.ägnas

förstaDet året väljer eleverna bland olika13 kurser och under det andra
året bland 90 kurser. Kämämnena norska, engelska, matematik,
naturvetenskap och samhällsvetenskap obligatoriska. Underär det tredje
och fjärde året kombineras yrkesutbildning på arbetsplatsen faktisktmed
produktionsarbete. Eleverna kan totalt välja mellan 200 inriktningar. För
dem vill komplettera sina teoretiska kunskaper för få behörighetsom att
till bedriva eftergyrrmasiala studier finnsatt olika påbyggnadskurser. De
elever under det tredje skolåret inte får någon lärlingsplats går isom
stället det året i skolan.

För arbetsplats skall bli godkändatt lärlingsarbetsplatsen som av
kommunens yrkesutbildningsnämnd krävs i Norge sådan utbildningatt
kan uppfyller läroplanens krav det på arbetsplatsenges som samt att
finns yrkesutbildade Årkan förestå utbildningen. 1994personer som
erhöll arbetsgivaren 54 000 kronor lärling för täcka utbildnings-attper
kostnadema. Därtill kan arbetsgivaren erhålla 7 500 kronor år ochper
lärling i kvalitetstillägg lärlingen sin inom tid.tarom utsattexamen

Under upplämingstiden på arbetsplatsen skall lärlingen inte ha någon
lön. Däremot under den tid lärlingen deltar i produktionsarbetesom
erhåller lärlingen lön fastställd enligtär avtal mellansom parterna.

Omfattningen på Iärlingsutbildningen i Norge omkring 17 000är
platser år. Eftersom de flesta lärlingsutbildningar omfattar två årsper
arbetsplatsförlagd utbildning krävs 35 000 platser vid varje tidpunkt.ca
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omfattning måstelärlingsutbildningensplanläggakunnaFör att
lärlingsplatsermångahurfå infomiationkommunen somom

avtalingår kommunenDärefterförfogande.ställa tillkanarbetsgivarna
arbetsgivarna.med

lärlingssystem. Ettnackdelar medför- ochbådenaturligtvisfinnsDet
svårtlågkonjunktur kani tidersärskiltproblem det attär att varaav

iinvändninglärlingsplatser. Dennaantaltillräckligt ärskaffa fram
arbetsplatsförlagdformerdrabbar alladenrelevant,gradhögsta avmen

Kommunförbundets under-refererades frånSom tidigareutbildning.
svenska APU. Envid denmotsvarande problemsökning föreligger även

skapaomfattning kanproblemetsmetod begränsa att ettatt vara
och arbetsgivaremellan kommunkontaktnätfungerande samt att ge en

utbildningskostnader.för dennesarbetsgivarentillrimlig ersättning
förslagKommunförbundetsotillräckligt kandetta ettVisar sig om

nödvändigt.blioch arbetsgivarnakommunernafördelat ansvar
yrkesmässigaochkunskaps-risken förnackdelEn ärannan

föränd-individemasökauppgift för skolaninlåsningseffekter. En är att
därför inteyrkesutbildningen kangynmasialaringsförmåga. Den vara en

därför viktigtalltför Detsådan blirutbildning eftersomfärdig ärsnäv.en
teoretisk basomfattandeinnefattarlärlingsutbildning såpassatt enen

efter avslutadstuderakan fortsättaelevernakärnämnena atti att
kompletteringar.eventuellt efterlärlingsutbildning, vissa

andelökadeftersominvändning kantredjeEn är att avensom resas
medsärskilthögskolestudier,fortsätta medbordegymnasistema

förfinns det risktekniskanaturvetenskapliga ochinriktning ämnen,mot
rekryteringsunderlagetminskalärlingsutbildning skulleinförandetatt av

den socialakunna betydaskulle dessutomhögskolestudier. Dettill att
svårt bedömautbildning förvärras. Detsnedrekryteringen till högre är att

empirisktfinns någotinvändning eftersom det intedennarelevansen av
uppstårmöjligt detnaturligtvisdetta.underlag belyser Det attär ensom

å sidanlärlingsutbildningkonkurrenssituation mellanbesvärande ena
nackdel.högskolestudiemasandra, tillhögskolestudier å denoch
högskol-betydligt flerkommer behövasfaktum detEmellertid, det attatt
tidigarescenaiioberäkningari framtiden, enligt bl.a. deeutbildade som

skallgymnasistereller de flesta,inte alla,redovisats, innebär att ens
gymnasistersåi stället dehögskolestudier. Detmedfortsätta är att som

ochgodborde medefter gymnasietbörja arbetaväljer utrustasatt en
tillderas möjligheterpraktik för ökayrkesutbildning ochrelevant attatt

beskaffad desåmåste utbildningenSamtidigtfå arbete. attett vara
kunna fortsättakomplettering skallviss teoretisklärlingsutbildade efter

högskolestudier.med
brukarmed lärlingssystemfördelarBland de ärnämnas attsom

efterarbetsmarknadenträder påarbetslöshet för demförrisken som
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gymnasiet minskar. ochI med lärlingama utbildar sig och arbetaratt hos
arbetsgivare under lärlingstiden de sina kunskaper ochen exponerar

personliga egenskaper. Erfarenheterna och olika undersökningar pekar
sådan exponering och provtjänstgör-ingmot att ökar möjligheternaen

för lärlingen efter utbildningen få arbete hosatt arbetsgivaren.
Arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning medför också lärlingarna fåratt

tillgång till modernare maskiner och utrustning vad skolornaänamian
harnomialt råd köpa.att

Kombinationen teoretisk och praktisk utbildning det lättare förgörav
många ungdomar lära sig och förståatt meningen med olikaatt
kunskaper. Därför det viktigt lärlingsutbildningenär innehålleratt
såväl teoretiska praktiska god kvalitet där elevernamomentsom av
konkret kan och förstå vad den teoretiska utbildningen betyderse i
produktionen och Praktikutbildningentjänster. sker med andraav varor

i0rd fonner i hög grad med förhållandenaöverensstämmer isom
arbetslivet. Detta inte minst viktigt medär tanke på den snabba tekniska
utvecklingen och betydelsen kunna arbeta i flexibla arbets-attav
organisationer.

För många arbetsgivare kommer lärlingsutbildning medföraatt en
billig och säker metod rekrytera medarbetare.att nya

För utbildningssystemet kommer kravet på samarbetenärmareett
med arbetslivet lärlingssystemet medför utvecklande såvälattsom vara
vad gäller kursemas innehåll undervisningsmetodema.som

Sammanfattningsvis det Kommitténs uppfattningär detatt
nuvarande svenska Iärlingssystemet bör utvecklas och sättas in i
perspektivet livslångt lärande. En fyraårig lärlingsutbildningav som
exempelvis består 2-2,5 års teoretisk utbildning och 1,5-2 årsav
arbetsplatsförlagd yrkes- och hantverksutbildning och praktiskt arbete

eleverna god yrkeslivet direkt efteristart såger gymnasieten om
önskas samtidigt de utestängda från fortsattainte studier.ärsom

Lärdomar bör kunna dras från det norska Lärlingssystemetsystemet.
bör dock inte den nuvarande arbetsförlagdaersätta utbildningen APU,

i stället betydelsefullt komplement.utan utgöra ett
Det förhållningssättet i arbetslivet bl.a. utvecklingennya genom av

arbetsorganisationen med målstyrda kräver god samarbets-grupper som
förmåga, förståelse för lagarbete, krav på omställningar och hur man
själv kan förbättra verksamheten och påverka lönsamheten svårtär att
lära utanför arbetslivet. Lärlingsutbildningen måste därför ske i
samarbete mellan gymnasieskolan, kommunerna och arbetsgivarna.

Kostnaderna för lärlingsutbildningen bör delas mellan
staten/kommunen och arbetsgivarna. Ett påexempel finansierings-en
modell den norska redovisatsär Lön till lärlingen utgår enligtsom ovan.
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förkostnadernafördelningenFråganlärlingsavtal.speciellt avett om
utredasbörlärlingsutbildningen nämiare.

ochgrund-vidyrkesvägledningenStudie- och

gymnasieskolan
singenerationendeninstitution där startardenrollSkolans ungasom

Ständigaförstärkas.sannolikhetmed allkunskapsutveckling kommer att
aktuelltbehovökattillomvärlden leder vävaiförändringar attett av

omgivandedetmed hjälpallaundervisningen istoff i änmen av
stårkompetensochkunskapfram därsamhällesamhället. Ett växernytt

mellanrelationernödvändigt medsamhälle det öppnadettai focus. I är
samhället.omgivandeoch detutbildningsväsendet

skola. ochsvensk Itradition ilångharskola-arbetslivSamverkan en
får kommunerna94,grundskolan, Lpoförläroplanenmed den nya

bedrivas.skallarbetslivskontaktemamedarbetethurbestämmasjälva
viktigarbetslivetmedsamverkan ärdockLäroplanen betonar att en

hardetkvalitet. Menfå högskallutbildningenförförutsättning att en
Varjeverksamhet.för dennatidläroplaneri tidigareinte avsattssom

åtskalltidmycketoch huri dag ägnasskolaenskild avgör somom
verksamhet.yrkesorienterandeochstudie-

åldern. Dettauppåt iförskjutitssuccessivtharyrkeslivetiInträdet
ochkunskaperbehovhögstadieelevemasinteminskarförhållande omav

insyn i defrånfjännatsdetakt medarbetslivet.med Ikontakt att unga
skapabehovetpå ökarsamhället vilar attproduktionsprocesser avsom

gymnasieskolaniutbildningsvägarbetslivet. Valetmedkontaktytor av
sådanautbildningsaltemativeninte barakännedomförutsätter somom

till.de lederyrkesområdenockså deutan om
bör finnasförstärkas. DetbärgrundskolanSyoverksamheten i en

vilketolikaförkursplanernaarbetslivetkoppling till ämnen,naturlig i
grundläggandearbetslivskontakter så94. Frågan ärsaknas Lpoi om

regleringstatlignödvändigt meddetutbildninggodför är avatt enen
omfattning.verksamhetensförminiminivåen

elevernasinnebärgynmasieskolan,kursutfonnade attDen som
väljaförmågapå elevernaskravställerhar ökat, attvalmöjligheter stora

svårareblir alltutbildningsväsendet atteñergymnasialaDeträtt.
ochstudie-kvalificeradbehovökatvilket skaparöverblicka av

yrkesvägledning detochkvalificerad studie- äryrkesvägledning. Genom
till högresnedrekryteringenden socialaminskamöjligtockså att

otraditionellaväljamöjligheterungdomarnasökautbildning attsamt att
yrken.
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För studie- och yrkesvägledaren gäller det eleverna brettatt ettge
beslutsunderlag så de utifrån sina intressen och förutsättningaratt kan

väl underbyggda valgöra studier och framtida yrkesinriktning.av
Samtidigt måste vägledaren synliggöra dels arbetsmarknadens behov av
och efterfrågan på kompetens, dels utvecklingen i arbetslivet på såväl
kort lång sikt. Eleven måste med hjälp studie- ochsom av
yrkesvägledaren kunna konsekvenserna sina val.se av

Samtliga gymnasieskolor måste utveckla både kvaliteten ochi
omfattningen studie- och yrkesvägledningen. Det kan bl.a. skeav

ökat samarbete med arbetsförmedlingenett och det lokalagenom
näringslivet. Det får inte bero på dålig infomiation elev väljer felom en
utbildning och yrkesinriklning. Arbetslivspraktik viktigt inslag iär ett
själva utbildningen och breddar elevernas beslutsunderlag inför framtida
val yrke och utbildning. Det därför önskvärt införa praktikär påav att
alla gymnasieskolan.iprogram

De gymnasieskolorna bör utveckla särskildastora servicecentra,
utrustade med syo-bibliotek, datorer för förbättra elevernasattm.m.
kontakter med arbetslivet och universiteten/högskoloma. Centralema
skall ha tillgång till datorer och databaser informationmed yrken,om
utbildningar, praktik både i Sverige och utomlands. Tillgång tillm.m.,
Internet möjlighet etablera kontakter med högskoloratt ochger
universitet världen Via Internet fåröver. också informationman om
olika skolor och utbildningar ityper andra länder, behörighet,av
antagning arbetsmarknadens villkor utanförsamt Sverige medm.m. om
information bl. yrken, löner och sociala villkor. Genom utveckladeom a.
lokala nätverk skall kunna ha kontakt med andra utbildnings-man
anordnare i kommunen och med universitet och högskolor. Skolornas
kontakter med fadderföretag för praktik och mentorskap skall vara
tillgängliga för eleverna skolornas databaser.genom egna

Eleverna skall själva i utsträckning kunna skaffa sigstor den
information de behöver. På så frigörs tid försätt studie- ochmer
yrkesvägledaren personlig vägledning hjälpaatt elevemagenom att

sina intryck och sina val.sortera Lärarna fårgöra centralemagenom
stöd och hjälp i sitt arbete bygga och utveckla kontakteratt medupp
arbetslivet och andra utbildningsanordnare.

Utökade yrkeslivskontakter vid universitet/högskolor
Utbyggnaden den högre utbildningen medför antalet akademikerav att
ökar i snabb takt. högskoleutbildningEn inte längre garantiutgör samma
för arbete efter tidigare. Den arbetslösheten blandöppnaexamen som
dem 30 år ochär med minstän års eftergymnasialsom treyngre
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drygt 10 Detsåpass högfor närvarandeutbildning ärprocent.är avsom
näringslivet,inte minstsvenska samhället,detbetydelse helaattstor

dekunskapsresursviktigatill dentillstimuleras att ta som ungavara
utfört,bl.a. NUTEKframtidsanalyserDehögskoleutbildade utgör. som

understrykerkapitel,och tidigare i dettakapiteli loch presenteratssom
högskoleutbildade, delsantaletökningbetydandedelsbehovet avenav

till den framtidautbildningsvalstudenternasanpassningbättre aven
efterfrågan.

arbetsmarknadeninträde påhögskoleutbildadesdeunderlättaFör att
ochutbildning/forskninghögrefler mellanblikontaktytomamåste

erfarenhetsutbyteinformations- ochömsesidigtarbetsmarknaden. Ett
bättre rustadestudenternaskulleoch arbetsgivarestudentermellan göra

förutsättningarstärka derasarbetsmarknaden ochpåinfor attsteget ut
skall kunnaStudenternaarbete efteradekvat mötaerhålla ett examen.

Ar-i yrkesfrågor.få hjälpockså kunnaoch de skallarbetsgivare
för fastsåvälkontakt med studentertidigskall fåkunnabetsgivama en

examensarbeten.utförande Intetillfälligt arbeteanställning, avsom
tillför studenternaviktig inkörsportoftasistnärrmdaminst det år enen

anställning.
Arbetslivscenter, finnssvenskaeller påCareer Services,s.k.Sådana

tvåoch, sedanStorbritannieni USA,universitetenvidsedan länge t.ex.
bör påoch högskolornauniversitetensvenskatillbaka, i Finland. Deår

ibistå studenternaförökatmotsvarande sätt attetttaett ansvar
fåarbetsgivarnaunderlätta förochmed yrkeslivetkontakterna att

och kunna knytainnehållhögskoleutbildningamasinformation om
högskolorna harmindreVid flera destudenter.kontakter med ett gottav

näringslivetregionalaoch detmellan högskolanutvecklatssamarbete
vid någraArbetslivscenteretablerafinns redanplaneroch att av

högskolorna.ochuniversiteten

studiemedelssystemetLönebildningen och

sannolikhetnonnalt högresärskilt längre,högskoleutbildning,En geren
gymnasieutbildning.studier enbartefter avslutadearbeteför änett en

kräveryrkenungdomarupplever mångaDessutom att som
utvecklande. Dettaochutbildning intressantaeftergymnasial ärär mer

eventuellabeslutmänniskorspåverkarfaktorertvå viktiga omungasom
tillkommit denhar dessutomårenUnder dehögskolestudier. senaste

mångavilket medförtungdomsarbetslösheten,höga attextremt
för bli arbetslösa.i ställetväljer studeraungdomar attatt

medkapitel kommerdettatidigare framgått störstaSom av
arbetskraft öka. Dethögskoleutbildadefterfrågan påsannolikhet att
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finns betydande risker för omfattande brist uppstår efteratt en
sekelskiftet på med högskoleutbildning åtföljandemed ökad riskpersoner
för lägre ekonomisk tillväxt och ökad arbetslöshet. Detta detrots ovan
nämnda faktorema förtalar högskolestudier. Skall risken försom en
brist på högskoleutbildade kunna minskas, krävs bl.a. incitamentenatt
för högre studier förbättras. Det kan ske lönebildning och ettgenom en
studiemedelssystem till investeringar i högskolestudier.uppmuntrarsom
Båda dessa åtgärder skulle stimulera till eftergymnasiala studier särskilt
bland ungdomar från hem med studietradition.svag

6.7.2 Kompetensutveckling arbetsplatsernapå

Samhället har intresse stödja kontinuerlig kompetens-ett stort attav en
höjning och -utveckling de anställda eftersom stigande kompetens-av en
nivå nödvändig förutsättning för ekonomisk tillväxt ochär ökaden
välfärd. Satsningar på kompetensutveckling och kompetenshöjning
underlättar strukturomvandling och minskar framtida sociala kostnader
för samhället. arbetsgivarenFör kompetensutveckling viktigt förär att
kunna öka produktiviteten och konkurrenskrañen, kunna behållaatt
attraktiv arbetskraft för kunna öka flexibiliteten och fömyelsen isamt att
produktionen och arbetsorganisationen. För den anställde slutligen är
kompetensutveckling viktigt för bättre kunna klara nuvarande ochatt

arbetsuppgifter, för positiv löneutveckling, kunnaatt störretanya en
stärka sin ställning på arbetsmarknaden och utvecklassamt attansvar

individ.som
Yrkesmässig kompetensutveckling för de anställda ligger dock främst

i arbetsgivarnas intresse. kanMan dock aldrig bortse från individenatt
alltid har för sin utveckling. Kompetensutveckling iett ansvar egen
arbetslivet, eller personalutbildning, därför intresse förär ett gemensamt
samhället, arbetsgivarna och de anställda.

Personalutbildningens huvudsakliga syfte förbättra deär att
anställdas fönnåga utföra nuvarande och kommande arbetsuppgifter.att
Personalutbildning kompletterar den vuxenutbildning bedrivs isom
samhällets regi eller i övrigt med samhällsstöd. Bland förekommerannat

betydande utbildning på folkhögskoloma, i Komvux i fonnsamten av
distansutbildning. Icke minst det torde kunna öka väsentligt isenare
framtiden hjälpmed infomiationsteknologin.av

5 kompetenshöjningMed den utbildning för höja kompetensenattavses som ges
generellt hos och utanför arbetsmarknaden. Medstora grupper
kompetensutveckling sådan utbildning bygger tidigare kompetensmenas som

individenhos behöver utvecklas ytterligare för arbetslivetsatt motmen som svara
krav.
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undersökningarår tillbakaantalsedanSCB gör ett av
årstilläggsfrågor i AKU. 1994omfattningpersonalutbildningens genom

undersökning medpersonalutbildningen ökade 65bl.a.visade att
genomsnittvarje sysselsatt iDock erhöllochmellan 1993 1994.procent

vilket 2,8vecka 1994timmes utbildningendast drygt motsvararperen
två tredjedelarvisarSCB:s utredningarbetstiden. även attprocent caav

dag imindredeltagit alls ellerhadeanställda inte ände enav
främst deperioden.undersökta Detpersonalutbildning under den var

personalutbildning.någongenomgåttäldsta inte hadeoch deyngsta som
hade genomgåttanställdadeellerfemte, 22Drygt procent, avvar

Ytterligare tiooch fem dagar.personalutbildning på mellan procenten
halvåretförsta 1994.underdagar ellerutbildatshade mersex

dock mycketoch företagbranschermellan olikaVariationema är stora.
uppgifterredovisadeviktigtdockDet poängtera, attär att avserovan
delen denredovisad utbildning. Denochschemalagd största av

i formpå arbetsplatsensker dagligenkompetensutvecklinganställdes av
produktionen destokunskapsintensivtraining. Juthe job äron mer

utvecklas.kontinuerligtyrkeskunnandetbetydelsefullt detär attmer
utbildningtidigareefter de anställdaspersonalutbildningenFördelas

ökar med deutbildningsdagarschemalagdaantaletframkommer att
grundskoleut-dem medCirkautbildningsnivå. 5anställdas procent av

personalutbildning på minst 6 dagar.deltagit i schemalagdhadebildning
högskoleut-respektivegymnasieutbildadeandel för deMotsvarande

orsakerna tillde främstarespektive 15 Enbildade 9 procent. avvar
utför olikautbildningsniväerolikamedskillnaderdessa är att personer

uppgift utvecklamedexempelvis civilingenjörarbetsuppgifter. För atten
ständigproduktionsmetoder krävsellerprodukternya

vetenskapligaofta tillgång till dekompetensutveckling och rönensenaste
arbetsuppgiftema. Förtillfredsställande utförapåför sättettatt

krävs intekaraktärrepetitivarbetsuppgifterutförandet avav
kompetensutveckling.omfattning påmotsvarande

framtidakompetensnivå detkraftigt ökadkrav påMed de som
personalutbildningennödvändigtdetställaarbetslivet kommer är attatt

kompetensutveck-främjasocialfonden syftar tillförmål 4ökar. EU:s att
medi sambandmedelstora företagochi främst mindreanställdaling av

produktionssystem.och utvecklingförändringstmkturomvandling, av
Åtgärder lösade skall inteförebyggande, dvs.verkamål skallinom 4

uppstått.redanproblem som
ökadåstadkommaförövergripande måletDet ärprogrammet att en

anställda. Enkompetensutveckling hosochförändringsbenägenhet
nödvändigkompetensutvecklinganställdasdehuvudlinje ärär att en

S SM 9501.SCB: U 39
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förutsättning för de berörda företagens överlevnad och konkurrenskraft.
Programmets strategi koppla ihop åtgärder för stimuleraär kom-att att
petensutveckling, arbetsorganisatorisk utveckling och företags-
utveckling.

Programmet kommer i första hand inriktas anställda i företagatt mot
med högst 50 anställda, företag med till 250 anställda skallmen upp
också kunna komma ifråga. betydandeEn del insatserprogrammetsav
bör gå till anställda löper risk få sin ställning i företagetattsom annars
eller på arbetsmarknaden försvagad. Särskilt behov hos anställda med
kort eller gammal basutbildning, vissa kontorsanställda, anställda med
arbetshandikapp och invandrare bör särskilt beaktas.

Närmare två tredjedelar förvärvsarbetandede kvinnorna i Sverigeav
arbetar i den offentliga sektorn, särskilt inom kommuner och landsting.
Sjukvård, barn- och äldreomsorg vissa tekniska verksamhetersamt
befinner sig i dag i stark strukturomvandling. Vissa delar drivs i olikaen
fonner entreprenader offentligt finansierade. Andra harärav men
omstrukturerats inom det offentliga huvudmannaskapet. Andra exempel
på strukturella förändringar eller mindre självständigaär att mer
resultatenheter bildats med för verksamhet, ekonomi ochansvar
personal. Eftersom dominerande del de förvärvsarbetandeen av
kvinnorna arbetar denna sektor bör olikainom alternativövervägas att

involvera sådana delari den ofentliga sektornsprogrammet av
verksamhet för strukturomvandling.är utsattasom

Kompetensutveckling viktigt för flexibiliteten såväl påär mellansom
arbetsplatserna. Enligt Tillväxtpropositionen har regeringen för avsikt

initiativ till överläggningar med arbetsmarknadensatt ta parter om
kompetensutveckling. Det bör det på arbetsmarknaden finnsnoteras, att
avtal mellan vissa arbetsgivare och fackliga organisationer kompe-om
tensutveckling, bl.a. LO-förbunden Pappers, Grafikema och Metall.
Även i flera avtal inom SACO- och TCO-områdena finns fonnuleringar

behovet stimulera kompetensutveckling, bl.a.attom av genom
lönebildningen.

Det kommitténs uppfattning för stimuleraär skapandetatt, att av en
omfattande kompetensutveckling arbetsplatserna,på arbets-staten,

och arbetstagarna bör kommagivarna andelöverens vissattom en av
de anställdas arbetstid bör för kompetensutveckling. Ettavsättas
riktmärke kan omkring 10 den totala arbetstiden. Härprocentvara av
torde emellertid variationer förekomma mellan olika yrken,stora
branscher och arbetsplatser. förstal hand bör frågan kompetensut-om
veckling på arbetsplatserna lösas avtal mellan arbetsmarknadensgenom

Kostnadema bör delas mellan arbetsgivarnaparter. och arbets-staten,
Kommittén dock inte ställning till hurtagarna. dennatar

kostnadsfördelning bör ut.se
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förmedlings-effektiviseraocharbetslöshetsperioderundvikaFör att
kompetensutveckling föruppfattningdet kommitténsarbetet attär
uppsägningstiden. Syftetunderredankunnauppsagda skall sättas

uppsagdaför denmöjligheternaökautbildning attmed demia är att
hos nuvarandeanställningfå fortsattellerarbeteerhålla attnyttett

uppsägnings-lika medlängd börUtbildningstidensarbetsgivare. vara
lönekosmaden ochstå förarbetsgivarendenna tid börUndertiden. en

produktions-förkompenserautbildningskostnaden. Fördelviss attav
utnyttjakunnaarbetsgivarenskallutbildningstidenunderbortfall

uppsagda skullekompetensutveckling förmånutbildningsvikariat. l den
särskildabörmindre företagenbetungande för deekonomisktalltförbli

företag. Enför dessavillkorenunderlättarregler övervägas som
de uppkomnadelpå sigmöjlighet kan störretaratt staten avenvara

utbildningskostnadema.
inträder denuppsägningstidenlängreutbildningenOm änvarar

villkor.gällandeför individen enligtomställningsförsäkringenföreslagna
arbets-reguljär utbildninggå ivilldem utanFör ensom

förtillämpasstudiestödssystemmarknadsprövning skall somsamma
vuxenstuderande.andra

iTrygghetsstiftelsen finns dagTrygghetsrâdet ochförInom ramen
uppsagda. Detblivitkompetensutveckling för dem ärtillmöjligheter som

gälla allamöjlighet skalluppfattning dennakommitténsdock att
Kommittén förutsätterarbetsmarknaden.anställda på staten taratt upp

för skapaarbetsmarknadensmeddiskussioner överens-attparter en
kompetensutveckling vidtillutfommingen förslagetkommelse avom

demellanfördelningen kostnademabörBlanduppsägning. treannat av
kompetensutvecklinghand denna formförsta börIavgöras.parterna av

arbetsmarknadensavtal mellanregleras parter.genom

Arbetsmarknadsutbildning6.7.3

anpassadindividualiserad ochskallArbetsmarknadsutbildningen vara
påefterfrågan på kompetenstillförutsättningarindividenstill samt

ochekonomiska tillväxtenfrämjas denDärmedarbetsmarknaden. en
aktivtskallUtbildningenvälfärden.fördelningjämnare även ettvaraav

och yrkesvalkvinnors utbildnings-ochför breddainstrument mänsatt
Arbetsmarknads-arbetsmarknaden.könsuppdeladedenoch bryta upp

delskunskapsklyftorutjämnaroll förspelarutbildningen även atten
generationema.generationer, dels inomäldre ochmellan yngre

yrken kommerför framtidenskompetenskravenochKunskaps- att
därförArbetsmarknadsutbildningen måstefrån dagens krav.skilja sig
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inriktad morgondagens efterfrågan på kompetensmötamot attvara
vilket ställer betydande krav på utbildningsanordnama.

Det angeläget inom arbetsmarknadsutbildningensär detatt göraram
möjligt studera inom det reguljära utbildningsväsendet. Detatt
aktualiserar frågan gränsdragning mellan arbetsmarknadsutbildningom
och den reguljära utbildningen. Dema fråga har belysts såväl i
betänkandet från kommittén for arbetsmarknadsutbildningöversyn av
1974 i betänkandet från kommittén för arbetsmarknadsutbildningsom
och Företagsutbildning 1983.

Arbetsmarknadsutbildning på arbetsmarknadspolitiska grunderär en
prioriterad vuxenutbildning riktar sig till dem eller riskerarärsom som

bli arbetslösa. Till skillnad reguljär vuxenutbildning elleratt mot
utbildning vid folkhögskolor arbetsmarknadsutbildning ingen särskildär
utbildningsform, ingen °skola, arbetsmarknadspolitiskt betingadutan en
åtgärd. Den arbetsmarknadspolitiska profilen markeras utbild-attav
ningsvalet måste inomske bestämda syftar till utbildningramar, som en

skall leda till arbete eller vidare utbildningar i syfte. Arbets-som samma
marknadsmässiga hänsyn skall alltså de utbildnings-väga äntyngre rent
mässiga och inriktningen på utbildningen skall alltid prövas av
arbetsfönnedlingen från utgångspunkten utbildningen stärker denatt
enskildes möjligheter komma tillbaka i arbete.att

fonnAll utbildning, anordnare, underlättar for denoavsettav som
arbetslöse individen erhålla jobb och ingår i den indivi-att ett nytt som
duella handlingsplanen bör betraktas arbetsmarknadsutbildning. Omsom
individen sålunda saknar grundläggande kunskaper for kunnaatt
tillgodogöra sig yrkesinriktad utbildning så skall individen försten
genomgå nödvändig kompletterande utbildning. Krav måste ställas på
deltagarna i arbetsmarknadsutbildning de motiverade foräratt
utbildning och kande tillgodogöra sig den.att

Arbetsmarknadsutbildningen kombinerasbör med praktik och leda
fram till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. viktigtDetett är att
arbetsmarknadsutbildningen håller hög kvalitet och tillanpassadär
efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildning i kombina-
tion med praktik torde bli de viktigaste instrumenten inomett av ramen
for individuella handlingsplaner i syfte slussa frånatt personerna
arbetslöshet till arbete.

kommitténs uppfattningDet den arbetslöses försörjning underär att
utbildningstiden skall finansieras omställningsforsäkringen. Detav
betyder några särskilda utbildningsbidrag inte utgår för arbetsmark-att
nadsutbildning. Omställningsförsäkringen kan förväntas bli förmånligare

andra studiestödsñnansieringar i det reguljära utbildningsväsendetän
vilket kan orättvist. inomDe studerar den reguljäraanses vara som
utbildningen bör, enligt detta ha ekonomiskasynsätt, samma
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förutsättningar de arbetslösa eller deFör arbetslösaäroavsett ärom
emellertid arbetsmarknadsutbildning alternativ till andra arbetsmark-ett
nadspolitiska åtgärder. Blir det ekonomiskt lönsamt uppbäraattmer
omställningsförsäkring gå i utbildning med lägre ersättningän att en en

utbildningsaltemativetblir mindre lockande för den arbetslöse. Studie-
ñnansieringssystemet för vuxenstudier kan i själva verket inte vara
neutralt i förhållande till individens situation på arbetsmarknaden. Som

led i aktiv arbetsmarknadspolitik det samhällsekonomisktett ären
rationellt låta den arbetslöse behålla omställningsförsäkringen ochatt
studera i det reguljära utbildningsväsendet sådan utbildning efterom en

prövning visar sig den lämpligaste arbetsmarknadspolitiskaen vara
åtgärden.

Enligt AMS uppföljningsundersökningar det uteslutande deär nästan
invandrare och arbetshandikappade harutsatta grupperna som- -

inomberetts plats den reguljära utbildningen. Studiefinansieringens
föravgörande roll kunna rekrytera dessa visades under denatt grupper

period då utbildningsbidraget reducerades och lånedel infördes. Aven
AMS statistik framgår antalet deltagare i reguljärutbildningen föllatt
från budgetåret25 150 1992/93 till ll 250 budgetåretpersoner personer
1994/95 samtidigt den reguljära utbildningens andel den totalasom av
arbetsmarknadsutbildningen minskade från till14 6 Deltagaran-procent.
talet föll i syrmerhet bland de arbetshandikappade från till7 000 2 700-
personer.

svårigheterDe den kommunala vuxenutbildningen har hañ försom
rekrytera deltagare till de utbildningsplatser ställts till deatt som

förfogandearbetslösas under år beror, enligt nyligen avslutadsenare en
utvärdering från Göteborgs universitet, studiestödet SVUXAatt ger

betydligt lägre ersättning arbetslöshetsersättningen. Under budget-änen
utnyttjadesåret 1993/94 endast 70 tillgängliga Komvux-procent av

platser. erfarenheterDessa visar möjligheterna rekrytera tillatt att vuxna
utbildningar hänger med de ekonomiska villkor gäller.nära samman som

finnsDet emellertid risk med låta arbetslösa nyligenatten som
lämnat oavslutad gymnasieutbildning erhålla omställningsförsäkringen
för komplettera denna utbildning. kan tillDet leda antalatt att ett

väljer i förtid hoppa gymnasieutbildningen föratt attpersoner av senare
komplettera den såsom arbetsmarknadsutbildning. undvikaFör dessaatt
risker föreslår kommittén det bör finnas för deltagande iatt gränsen
arbetsmarknadsutbildning fomii reguljär utbildning baseras påav som
ålder och arbetslivserfarenhet.

Trots de satsningar skett under år på stärkastora attsom senare
arbetskrañens kunskaper och kompetens såväl inom arbetsmarknadsut-
bildningen inom det reguljära utbildningsväsendet, så finns storasom

i behov extra kunskapslyñ för undvikaär ett attgrupper som av en
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långvarig arbetslöshet. kraftig kompetenshöjningEn satsning på för den
i åråldrarna 30 eller äldre och långtidsarbetslösaärstora gruppen som

eller riskerar längre tids arbetslöshet skulle akut ochettmoten svara
behov. finnsangeläget Bland dessa många saknarpersoner som

kunskapergrundläggande på grundskole- och gynmasieskolenivå. Som
individuella handlingsplanerled i med klara mål för den enskildeett att

tillbakakomma i arbete, bör de erbjudas relevant utbildning underen en
bestämd period med bibehållen omställningsförsäkring. Utbildningen bör

klart arbetsmarknadsinriktad och den enskildes utbildningsval börvara
möjligheterna komma tillbaka till arbete. Arbetsförmed-prövas mot att

lingar och kommuner bör därför kunna avtala det utbildningsutbudom
i varje kommun och region kan tillgängligt förgöras att motsvarasom

behoven hos de arbetslösa.
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Samordnad rehabilitering

kapitel har utarbetats i samråd med Sjuk- och arbetsskadekom-Detta
mittén delar den grundsyn här återges. Sjuk- och arbetsskade-som som
kommittén kommer i sitt fortsatta arbete vidareutveckla och ytterligare

innehållet i främstkonkretisera avsnittet då vad finansiella ochavser
lagtekniska frågor. Sjuk- och arbetsskadekommittén kommer därefter att
redovisa förslag i sitt slutbetänkande 1996.ett sommaren

Kommitténs ställningstagande i sammandrag:

försäkringskassan, arbetsfönnedlingen och kommunen bildar eno
på nivåsamverkansorganisation lokal för planering och beställning

rehabiliterings- och andra arbetsförberedande insatserav
ersättning motsvarande utbildningsbidraget vid yrkesinriktaden

skallrehabilitering kunna lämnas till dem omfattassom av
åtgärderrehabiliteringsinsatsema, under perioder aktivaav

tvâförsöksverksamhet genomförs i län, där Ami-verksamheten,en
för arbetsmarknadsverketsinom organisation, bildarramen en egen

uppdragsorganisation

tillStöd7.1 utsatta grupper

ochuppgift för Sjuk- arbetsskadekommittén S 1993:07En gemensam
Arbetsmarknadspolitiska kommittén Aoch 1994:01 undersökaär att

kan uppnås mellan olika inblandadehur bättre samverkan vadparteren
gäller förebyggande insatser och rehabilitering.

Enligt Sjuk- och arbetsskadekommitténs direktiv skall en
för förslagen utfonnasutgångspunkt detta arbete såatt attvara

försäkringarna drivkraft för aktivt förebyggande och rehabiliterandeger
insatser.

direktiven till Arbetsmarknadspolitiska kommittén dir. 1995:33I
följande:bl.a.sägs

stimulera utveckling"Kommitténs förslag bör samarbete ochaven
gränsdragningarsamverkan i nätverk striktare mellan olikaänsnarare

offentliga centralt, regionalt och lokalt. Av betydelse för framtidenorgan
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i arbetsmarknadspolitiken med deockså utveckla samspeletär att
insatser på arbetsmarknaden."görs parternasom av

för trygghet och utveckling1995/96:25 En politik arbete,l sägsprop.
arbetsmarknadspolitiken:följandebl.a. om

föreslagit för kommunerna i"Regeringen har tidigare ökad rollen
ytterligare iarbetsmarknadspolitiken och det ñnns skäl överväga stegatt

roll inte bara förriktningen. spelar i dag viktigden Kommunerna en
också för genomförandet denutvecklingen sysselsättningen utan avav

har detsamlade arbetsmarknadspolitiken. Kommunerna dessutom
samverkan mellanförsörjningsansvaret för medborgarna. Enyttersta

arbetsfönnedling skulle kunna leda tillförsäkringskassa ochkommuner,
effektivare arbetslöshetsbekämpning.en

medföra ökad samordningSamtidigt decentralisering kan ensom en
invändningsfri.effektivitet sådan utveckling inteoch förbättrad är en

arbetsmarknadspolitiska åtgärder liksom kvalite-Möjlighet erbjudasatt
får avhängig bor. Vid upprättande dei dessa inteten avvara av var man

kommunenhandlingsplanema kan dock samverkan medindividuella men
försäkringskassan och arbetslöshetskassan tillockså med storvara

decentralisering arbetsmarknads-fördel. ytterligareFör prövaatt aven
regeringen medverka till särskilda projekt kanpolitiken att attavser

försök skallantal kommuner. Syftet med dessagenomföras i attett vara
försäkringskassa ochbättre samordning mellan blanduppnå annaten

arbetsförmedling.
förankring arbetsmarknadspolitiken skullestarkare lokalEn ännu av

mindre risk förbidra till träffsäkerhet och därmedockså större enen
effektivtförutsättning föröverutnyttjande En ettsystemen.av

arbetsmarknadens aktivt medverkar.bekämpande fusk är att parterav
välfärdssamhälle denstarkast försvarar väl utbyggtDen ärett somsom

det inte missbrukas."anledning medhar störst att attvara noggrann
båda utredningarnaKommitténs förslag bygger på direktiven till de

förespråkat i 1995/96:25.sig till den linje regeringenoch ansluter prop.
för båda kommittéema.likalydande och DeFörslagen är gemensamma

utvecklas i avsnitt 7.3.nämnare

ansvarsfördelningNuvarande roll- och7.1.1

medicinsk,för åtgärderRehabilitering samlingsbegrepp allaär ett av
mål hjälpapsykologisk och arbetslivsinriktad och harsocial, art attsom

återvinna möjliga funktionsfönnågabästasjuka och skadade attpersoner
Rehabilitering därförutsättningar för normalt liv.och ärett en process

tidsmässigtkombinera ochmedvetet skall inriktasåtgärderna att
omfattar såväl medicinsk,mål. Rehabilitering såledessamordna dessa
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arbetslivsinriktad social rehabilitering. Insatserna inom dessasom
områden flyter ofta i varandra till integrerad helhet och alla delaren
måste ftmgera och församspela lyckat resultat.ett

Försäkringskassan

Försäkringskassan Fk har till uppgift samordna och till deatt attse
rehabiliteringsåtgärder vidtas behövs för effektiv rehabilitering.som en

övergripandeKassans samordningsansvar för samhällets rehabiliterings-
verksamhet gäller inskrivna hos försäkringskassan ellerärpersoner som
har till sjukpenning. samordningsansvaretI ligger organiserarätt att ett
effektivt samarbete mellan olika myndigheter och med uppgifterorgan

rehabiliteringsområdet.inom

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren har förstahandsansvaret uppmärksamma och utredaatt
behov arbetslivsinriktad rehabilitering, till åtgärderna kommerattav se
till stånd och finansiera dem. Ansvaret för finansieringen begränsasatt
till det arbetsgivaren har för åtgärder kan vidtas inomansvar som som

ieller anslutning till den verksamheten eller för den anställdeattegna
skall kunna kvar inom verksamheten. Vad rimligt krävaär attvara som

arbetsgivaren i fråga åtgärder efter prövningavgörsav om en av
omständigheterna i det enskilda fallet där såväl den anställdes som
arbetsgivarens förutsättningar in.vägs

Företagshälsovården

regeringensI uppdrag till Arbetsmiljöfonden definieras begreppet
företagshälsovård opartisk rådgivande expertfunktion. Både frånsom en
samhällets sida och arbetsmarknadens betonasparter attav
företagshälsovården bör ha överblick och helhetssyn på arbetsmiljö- och
rehabiliteringsfrågor.

Företagshälsovården FHV har samlad kompetens detgören som
möjligt identifiera och beskriva för uppdragsgivaren de sambandatt som
finns mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa, dvs.
förklara arbetsmiljöns påverkan på medarbetarnas hälsa och företagens
ekonomi. Företagshälsovården erbjuder i dag ofta kompetens inom
områdena beteendevetenskap, medicin och teknik. På grundval dettaav
helhetsperspektiv lämnar företagshälsovården förslag till åtgärder och
verkar för föreslagna åtgärder genomförs.att
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Arbetstagarorganisationer

individfall fackliga organisationernal de viktig samarbetspartner iär en
rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen. öka drivkraftenFör iatt
rehabiliteringen bör därför den anställdes fackliga organisation ha en
aktiv del i rehabiliteringsarbetet, den anställde begär det.om

Arbetsmarknadsmyndigheten

Arbetsmarknadsverkets AMV:s främsta uppgift deär att
lediga platserna till de arbetssökande snabbt lär arbete,samt att ettse

så möjligt ansluter till önskemål och förutsättningar.närasom som
AMV:s rehabiliteringsverksamhet anslagsñnansieradutgörs av en
verksamhet med förvaltningsmedel till myndigheten och åtgärdsmedel till
utbildningsbidrag i den yrkesinriktadetill deltagare rehabiliteringen.

finnsDessutom uppdragsverksamhet riktar sig tillen som
forsäkringskassor och arbetsgivare och verksamhet finansieras fulltvars

dessa beställare. intäktsñnansieradeDen verksamhetenut av -
Arbetslivstjänster för försäkringskassans25 köpprocentsvarar av av-

tjänster.sådana Målet för AMV:s anslagsfinansierade yrkesinriktade
rehabiliteringsverksamhet arbetslösa arbetssökande medär att
funktionsnedsättningar skall finna, få och behålla i förstaarbete handett
på den reguljära arbetsmarknaden. Målet för den intäktsñnansierade
verksamheten förhindra utslagning och underlätta återgång i arbeteär att
for anställda. nå mål har verket yrkesinriktadFör dessa föratt resurser
rehabilitering i form olika specialistkompetenser, inriktningbl.a. medav
på olika funktionshindrade. Enligt uppgift från Arbetsmark-grupper av
nadsstyrelsen AMS prioriteras arbetssökande med arbetshandikapp vid
användningen de arbetsmarknadspolitiska åtgärder verketav som
förfogar inte minst de särskilda åtgärderna för arbetshandikappade.över,

anslagsfinansierade förDen servicen med arbetshandikapp kanpersoner
bestå såväl yrkesinriktad rehabilitering platstörmedling ochav som
yrkesvägledning arbetsförmedlingvid eller arbetsmarknadsinstitut Ami
beroende på servicebehovet i enskilda fallet. Rehabiliteringsverksam-det
heten dock sammanhållen inom arbetsmarknadsinstitutenär närasom
samspelar med arbetsförmedling och med övriga myndigheter direktsom
hos Ami aktualiserar arbetslösa sjukskrivna med behov yrkesinriktadav
rehabilitering.
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sjukvårdenHälso- och

Hälso- och sjukvården hälso- sjukvårdshuvudmärmenoch ettger ansvar
befolkningensför hälsa också frihet utfomia vården efterstor attmen en

lokala och regionala förutsättningar behov.och Målet för hälso- och
sjukvården god hälsa och vård på lika villkor. hälso- ochIär en en
sjukvårdshuvudmarmens ingår erbjuda medicinsk behandlingattansvar
och medicinsk rehabilitering. Sjukvårdens rehabiliteringsmål såår att
långt möjligt återställa ñinktionsfönnågan. Rehabiliteringen kansom

syña tillockså förbättra nedsatt funktion.att en

Kommunen

Övergripandehar för den socialaKommunen rehabiliteringen.ansvaret
mål för socialtjänsten skapa ekonomisk och social trygghet,är att
jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhället.
Socialtjänstens mål kan konkret reda på vilkasägas att tamera vara

finnshjälpbehov hos kommunens invånare infonneraoch deattsom om
möjligheter till stöd och hjälp står till buds. Ytterligare mål är attsom
vid behov förmedla kontakter och insatser från andra myndigheter och

sig och något behovde stöd och hjälp integöraatt ta an av som
tillgodoses någon myndighet. Kommunen har också förav annan ansvar
vård alkohol- och narkotikamissbrukare.av

Yrkesinspektionen

Yrkesinspektionen tillsynsmyndighetregional på arbetsmiljö- ochär
Yrkesinspektionenarbetstidsområdet. bedriver inspektionsverksamhet

och meddelar förelägganden och förbud enligt kap. arbetsmiljölagen7
1977:1160 AML vidtar i övrigt de åtgärder tillsynensamt som ger

till. Yrkesinspektionenanledning följer och bevakar således arbetsmiljön
och arbetsmiljöarbetet på ocharbetsplatserna till arbetsgivarenattser
följer de regler gäller beträffande arbetsmiljön och rehabiliterings-som
verksamheten sådan. Yrkesinspektionen arbetar i första handsom
förebyggande så arbetsmiljörisker upptäcks och avhjälps innan någraatt

inträiTat.skador har Yrkesinspektionen kan ingripa arbetsmiljönom
behöver åtgärdas för enligt kraven i AML, efter enskildatt, anpassas en

behov. det rehabiliteringsarbetet detarbetstagares När gäller yrkes-är
inspektionens uppgift till arbetsgivaren uppfyller kraven i AMLatt attse
på i dennes verksamhet finns på lämpligt organiseraddet sättatt en

ocharbetsanpassnings- rehabiliteringsverksamhct vilket innebär detatt
finnas bl.a. rutiner, för verksamheten.måste resurser m.m.
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Samhall AB

utvecklande tillmeningsfullt och arbeteskallSamhallkoncemen ettge
intellektuella ellerfysiska, psykiska,på grund avpersoner som

få fast på denhandikapp har svårighetersocialrnedicinska att
Arbetstillfallena skall lokaliseras till där detmarknaden.reguljära orter

hos Samhallarbetshandikappade. placeringbehov arbete för Enfinns av
arbetsmarknadspolitiska lösningar kanaktuell inga andrakan bli när

stödåtgärder på den reguljäralönebidrag eller andraerbjudas genom
arbetshandikappade till Samhall skerRekryteringenarbetsmarknaden. av

Af/Ami.via

särskilt stödindivider med behov7.1.2 Grupper avav

blandningarbetsförmågafall orsakas nedsattmångaI avav en
och arbetsmarknadsrelaterademedicinska, psykologiska, sociala

olika ersättningssystemen därförSamspelet mellan deproblem. är
socialförsäkringen kanavgränsningsärskilt viktig. tydligareEn av
arbetslöshetsförsäkringpå arbetsmarknadspolitik,medföra kravenatt

olikaSamtidigt gränsdragningen mellansocialbidrag ökar.och som
upprätthålla helhetssyntydlig det viktigtförsäkringsgrenar görs är att en

samspelar såsituation och regelsystempå individens attatt en
kommer stånd.arbetslivsinriktad rehabilitering till

har olika behovfrån olika individerMed utgångspunkt att grupper av
definiera dessabör första Härinsatser, steg attett grupper.varaav

på arbetsmarknadenfrån dem inte etableradeinnefattas då alla, ärsom
arbetsfönnedling/Amisig i mellan försäkringskassa,och befinner zonen

har arbete antingen harsocialtjänsten, till democh ettsom men
långtidssjukskrivna och riskerardokumenterade sjukdomsbesvär eller är

Nedanstående kartläggningslås från arbetsmarknaden.att ut avser
arbetsfönnåganbehov stöd för återställamed extra attgrupper av

arbetsmarknaden.stärka konkurrensförmågan påoch/eller

sjukskrivnaArbetslösa

försäkringskassanproblem förts fram bl.a.uppmärksammatEtt som av
svårrehabiliteradarbetslösa sjukskrivnade ärår att grupp somen

år intensifieradefalla vid sidan den underriskerar senareav
arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

sjukskrivnesrehabiliteringen denden arbetslivsinriktadeI sätts
skall bedrivasarbetsgivare i Rehabiliteringenarbetsplats och centrum.

arbetsgivaren harutgångspunkt och detmed arbetsplatsen är somsom
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rehabiliteringsverksamhetorganiseradfinnsför dethuvudansvaret att en
till stånd.rehabiliteringen kommeroch att

arbetsmarknadsverket ochställetdet ide arbetslösaFör är
harförsäkringskassan ansvaret.som

genomförtnyligenharRiksförsäkringsverket RFV en
sjukskrivning ochlångvarigundersökningriksomfattande om

sjukskrivnaarbetslösajämförande studieharrehabilitering. Vidare aven
Jämtlands glesbygdochi Stockholmsjukskrivnaanställdaoch

förMitthögskolans enhetvidm.fl.John Selandergenomförts av
framgår bl.a.undersökningarbådasocialförsäkringsforskning. Av dessa

långtidssjukabland debetydligt högre andelarbetslösa ände utgöratt en
arbetslösauppgick deundersökningövrigt.befolkningen i I RFV:sbland

itillSelanders studie 20långtidssjuka och idetill 18 procentprocent av
befolkningen i övrigtBlandJämtlands län.iStockholm och 15 procent

1995.SCBdrygtarbetslösa till 8uppgick de procent
Riksförsäkrings-gjortsundersökningartidigareRedan som avav

insjuknandet saknatvidlångtidssjukaandelenframgårverket att som
betänkande SOUrehabiliteringsberedningensvarithar larbete stor.

harlångtidssjukskrivnade1988:41 85 ettprocentatt avcaanges
anställningsförhållande.

Ökningen har enligtsjukskrivna RFV:sarbetslösaandelenav
till1991-1992 18frånvarit 12undersökning procentprocentstor

starkt ökadeförklaring i denhar säkert sinökning1993-1994. Denna
andelen arbetslösahållt. Att1990-talets förstaunder ärarbetslösheten

övrigt harbefolkningen iblandlångtidssjukabland debetydligt högre än
Ända början har1980-taletssedanförklaringar.också andratroligen ca

placerade ieller varitsaknat arbetelångtidssjukade12 procent av
andelbetydligtvilketinsjuknandet,arbete vid änskyddat störreär en
dessaMellan och 10i övrigt. 9befolkningen ärbland procent av

l980-talet. Underunder helahar gälltvid insjuknandet. Dettaarbetslösa
långtidssjuka 150 000,första år antalet1990-taletsl980-talet och cavar

vidarbetslösalångtidssjukskrivnainnebärvilket att varsom
långtidssjukskrivna harDetill 15insjuknandet uppgick 000 personer.ca

iarbetslösainnebär antaletvilketsjunkit till 100 000 attpersoner,canu
studieJohn Selandersochundersökningenligt RFV:sdenna grupp,

innebär dettatillOmuppgår till 18 000 numerärensermanpersoner.ca
arbetslösa inteinsjuknandetvidlångtidssjukaantaletatt varsom

början.1980-taletssedanförändrats nämnvärt
konstantganskasjukskrivnaarbetslösaför antaletMycket talar äratt

förmed undantagkonjunkturväxlingarpåverkasoch inte nämnvärt av
hälft.1990-talets förstaunderlågkonjunkturendjupaden
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Andra intressanta resultat i Selanders studie är att

Psykiska diagnoser förekommer betydligt oftare bland de arbetslösa
bland de anställda.än

De arbetslösas sjukpenningperioder blir diagnos längre deoavsett än
anställdas och de arbetslösa får längre innan rehabiliteringvänta
aktualiseras.
Risken sjukpenningfall avslutas med sjukbidrag betydligtatt ett ärett
högre för de arbetslösa för de anställda i Stockholm,än medan det i
Jämtland vanligare de arbetslösas sjukperioderär övergår iatt en ny
sjukskrivning. I Jämtlands glesbygd föreligger ingen skillnad mellan
anställda och arbetslösa vad beträffar övergång i sjukbidrag eller
förtidspension.

hänsynMed till andelen arbetslösa betydligt bland deatt är större
långtidssjuka bland befolkningen i övrigt dennaän samt att övergrupp
tiden inte varierar särskilt mycket i storlek kan ställa sig fråganman om

härdet till del sig människor saknarrör riktigen om en grupp som en
förankring på arbetsmarknaden bidragsberoende och vandrarärsom

mellan samhällets olika stödsystem. Denna hypotes finner stöd irunt en
till ESO "En Social Försäkring" Ds 1994:81.rapport l harrapporten

undersökt hur bidragsberoende och självförsörjningsfönnågaman
utvecklas tiden för med olika bakgnmd.över Undersökningenpersoner
bekräftar den bild framkommit i studier finns från andra ländersom som
bl.a. från Danmark nämligen det individer tidenäratt översamma som
dyker i försäkringssystemens olika Detupp grenar. avser en
förhållandevis liten möjligen 15 000 igrupp, personer
socialförsäkringssystemet. Då antal vid tidpunktett personer samma
också finns i de andra stödsystemen, arbetsmarknadspolitiska åtgärder
eller hos socialtjänsten antalet troligenär större.

måsteDet framhållas nuvarande sektoriserade med olikaatt system
förutsättningar för statistik probleminventering svåröver-görm.m. en
skådlig. Att kvantifiera demta och andra samtidigt återfinnsgrupper som
i olika stödsystem kan därför inte bli antaganden.änannat

Personer funktionshinder/arbetshandikappmed

Handikapprörelsen omfattar 40 riksförbund med 450 000änca mer
medlemmar.

Handikapprörelsens definition handikapp innebär den skallattav
handikappad, till följd bestående funktionsnedsättninganses vara som av

betydande svårigheter i sin dagliga livsföring.möter Med detta menas
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svårigheter basfunktionerinte bara i såsom arbete, boende och
kommunikation också exempelvis inte kunna delutan att ta av
infomiation, konst och litteratur eller inte kunna delta i deatt
fritidssysselsättningar intresseradärmansom av.

handikapputredningens SOUI slutbetänkande 1992:52 detattanges
flertalet i utredningens målgrupp inte registreradeabsoluta är som

arbetssökande vid arbetsförmedlingarna. Handikapputredningen anser
också betydande del de 400 000 uppbäratt en av ca personerna som
förtidspension eller sjukbidrag bör ha de arbetsfömtsättningar kansom

förutsättningarjämställas med hos arbetshandikappade anställdat.ex.
Samhall.inom

När det gäller antalet med "arbetshandikapp" registre-personer som
vid arbetsförmedlingarna betydligt vidare personkretsras avser man en

den handikapprörelsen definierade målgruppen. Enligt uppgift frånän av
Arbetsmarknadsstyrelsen AMS har antalet arbetshandikappade arbets-
sökande arbete ökat från månadsgenomsnitt på 28 000utan ett ca
budgetåret 1991/92 till drygt dock46 000 under 1993/94. Detta är en
mindre ökning vad gäller för samtliga arbetssökande. AMSän som anser
emellertid antalet arbetshandikappade med behov stöd frånatt av
Af/Ami underskattas vilket bero på många förtidspensionerasattanses
medan andra inte registreras handikappade påtagligatrotssom
arbetshinder.

sökande arbetsfönned-Ungefär 15 de anmälda påärprocent av som
lingen bedöms ha behov Amizs arbetslivsinriktade rehabilitering.av

innebär arbetssökande behöver tillgång till dessaDetta 100 000att ca
tjänster. Beräkningama har baserats på sökande arbete,utan

sökande tillfälligtdeltidsarbetslösa med arbete.samt
Bland dessa sökandekategorier har behov arbetslivsinriktadav

förrehabilitering bedömts för handen de75 procentvara av
arbetshandikappade och 25 utomnordiska sökande förprocent samtav
ungdomar med särskilt långa anmälningstiden

svårigheterna på arbetsmarknaden har antalet arbetshandikap-Trots
pade kunnat beredas arbete eller åtgärd kunnat upprätthållas. AMSsom

i till regeringen, Af/Ami de1994-09-23,rapport att treenuppger
inte "hållit ställningama" resultatmässigtbudgetåren, barasenaste utan

lyckats hjälpa allt fler arbetshandikappade till arbete. Varje månadäven
1993/94 fick i genomsnitt arbetshandikappade arbeteunder 2 147 genom

arbetssökande Om utgår frånAf/Ami, jämfört med 561 1991/92.l man
AMS uppgift antalet registrerade arbetssökande medom
arbetshandikapp, det sig i denna 45 000rör grupp om ca
funktionshindrade/arbetshandikappade med behov stöd från Af/Ami.av
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Unga handikappade

Af7Amizs verksamhet med särskilda insatser för handikappadeunga
utvecklades i försöksverksamhet under åren Målgruppen1986-1990.en
för försöksverksamheten ungdomar med sjukbidrag/förtidspension ivar
åldern 16-29 år skulle erbjudas Af/Ami:s kompetens för att prövasom
sina möjligheter till arbete och utbildning för helt eller delvis kunnaatt
lämna socialförsäkringen. Försöksverksarnheten genomfördes i nära
samarbete Af/Ami,med försäkringskassorna och andra rehabiliterings-
aktörer. syfteI förbättra de funktionshindrade ungdomarnasatt
möjligheter till arbete eller yrkesutbildning direkt efter avslutad skolgång
och därigenom förhindra pensionsaltemativet inleddes samarbetenäraett
mellan Af/Ami och skolan. Genom tidigarelägga och intensifieraatt
vägledningsinsatser till funktionshindrade elever kunde skolans SYO
kompletteras så dessa elever redan från årskurs fick8 delatt ta av
Af/Amizs specifika kompetens vad gäller funktionshinder i relation till
arbete. Möjligheterna till tekniska anpassningsåtgärder och ersättning till
arbetsbiträde vid praktisk arbetslivsorientering ökade möjligheterna för

funktionshindrade ungdomar få kontakteräven med arbetslivet.gravt att
formDenna vägledningsinsatser sker i samverkan mellannäraav

Af/Amj, skolans SYO-konsulenter, SIH-konsulenter eller särskolans
yrkesvalslärare. Under försöksverksamheten genomfördes gemensamma
utbildningsinsatser och konferenser med erfarenhetsutbyte för de olika
samverkande aktörerna vilket lade grunden för omfattande nätverk.ett
Detta nätverk har varit grunden för den fortsatta verksamheten efter
försöksperiodens slut. Erfarenheterna från försöksverksamheten har
tagits tillvara och vidareutvecklats och sedan budgetåret 1990/91är en
del den reguljära verksamheten vid Af/Ami. Verksamheten harav
volymmässigt ökat och antalet ungdomar med sjukbidrag/förtidspension

omfattas "unga handikappadeverksamheten" har ökat från l 350som av
budgetåret 1990/91 till 2 394 budgetåret 1994/95. Under budgetåret
1994/95 har 53,6 eller l 284 gått till aktiva åtgärder dvs. fåttprocent
arbete, praktik eller utbildning. De ungdomar kommer till Af7Amisom
har oftast aktualiserats via det uppbyggda nätverk beskrivssom ovan.

Även skolsamverkan har hög volym och har ökat från atten
budgetåret 1990/91 omfatta Skolungdomarl 538 till 2 264 budgetåret
1994/95. Samtliga Skolungdomar har fått del väglednings- ochav
planeringsinsatser från Af/Ami. 370 ungdomar har fått arbete eller
praktik i anslutning till avslutad utbildning och 339 har fått feriearbete

föroch 268 har Af/Ami anskaffat särskild PRAO-plats oftast med någon
form anpassningsåtgärd. Drygt 220 ungdomar har deltagit i särskildaav
vägledningsveckor vid Ami skall ligga till grund för den fortsattasom
studie- och yrkesplaneringen.
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Psykiskt störda

1992:72 konstaterasSOUdelbetänkandePsykiatriutredningens attI
stöd och vårdservice,viktig del denmycketsocialförsäkringen är aven
drabbar oftaPsykiskapsykiskt störda.riktas tillsom

till svårasjukdomen ledervanligtlivet och detmänniskor tidigt i är att
psykiskttid. Mångaunder långbeståendefunktionshinder blirsom

för klarasocialförsäkringenbidrag frånberoendedärförstörda attär av
desocialförsäkringenErsättningar frånförsörjning. störstautgörsin

riktas till psykisktvårdstöd ochservice,kostnaderna för den som
harfrämst deuppdrag gälldePsykiatriutredningenslångtidssjuka. som

delbetänkandetspsykisk störning. Uroch svårlångvarig samman-en
samhällskostnadematotalauppgifter hämtats. Deföljandefattning har

lägstuppgår till 40psykiskt stördavård tillservice, stöd ochför
socialförsäkringenmiljarder pådessa faller 12miljarder kronor. Av ca

bland insatserna förkostnadernaför dedärmed störstasvararsom
psykiskt störda.

beslutsärskild studiePsykiatriutredningen initierade omaven
första eller andrapsykisksjukbidrag medförtidspensioner eller en

och november 1991.oktoberbeslut underStudien gälldediagnos.
psykiskinteundersökningenUtvecklingsstörning har i setts som en

sjuk-varje år beslutfårstörning. Ungefär 7 000-8 000 nyttompersoner
Av samtligapsykiatrisk diagnos.medförtidspensionellerbidrag enny

förpsykiska stömingamadeförtidspensioner/sjukbidrag casvararnya
psykos-harbesluten gällerfjärdedelEn15 procent. personer som enav

lindrigare diagnosernarelativtgäller defjärdedelarochdiagnos tre
neuros.

förRFV utfördeRiksförsäkringsverketbearbetningarAv som
diagnospsykisk förstamedantaletframgårutredningen att enpersoner

beräknas uppgå till 85kaneller sjukbidragfår förtidspensiongrundsom
sjukbidrag. Attförtidspension ellermedsamtligaeller 23000 procent av

människordrabbarutsträckningsjukdomarna ipsykiatriskade stor unga
förtidspension ellersamtliga medframgår 45 procentatt avav
första diagnos.psykiatrisk Detår har45sjukbidrag är än enyngresom

diagnoserpsykiatriskaförtidspensioner medförregionala mönstret
förtidspensioneringarnagäller förmarkant från detsig ocksåskiljer som

hand mångahar i förstalandetbefolkade delarnaglestDei stort. av
förekomstenhögstahar dock denStorstädernaförtidspensionärer. av

Göteborg har i detpsykiatriska diagnoser.medförtidspensionärer
riket iså mångadubbelt stort.nännaste som

rehabiliteringenentydigtmycketvisar studienSammantaget att av
utfärdat deläkareEnligt deoutvecklad.psykiskt störda är som

arbetsförmågan hosskullegrund för besluten,varitläkarutlåtanden som
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30 patienterna kimnat påverkas positivt rehabiliteringenprocent av om
varit bättre utfonnad. Samtidigt läkarna uttryck för betydandeger en
optimism. Enligt deras bedömning bör 57 alla erhållitprocent av som
förtidspension/sjukbidrag få förnyad rehabilitering med inriktning moten
arbete. Flertalet 41 samtliga bör enligt låkama fåprocent av en- -
rehabilitering riktad skyddat arbete, så många 16mot ett men som

bör få rehabilitering arbete på den reguljäraprocent moten
arbetsmarknaden. De bristerna finns enligt läkama i denstörsta
arbetslivsinriktade rehabiliteringen och i samordningen insatserna.av
Många också den psykiatriska rehabiliteringen outveckladatt äranser
till sitt innehåll vad gäller insatserna till dessa patienter. Många deav
aktuella saknar eller har kontakt med arbetslivet.personerna svag
Eftersom försäkringskassans åtgärder i den arbetslivsinriktade rehabili-
teringen främst riktade till med dettaär årpersoner en en
viktig förklaring till kassan i mycket liten utsträckning hade köptatt
rehabiliteringstjänster till dessa patienter.

Vid sidan den psykiatriska sjukdomen bristen på anpassatav var
arbete och individens oförmåga klara de sociala krav arbetslivetatt som
ställer, de faktorer haft betydelse för de beslut fattades.störstsom som

både PsykiatriutredningenI och Handikapputredningen konstaterades
det finns med komplex problematik i behovatt är att ettgrupper en som

betydligt individuellt stöd vad vanligtvis kan inomstörre än som ges
för Ami eller de övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. AMSramen

har också konstaterat så fallet och föreslog i anslagsframställ-äratt
ningen inför 1992/93 försöksverksamhet med den amerikanskaatt en
supported employment-metodiken skulle få och utfonnas efterprövas
svenska förhållanden och behov. Detta uppdrag har utvidgats till att
omfatta 14 län.

Målgruppen för försöksverksamheten de med omfattande funk-år
tionsnedsättning inte kan del de arbetsmarknads-ta gängsesom av
politiska åtgärdema. harDet visat sig psykiskt handikappade denatt är

Verksamheten sker i samverkanstörsta med andranäragruppen.
rehabiliteringsaktörer och de särskilt anställda stödpersonema skallsom

det individuella stödet till den enskilde och till arbetsplatsen har oftastge
sin anställning hos kommun, psykiatrisk verksamhet, organisationer eller
andra sin roll i samverka med arbetsmarknads-attsom ser som
myndighetema för optimalt stöd till dessa funktionshindrade.att ge

Den uppföljning försöksverksamheten skedde den lav som per
december visar1994 på den komplexitet och behov samverkanav som
finns mellan olika aktörer för allt skall fungera för framför alltatt att

psykiska arbetshandikappade skall få fotfäste påettgruppen
arbetsmarknaden. förefallerDet dock den svenska upplägg-som om
ningen försöksverksamheten och den modifierade formenav av
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deltillämpasemployment-medodiksupported motsvarar ensom
stödåtgärder.tillgodosedda i andra Deninte varitbehov somgruppers

Särskiltutgångspunktharförsöksverksamhetensvenska att ettvarasom
skallSIUS vilket innebär stödetuppföljningsstödintroduktions- och att

långsiktigt stöd har oftastpå individuelltBristenlångsiktigt. ettvara
medgällerfelande länken detdenbeskrivits när ettpersonersom

ñ arbetemöjligheter inte baraoch deraspsykiskt handikapp utanatt ett
för försöksverksamhetenkunna kvar. Inomframför allt stannaatt ramen

kompetensområden och deinom sinamåste olika aktörer ta ansvar
i terapeutiskskall inte ingåpå arbetsplatsenstödpersonemasärskilda en
skötasskall detta denstödbehov finnssådantrelation utan avom

parallellt med arbetet.aktörenvårdgivande
Även finnsfelande länken såför del denSIUS kan etten avsvaraom

försöksverksamheten harinsatser och inombehovmångfacetterat av
form socialmåsteför vissakonstaterat att annan avengrupperman

möjligt komma påinnan dettill ståndrehabilitering komma är utatt en
form stödperson.stödet iindividuelladetarbetsplats även avgesom;

i finns inte någon givenkomplexitetpsykiska handikappetsdetMed
fárdigrehabiliteradenskilde kantidpunkt då den sägas utanvara

arbctsmarknadsmyn-samverkan mellanske imåstebedömningen nära
för detrehabiliteringsinstanser Inomandraochdighetema ramen

otraditionella insatser inombedrivs med medel förutvecklingsarbete som
Åtgärder försöks-finns fleraarbetshandikappadeföranslaget

samverkansformerlämpligainriktade på finnaverksamheter år attsom
vårdande/rehabiliterande verksamhetenfrånövergång densmidigdär en

med stödinsatser.tidpunkt ochske vidkantill arbete råttarått
försöksverksamhetexempel sådanVäxjöiRehabcenter är ett men

iArbetsprojektet Lundpå hållverksamheterliknande prövas t.ex.annat
företagenskilda deltari Gävleborgs län därverksamheteroch olika även

samverkan.i

psykosocial ohälsamedPersoner

perspektivpopulärvetenskapligthar ipsykosocial ohälsaBegreppet ett
dubbel innebörd.haoch kanviss allmännått sägasacceptans enen

i form vissariskfaktorertill socialarefererar delsBegreppet av
symtomologi i fonntill vissoch problem, delslivssituationer aven

primäravissa somatiska besvär. Detpsykiskaframför allt ärävenmen
mångfaldstå förkan såledesupplevelse och begreppetindividens en av

människans liv.i den enskildaoch livssituationertillstånd
ohälsa ipsykosocialstudie gjortsMalmöhus län harI aven

patienter medbedömningoch allmänläkamasprimärvården avavser
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psykosocial problematik. I studien helhet intresset inte i förstaärsom
hand inriktat på patologiska fenomen, på individens uppfattningutan om
sin livssituation och faktorer påverkar välbeñmiandet. Studien harsom
utförts enkät till samtliga allmänläkare anställda inom Malmöhussom en
läns landsting. Enkäten innehöll frågor läkarens ålder, kön,om
yrkeserfarenhet och specialintresse inom allmänmedicinen. Dessutom
farms frågor andelen patienter med psykosocial/existentiellom
problematik, symtombild, primärvårdens möjligheter, diagnoskriterier,
åtgärder och samarbete läkarens utbildning med avseendesamt på
psykosociala frågor.

Av de definierade besvären/symtomen del läkarnastoruppger en av
värk i axlar, nacke, och vanligast.att Ytterligare besvärärrygg annar

oña förekommer allmän trötthet och besvärsbildär med flerasom en
samtidigt. Den psykosociala problematikensymtom som

består främst ensamhet/isolering.möter Dessutom delstorav anger en
läkarna patienterna har bekymmer i form familjeproblematt ochav av

konflikter på arbetsplatsen.
Allmänläkamas klassificering patienter, på grundav som av

psykosocial problematik svårligen går medicinsk diagnosatt ärge en
heterogen. Klassiñceringen sker huvudsakligen inom åtta kategorier:
symtomdiagnoser, allmän medicinsk undersökning, psykosomatiska
besvär, socialmedicinska problem, psykiatriskt definierade tillstånd. Den
biopsykosociala modellen helhetssyn får massivt stödett av
allmänläkarkåren. Nästan samtliga ställer sig bakom påståendet detatt
vid fastställandet diagnos lika viktigt beakta psykologiskaär attav en
och sociala biomedicinska aspekter på patienternas problem. Detsom
visar sig dock läkarna i hög utsträckning klassificerar patientensatt
besvär i form symtomdiagnoser. Detta innebär saxmolikt läkamaattav
teoretiskt helhetssynen den biomedicinskaaccepterar attmen
begreppsapparaten dominerar i det kliniska arbetet.

Studien har stöd tidigare undersökningar visatgett attsom
psykosocial ohälsa vanligt förekommande i primärvården.är Det är
emellertid omöjligt kvantiñera denna studiennärmare latt grupp.
redogörs för analys antal läkarbesök Kushner 1981.ett storten av
Resultatet visar i hälften antalet besök ñnneratt patologiskca av man en
orsak, medan den hälñenandra patientema saknar objektivaav
sjukdomstecken. Bland de 50 patienterna saknadeprocent av som
objektiva sjukdomstecken dominerade psykosociala problem 35
procent.

Studien visar också patienter med psykosocial ohälsa iatt
primärvården uppvisar heterogen bild med blandningen en av
somatiska, psykologiska och psykosociala problem manifesterassom

diffusa Att läkarna i hög utsträckning klassiñceratsymtom.genom
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kan innebärapatientens besvär i fonn symtomdiagnoser tillatt rotenav
onda hamnar utanför det både läkare och patient fokuserardet som

bestyrker också erfarenhetvilket hindrar problemlösningen. Det hosen
försäkringskassoma svårrchabiliteraddetta däräratt en grupp

ofta misslyckas på grund patientensrehabiliteringen egentligaattav
inte klarlagts.problem

Ovanstående de behöver särskiltgenomgång stöd förav grupper som
beñrmer sigåterställa arbetsförmågan dvs. de iatt personer som zonen

försäkringskassan, AfYAmi och socialtjänsten, visarmellan detatt
handlar fördelade på sjukskrivna65 000sammantaget om ca personer,

arbetshandikappade och psykiskt störda. Därtill kommerarbetslösa,
med psykosocial ohälsa, diffus,ärpersoner en grupp som

svårrehabiliterad och omöjlig kvantiñera. Med hänsyn till delatt att en
samtidigt befinner sig i flera stödsystemdessa 65 000 ärpersonerav
möjligensannolikt mindre, 000-50 Det bör40 000gruppen personer.

också påpekas det inte alla troligen mindre del dessaäratt utan en av
i behov särskilt stöd och särskilda åtgärder för återfå sinär attsom av

arbetsfönnåga.

samordningBehovet7.1.3 av

Regeringen Statskontoretuppdrog 1994-03-17 åt göraatt en
analys rehabiliteringsområdet medsektorsövergripande tyngdpunktav

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Statskontoretspå den arbete
redovisas i slutrapport "Arbetslivsinriktad rehabiliteringen -

analys"sektorsövergripande l 994: 15.
tydliggjortAnalysen har problem sammanhänger med oklarasom

ansvarsforhållanden och bristande överensstämmelse mål aktöremaav
brister i och samverkan, oklara incitament, brister iemellan, samarbete

resultatkrav och resultatredovisningar och svårigheter att styra
verksamheten.

aktör kan ha helhetssynStatskontoret ingen påsägasatt enanser
individens situation, försäkringskassans samordnande roll.trots

förAktörema sinsemellan har olika incitament verka individsatt en
ñnansieringskällor ochrehabilitering. Aktörema har också olika ingen

har för hur totalt utnyttjas. ochaktör Varsettansvaret resurserna en
kan därigenom vältras påinom sin Kostnader överram. en annanagerar

befintlig ñnansieringsmodell det svårtsektor. Med aktörs- och är att
kostnadseffektiviteten.maximera
samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer i form olikaLokal av

förekommer dock i utsträckning iförsöksverksamheter stor nint om
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landet. Några dessa redovisas här bakgrund kommitténstillav som en
ställningstaganden.

i storstadsregionemaSamverkan

Genom beslut regeringen den februari tilldelades AMS14 1991 medelav
från arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet för att
initiera, stödja, följa och utvärdera antal samverkansprojekt iettupp

Försöksverksamhetenvissa storstadsområden. kom omfatta elvaatt
delprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö. olika projekten byggerDe

arbetsfönnedling,på samverkan mellan socialtjänst och försäkrings-
kassa. Av delrapporter framgår olikade projekten kan utvisa mycketatt
goda resultat. En viktig erfarenhet redovisas från delprojekt iettsom
Rinkeby i Stockholm lokaliseringen i lokaler harär att gemensamma
direkt möjliggjort samarbete mellan de berörda myndig-näraett tremer
heterna vad traditionellt. I "personalen kanän är sägsrapporten attsom
planera tillsammans och utnyttja de vilket ledergemensamma resurserna,
till tidigare och samordnad insats". delrapport från AngeredI sägsen en
"Grundidén skall samla kompetensen från olikade samverkandeär att
myndigheterna och arbeta samtidigt. de olika delprojektenI prövar
olika metoder. Vi kan förkorta väntetidema det arbeteäven genom som
vägledningsgruppen hos andra myndigheter. Genom vårtgör ute
arbetssätt överför kunskaper mellan myndigheter."även

Finspångsprojektet

Finspångsprojektet bygger på finansiell samordning mellan försäk-en
arbetsformedlingen/arbetsmarknadsinstitutet,ringskassan, socialtjänsten

och hälso- och sjukvården inom Finspångs kommun. försökslag-En
stiftning finansiell samordning i kraft den julisedan 1994. Attlärom
arbeta med finansiell samordning innebär delar huvudmansatt av resp

ingår ibudget beställarorganisation. Denen gemensam gemensamma
förutnyttjas insatser med utgångspunkt från medborgarnasresursen

behov och inte i första hand utifrån myndigheternas verksamhetsinnehåll.
Arbetsmodellen i sig tvingar, i positiv mening, fram nödvändigen
samverkan mellan de olika producentema inom samhällsaktöremas
ansvarsområden. Efter genomförd förstudie påbörjades det egentligaen
projektet våren med bildandet för1995 myndigheternaett gemensamtav

Någon från projektet föreligger inte.bedömarteam. ännurapport
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Projekt 4S i Stenungsund

Regeringen beslutade medgivande för Bohuslandstinget,1994-06-30 om
Stenungsunds Bohusläns allmänna försäkringskassakommun och att

lokal försöksverksamhetmed stöd lagen 1994:566 medav om
finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt

försocialtjänst bilda beställarförbund och inom detta bedrivaett ramen
försöksverksamhet med finansiell samordning. Avsikten med projektet är

ekonomiskt kanatt ett nytt styrsystemom spara pengar.se
Till kassa har lagts landstingets för hälso-en ny gemensam pengar

och sjukvård, Stenungsunds kommuns för socialtjänsten ochpengar
arbetsskadeförsâkring och sjukförsäkring.försäkringskassans förpengar

år.Totalt handlar det 300 miljoner kronor under ettom ca
politikerhelt politiskt har inrättats med harEtt nytt somorgan

i projektet.erfarenhet från de olika arbetsområdena ingår Nämndensom
fungerar beställamämnd och tecknar avtal med landsting,som en

försäkringskassa, privata företag, kooperativ, stiftelser ochkommun,
andra kan ställa med de tjänster behövs på billigastesom upp som

kvalitativt bästa förfogar denoch/eller Nämndensätt. över gemensamma
och har stöd från särskilt kansli, där olika data invånarnaskassan ett om

behov vård och service samlas och analyseras. gäller bl.a.Detav
sjukvårdskonsumtion.statistik sjukskrivningar, omsorgsbehov ochom

Ami/arbetsfönnedlingen i Stenungsund inte ingår isom
försöksverksamheten med samñnansiering anslutna till projektetär

samverkansavtal.ettgenom
projektledningen har inteEnligt uppgift i Stenungsund ännumanav

Ävenför verksamheten. beställamämndenhelt funnit fonnerna om
budget, diskuteras ofta i den praktiskaförfogar över en gemensam

vilken aktörs verksamhetsområde enskilt fall hör tillverksamheten ett
dänned, inom för budgeten, har det ekonomiskaoch vem som ramen

i praktiken inte lyckats brytaDärmed haransvaret. man
sektorsgränsema.

Af/Ami, socialtjänstenSamverkan lörsäkringskassa, ochmellan

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfick den Centralaseptember 1993I
rehabilitering CESAR-gruppen i uppdrag fram underlag föroch att ta

samverkande myndigheterna i fråga vilkadiskussion mellan de omen
finns för arbetsmiljö- ochunder de årenförutsättningar nännastesom

rehabiliteringsarbetet.
huvudsakligen diskussioner ihar genomförtsUppdraget genom

hearings med företrädare för påCESAR-gruppen, parterna
från myndigheter.och studier material berördaarbetsmarknaden av
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Beskrivningen samarbetet mellan myndigheterna i denna PMav
bygger i huvudsak på detta underlag.

Även långtidssjukskrivna har arbete ochettom gruppen som
dokumenteradearbetstagare med besvär och risk för återkommande

sjukskrivningar inte deñnierats i föregående avsnitt, kommernärmare
beskrivningen samarbetet mellan myndigheterna innefatta ävenattav
dessa grupper.

Frågor rörande och samverkansbehov mellanansvarsgränser
arbetslivsinriktad respektive olika former medicinsk och socialav
rehabilitering har och blötts alltsedan den modernastötts
arbetslivsinriktade rehabiliteringens tillkomst. Ansträngningarna att
åstadkomma bättre samordning har bl.a. resulterat i lokalaen
rehabgrupper, lång rad samverkansprojekt centralasamten
överenskommelser angående ansvarsfördelning m.m.

Dagens samverkansmodell innebär i påbyggnad tidigarestort en av
inriktning. Mycket har på undanröja förseningsorsaker ochsatsats att
samarbetshinder. Trots det redovisas i dag avsevärda avgränsnings- och
samordningsproblem.

Antalet långtidssjukskrivna anställning har ökat kraftigt.utan
Avsaknad anknytning till arbetsplats försämrar förutsättningarnaav en
för framgångsrik rehabilitering. Detta ställer särskilda krav påen
insatserna.

Även Af/Ami lyckats väl med prioriteringen arbetssökandeom av
med arbetshandikapp innebär arbetsmarknadsläget både ochnu
framöver självklart ökad konkurrens Af/Amizs service ochen om
åtgärder. Den bild i dag från många försäkringskassor deär attsom ges
arbetslösa också sjukskrivna låg prioritet inom Af/Amiärsom ges
samtidigt högprioriteradde hos kassoma.ärsom en grupp

Vid Af/Ami ifrågasätts knappast det huvudansvaret för deegna
arbetslösa. "Lågprioriteringen" förklaras bl.a. med de sjukskrivnaatt

hänvisas till Af/Ami inte bara redan "har sin försörjning tryggad"som
också i många fall dåligt förberedda och motiverade för arbeteärutan

jämfört med andra arbetssökande. varierandeDe ekonomiska villkoren
för utbildning och åtgärderandra respektive arbetslöshetsersättning.
Sjukpenning och socialbidrag kan försvåra målinriktad planering.en

hänvisasDessutom ofta till skilda uppfattningar Af-Fk rörande
kostnadsfördelning och prioriteringsfrågor olika på motiven församt syn
Fkzs rehabinsatser vad gäller inriktning och längd m.m.

En renodling sjukförsäkringen där medicinska kriterier störreav ges
tyngd vid prövningen arbetsfönnågan, kan medföra ökade krav påav
arbetsmarknadspolitiska insatser i de fall den enskildes svårigheter mer
hänger med sociala förhållanden eller allmänt positionsamman en svag
på arbetsmarknaden. Med hänvisning till redogörelsen för deovan
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idet troligt många dem dag slussas tillär attutsatta av somgrupperna,
i framtiden kommer hamna utanförAf/Ami via försäkringskassan att

sjukförsäkringen.
ansvarsfördelningen Af/Ami ochSvårighetema i mellan social-

mellan Af/Ami och Fk.tjänsten delvis slag Enär samma somav
frågeställning gäller den arbetslöse klienten vidåterkommande när

"färdig" för Af/Amizs åtgärder.socialkontoret kan bedömas Intevara
psykiatriskminst för med Socialmedicinsk och problematik, harpersoner

i ständig vandring mellan vård och myndigheterdetta kunnat resultera en
åtgärd kommit till stånd.någon samlad planering ellerattutan

rehabiliteringsinsatser för anställda visar socialtjänstenStudier attav
planering. orsak ligger isällan medverkar i någon En svårig-gemensam

"komma förbi" sekretesshindren och utnyttja socialtjänstensheter att
Socialtjänsten kommer oftastinfomiation klienterna. pårelevanta om

stadium i negativ utveckling för sedan lång tidett sent en personer som
fotfäste på arbetsmarknaden. Såväl kommunernas lands-saknar som
roller i de tidiga rehabiliteringsinsatsema bör kunna utvecklas.tingens

socialtjänstenFörsäkringskassan och arbetar delvis med samma
målgrupp. behov samverkan följer detta har förstärktsDe av som av

årens utveckling. gäller de effekterde Det t.ex.genom senare av
lågkonjunkturen inneburit människor ställts i komplexa socialaattsom
situationer.

inte önskvärt Alltför oña finnsSamverkan fungerar dock sätt.
vilketi helhetssyn och kontaktvägar, innebär enskildabrister att

individer inte får sina behov stöd tillgodosedda. Till det kommerav
i ansvarsfördelning liknande slag i relationenoklarheter m.m. av som

och Af/Ami.mellan socialtjänsten
hel del åtgärder har dock vidtagits för bättreEn

Flera finns på hur de samverkandesamordning/avgränsning. exempel
regionalt, i dokument fastlagtmyndigheterna lokalt eller gemensamma

arbetslösa.ansvarsförhållanden i förhållande till olika kategorier Ettav
utvecklat samarbete Af/Ami och försäkringskassan omkring de arbets-

sjukskrivna har kommit till stånd projektsatsningar medlösa bl.a. genom
samñnansieringsärskilt avdelade personalresurser och t.ex. av

rehabtjänster reservering medel i särskild pott.genom av en
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7.2 Samordnad rehabilitering

7.2.1 Utgångspunkter

arbetet framtidensI med arbetsmiljö- och rehabiliteringsverksamhet
måste ha utgångspunkt det fortfarande möjligt skapaatt är attman som
den tillväxt behövs för utveckla landet full sysselsättning.att motsom

åstadkommaFör sådan utveckling krävs helhetssyn ochatt etten en
samhällsekonomiskt perspektiv. Den ekonomin förgemensamma svarar

de olika skäl inte kan försörja sig direkt arbete ändåatt egetsom av av
har försörjning och rimlig levnadsnivå. Om de kan komma i arbeteen en
åstadkoms mervärde för samhället.ett

Med dessa utgångspunkter det lönsamt rehabilitera människorär att
Ävenoch stärka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden. mål ochom

inriktning behöver till den rådande arbetsmarknadssituationen,anpassas
finns således starka skäl fortsätta satsningen på arbetslivsinriktadatt
rehabilitering med sikte på framtida bättre arbetsmarknad.en

sjuk-I och arbetsskadekommitténs direktiv l995:94 sägs att
"samtidigt gränsdragningen mellan försäkringsgrenar tydlig,görssom
det viktigt upprätthålla helhetssyn på individens situationär ochatt en
regelsystemen samspelar så arbetslivsinriktad rehabiliteringatt att en

kommer till stånd. Därvid bör Sjuk- och arbetsskadekommittén och
Arbetsmarknadspolitiska kommittén tillsammans undersöka hur en
bättre samverkan kan uppnås mellan olika inblandade vad gällerparter
förebyggande insatser och rehabilitering. Utgångspunkten bör attvara
förslagen skall utfonnas så försäkringarna drivkrafter för aktivtatt ger
förebyggande och rehabiliterade insatser.

direktiven till ArbetsmarknadspolitiskaI kommittén l995:33 sägs
att

"Kommittén skall analysera hur arbetslinjen skall kunna fullföljas och
därvid särskilt hur de yrkesinriktade rehabiliteringsinsatsemaöverväga
för olika sökande med arbetshandikapp bäst skall utfonnas.

detta sammanhangI finns anledning belysa vägledningensäven att
roll i den rehabiliterande och arbetsförberedande verksamheten för
arbetshandikappade och andra sökande.utsatta grupper av

Kommittén skall analysera hur effektiviteten i offentligade insatserna
för de kan höjas och föreslå åtgärder leder till ettsvagare grupperna som
effektivt utnyttjande de samlade bl.a. samverkanav resurserna genom
och tydlig ansvarsfördelning."en
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Konsekvenser renodling7.2.2 av en av

försäkringssystemen

renodlade försäkringssystem vid ohälsa ochutvecklingEn mot mer
på avskaffandetarbetslöshet har redan inletts. Exempel detta är av

förtidspensioneringen och det förtydligandeäldrereglema inom av
genomförts efter förslag i 1994/95:l47.sjukdomsbegreppet som prop.

ohälsoförsäkringutredningsarbete rörande framtidaPågående samten
arbetslöshetsförsäkringen innebär ytterligare renodling de olikaavom

försäkringsfonnema.
för befinner sig i gråzonenfår effekter de mellanDetta grupper som

stödsystemen.

jukpenningförsäkringenS

förslag kriterier förSjuk- och arbetsskadekommitténs vad tillrättavser
kan innebära följande:ersättning

till ersättningförutsättning vid bedömningenEn rätt ärav som
det klarlagt den försäkrade lider sjukdomtidigare äratt att samt attav

sjukdom ned arbetsfönnågan.denna sätter
renodlingen innebär också den försäkrade inteföreslagnaDen att, om

bedöms kunna klara sitt vanliga arbete eller få andra arbetsuppgifter hos
bedöms klara på arbetsmarknadensin arbetsgivare, arbeteannatmen

insatser, han inte berättigad till sjukpenning. Sådanaärutan extra om-
utbildning, tidigare verksamhet, ålder, bosättnings-ständigheter som
skall inte längre beaktas vid bedömningen tillförhållanden rättm.m. av

ersättning.

Arbetslöshetsförsäkringen

utredning skall fram förutsättningarna fördirektiven till denI ta attsom
arbetslöshetsförsäkring bl.a. utredaren skallutfomia sägs atten ny

tydligbelysa ersättningens funktion utifrån kravet den rollatt ge en som
arbetslöshetsförsäkringen skall hävdaomställningsersätming samt att

principerna förarbetslinjen. innebär skall studera denDetta att man
till arbetslöshetsersättning eller motsvarande belopparbetslöses närrätt

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. påhon deltar i Kravenhan eller en en
hannonisering försäkringssystemen och behovet ökad rörlighetav av en

innebära iarbetsmarknaden kan möjligen ävenatt man
arbetslöshetsförsäkringens framtida utformning mindre hänsyn tilltar

bosättning vid bedömningpersonliga förhållanden ålder och m.m.som
arbetslöshetsersättning.tillrättenav
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Riskerna med renodling försäkringssystemen allt fleren är attav
människor inte kan få arbete, inte får till ersättning ochrätt antingensom
hamnar mellan eller blir socialbidragsberoende.systemen Detta kan
rimligtvis inte positiv utveckling avsikten måsteutanvara en attvara
aktiva åtgärder vidtas. Det bör fråga utifrån helhetssynattvara en om en
på individens situation

dels bättre samordna och effektivisera den arbetslivsinriktade0
rehabiliteringen
dels fylla den lucka uppstår vid försörjningsom av personer som
hamnar mellan försäkringssystemen befinner sig i aktivamen
åtgärder under rehabilitering.

7.3 Kommitténs överväganden och förslag
I det föregående har beskrivits antal projekt med samordnadeett insatser
för i de Resultatenutsatta denna lokalapersoner grupperna. av
samverkan måste dock bakgrund projekten begränsademot att ärses av
och utfallen bedöms på kort sikt.att Den verksamhet bedrivits isom
projekten har ofta inte drivits vidare försöken avslutats.när Orsaken till
detta försöken avslutatsär i ochatt med projektmedel upphört ochatt
projektansvariga återgått till sina ordinarie arbetsuppgifter. Kommittén
bedömer det angeläget bättre samordning kommeratt till stånd isom en
arbetet med rehabilitering i de och föreslårutsattaav personer grupperna
därför försäkringskassan, arbetsfönnedlingenatt och kommunen bildar

samverkansorganisation på lokal nivå för planering ochen beställning av
rehabiliterings- och andra arbetsförberedande åtgärder.

7.3.1 Målgrupper

En del de redovisadestor med behov stödav ovan extragrupperna av
befinner sig mellan sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och
socialbidrag. En del dem uppfyller inte kravet på medicinska kriterierav
för bli berättigade till sjukpenning.att Vissa återfinns bland de
arbetslösa sjukskrivna och troligen ganska många dem medav
psykosociala problem. Många har anknytning tillen svag
arbetsmarknaden och uppfyller inte medlems- och/eller arbetsvillkor för

få till arbetslöshetsersättning.rättatt Det kan exempelvis gälla medunga
hälsoproblem eller sociala problem, invandrare/flyktingar och personer
med psykosocial ohälsa.
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olikahosaktuellaofta ärhandlarDet sompersonerom
harmellan dem. Devandrarsamtidigt ellerrehabiliteringsaktörer som

lång tidunderoftastödinsatser,omfattandebehöverdegemensamt att
instanser.olikaoch av

avsnitt 7.1.3idenolikadessa angettsOmfattningen somgrupperav
begärakommerpraktikeniantaldet attdocktorde större än somvara

i mycketdagiförtidspensionbeviljats ärDeinsatser.särskilda ensom
socialtjänsten.ellerarbetsfönnedlingenhosaktuellautsträckningliten

annorlundaMedmed dem.aktivti dagarbetarFkhellerInte enmer
ohälsoförsâlcringframtidaförtidspensioneringenutfonnning enav --

förlängningförvillkorenuppfyllaintebedömasantalmindrekan enett
föraktuellablieventuelltochförsäkringsersättningenav

insatser.andraellerarbetsmarknadsåtgärder
rehabilite-samordnadförslagkommitténsförutgångspunktEn enom

harfortfarandemyndigheternasamverkandederingsverksamhet är att
arbetslivsinriktadmedsåledesarbetarFkuppgifter.ordinariesinakvar

arbetsgivaremedsamverkanianställda,sjukskrivnarehabilitering av
och harsökandearbetslösamedAf/Ami arbetarFHV.oñaoch
sökandefunktionshindradesvårtocksåklaraochkompetens attresurser

socialtjänsten.ellerfrån Fkomfattande insatserbehövsdetattutan mer
sinamedarbetarsocialtjänstenförutsättsmotsvarandePå attsätt

klienter.
tvåhuvudsakihandskallsamverkansorganetföreslagna taDet om

grupper:

myndigheterna,samverkande ärdenågonhossökande somav0
dem,andranågraellerockså hos någonaktuella av

ohälsoförsäkringförförändrade reglertill följdbl.a. avsompersoner
för dessavillkorenuppfyllerinte längrearbetslöshetsersättningoch

behöveroftahärsigersättningar. Det rör sompersonerom
instanser.olikaochlång tidunderiblandstödinsatser,omfattande av

arbetslösaocharbetslösasjukskrivnaingårförstaden somI gruppen
arbetslösaäldrebl.a.finnsandradensocialbidrag. luppbär gruppen

psykosocialamedocharbetsutbudetibegränsningarmed personer
problem.

i verksamhetenMål för7.3.2

derasökatillsyftaskallsökande attför dessaInsatsema
nedsatthardemarbetsmarknaden. Förpåkonkurrensförmåga ensom
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arbetsfönnåga handlar det dessutom rehabiliterande insatser så deattom
kan återfå förbättra funktioner.eller nedsatta

skrivelse till regeringen från generaldirektöremaI ien
Arbetarskyddsstyrelsen, AMS, Sos och Arbetslivsfonden föreslås målett
för de samverkande myndigheterna, också bör kunna målutgöra ettsom
för den verksamhet föreslås här.som

huvudmålEtt bör därför iatt utsattavara personer grupper som
saknar fast förankring arbetsmarknaden, utsträckningpå såi stor som
möjligt, skall befinna aktiva åtgärder syfte få arbete.sig i i att

för verksamheten skallInom de samverkande myndigheternaramen

tillsammans med den sökande utreda behovet aktiva insatser och0 av
planera dessa insatser,
beställa insatser hos lämplig producent rehabiliterande eller0 en av
konkurrensstärkande insatser,
bestämma vilken ersättning skall utgå till sökanden under tiden i0 som
aktiva åtgärder.

Verksamheten skall också klarlägga vilka hinder för rehabilitering m.m.
kan finnas i befintliga regelsystem och redovisa sådana erfarenhetersom

i samband med uppföljning verksamheten.av

Lokal samverkan7.3.3

En viktig strategisk fråga hur kan skapas på lokal nivå såär attresurser
de täcker behovet såväl försörjning rehabiliterings- ochav som
sysselsättningsåtgärder. Vidare måste ställning till frågor hurtas om
kostnaderna skall finansieras så kostnadsövervältringar mellan olikaatt
myndighetsområden undviks. Slutligen behövs också överväganden om
hur verksamheten skall på lokal nivå.styras

Sjuk- och arbetsskadekommittén och Arbetsmarknadspolitiska
kommittén har tillsammans diskuterat grundidé bygger på iatten som
första hand de har försörjningsartsvar har intresseett attsom av
samverka för få till stånd effektivare rehabiliteringsinsatser och lägreatt
kostnader. Försäkringskassa, arbetsförmedling och kommun är tre
institutioner finns på lokal nivå och administratörerärsom som av

i olika skeden bidrar till människors försörjning. Genomsystem som en
flexibel och finansiell samverkan under friare former i nulägetnära, än

bör effektivare verksamhet kunna skapas. Förslaget dessaär att treen
myndigheter sluter samverkansavtal på lokal nivå enligt vilket man
årsvis eller på flerårsbasis:
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kommunvis kartlägger och kvantiñerar storleken på den berörda0
målgruppen
beräknar resursbehovet för försörjning rehabiliterings- ochsamt0
sysselsättningsåtgärder

hur del totalkostnadema varje myndighet skallbeslutar stor0 om av
finansiera

och organisationsforrnema för hur verksamhetenbeslutar styr-0 om
skall bedrivas.

utgångspunkt varje myndighet i grunden harSom ärnämnts atten som
sköta sitt sektorsansvar. Förslaget endast samverkanuppgift röratt

kring individer riskerar befinna sig i gränslandetde attgrupper av som
myndigheterna och deras ersättningssystem. ställer därmedmellan Det

arbetsfönnedling, försäkringskassa och kommun fär frihetkrav att att
för verksamhet.under resultatansvar medel dennaavsätta typ av

form planerings-Samverkansorganisationen blir alltså ochen av
beställarfunktion. anlitar andra organisationer med professionellDen
kompetens för rehabiliteringsinsatser den själv inte har kompetens att
genomföra. Samverkansorganisationen beslutar vilka skall fåom som

till dess och stödjer individen framtillgång att taresurser genom
rehabiliteringsplan och till åtgärder vidtas. till uppdragDen attattse ser

ochtill professionella rehabiliteringsaktörer läggs och åtgärderut
viktig del i verksamhetenförsörjning finansieras. En är att

samverkansorganisationen utvecklar god beställarkompetens t.ex. atten
kan tillföras via arbetsfömiedlingen. OSA,vägledningskompetens

kan tillgängliga arbetsfönnedlingen. Attlönebidrag görasetc. genom
organisationer på lokal nivå finns med i samverkan tordesamtliga tre

innebära riskerna för kostnadsövervältring mellan myndigheternaatt
minimeras.

Organisationen föreslås finansieras de samverkandeattgenom
myndigheterna skjuter till i förhållande till i vilken omfattning demedel

använda organisationen.beräknar att
Kostnaderna för verksamheten består av

förvaltningskostnader utrustning och dylikt,lokaler,t.ex.0
rehabiliteringstjänsteråtgärdsmedel kursavgiñer, köp ocht.ex. av0

"engångskostnader" upphandling,liknande vid
offentligtåtgärdsmedel i fonn bidrag till beredskapsarbeten,0 av

förskyddat arbete OSA, lönebidrag eller kostnader annat
subventionerat arbete,

rehabilitering.ersättning till deltagare i aktiv0
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samverkansorganet kan disponeraDet angeläget åtgärdsmedel såär att
fritt möjligt, så i det enskilda fallet effektivaden åtgärdenatt mestsom
kan in.sättas

Ersättningen till deltagare kan följa det regelsystem gäller försom
utbildningsbidrag vid yrkesinriktad rehabilitering. Eventuellt kan de som

berättigade arbetslöshetsersättning a-kassa KAS i stället fåtill ellerär
sådan ersättning. ytterligare möjlighet försöijningsgaxantiEn är en av
den modell har föreslagits Svenska kommunförbundet.som av
Utgångspunkten då den enskildes situation, till del efterär stor samma
bedömningsgrunder då socialbidrag utgår, socialbidragetsutansom men
krav på enskildes tillgångar skall realiseras.denett

särskild lagstiftning behövs för myndigheternas medel skallEn att
ochkunna föras till samverkansorganet användas för åtgärder,över som

samverkansorganet bestämmer.
förutsätter samverkansorganet i tillämpligaKommittén delaratt

gäller för de olika stödfonnerna.använder de regelsystem Detsom
omfattas statligtinnebär bl.a. deltagare i åtgärder personskade-att av

skydd och arbetsgivare försäkringsskydd skador orsakasmotav som av
deltagare i rehabiliteringsåtgärder.

i försöksverksamhetemaAv de erfarenheter redovisats kansom ovan
dra några viktiga slutsatser. Förutsättningar för brytaattman

mål, finansiering ochsektoriseringen bl.a.är gemensamt gemensam
lokalisering.gemensam

gemensamterfarenhet pekar på behovet deEn att avsattaavannan
medlen får användas på okonventionellt under resultatansvar ochsättett

behöver invecklas i diskussioner vilken aktörsutan att man om
verksamhetsområde enskilt fall hör till och dänned, inomett somvem

ekonomiskaför den budgeten, har det ansvaret.ramen gemensamma

Behov kompetens och åtgärder7.3.4 av

Kompetens

föreslagna samverkansorganet skallGemensamt för de detgrupper som
problematik, ofta hälsoproblemarbeta med ellerär sammansatten
anknytning till arbetsmarknaden.sociala problem och ofta Fören svag t

behövsde skall få fastare ställning på arbetsmarknadenatt en
rehabiliteringskompetens.kvalificerad

kommer dockAlla sökande aktualiseras hos samverkansorganetsom
går inte i förväg peka särskildainte kunna få arbete. Men det utatt att
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och de inte kommer få arbete. finns åtskilligaDetsäga att attgrupper
med mycket omfattande fimktionsnedsätmingar fått arbetepersoner som
klararoch full arbetsinsats, med de anpassningar ochgöraattsom en

andra hjälpmedel kan behövas. Andra får arbete med andra slagsom av
stöd lönesubventioner och särskilt anordnade arbeten.t.ex.som
Samtidigt finns med betydande restarbetsfönnåga inte kanpersoner som
komma på arbetsmarknaden. Skälen till detta kan variera Denstort.

efterfrågan på arbetskraft viktigt skäl. Andra orsaker kanär ettsvaga
bristfällig eller "fel" utbildning, kräver mycket insatserstoravara som

korrigera. Andra skäl kan bristande motivation hos den enskilde,att vara
geografiska, språkliga eller kulturella hinder eller kombinationerstora av

olika hinder. All erfarenhet visar motivation hos den enskildeatt utan
individen kan rehabilitering inte genomföras.

Också dessa förhållanden innebär krav på dem arbetar istora som
beställarorganisationen. Det behövs god kännedom arbetsmarknaden,om
dess begränsningar och möjligheter, liksom mycket god fönnâga att
samverka människor,med motivera och På grundval sinuppmuntra. av
samlade kompetens och erfarenhet måste samverkansorganet också
kunna föreslå andra åtgärder och lösningar rehabiliterande eller andraän
arbetsförberedande insatser.

Sett den enskildes perspektiv arbetslivsinriktad rehabiliteringärur en
komplicerad behövsDet ofta insatser flera olika aktörer.en process. av

Det kan svårt skall vända sig för få hjälp medatt veta vart attvara man
olika problem. Olika åtgärder måste fogas i varandra och tidsplaneras.

enskildFör det svårt för inte omöjligt haär sägaatt atten person
kontroll insatser från olika i samhället. risk förDetöver är stororgan
passiva väntetider och i Olika myndigheter kan ha olikastopp processen.

på rehabiliteringens mål, metodval, Sekretessregler denFörsyn m.m.
enskilde det värdefullt ha samordnande kontaktperson vändaär att atten
sig till. därförDet lämpligt verksamheten innefattar modell medär att en
kontaktperson för den enskilde sökande.

Verksamheten skall bl.a. skapa effektiv samordning deen av resurser
finns med kompetens inom socialt arbete, beteendevetenskap,som

kunskap arbetsliv, arbetsmarknad och utbildningsvågar. Vidareom
behövs kunnande inom medicinsk, social och arbetslivsinriktad
rehabilitering jämför avsnitt 7.1.2.

Af7Ami, försäkringskassanInom och socialtjänsten finns olika slag
kompetenser och kunnande, kan brett stöd för denutgöra ettav som

enskilde behöver rehabilitering eller förberedelse försom annan
arbetslivet. En samverkan mellan dessa underlättar både planeringen av
insatserna och genomförandet. behöver inte bliDet dubbelarbete och
onödigt remitterande mellan olika instanser.
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rehabiliterings-Handlingsplaner har blivit allt viktigare medel iett
arbetslivserfaren-klarläggs den enskildes utbildning ocharbetet. Där

måletVidare finns planering vad behövs för nå fåheter. att attsomen av
fast vilkaförankring på arbetsmarknaden. Planerna lägger åtgärderen

klargörvidtas, de skall genomföras och Deskall när av vem. vemsom
genomföras. Sedan kan,för det skall eller undergörassomsom ansvarar

behöva modifieras eller ändras, beroende pågång, planernaprocessens
erfarenheterna.

kan den enskilde få bättre kontroll sinMed handlingsplan överen
samverkande aktörerna sina uppgifter.situation och de olika Denvet

i planering och genomförandeenskildes aktiva medverkan avegna
rehabiliteringen avgörande betydelse.är av

arbetsvägledning.krav på kompetens bl.a. iställer DenDetta stora
få infomiation olika handlingsalternativ ochenskilde behöver oña om

i inomi mellan dem. kompetensen finns dag AMV.vägledning valet Den

rehabiliteringsorganisationerProfessionella

lokala samverkansorganisationen skallOvan har föreslagits denatt vara
beställarorganisation disponerar för för-planerings- och som resurseren

sörjning rehabiliterings- och sysselsättningsåtgärder. För attsamt
rehabiliteringsarbete behöver rehabiliteringsorgani-genomföra aktivtett
professionella rehabiliteringsalctörer. då intesationen tillgång till Det är

fåtal producenter rehabiliteringstjänsterfråga eller ett utanavom en
finns både offentliga ochsannolikt mångfald. Redan i dag mångaen

privata altemativ.
för arbetslivsinriktad rehabilitering finns ioffentlig institutionEn som

professionell kompetens arbetsmark-dag och utvecklat bred ärsom en
behövernadsinstituten. uppgift sig arbetssökandeDeras är att ta an som

Institutenarbetslivsinriktad rehabilitering eller fördjupad vägledning. har
arbetsprövning, praktisk arbets-särskilda och kompetenser förresurser

orientering, anpassning arbetsplatser Personalen bl.a.utgörsav m.m. av
psykologer, sjukvårdsutbildad personal, sjukgymnas-arbetskonsulenter,

socialt utbildade.ter,
arbetsfönnedlingensArbetsmarknadsinstitutets kompletterarresurser

finna, fåarbetsförberedande insatser för arbetssökande har svårt attsom
och arbetsmarknadsinstitutenoch behålla arbete. Arbetsförmedlingenett

arbetsmarknadsverket pågårstarkt kopplade till varandra. Inomär ett
fimktioner ochutvecklingsarbete har mål tydliggöra derasattsom som

därvid finna lämplig uppgifis- och ansvarsfördelning.en
påkommitténs förslag finansiell samverkanbakgnmdMot om enav

ocharbetsfönnedlingen ingår i lokal planerings-lokal nivå där en
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beställarfimktion, bör därför också arbetsmarknadsinstitutets och
arbetsfönnedlingens roller producent och beställare förtydligas.som

För också Ami till tillgänglig för övriga aktörergöraatt en resurs
arbetar med yrkesinriktad rehabilitering, föreslår kommitténsom en

försöksverksamhet i två län där Ami-verksamheten, inom förramen
arbetsmarknadsverkets organisation bildar uppdragsorganisa-en egen
tion.

Försöksverksamheten innebär bl.a. arbetsförmedlingen och för-att
säkringskassan i stället skulle tilldelas medel köpa tjänster från Ami.att
I stället för arbetsmarknadsverket både producentatt ärnu av
rehabiliteringstjänster och beställare tjänsterna, skulle dessa bådaav
funktioner skiljas isär.

Tillkomsten den avgiftsñnansierade verksamheten, arbetslivs-av
tjänster, vänder sig till arbetsgivare och myndigheter, årsom som
intresserade köpa rehabiliteringstjänster bidrar också till detatt attav
finns anledning förändring den framtidaövervägaatt en av
organisationen hela denna verksamhet.av

försöksverksamhetenI bör beakta följderna för arbetsfönned-man
lingen det gäller Ami-tjänster lämnas vid fönnedlingskontoren.när som
Ami tillhandahåller i dag vissa tjänster direkt på arbetsfönnedlingen,

psykologsamtal med sökande, vågledningsgnipper It.ex. m.m.
försöksverksamheten bör observera vilka följderna blir attman av
sådana tjänster tillhandahålls uppdragsorganisation och inte ingårav en

del i den samlade förmedlingsverksamheten.som en
Som föreslagits bör vägledningskompetens ingå i den lokalaovan

samverkansorganisationen.
försöksverksamhetenI bör också följa vilka konsekvensernaman upp

kan förbli Ami producent rehabiliterings- och väglednings-som av
tjänster. skiljandeT.ex. från arbetsmarknadsverket kan fåettom nega-
tiva följder för effektiviteten eller kvaliteten i Ami:s verksamhet och
eventuella effekter verksamheten kommer föratt utsättasattav
konkurrens från andra producenter.

Försöksverksamheten kan också visa vilka fördelar det innebär t.ex.
kan uppnå tillgänglighet för Ami:s kompetens för destörreom man en

övriga aktörer arbetar med rehabilitering utsattasom av grupper osv.

Åtgärder

Hos de flesta människor finns och erfarenheter medresurser som
individuellt stöd kan bli till i arbetslivet. Vad gäller berördanytta nu

skiljer sig inte behovet rehabiliteringsinsatser särskilt mellangrupper av
de individer aktuella hos socialtjänsten, arbetsfönnedlingenär ellersom
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åtgärdsutbudkraftigtemellertidbehövsförsäkringskassan. Det ett som
till denochindividernaerbjudasfrihet kanmed stor anpassas

social kontaktträning,kan sigsituationen.individuella Det rörat.ex. om
andra aktiviteter.och

åtgärder föralternativamöjligheter tillskapaviktig delEn är att
möjliga eller till-inteutbildningsinsatsertraditionelladär ärpersoner

socialmedicinsktfunktionshindrade ellerkanräckliga. Det t.ex. avse
påtvingadmindreperioder ellerlångahandikappade efter av mersom

Arbetsplatsintroduk-arbetsmarknaden.påförsöker siginaktivitet ta
åtgärd.exempel på sådantion är en

viktiganpassningorganisation ocharbetsplats med dess ärEn en
rehabiliteras. I olikautvecklas ochmänniskorfåförutsättning attatt

genomföraviktigtrehabiliteringssituationer detochprövnings- är att en
stöd sak-medi reell arbetsmiljörehabiliteringsprövningfonn avav

i reelloch vistelsePraktisk prövningarbetslivsområdet.påkunniga
nödvändig.ofta Ettdärförarbetsledningerfarenarbetsmiljö med är

sina reha-Samhall-koncemendärförexempel ärannat genomsom,
erbjudautvecklat kompetensårbiliteringstjänster, under attensenare

inom arbets-och konsulttjänsterarbetsträningsplatsertidsbegränsade
arbetsorganisation.personalutveckling ochrehabilitering,livsinriktad

påkostnadertäckaförviktig delEn uteär attresurserannan
arbetshjälpmedel.ochlönebidragarbetsplatserna t.ex.

finnasbör dettill arbetslivetpå inskolningexempeldessaUtöver
kommunförbundetsysselsättning" eller"offentligtillgång till som

arbetsmarknadspolitiken", särskilda"Altemativ iskriñi sinföreslår
pooler medockså finnasdet börberedskapsarbete,hörHitarbeten. men

likaintesystematiserad planeringkraven påarbetsuppgifter där är
tillsysselsättningerbjudavarsel kanmed kortdärstränga utan man

sysselsättningsstödför offentligafonnerDei utsatta gnipper.personer
rehabiliterings-tillgängliga förbörför närvarandefinns varasom

arbetsgivarehos offentligskyddat arbetelönebidrag,dvs.organisationen
beredskapsarbete.och

med sjukvårdenSamverkan7.3.5

skälolikainstitutionerpå idén debyggerFörslaget att som avovan
tidigasärskilt intresseförsörjning harmänniskorsideltar ett av

förhållandekostnader. Dettaoch lägrerehabiliteringsinsatser samt att
beställare,ioch inteproducentsjukvården mönstretär sompassar

samverkan. Detfinansiellaingå i denföreslåssjukvården inteinnebär att
och sjukvårdenmed hälso-samverkanemellertid inteinnebär näraatt en

bedömningförunderlaguppgift framSjukvårdensobehövlig. att taär av
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till olika slag ersättningar betydelsefullrätten och påverkar i högärav
grad kostnaderna för, framför allt, den allmänna försäkringen.
Försäkringskassoma också de har de flesta kontakternaär medsom
hälso- och sjukvården.

Renodlingen sjukpenningförsäkringen innebär, tidigareav som
till sjukpenning skall baserasnämnts, på medicinskarätten kriterieratt

särskilda arbetsmarknadsmässiga eller sociala förhållandenutan att vägs
in. Detta kommer ställa krav på, framför allt, samverkan mellanatt stora
behandlande läkare och försäkringskassan. Psykosociala faktorer i fonn

generella livsproblem får inte medikaliseras och döljas underav symtom-
eller täckdiagnoser hindrar problernlösningen. En väl utbyggdsom
organiserad samverkan mellan sjukvården och försäkringskassan skulle
innebära dessa tidigt kan slussas tillatt den lokalaöverpersoner
samverkansorganisationen där kan kartlägga problemen och bidraman
till adekvata åtgärder tidigt. På så kanatt ocksåsätts utnyttjasätt man
och bygga vidare på de samverkanskanaler redan ñnns.som

7.4 Uppföljning och utvärdering
Med hänsyn till den genomgripande förändring ovanstående förslagsom
innebär, det viktigt medär uppföljning och utvärderingen noggrann av
verksamheten. Utifrån erfarenheter från försöksverksamhet liknandeav
karaktär kan vissa för genomförandet uppföljning ochramar anges av
utvärderingen denna verksamhet. I korthet innebär deav att
utvärderingsarbetet bör ledas central projektgrupp i näraav en som
samarbete med lokala utvärderare utfomiar uppföljnings-ett gemensamt
och utvärderingsprogram jämsides med:

utvärderingsprogramrnet inte enbart inriktas förståelseatt förmot0
vad skall undersökas den klargör hurutan ävenattsom
undersökningar skall genomföras, bearbetas och analyseras,

lokala projektledare med föratt genomförande lokalutses0 ansvar av
datainsamling,

uppföljningsarbetet sker löpande med korrigerandeatt syften0
såtillvida det präglas erfarenheter löpande återförsatt attav vunna
till verksamheter ingår i förslaget,som

uppföljningsarbetet inriktas upptäckt hinderatt ochmot0 snarare av
möjligheter i försöket bevis för samvarierande faktorer,än

etableras för erfarenhetsutbyte mellan de aktivaatt i0 arenor
verksamheten. Det må gälla såväl verksamhetsansvariga centralasom
och lokala utvärderare samt

särskilda medel till lokala utvärderingsinsatser.att avsätts0



SOU 1996:34rehabiliteringSamordnad252

innehållUtvärderingens7.4.1

i detutvärderingförslag tillför detUtgångspunkten presenterassom
flöden ibeskrivermodellillustreras ischematisktföljande kan en som
fasta påeffekter. Modellentill dessförsökets idéverksamheten, från tar

utifrånbeskrivasvarje del kanverksamhetsanalys däritre processer en
i beskrivabör liggautvärderingsarbetetAmbitionen iaspekter.fyra att

Konkret gäller detmellan derelationeroch undersöka tre processerna.
kunskaper derassigtillgodogörsamordningsorganetfrågor hur omom

omfonnas ochkunskaperpotential, hur sådanaochmålgruppers behov
effektivitet i deochkvalitetutförarorganisationemabereds i samt

också viktigtmålgrupper.berörda Detutförs ärtjänster gentemotsom
metodutveckling.förfinnsvilketfölja utryimneatt somupp

samordnadutvärderingenochuppföljningenDe tre avprocesser
studerarehabilitering har är:att

kimskapsinhämtandeden processen0
organisatoriskaden processen0
professionelladen processen0

i vilkenbeskrivakunskapsinhämtande harStudier den attprocessenav
iökar relevansensamordningsorganetutsträckning det nya

på vilketfrågor hur ochgällersamhällsinsatser. Det sätt manom
hurrehabilitering,befolkningens behovinformationinhämtar avom

samordningsorganetifördelas, hur samarbetetprioriteras ochresurser
traditionellaoch dedetrelationer mellanlöper organetsamt nya

huvudmärmen.
beskriva relationerharorganisatoriskaStudier den attprocessenav

i praktikensamarbetetutförare och hurochmellan samordningsorganet
hurgäller frågorutförare.olika Detsker mellan om

till konkretainformation omfonnasberedningsamordningsorganets av
exempelutförare. Andraoch hanterasdebeställningar och hur mottas av

organisatoriskaifokuseras denfrågeställningar, kanpå processen,som
praktiken,isamverkansansvarbeställarkompetens,sådanaär som avser

arbetssätt i ochi rutiner ochförändringarchefsroller och eventuellanya
verksamheter.mellan utförande

relationen mellanprofessionellaStudier den motsvararprocessenav
kvalitet, resultat ochfrågorgällerderas målgrupper. Detochutövare om

effektivitet i utförda insatser.
fördjupa kunskapernabegripliggöra ochsökasyfteI att om

fyralämpligen studerashuvudlinjer kan deverksamhetens tre genom
sakområdesaspekter, målgrupps-aktörsaspekter,perspektiv. De avser

försöksområdena.olikakontextuella aspekter deochaspekter
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Aktörsaspekier har kunskaper hur deatt ärge om personer som
involverade i verksamheten på dess möjligheter, hinder ochser
utveckling. Exempel på aktörer politiker, personal inom samordnings-är

socialtjänst, försäkring aktiva inom vård ochsamtorganen, omsorg.
Sakområdesaspekter bedömningar innehållet i deavser av

verksamheter ingår. Exempel på sådana sakonuåden kvalitet iärsom
utförda tjänster, ekonomi och ekonomiska resultat eller inflytande över
samverkan och integration mellan olika verksamheter.

Målgruppsaspekter har belysa effekter individperspektiv.att ettur
antal "spårgrupper"Ett särskilt beroende sammanhållnaärsom av

samhällsinsatser och väl fungerande vårdkedjor kan studeras utifrån
deras problemdeñnitioner och hur de själva på relevansen iegna ser
utförda åtgärder.

Kontextuella aspekter har förklara historiska och strukturellaatt
omständigheter i verksamheten. Exempel på sådana förklarande faktorer

områdets ekonomi, samarbetstraditioner mellan verksamheter,är
befolkningens demograñ och socioekonomi. Andra exempel politiskär
och samhällelig kontinuitet eller diskontinuitet.

7.4.2 Genomförande

Erfarenheter från pågående försöksverksamheter respekt för arbetetger
med implementeringen verksamhet. Den tidsåtgång ettav en ny som
genomförande i anspråk liksom det lokala organisations- ochtar
förankringsarbetet talar för områden väljs under hand.att ut

Vidare bör de erfarenheter i dag finns kring frågansom om
uppföljning och utvärdering försöksverksamheter tilltasav vara
såtillvida Socialstyrelsen i samarbete med Riksförsäkringsverket ochatt
Arbetsmarknadsstyrelsen det centrala utvärderingsansvaret.ges
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Närings-,8 regional- och arbetsmarknads-

politik Samverkan och samordning-

Kommitténs ställningstaganden i sammandrag:

arbetsmarknadspolitikens främsta uppgift det gällernär atto
småföretagandeunderlätta påoch bör att snabbtett ochny- vara

effektivt försesätt företagen med lämplig arbetskraft
entydiga och frånsamordnade signaler departementet ocho

påmyndigheter politikområdena måstede tre eftersträvas
länsstyrelsens huvudansvar regional det gällermotor närsomo
strategiskt regionalt utvecklingsarbete kring tillväxt och

måstesysselsättning bli tydligare
regionala och lokala nätverk kan utgöra viktig grund föreno
samarbetet mellan politikområdenade tre
regional försöksverksamhet med samordnad hantering statligaavo

småföretag måsteföretagsstöd för ståndkomma till och utvärderas
grundligt
förekomsten överlappningar mellan olika stödsystem inomavo
arbetsmarknads-, måstenärings- och regionalpolitik och vidutrönas

åtgärdasbehov

Uppdraget8.1

ArbetsmarknadspolitiskaI kommitténs direktiv kommittén börsägs att
belysa hur arbetsmarknadspolitiken kan samverka med närings- och
regionalpolitiska på central och regional nivå for underlättaattorgan ny-
och småföretagande.

Arbetsmarknads-, närings- och regionalpolitik har många berörings-
punkter. direktivenI samordning mellan dessa politikom-sägs att en
råden... nödvändig for den samlade politiken skall bli effektiv.är att
Kommittén skall föreslå hur sådan samordning bör Utgångs-göras.en
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i huvudsakföretagsutvecklande åtgärderdärvidpunkten bör attvara
regionalpolitiken. Samspelet mellannärings- ochförvidtas inom ramen

stärks.utvecklas så tillväxtenpolitikområdena skallde olika att
mellan deavgränsningarsamspel ochBehovet treöversyn avav en

rad sammanhang påaktualiserats ipolitikområdena harovannämnda en
regional- ocharbetsmarknadspolitiskaår. såvälI somsenare

har frågornautskottsbetänkandenpropositioner ochnäringspolitiska
påutvärderingar de olikautredningar ochliksom itagits upp

politikområdena.
egentligen"kostar det Ds"Företagsstödet VadI rapporten -

ekonomiför studier i offentligESO, Expertgruppen1995:14, görs en
företagsstöden. Blandoch effekteromfattninggenomgång avav

arbetsmarknadspolitiskabl.a. vissainnefattarföretagsstöden rapporten
nedan.ESO-rapporten redovisasregionalpolitiska stöd.och närmare

kommitté föri september 1995Regeringen tillsatte översyn aven
arbetsmarknads- ochnärings-,företagsstöd inomstatliga re-

medelstora företag dir.till främst små ochgionalpolitiken riktar sigsom
sina förslagredovisa sin analys ochKommittén skall1995:124. senast

Företagsstödskomrnittén pekardirektiven föraprilden 30 1996. I man
Arbetsmarknadspolitiskaanslutning till uppdragetpå vilka frågor i som

Företagsstödskommittén skall beakta dekommittén skall behandla.
Arbetsmarknadspolitiska kommittén.förslag lämnas avsom

i avsnittFöretagsstödskommittén behandlasUppgifterna för nämnare
8.3.2.

kopplingar tillpolitikområden och deras8.2 Tre

småforetagandeochny-

politikområdenaUppgifter för de8.2.1 tre

regional- respektiveför arbetsmarknads-,eller huvuduppgiftemaMålen
olika vid olika tillfällen. I kapitel 3på någotnäringspolitiken sättanges

föreslåsför arbetsmarknadspolitiken. Därdiskussion kring målenförs en
vakanstiderarbetsmarknadspolitiken skall kortaförmålen samtatt vara

långtidsinskrivningar skall motverkas.långtidsarbetsläshet ochatt
har beskrivitsför de politikområdenahuvuduppgiftemaMålen eller tre

publikationer under år.officiellaföljande i några olikapå sätt senare
i ekono-tradition central roll denArbetsmarknadspolitiken har enav

sysselsättningskall främja tillväxt ochpolitiken.miska Den attgenom
inflationsdrivande brist-arbetsmarknaden, motverkaflexibiliteten påÖka

och förebyggaarbetskraftens kompetenssituationer, stärka permanent
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utslagning från arbetslivet. skallDen också bidra tillav personer
trygghet för arbetstagarna vid förändringar i samhällsekonomin. Det
stärker flexibiliteten och den enskilde vågar de krävsgör att ta steg som
för utvecklas. första handI bör denna flexibilitet uppnåsatt genom
aktiva insatser för kompetensutveckling och för främja övergång tillatt
reguljär sysselsättning. Källa: Prop. 1995/9635.

direktivenI till den ovarmämnda Företagsstödskommittén detsägs att
arbetsmarknadspolitiken i likhet med näringspolitiken integreradär en
del den ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitiken har tillav
uppgift bl.a. förmedla platser och främja anpassning mellan utbudatt
och efterfrågan på arbetskraft. Den skall utformas så den främjaratt
sysselsättningen på i första hand den reguljära arbetsmarknaden, bl.a.

effektiv förmedling och höjd kompetens i arbetslivet. Den kangenom
också i samverkan med andra politikområden medverka till utjämnaatt
konjunkturema. Flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder har betydelse för

och småföretagande, konstaterar direktiven till Företagsstöds-t.ex. ny-
kommittén.

Näringspolitikens huvuduppgift medverka till snabbär att en
förnyelse och utveckling inom företagssektom. Därvid måste
näringspolitiken inriktas på underlätta framväxten ochatt av nya
tillväxten befintliga småföretag. Källa: Näringsutskottets betänkandeav
l994/95JNUI8.

Genom näringspolitiken undanröjer hinder och berederatt förvägen
långsiktiga satsningar på teknologi och kompetens skapas uthålligm.m.
tillväxt i ekonomin vilket kan bidra till bestående arbetstillfällen. Av sär-
skild vikt underlätta nyetableringar och främjaär tillväxt i små ochatt
medelstora företag. Källa: Direktiven till kommittén för statligtöversyn av
företagsstöd, dir. 1995:124.
Regionalpolitikens övergripande mål skall uthållig tillväxt, rättvisavara
och valfrihet så likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna iatt
hela riket. Dess viktigaste uppgift bidra till sammanhållningär ochatt
till alla regioner kan bidra till landets utveckling.att Regionalpolitiken
skall främja uthållig ekonomisk tillväxt på befintligaatt tagenom vara

och bygga vidare på naturliga förutsättningar för produktion. Iresurser
detta avseende har regionalpolitiken mål näringspolitiken.samma som
Regionalpolitiken skall vidare medverka till fördelningjämnen av
välfärden och den bör leda till valfrihet det möjligt förgöraattgenom
människor bo och arbeta i olika delar landet. De målen föratt treav
regionalpolitiken alla värde likvälär finns det iav samma men
nuvarande situation skäl särskilt lyfta fram det ekonomiskaatt
tillväxtmålet. Källa: Prop. 1994/95:1 61 Regionalpolitik.

direktivenI till Företagsstödskommittén pekar på medel förattman
uppnå dessa mål bl.a. företagsutvecklande åtgärder.att är
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ochmellan närings-gränslandetligger ifrågaYtterligare somen
arbetslöshetsersätt-häroch börarbetsmarknadspolitik nämnas ärsom

vidersättningUtredningenharm.fl. Därtill företagarening omgrupper.
till uppgiftdir. 1995:92ARBOM,omställning,arbetslöshet och att

vilket derasoch påsituationföretagaresbl.a. sättöverväga
organiseras.försäkringsbehov bäst

ochuppgiftergrundläggandeNågra8.2.2 om ny-

småföretagande

Nyföretagandet

Av dessaföretag.drygt 31 000enligt SCBstartadesUnder år 1994 nya
inom25 000industrinäringama ochinomstartades 5 800 caca

tillberäknas uppgåföretageni desysselsattatjänstesektom. Antalet nya
på heltid.40 00000065 varavpersoner

skett inomhaberäknas 81nyföretagandet 1994Av procent
företagstjänstefinom sektorntjänstesektom. Den största vargruppen
utbildning, hälso-inom företaghögstökningstaktenmedan inomvar

tjänster"samhälleliga .personliga ochsjukvård, andraoch
dem harhälfteni regel små. DrygtföretagennystartadeDe är enav

ochverksamhetsstartefterkronor året000omsättning under 300
ochmellan 1993omsättning ökadelågmed såföretagandelen passen

minskade också liksomheltidssysselsattamedAndelen företag1994.
aktiebolagsform.verksamhet istartadeföretagandelen nysom

69nystartade företagen,dedriver 23 mänKvinnor procent av
andelenoch kvinna. Högstadrivsoch gemensamtrestenprocent manav
följtUppsala län,ikvinnliga företagare, 28 uppmättesprocent, av

företagarekvinnligaandelenlägstaDenlän, 27Kalmar procent.
industrinäringamaInomVästernorrlands län, lliåterfanns procent.

medjämfört 26kvinnorföretagendedrivs procent10 procent avnyaav
tjänstenäringarna.inom

företagviktigaste motivetoña detArbetslöshet egetstartaattär -
industrisektomskäl. Inomdettanyföretagarefjärdeän uppgervarmer

viktigastedetarbetslöshetuppgivitföretagarnahar 36 attprocent varav
tjänstesektomandel inomMotsvarandeföretag.till demotivet startatatt

25 procent.var
nystartade företageni de38tredje företagare,Mer procent,än var
Andelen kvinnor, 42arbetsförmedlingen.fråneget-bidraghar fått starta

andelen 38någotbidragerhållit detta män,större änprocent, varsom
44industrinäringama,inomhögre änAndelen procent,procent. var
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framgårinom tjänstenäringama, Av nedanstående tabell36 procent. att
andelen nystartade företag med eget-bidrag ökade kraftigt mellanstarta

dramatiskoch 1994 då också ökning skedde antalet1993 en av
nystartade företag.

Nystartade ñretag 1990-1994 med procentuell fördel-Tabell 8.1
svarsalternativ företagenning det har iuppgettsomav

fråga fråneget-bidrag arbetsförmedlingenstartaom
årsomsättning kr.företag med 30 000över

År Nya företag Andel tättsom
eget-bidragstarta

24 3201990
..

1991 19 320
1992 18 360

..
1993 19 310 25

31 0801994 38

SCB.Källa:

regionala skillnaderna i nyföretagande nyföreta-De är ävenstora om
gandet ökade kraftigt i samtliga län under 1994.
Invandrarbakgrund hade nyföretagama.12 procent av

Småföretagandet

alla företag i SverigeNästan små. Av de totalt 462 000 företagen årär
hade färre1994 98 20 anställda. Bara 329 företag hade fleränprocent

anställda.500än
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privata företagTabell 8.2 Antal och exklusive jord-antal anställda,
påfördeladeoch skogsbruk, storleksklasser, 1994.

Storleksklass Antal Andel Antal Andelav av
företag totalt antal anställda totalt antal

företag, % anställda, %

anställdaUtan 287 132 62,1 287 132 13,9

151 203 32,7 266l-9 407 19,8

10-19 13 034 2,8 173 358 8,4

20-49 7171 1,5 213 805 10,4

50-99 2 101 0,5 739144 7,0

100-199 972 0,2 134 020 6,5

Summa småföre- 461 613 99,8 1 360 320 66,0
tag

200-499 592 0,1 178 267 8,7

500- 329 0,1 521 811 25,3

Summa 921 2 700 078 34, 0stora
företag

Totalt 462 534 100 2 060 398 100

Centrala företagsregistret SCB.Källa:

Småföretagen sysselsätter två tredjedelar arbetskraften i det privataav
näringslivet. företagenDe allra minsta med färre anställda10än svarar
för ungefär tredjedel den totala sysselsättningen. Småföretagenen av

flestsysselsätter inom handel, hotell och före-restaurang samtpersoner
tagstjänster. sektor företagen förDen där står den andelenstörsta av sys-

Avixselsättningen övriga privata tjänster. antalet sysselsatta iär
näringslivet tredjedel kvinnordrygt hälften arbetar iär en varav
småföretag.

Sysselsättning skapas i svenskt näringsliv främst i småföretag,
hävdar i skriften SmåföretagenNUTEK Sverige B 1995:6.1995 Eni
nyligen genomförd studie NUTEK refererar till vid handen attsom ger

bruttotillskottet och nettotillskottet50 70procent procentav av av ny
sysselsättning i näringslivet härrör från småföretag. högEn
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etableringsfrekvens tycks innebära positiv faktor för regionsen en
välfardsutveckling.

Aktuella utredningar8.3

8.3. l HSO-rapport

Företagsstöd definieras så här i ESO-rapporten Företagsstödet Vad-
kostar det egentligen Ds 1995:14: direkta betalningar till företag
eller indirekt stöd regleringar med viss sannolikhett.ex.som som

Överföringarpåverkar deras lönsamhet eller prissättning. inom
verksamhetsområden normalt utförs inom den offentliga sfären ellersom

i första hand bör räknas del socialade trygghetssystemensom som en av
räknas inte företagsstöd."som

ESC-rapporten räknar följande arbetsmarknadsstödtyper av
motsvarande företagsstöd eftersom de utgick betalningar tillsom som
företagen: rekryteringsstöd, företagsutbildning, inskolningsplatser och
utbildningsvikariat, GAS- generellt anställningsstöd, ungdomspraktik,
Arbetslivsfonden och Arbetsmiljáfonden.

Några arbetsmarknadspolitiska stödfonner ingår i ESO-intesom
kartläggningen beredskapsarbete företag eftersom AMSär i privata
inte kunnat särskilja beredskapsarbete hos offentliga respektive privata
arbetsgivare under delen tidsperiod ESO-rapportendenstörre av som

indirektastuderar och subventioner frånersättninggenom
arbetslöshets- respektive arbetsskadeförsäkring till branscher med hög
arbetslöshet eller hög arbetsskadefrekvens. Inte heller ingår exempelvis

eget-bidrag i ESC-kartläggningen. Enligt harstarta rapporten
företagsstöden i genomsnitt uppgått till betydande belopp under det

decenniet. Andelen innovationsstöd förefaller inte högre änsenaste vara
för tio år sedan.

Genomgången vetenskapliga studier stödens ejfekter i sinav om ger
helhet pessimistisk bild, konstaterar Företagsstödenrapporten.en
framstår alltför omfattande. konserverande stödenDe somsom
subventionerar produktion eller håller företag vid livsom som armars
hade gått i konkurs har i regel negativa eller inga påvisade positiva
samhällsekonomiska konsekvenser. Innovationsstöden har i allmänhet
små positiva effekter det oklart rättfärdigardessa stödensärmen om
samhällsekonomiska kostnader. ESO-studiens sammanställning av
utvärderingar visar vetenskapliga ofta finnerstudier rättatt svaga

myndigheternaseffekter stöd medan utvärderingar ofta finner storaav
positiva effekter med tveksamma utvärderingsmetoder.ytterst-
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förekommerDet brister i många hänseenden det gällernär
myndigheternas hantering och administration stöden, hävdar ESO-av

En mångfald stöd många aktörer. Ett stöd oftarapporten. ärav ges av
inriktat på flera olika mål. Olika stöd många gånger inriktadeär mot

mål. Stödadministrationen till delar decentraliseradär stora utansamma
decentraliseringens potentiella fördelar utnyttjas. Olika försök följsatt

sällan utvärderas inte ordentligt och hjälper därför inte andraupp,
aktörer.

ESO-rapporten förslår styrning företagsstöden. Enstramareen av
oberoende uppföljnings- och utvärderingsprocess initieras.bör Detmer

bör finnas samordnat underlag för stödbedömingar och handläggareett
bör via databas kunna få uppgifter bl.a. andraen gemensam om
stödgivare i projektet. En sådan databas bör kunna detgöragemensam
möjligt för stödsökande söka hos samtliga aktörer med endaatt en
ansökan.

Kommittén8.3.2 för statliga företagsstödöversyn av

Kommittén, lyder under Näringsdepartementet, har dels till uppgiftsom
kartlägga företagsstödet, dels analysera stödet och komma medatt

förslag. Huvudinrikmingen för kommittén skall belysa statligaattvara
företagsstöds effekter på näringslivets tillväxt, nödvändig förnyelse och
omstrukturering förslag till förändringar befintliga stöd.samt att av
Statlig finansiering skall andra åtgärder kan främjavägas mot som

Översynenföretagens utveckling. bör bl.a. kunna leda till bättre förut-
sättningar för målen för respektive politikområde uppnås påatt ett
effektivt Kommittén ska, tidigare beakta de förslagsätt. nämnts,som

lämnas Arbetsmarknadspolitiska kommittén.som av
Företagstödskommitténs arbete skall slutfört den 30 aprilsenastvara
1996.

På liknande i direktiven för Arbetsmarknadspolitiskasätt som
kommittén Företagsstödskommittén skall behandla fråganattanges om
samverkan mellan de handhar stöden. översynskommitténslorgan som
direktiv begränsning antalet stödorgan bör eftersträvasattanges en av

kommittén skall möjligheterna till samordning ochöversamt att se
förenkling de statliga stöden. De sistnämnda frågorna intetas ut-av
tryckligen i direktiven för Arbetsmarknadspolitiska kommittén.upp
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Översynskommittén och kommerföretagsstödctskall kartlägga
arbetsmarknadspolitiken. Kommitténpå rad frågordärvid rören som

skall

kostnaderna för de sammanlagdaredovisa beräkningen av
fonn lån och bidragforetagsinriktade ñnansieringsinsatsema i av

politikområdena,inom de trem.m.
ändamålsenligt utfor-mån olika stödformerbedöma i vad ärm.m.

inomtillväxt och övriga målmade för uppfylla målenatt om
politikområde,respektive

helhet jimgerar och uppfattashur finansieringssystemetbelysa som
i vilkenskall kunna utnyttja det bedömade företag samt ut-somav

till enskildainformation olika stöd nårsträckning utom m.m.som
företag.

statliga företagsstödet skall ocksåKommittén för detöversyn genom-av
och lägga fram förslag kring rad frågor. Det gäller bl.a.föra analyser en

direkt intresse för det arbetsmark-nedanstående områden ärsom av mer
nadspolitiska området. Kommittén skall

effekter påsamlad analys företagsstödet och dessgöra en av
näringslivet,

gäller de statligalämpliga förändringar detnäröverväga
arbetsmarknads-finansieringsformer tillämpas inom närings-,som

finansiella stödregionalpolitiken och belysa alternativ tilloch som
kompetensutvecklande insatser, skattelättnader m.m.,

fram slutsatser och förslag bygger på sammanvägdlägga som en
på före-analys för de politikområdena och helhetssyntre ensom ger

och företagens situation,tagsstödet
möjligheterna samordna stödhantering,tillvarata att

kanförslag främst på länsplanetlämna hur de operativaom organen
samverka effektivt,mer

förslag försöksverksamhet med samordnad hanteringlämna till av
slags företagsstöd företag inom eller flera län,olika för mindre ett

begränsas ochde direkta stödinsatserna kanöverväga statensom
omfördelas till exempelvis kompetensutveckling, tek-resurser

avgifter.nikspridning eller sänkta skatter och

iområden skall översynskommittén lägga fram förslagUtöver dessa
karaktär,regionalpolitisk eller näringspolitiskfrågor renodladav mer

förändringar i den regionalpolitiska stödområdesindelningen.bl.a. om
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8.3.3 Andra aktuella utredningar

Flera andra pågående utredningar har uppgifter med anknytning till sam-
ordning och samverkan mellan arbetsmarknadspolitik och andra politik-
områden.

gällerDet Kommittén nationellt kunskapslyft fört.ex. ettom vuxna
dir. 1995:67 skall ställning till vilken ansvarsfördelningtasom som
skall gälla mellan den offentligt finansierade utbildningen och arbetslivet
för olika utbildningsinsatser. dettaI sammanhang frågantyper ärav om

för utbildningens finansiering central. Kommittén skall iansvaret
samverkan med Arbetsmarknadspolitiska kommittén analysera samspelet
mellan arbetsmarknadsutbildning och den övriga vuxenutbildningen och
skolan inkl. kommunernas för ungdomar. Kommittén skall ävenansvar
utifrån arbetsmarknadspolitiska överväganden möjlighetenpröva att
påtagligt öka flexibiliteten i utbildningssystemet föreslåatt ettgenom
arbetssätt möjlighet till successiv intagning,som ger mer
individualiserad utbildning, etappavgångar möjliggör avbrott försom

kombinationarbete, utbildning och arbete Arbetsmarknads-av m.m.
politiska kommitténs förslag det gäller arbetsmarknadspolitikens,när
företagens och andra politikområdens för kompetensutvecklingansvar
behandlas i kapitel

tidigareDen nämnda ARBOM-utredningen har vissa uppgifter med
näringspolitisk anknytning. skallDen bl.a. företagarnas situa-överväga
tion och på vilket deras behov arbetslöshetsförsäkring bästsätt av
organiseras. Utredningen skall i det sammanhanget också gå på några
frågor i förlängningen har bl.a. konkurrensaspekter. Det gällersom
exempelvis verksamheter eller tillfällig karaktär därsäsongs-av
utredaren skall lämna förslag till åtgärder medför arbetslöshets-attsom
ersättning inte blir stående inslag inom de branscher där verksamhetett
inte bedrivs året eller på inte kontinuerligt.sätt ärannatom

8.4 Gränslandet mellan politikområdentre

Avgränsningsproblem8.4.1

Vid etablering eller expansion företag förekommer inte sällanav
kontakter och diskussioner mellan det berörda företaget och eller fleraett
sektorsorgan inom de arbetsmarknads-, regional- och näringspolitiska
områdena. Skälen kan flera. Företaget kan behöva lån,vara
medelstillskott och/eller ha behov arbetskraft. Många gånger behöverav
företaget hjälp för hitta i den mångfald stödformer ochrättatt av
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olikaoch nackdelar medföretaget för-finns. Iblandstödorgan vägersom
Östergötland organisation försärskildfinnsstödfonner. Ialternativa en

stimulansinstrument.bidrag ochföretagsinriktadesamordnaatt
i avsnitt 8.5.2.beskrivsDetta

avgränsningdiskussionförESO-rapportenovaxmämndaDen omen
avgränsningenochellerföretagsstödvad är avomsomav

har angivitsmålarbetsmarknadspolitiken. Deföretagsstöden mot som
vadskallhjälpstöd ingenför olika avgöranärutgörtyper sommanav

har stöden,det förstaFörhävdarföretagsstöd eller rapporten.år
arbetsmarknads-samtidigt.effekter Ettallmänhet fleramålen, ioavsett

företag.försvaga Förstärka ellerbieffektsåledes hastöd kan attsom
oftapraktikenför stöd imålfonnuleringarbestårandradet vag,av en

iblandpolitiska syften,förhoppningar,vilseledande, blandning menav
Även sociala ellermål. detsamhällsekonomiskt rationellaockså ärnär

ofta inriktatstödetmotiverar stödetfördelningspolitiska mål är motsom
arbetsmarknadsstödEttESC-rapporten.mål, konstaterarflera som ges

ökafördelningspolitiska måletdetexempelvis tjänaföretag kantill att
effektivitets-det finnssamtidigtfå arbete,arbetslösas chanser ettatt som

mål.stabiliseringspolitisktoch
arbetsmarknadspolitikenföretagsstödenAvgränsningen ärmotav

företagsstödenTill delESC-rapporten.svår, skriversynnerligen ärstor
mål arbets-hararbetsmarknadspolitiken, ellerdel samma somaven

produktiva arbetstillfällen.flernämligen skapamarknadspolitiken, att
ochföretagsstödskilja mellanmeningsfulltdärför inteDet attär

arbetsmarknads-den delstället klassararbetsmarknadspolitik. l man av
anställdaföretag eller företagensutbetalningar tillbestårstödet som av

utbetalningar tillinte meddäremotföretagsstöd. Det gör mansom
till företag.direkt knutnautbildningar intearbetslösa eller är ettsom

enligt ESO-rapportennödvändig kanpraktisktuppdelningenDen är men
exempelvis a-kassaföretagsstöd,del indirektmissarinnebära att enman

såsom skogs-säsongsvariationerbranscher med starkaanställda itill
byggnadsindustri.respektive

deintresse erinradetsammanhang kandettaI att omavvara
företagsstöd. Dessanationalekonomiska målen för är:
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A Effektivitetsmål: klassiskaDe skälen till företagsstöd de skallär att
korrigera för effekter, stordriftsfördelar, monopolism ellerexterna
dylikt.

B Stabiliseringspolitiska mål: Företagsstöd kan stimu-sättett attvara
lera investeringar, sysselsättning eller konsumtion i läge där eko-ett
nomin drabbas eñerfrågechock.av en

C Fördelningspolitiska mål: Ett exempel kan yrkesgrupperattvara
drabbas ekonomisk chock fårsom av

D "Second-best Stöd kan för motverka negativa effekterattges av
andra offentliga ingripanden, skatter.t.ex.

Källa: Företagsstödet kostarVad det egentligen Ds 1995:14 och Statliga-
bidrag motiv, kostnader, effekter Ds 1992:46.-

studienI Effekter arbetsmarknadspolitiska åtgärder i betänkandetsav
expertbilaga genomgång undanträngningseffektergörs arbets-en av av
marknadspolitiska åtgärder. Där bl.a. det finns belägg försägs att att
arbetsmarknadspolitiska åtgärder undan sysselsättning.tränger Enannan

forskningsresultatrad pekar på undanträngningseffekt i storleks-en
ordningen 50-70 dvs. för varje plats i arbetsmarknads-procent, en

Ävenpolitisk åtgärd försvinner 0,5-0,7 reguljära arbeten. dessaom
effekter betydande det svårt utifrånär studierna bedömaär att om
undanträngningseffektema varaktig och de medförär negativaartav om
sysselsättningskonsekvenser på längre sikt. Resultaten i de flesta studier
tyder på det sig undanträngning båderör "planerad"att ochärom som
tillfällig efter tid återgår arbetslöshet och sysselsättning tillen-
ursprungliga nivåer.

I avsnitt framgår8.3.1 vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärdertyper
ESO-rapporten Företagsstödet Vad kostar det egentligenm.m. som -

karaktäriserade företagsstöd. En rad invändningar kan göras motsom
redovisning företagsstöden. De arbetsmarknadspolitiskarapportens av

åtgärder redovisas där arbetsmarknadspolitiska åtgärderär riktadesom
till arbetsgivare för underlätta anställning arbetslösa individer.att av
Huvudsyftet med åtgärderna alltså på individinriktat främjaär att ett sätt
omställning från arbetslöshet till arbete.

I anslutning till diskussion samordning, samverkan ochen om
avgränsning mellan arbetsmarknads-, närings- och regionalpolitik detär

intresse något belysa vissa stödfonner kannämnareattav som anses
eller ligga inom gränssnitt för de aktuellatangera politikområdena.ett tre

Som konkret exempel på detta gränssnitt kanett det inomnämnas att
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såväl arbetsmarknads- närings- och regionalpolitiken finnssom
stödfonner utgår för utbildning i företag.som

Utöver vissa arbetsmarknadspolitiska stöd redovisas i bilaga 4 ett
urval närings- och regionalpolitiska stöd kan sägasav som vara
inriktade på och/eller småföretagande. Totalt finns betydligt änny mer

stödfonner för småföretag, hanterade flera tiotal100 av organ.
appendixetI ingår också vissa uppgifter stödprogram ärom som

aktuella för Sverige stnikturfondervad gäller EU:s och gemenskaps-
initiativ. Dessa stödprogram i betydande utsträckning riktadeär mot
åtgärder inom områdena mellan arbetsmarknads-, regional- och
näringspolitik.

Med undantag for nyforetagarlån och företagarlån till kvinnor ingår i
appendixet bidragsformer helt eller delvis bi-utgörssom av
drag/medelstillskott. Skälet till avgränsningen Arbetsmark-är att
nadspolitiska kommittén uttryckligen skall behandla samverkans- och
samordningsfrågor det gäller och småföretagare. Från arbets-när ny-
marknadspolitisk utgångspunkt behovet samordningtorde ochav
samverkan det gäller direkta bidrag/medelstillskott tillstörst närvara
företag. förMed undantag ovanstående två lånetyper behandlas inte lån,
kreditgarantier, bankgarantier och dylikt. För utförlig redovisningen mer

foretagsstöden hänvisas till ESO-rapporten Företagsstödet Vadav -
egentligenkostar det

Sammanställningen inga anspråk fullständigpågör att utanvara
skall exempel på stödfonner där det finns tydligasnarast ses som
beröringspunkter mellan de berörda politikområdena och där ökad
samordning eller samverkan i vissa fall skulle kunna värde.vara av

Allmänna villkor för de arbetsmarknadspolitiska återfinnsstöden i
kapitel appendixet beslutsfonner och i förekommande fallI anges
krav på samverkan eller samordning mellan politikområdena, uttryckt i
exempelvis författningstext. Stödfonner och villkor för dessa avser
förhållandena november bör framhållas Arbetsmark-1995. Deti att
nadspolitiska kommittén sammanhang behandlari behovet för-annat av
ändringar de arbetsmarknadspolitiska stödfonnema. det urvalFörav av
närings- och regionalpolitiska stöd ingår i appendixet redovisassom
huvuddragen i de allmänna stödvillkoren.

Volymer8.4.2

finns ingen exakt beräkning volymen foretagsstödetden totalaDet av
Sverige. ESO-rapporten våren beräknar foretagsstödet uppgåri 1995 att

miljarder kronor året. har dåtill drygt 50 Enligt rapportenom man
definition. Summan, inkluderar stöd till bostads- ochanvänt snäven som
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jordbrukssektom, uppgår till belopp gångerär nästanett störretresom
vad foretagsbeskattningenän ger.
ESO-rapporten ingen bedömning stödvolymen till små- ochgör av

nyföretagande, företagalltså de vilkas förutsättningar Arbetsmarknads-
kommitténpolitiska särskilt skall beakta. Budgetpropositionen 1994

prop. l994/95zl00 beräknarbil. 13 totalt miljarder kronor6,5att ca
satsades och småföretagande inompå närings-, arbetsmarknads-ny-
och regionalpolitiken budgetåretunder 1994/95. Av det totala beloppet
avsåg miljarder2 kronor regionalpolitiska medel.ca

stödformer beskrivsDe nedan kan naturligtvis beskrivassom
i kostnader och volymer. Kostnader för arbets-närmare tenner av m.m.

marknadspolitiska åtgärder i gränslandet mellan de politikområdenatre
framgår tabell Med undantag för8.3. eget-bidrag åtgärdernaärstartaav
riktade till arbetsgivare for underlätta anställning arbetslösaatt av
individer. Starta eget-bidrag utgår direkt till individen.

Vissa åtgärder.Tabell 8.3 arbetsmarknadspolitiska Kostnader och
budgetåret 1994/95.volymer

Stödforrn Kostnad Antal sysselsatta Totalt antal Kostnad per
milj. kr. i åtgärden i deltagit sysselsätt-som

genomsnitt/mån. ningsmånad

Rekryteringsstöd 2 712 25 000 83 000 9 100
därav i företag 2 504l
Utbildning i företag 384 2 500 48 000 12 8002
Utbildningsvikariat l 623 12 400 42 000 l0 900
Beredskapsarbete 2 716 16 900 00063 13 400
därav i företag 4651
Arbetslivsutveckling 269
därav i företag 150l
Starta eget-bidrag l 380 8 800 20 000 10 300
Otraditionella 2 14
insatser
därav i företag 801

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet och AMS.
enskilda företag ochl Företag organisationer.

2 Exklusive utbildning inom för kommunavtalen 760 miljonerramen
kronor.
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Preliminära uppgifter näringspolitiska företagsstöd enligt de urvals-om
kriterier angivits och särskilt intresse i dettaärsom ovan som av
sammanhang visas i nedanstående tabell.

lånVissa näringspolitiska företagsstöd. BeviljadeTabell 8.4 och
halvåretALMI andra 1995.utbetalat av

Stödfonn Prel. Utbetalatuppg. av
lånbeviljade ALMI

milj. kr. ntiljkr.

Nyföretagarlån 966 93 22548
Företagarlån till kvinnor 10 904 35 959

for etableringdärav av nya
företag
Utvecklingskapital 19 210x ..
därav medelstillskott till

..i företagutbildning

kalenderåretUtbetalat royalty. Avser 1995.x mot

Nyforetagarlån skall användas för främja etableringenatt av nya
Företagarlån till kvinnor kan såväl till etableringföretag. användas av

till främja befintliganyföretagande utveckling företag.attsom av
kanUtvecklingskapital utgå lån eller medelstillskott for radsom en

Av särskilt intresse arbetsmarknadspolitisk synvinkeländamål. ärur
medelstillskott för utbildning i företag. går inte få fram uppgifterDet att

andel företagslånen till kvinnorhur etableringstor avsettav som avom
utvecklingskapitalföretag respektive hur andelstor avsettav somnya

medelstillskott till utbildning i företag.
Beviljat stöd for företagsstöd regionalpolitikenvissa inomm.m.

enligt de urvalskriterier redovisas under rubrikensom ovan
Avgränsning stödfonner följande under budgetåret 1994/95.av var
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Tabell Beviljat8.5 stöd, antal arbetstillñllen och kostnadernya
arbetstillñlle budgetåret 1994/95.nyttper

Stödfonn Beviljat stöd Antal Kostnad nyttnya per
milj.kr. arbetstillfällen arbetstillfalle

Lokaliseringsbidrag 702 3 883 181 000
Utvecklingsbidrag
därav till utbildning

.. .. ..Sysselsättningsbidrag 199 l 996 101 000
Landsbygdsstöd

.. .. ..Tillfälligt småföretags- 694 5 693 122 000
stöd

tillfälligaDet småforetagsstödet finansieras med medel som
ursprungligen arbetsmarknadspolitiska fördes till detövervar men som
regionalpolitiska området. Stödforrnen gäller under perioden julil 1994-

december31 1996.

8.5 Aktörer och organisation

Aktörer8.5.1 centralt och regionalt

viktigasteDe aktörerna det gäller samverkan mellannär
arbetsmarknadspolitik närings- och regionalpolitik for under-samt att
lätta och småföretagande AMS, NUTEK och ALMI Företags-ärny-

AB på central nivå och på regional respektive lokal nivåpartner
länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar, ALA/Hzs regionala
utvecklingsbolag, länsstyrelser och lokala nyföreiagarcentra
motsvarande i kommunerna. Arbetsmarknadspolitiska kommitténs
uppgift enligt direktiven behandla samordningär och samverkan påatt
central och regional nivå.

Det totala antalet aktörer kring företagsstöd 500. Dettaär änmer
visas i Utsikt framtidens SOU 1992:64 bil.regionermot
Nedanstående tabell bild mångfalden näringspolitiska aktörerger en av

uppgifterna inte helt aktuella.även ärom
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inriktning.Företagsstöden. Aktörer ochTabell 8.6

Råd- Utbild- Finan- Totalt
givning ning siering antal

nivåCentral 8 8 6 10
AMS 1 l 1 1

ll l 1NUTEK
Trygghetsrådet m.fl. 4 4 4 4
Övriga 2 4centrala 2 -

nivåRegional 105 86 86 124
Länsarbetsnämnden 24 24 2424
Länsstyrelsen 24 4 24 24
Universitet/högskola 68 8 8
Utvecklingsfonden 24 24 24 24

utvecklingscentraKooperativa 14 14 14-
Övriga regionala aktörer ll 12 8 30

nivå 396Lokal 310 110 20
230 64 12 284Kommuner

30Jobs Society 30 6 -
Uppfinnareföreningen 20Sv. 20 --

Studieförbunden S-E utb. 23 23- -
Övriga lokala 30 17 8 39

Summa 423 204 112 530
Utsikt framtidens Bilaga till betänkandeKälla: lregioner.mot av

regionutredningen SOU 1992:64.

nivånäringspolitiska aktörema på central respektive regionalBland de
Industrifonden.och Inomåterfinns NUTEK, ALMI Företagspartner

verksamhetsområdet inriktat på det allraNUTEK-FöretagNUTEK är
utvecklaforsta stadiet i företags utveckling då målet regel är attett som

oftare företag i andra skede, dvs. underprodukt. ALMI stöder etten
hand projekt ioch konsolidering. Industrifondenbildande störretar om

gånger i företag har funnits tid.tredje fas många som enen -
tillkommit flera stiftelser ochunder och har detBara 1994 1995 nya

teknikspridning ochuppgift stimulera forskning,bolag med att
riskkapitalbolagenperioden tillskapadesföretagande. Under 1991-1994

löntagarfondsmedel. På rad universitets- ochmedAtle och Bure en
teknikbrostiñelser med uppgift broarhögskoleorter finns s.k. att vara
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mellan universitet/högskola och industri/innovatörer. Stiftelsen
Irmovationscentrum stöder också uppfinnare och företagare.

regionala utvecklingsbolagenDe den juli de tidigarel 1994ersatte
regionala utvecklingsfondema. Staten innehar moderbolagetgenom

%ALA/H Färetagspartner AB lägst 51 aktiekapitalet i de regionalaav
Övrigabolagen. landstingen och i vissa fall kommuner.ägare är även

Verksamheten inriktad på information, rådgivning och finansiering.är
Målgruppen små och medelstora företag färremed 200 anställdaär ån-

med tyngdpunkt på företag med färre anställda.50 Förän-
ñnansieringsverksamheten disponeras kapital på miljarder2,5ett ca
kronor. ALMI aktier i Atle AB ochDessutom Investment AB Bureäger
till värde miljarder kronor och där avkastningen kan0,4ett av ca
användas i finansieringsverksamheten.

Industri-Fram till den juli 1995 ansvarade och mfäretagarfondenl
för verksamheten med nyföretagarlån. fördes då tillDen ÅLÅUISöver

Överföringenregionala bolag. led i åtgärderna för förenkla denär ett att
statliga strukturen för insatser riktade till små och medelstora företag.

Avsikten ALMI skall fungera regional inkörsport förär att som en
småföretagare, nyföretagare uppfinnareoch det gäller rådgivning,när
ñnansieringshjälp, tekniköverföring enligt riksdagens närings-m.m.,
utskott. ALMI skall vid sidan bistå med på dessaattav resurseregna-
områden fömiedla kontakter till andra aktörer, privata och offentliga,-

kan företagenstillgodose eller företagarens intressen,som menar
näringsutskottet bet. 1994/95 8.:NUl

deFör stödprogram drivs med stöd stmkturfonderEU:s ochsom av
gemenskapsinitiativ krävs nationell medfinansiering. Den regionala eller
lokala genomförandeorganisationen för de olika involverarprogrammen
olika aktörer i s.k. partnerskap. partnerskapetl kan ingå exempelvis
kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, fackliga organisationer,
länsarbetsnänmd/arbetsfönnedling, universitet och högskolor, företag
och ideella organisationer.

8.5.2 Regionala exempel samordningpå och organisation

Att samverka oña känsligt. handlarDet i mångt och mycketär attom
dela makt, skriver iNUTEK Regionalt ochrapporten strate-program-
giarbete NUTEK 1994:65. många lån intressetR I för samarbete iär
det regionala och strategiarbetet starkt. l andra län det svårtärprogram-

få till stånd samarbete. Förutsättningarna för samarbete varieraratt
sarmolikt mellan olika regioner vilka politikområden samarbetetoavsett

På motsvarande varierar förutsättningarna lokal nivå försättavser.
samverkan mellan olika aktörer för få till stånd aktiv kommunalatt en
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lokala näringspolitikens politiskanäringspolitik. visas i DenDetta
Örebroekonomi Studies 199512,

förmodligen har kommit längst i konkret,län där i dagDet man
praktiskt samarbete mellan arbetsmarknads-, närings- och

Östergötland.regionalpolitiska Projektet illskottet har skapatsTärorgan
samordna företagsinriktade stöd, bidrag och andraför att

stirnulansinstrument. Tillskottet samverkansprojekt mellanär ett
Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och ALMI Företagspartner.

bedömningen erfarenheternaArbetsmarknadspolitiska kommittén gör att
diskussionerna samverkan ochfrån projektet kan stimulera om

på håll i landet. Därför redovisas nedan projektetssamordning andra
relativt fylligt.organisation

aibetstillñllenMålet med verksamheten skapa varaktigaär att nya
stöd och stimulans till investeringar, expansiva satsningarattgenom ge

och förbättringsarbete, hjälpa företag med samordning stöd- ochatt av
stimulansinstrument med möjliga effekt underlättastörsta samt att
kontakterna småföretag högst olikamellan med 50 anställda och

organisationer. Projektgruppenföretagsstödjande bedriver verksamheten
lokaler. Gruppen konsulteri medär sammansattgemensamma av

erfarenhet och förankring i de olika myndigheter och organisationer som
samverkar. beredningsgrupp med företrädare från samtligaEn
huvudmän behandlar alla ärenden och föreslår beslut.

finansiella huvudinstrumentet iDet Tillskottet det tillfälligaär
länsstyrelsensmåföretagsstödet där beslutsinstans. arbetar ocksåManär

arbetsmarknadspolitiskamed stöd med företagsinrilcming t.ex.
utbildningsvikariatrekryteringsstöd, och utbildning i företag som

arbetsfönnedlingenLänsarbetsnämnden för, de närings-ansvarar
politiska stödfonner ALMI förfogar Länsstyrelsensöver samtsom
landsbygdsstöd. Vidare har inom projektorganisationen kunskapman om
andra stöd till företagsutveckling inkl. EU-stöd.

Tillskottets verksamhet marknadsförs företagarföreningar,genom
banker, arbetsmarknadens parter etc.

företag har sig till Tillskottet och gjortNär intresse-väntett en
anmälan besöker konsult från projektet företaget för informeraatten om
vilka stöd finns och diskutera företagetsför expansionsplaner.attsom
Besöket sker inom efter2-4 veckor intresseanmälan. Då sker en
genomgång företagets framtidsplaner och därefter diskuterasav

stöd frågaeventuella skulle kunna komma i i det aktuella fallet. Isom
fallförekommande konsulten från Tillskottet tips till berördger

arbetsförmedling vilka företag det kan finnas särskild anledningom som
kontakta. Samma konsult/kontaktperson sköter kontaktema med detatt

enskilda företaget helagenom processen.
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Efter intresseanmälan målsättningen företaget skallär atten
kontaktas Tillskottet inom vecka. När företaget har ansöktav en om
tillfälligt småföretagsstöd skall beslut meddelas inom fyra veckor. Detca

fortfarande Länsstyrelsen, ALMI respektive arbetsfönnedlingenär som
fattar beslut i det enskilda bidragsärendet. Beslutsrätten alltså inteär
delegerad till Tillskottet. Rekommendationema från projektets
beredningsgrupp följs dock undantagslöst beslutsinstansema.nästan av

framgårPå besluten kontaktperson hos Tillskottet.ärvem som
följaTillskottet skall och utvärdera resultaten satsningarna.av

Tillskottets verksamhet har höstenunder 1995 utvärderats av
Centrum för Marknadsanalys vid Linköpings universitet. Utvärderingen
har gjorts i fonn enkät till de företag i260 september 1995av en som
hade fått via Tillskottetsstöd verksamhet. Resultatet visar de företagatt

har erhållit stöd till följd kontaktema med Tillskottet mycketärsom av
positiva till organisationen och de i medeltal har expanderat betydligtatt

företag har ansökt stöd fått avslag. Enkätsvarenänmer som om men
visar också många företag Tillskottets ktmskaper olikaatt attanser om
stödfonner kan förbättras liksom informationsspridning, ansökningsför-
farande m.m.

Också på andra håll i pågårlandet eller förbereds samverkansprojekt.
Länsstyrelsen iJämtIands län har i december föreslagit1995senast en

försöksverksamhettreårig med samordning statliga företagsstödav
motsvarande. Uppläggningen försöksverksamhet har diskuteratsav en
med Kommittén för statliga företagsstöd. Genom bättreöversyn attav
samordna och kombinera olika företagsinriktade stöd skall en
kraftsamling kunna ske kring antal nyckelsektorerett ärsom av
strategisk betydelse för näringslivsutvecklingen i länet. En bättre
samordning kan också leda till företagens förmåga tillgodogöraatt att
sig statliga utvecklingsresurser blir bättre. Sammantaget dettaväntas
leda till länets långsiktiga näringslivsutveckling stärks, fler jobbatt
skapas, arbetslösheten minskar och välfardsvinster uppstår.

uppnå långsiktig,För positiv strukturomvandling och indirektaatt en
effekter frånLänsstyrelsen gällande stödregler kanatt avstegmenar vara
motiverade det gäller geografiskt område, bransch, tidsperioder,när
företagsstorlek m.m.

Organisationen kring försöksverksamheten föreslås bestå av en
ledningsgrupp med för Företagsstödskommittén, länsråd,representanter
länsarbetsdirektör och förVD:n ALMI AB.Företagspartner
Ledningsgruppens uppgift skulle bli fram riktlinjer, formulera målatt ta
och följa verksamheten. bildasEn arbetsgrupp med de operativtupp
ansvariga på Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och ALMI

utbildning kring samtliga stödfonnerFöretagspartner. En börgemensam
genomföras och alla stödärenden lösas i projektsamverkan mellan de
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Företagsstödskommittén harregeringen elleransvariga. Varkenoperativt
i Jämtlands län.förslaget från Länsstyrelsentagit ställning tillännu

överväganden och förslag8.6

betänkandet fram förslaglägger iArbetsmarknadspolitiska kommittén
refomiering dearbetsmarknadspolitiken ochförmål avomom

förFörslagen får konsekvenserarbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
arbetsmarknadspolitik,samverkan mellanoch omfattningen påarten av

näringspolitik.regionalpolitik och
viktig roll i arbetsmark-utomordentligtArbetsförmedlingen har en

arbetssökande ochserviceorgan tillnadspolitiken. Fönnedlingen är ett
syñar till såtill arbetsgivareFörmedlingens servicearbetsgivare. att

till förmed-anmälsmöjligt besätta de lediga platsersnabbt somsom
småföretagens bety-i kapitel måstelingen. Som kommittén betonar 4

vikt fönned-framhållas.för sysselsättningen Detdelse är attstorav
i kommunen.också med småföretagenlingen utvecklar kontakterna

för arbetslösapå individuella handlingsplanerGenom satsningen ar-
tillgång till fylligakommer där havid fönnedlingenbetssökande attman

erfarenheter. arbets-kunskaper och Debeskrivningar de sökandesav
individinriktade föreslåssamtligamarknadspolitiska åtgärderna ärsom

praktik vadYrkeserfarenhet ochinslag praktik.innehålla ökat ärett av
Likaså olikaefterfrågar vid rekrytering.arbetsgivaremånga är typer av

in-för de arbetslösaåtgärder betydelsefulla inte barakompetenshöjande
arbetskraft. Kommit-för företag rekryterarockså dedividerna utan som

arbetsmarknadsutbildning,fram förslag rörandei kapitel 6tén lägger
kompetenshöjning inomallmärma skolsystemetutbildning inom det samt

företagen.
det gälleruppgiftArbetsmarknadspolitikens främsta när att

snabbt ochsmåfäretagande bör påunderlätta och att ettvarany-
arbetskraft.med lämpligeffektivt förse företagensätt

kommitténArbetsmarknadspolitiskautgångspunkterUtifrån dessa tar
småföretagandeochtill underlättaförslag syftarhär att ny-upp somz

nivå stärka till-och regionalsamverkan på centralbättre attsamtgenom
regional-arbetsmarknads-,samordning mellanutveckladväxten genom

och näringspolitik.

signalerCentrala8.6.1

samverkansamarbete ellerfinns i dag reglerförfattningarI vissa om
sektorsorgan.näringspolitiskaregional- ocharbetsmarknads-,mellan
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Enligt instruktionen för Arbetsmarknadsverket SFS 1988:1139 år
landshövdingen ordförande i länsarbetsnämnden. Länsstyrelsen skall
enligt förordningen 1982:877 regionalt utvecklingsarbete utseom en
beredningsgrupp för samverkan mellan länsstyrelsen, länsarbetsnämnden
och det regionala utvecklingsbolaget ALMI i regionala
utvecklingsfrågor tillväxt och sysselsättning. Denna regelrörsom
infördes 1994.

Enligt förordningen regionalt utvecklingsarbete skallom
lansarbetsnämnden vidare samråda med länsstyrelsen före beslut om
användningen arbetsmarknadspolitiska medel, det finns möjlighetnärav
till regional flexibilitet i användningen medlen. Dema regel haren av
funnits sedan 1991.

Kommittén har konstaterat den regionala sektors-attovan
samordningen fungerar olika väl i olika delar landet. I vissa länav
förefaller öppenheten och intresset för samordning och samverkan
mellan arbetsmarknads-, närings- och regionalpolitiska organ vara
betydande. I andra län i dagsläget pessimistiskt på möj-ser man mer
lighetema till samarbete. båda fallenI spelar såväl institutionella som
personella förhållanden in. Arbetsmarknadspolitiska kommittén
fokuserar uteslutande på institutionella förhållanden.

Den regionala på samverkan och samordning påverkassynen
otvetydigt de signaler går från central samhällelig nivå.utav som
Detta påpekar ofta regionala aktörer. Visserligen har regering och
riksdag i rad propositioner och utskottsbetänkanden på åren senare
betonat den principiella vikten samordning och samverkan mellan deav

aktuella politikområdena frågan hur har i prakti-tre är ageratmen man
ken. I vilken utsträckning sker i det dagliga arbetet samordning mellan
berörda fackdepartement och centrala myndigheter fackutskottenTar i
riksdagen de fattar beslut också hänsyn till hur besluten påverkarnär an-
gränsande politikområden

Mot bakgrund aktuella exempel vill Arbetsmarknadspolitiskaav
kommittén starkt betona vikten entydiga och samordnade centrala sig-av
naler i riktning samverkan och samordning de aktuella poli-mot treav
tikområdena. inte tillräckligtDet med principiella uttalandenär om
vikten samordning. Statsmaktema bör i olika frågor ställa tydligaav
krav konkret samarbete mellan de regionala aktörema.

Exemplets makt stark. Tydliga exempel måste påär attges
departement och centrala myndigheter inom de olika politikområdena
faktiskt arbetar ihop och drar håll. Starka signaler måstesamma ges
till regionerna det dags bryta gamla blockeringar hind-äratt att upp som

samarbete.rar
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Regional motor8.6.2

kumiatill regionerna skullesignalEn utseratttyp vara man enav
och länsorganregionala samverkan samordningen,"motor" deni ett

bestämmelsernasamarbetet.ansvarigt för Trotsinitieraär att somsom
för samverkan mellan länsstyrel-beredningsgruppredovisats ovan om en

regionala utvecklingsbolaget ALMI ilänsarbetsnämnden och detsen,
sysselsättning uppfattar fortfarande mångatillväxt ochfrågor rörsom

har lika förregionala aktörer alla berörda stortatt samver-organ ansvar
vilja hän-aktör visar bristande intresse ellerkan och samordning. Om en

ingenting.der
Arbetsmarknadspolitiska kommitténbakgnmdMot denna attanser

det gäller strategiskthuvudansvar regionallänsstyrelsens närmotorsom
kring tillväxt och sysselsättning måste bliregionalt utvecklingsarbete

bör hänsynkan föranleda författningsändringar. Härtydligare. Detta tas
med anledningställningstaganden från statsmaktemas sidatill eventuella

påförslag. bör ankommaRegionberedningens Detav
frågan.Företagsstödskommittén lägga fram förslag inännareatt

Nätverk8.6.3

urskiljerpå lokal och regional nivå lättastMånga gånger detär som man
förutvecklingsmöjligheter och lösningar problem. Förutsättningarna

och hur tillväga skiljer sig mellanvad kan åstadkomma börmanman
regionala och lokala nätverklandet. Här kanolika delar utgöra enav

ochsamarbetet mellan arbetsmarknads-, regional-viktig grund för
myndigheter, företagaror-näringspolitik. för kommuner,Representanter

aktörer kanganisationer, arbetsmarknadens högskolor och andraparter,
Sanunansättningen kaningå i konstellationer alltefter behov.sådana va-

följd svenskariera tiden. nätverksbyggande blivitDetöver som en av
gemenskapsinitiativfrån stmkturfonder och kanmed stöd EU:sprogram

kontaktfält mellan olikastimulera uppkomstenväntas av nya
politikområden.

Försöksverksamhet8.6.4

förslag tillEnligt direktiven till Företagsstödskommittén skall den lämna
olika statliga företags-försöksverksamhet med samordnad hantering av

företag inom flera län. Arbetsmarknadspolitiskastöd för mindre ellerett
försöksverksamhet kommer tillkommittén betonar vikten sådanattav

grundligstånd vill samtidigt betydelsen det skerpoängtera attav enmen
utvärdering försöksverksamheten.och oberoende av
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Stödfloran8.6.5

Även Arbetsmarknadspolitiska kommittén inte har gjort någonom
detaljerad genomgång regler och praxis det gäller olika stöd tillnärav

och småföretagande kan konstatera förekommerdet över-attny- man
lappning mellan olika stödfonner. harDetta också bekräftats vid kontak-

med Tillskottet, den samordnande organisationen för arbets-ter
Östergötlandsmarknads-, närings- och regionalpolitiska istöd län se

avsnitt 8.5.2 ovan.
Kommittén för statliga företagsstöd har till uppgiftöversyn attav

belysa hur ñnansieringssystemet helhet fungerar och hur detsom
uppfattas de företag skall utnyttja det. Mot denna bakgrundav som
förutsätter Arbetsmarknadspolitiska kommittén Företagsstöds-att
kommittén kommer på vilket förekommerdetutrönaatt sätt över-
lappningar mellan olika stödsystem och dessa i så fall sådanärom av
omfattning och karaktär ändringar regelsystemen angelägna.äratt av

8.6.6 Huvudmarmaskap för eget-bidragstarta

Som framgår tidigare i kapitlet finns det rad arbetsmarknadspolitiskaen
åtgärder riktade till arbetsgivare för underlätta anställningär attsom av
arbetslösa individer. kapitell 5 läggs förslag utformningen arbets-om av
marknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadspolitiska kommittén väljer
dock här främst diskutera huvudmarmaskapet för eget-bidrag.att starta

Starta eget-bidrag syftar till stimulera nyföretagande i sinatt tursom
sysselsättning. Bidrag kan lämnas till sökerden arbetegenererar som

den offentliga arbetsfönnedlingen inte kan få lämpligtgenom men
arbete. Bidrag får lämnas till den har fyllt 20 år och arbetslös.ärsom
Vidare kan bidrag lämnas till på grund arbetsbristpersoner som av
riskerar bli arbetslösa, inte kan finna lämpligt arbete eller bosatta iatt är
stödområde.

Bidrag får lämnas endast till den har goda förutsättningar be-attsom
driva verksamheten och endast verksamheten bedöms få tillfredsstäl-om
lande lönsamhet och bedöms bidragstagaren varaktig sysselsättning.ge
Arbetsförmedlingen beslutar eget-bidrag. Innan bidrag lämnasstartaom

onödigtskall yttrande det inte bedöms frånom som- -
lämpligt förutsättningar bedrivaattorgan om personens
näringsverksamheten.

Starta eget-bidrag skall enligt AMS prioriteras mycket högt bland de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och sökande med hållbara affärs-
idéer bör endast i undantagsfall få avslag. Konkurrensskäl eller risk för
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överetablering inom bransch enligt AMS inget skäl för inteär atten
bevilja bidrag. kan konkurrenssituationen påverka bedöm-Däremot

lönsamhet, vilket kan till bidrag inteningen verksamhetens leda attav
beviljas.

erfaritEnligt vad kommittén har har Arbetsmarknadsverket utarbetat
administrativa rutiner kring eget-verksamheten.väl fungerande starta

Uppföljningar eget-bidragen visar också hög överlevnads-startaav en
bland de företag talar enligt kommitténsDettastartats.procent som upp-

fattning för huvudansvaret för eget-verksamheten fort-ävenstartaatt
sättningsvis bör ligga inom Arbetsmarknadsverket.

komplicerade bedömningen iSamtidigt den delen ärendeär ettmer av
eget-bidrag inte arbetsmarknadspolitisk närings-utanstartaom av av

politisk krävs professionell företagsekonomisk bedömningDärart. en av
affarsidéns långsiktiga bärkrañ. ankommer på Företagsstödskom-Det

samlad bedömning de politikområdenas stöd-mitten göraatt treen av
och företagens situation.fonner
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roll i arbetsmark-9 Kommunernas

nadspolitiken

i sammandragKommitténs ställningstaganden

måste lösningarsamhället och erbjuda alternativata ett ansvarc
exempelvis utbildning, rehabilitering eller sysselsättning i kommunal

måsteVerksamheternaregi efter den bortre parentesen. vara
eller vidare studier.meningsfulla, förbereda för reguljärt arbete

måsteoch kooperativolika former aktivitetsgrupper prövas.avo
måste stånd myndigheter, fackligaSamverkan komma till mellan

och de arbetslösa för hitta deorganisationer, lokala arbetsgivare att
uppstår undanträngningseffekterformerna att detbästa utan

möjligheter lokal anpassningde förändringar beträffande ökade till0
åtgärdsmedlen kombination medde arbetsmarknadspolitiska i ettav

kommitténinflytande i arbetsfönnedlingamas styrelserökat som
föreslår, lösningarnabör öka möjligheterna hitta de effektivasteatt
på nivålokal

DåArbetsmarknadspolitiken statligt ansvarsområde sedan 1947.är ett
Årför arbetsförmedlingarna från kommunerna.övertog staten ansvaret

skyddade verkstäderna och arbetsvårds-förstatligades de1980 även
instituten.

framhållits kapitel skall enligt kommitténs mening denSom i 5
fortsättningsvis anslagsñnansieradoffentliga förmedlingen även vara

avgiftsfri. effektiv arbetsmarknadspolitik kräverheltäckande och En ett
ekonomiska politiken och stabiliseringspolitikensamspel med den som

driva sinkan for. enskilda kommunen kan intebara Denstaten svara
efterfrågepolitik.egen

det viktigtArbetsmarknadema har inga kommungränser. Tvärtom är
Därför krävs detrörligheten kommun- och regiongränser ökar.överatt

och finansiering underlättarnationell samordning samt system somen
kräver.rörlighet väl fungerande arbetsmarknadden som en

kommunalt perspektivArbetsfönnedlingen skall inte enbart ha ett
regionalt ochkombinera lokala medskall det ettengagemangetutan

uppgiñ informera hela denperspektiv. har tillnationellt Den t.ex. att om
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nationella arbetsmarknanden for öka individens valmöjligheter ochatt
bidra till blirlediga platser tillsatta snabbare.att

enskilde skall kunna påräkna stöd från vidDen det allmänna arbets-
löshet. bör generell politikDetta och individens möjligheter tillvara en
stöd skall inte avhängigt varierande ambitioner på lokal ellervara
regional nivå.

incitament9.1 Kommunernas

har ökat sitt arbetsmarknadsfrågorrxaKommunerna i iengagemang
samband nuvarande högamed den arbetslösheten. Med stöd denav

kompetensregeln 2 kap. kommunallagenallmänna och lagenl § om
arbetslöshetsnåmnd får kommunerna inom för arbetsmarknads-ramen
politiken sysselsättning åtordna arbetslösa.

års långtidsutredning konstaterar utredarna kommunernaI 1995 att
harockså ekonomiska incitament för insatsergöraatt mot

arbetslösheten.
för minskarLiksom skatteintäktema för kommunerna närstaten

någon blir kommunerna lindrasarbetslös. För emellertid denna effekt
den arbetslöse berättigad till a-kassa. Då blir denavsevärt ärom

kommunala skatteeffekten endast skillnaden inkomstskattenmellan av
förvärvsarbete respektive a-kassa. inte har tillFör rätten person som
ersättning från arbetslöshetskassan kan det däremot innebära att
kommunen får försörjningsansvaret via socialbidraget.överta

På kort sikt den årliga skillnaden mellan arbetslös iär en person
åtgärd och dänned fortsatt arbetslöshetskassa och tvingas blien som
socialbidragsberoende i storleksordningen kronor för kommun-100 000

landstingen.sektom i sin helhet inkl.
inom starka ekonomiskaKommunerna har alltså nuvarande system

ñnns arbetsmarknadspolitiskaincitament för till det platser iatt attse
åtgärder.

Socialbidrag och arbetslöshet9.2

SCB:s socialbidragsstatistik har ökatEnligt socialbidragen med 4,6
miljarder 80 procent till miljarder mellan åren och10,3 1990 1994.
Antalet hushåll någon gång under året fått socialbidrag har ökatsom

statistiken framgår inte hur mångamed Av40 procent. av personerna
får socialbidrag enbart beroende på de arbetslösa, ellerärattsom som

ersättning arbetslöshetskassa eller KAS.komplement till Dett.ex.annan
dock främst bland ungdomar och invandrare antaletär som
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i bidragsberättigade ökat under perioden. Som framhållits i kapitel kan7
de skärpta reglerna för sjukbidrag och förändringarna i
arbetslöshetsersättningen leda till flera blir beroende socialbidragatt av

inga andra åtgärder vidtas.om

9.3 Meningsfull sysselsättning alla

Oberoende hur den ekonomiska ersättningen till den arbetslöseav
kommer utformas efter den bortre parentesen måste den enligtatt
kommittén kopplas till krav på åtgärder från såväl samhällets densom
arbetslöses sida. Samhället måste och erbjuda olikata ett ansvar
alternativa lösningar exempelvis utbildning, rehabilitering eller
sysselsättning i kommunal regi. Enligt kommittén det viktigtär att
verksamhet kommer igång möjliggör detta. verksamheterDessasom
skall meningsfulla och förbereda för reguljärt arbete eller vidarevara
studier. Samtidigt skall de inte ha undanträngningseñekter eller
snedvrida konkurrensen. innebärDet svår balansgång. Kommitténen

exempelvis olika former aktivitetsgrupper och kooperativattanser av
måste Samverkan måste enligt kommitténs uppfattning kommaprövas.
till stånd mellan olika myndigheter, fackliga organisationer, näringslivet
och de arbetslösa för hitta de bästa formerna för dettaatt utan att
undanträngningseñekter uppstår.

9.4 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i
kommunerna

ñnnsDet inte någon ofñciell statistik hur omfattandeännu detöver
kommunala det gäller arbetslösa, ordnanärärengagemanget att ta emot
platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom och utanför
kommunen eller driva speciella projekt. Arbetsmarknadsstyrelsens
statistik endast bild hur många finns arbetslösaöppetger en av som
respektive i åtgärder i kommunerna geografisk område. Hur mångasom

får åtgärd via kommunens försorg går inte få fram. dettaFörattsom en
krävs specialstudier.

I kommunernas personalstatistik går endast få fram deatt personer
går under det kommunala beredskapsavtalet, dvs. beredskaps-som

arbetare, utbildningsvikarier, med lönebidrag och offentligtpersoner
skyddade anställningar. kostnaderKommunernas för dessa åtgärder
framgår SCB:s och Kommunförbundets årliga rapportav gemensamma,

ÅrVad kostar verksamheten i din kommun. 1994 uppgick bruttokost-
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kronor statsbidragen via arbetsför-nadema till miljarder5,43 varav
miljarder kronor. Kostnaderna varierademedlingama uppgick till 2,6

till kommun och mellan olika kommungrupper.kraftigt från kommun
enkätundersökningsedan våren i sinKommunförbundet har 1994

ekonomiska läge haft med antal frågor hurKommunernas ett om
medverkan.har åtgärdsplats via kommunensmånga enpersoner som

publiceras i februari 1996 visar 80 000 arbetslösaDen attsenaste som
de konjunkturberoendeeller 56 procent av summan avpersoner

utbildningsvikariat, beredskapsarbeten, datortekAPI,åtgärderna ALU,
år hanterasför arbetslösa ungdomar under 20och avprogram

påprocent dem gårdel ca 25kommunerna. En stor somav
Komvuxplatser.arbetsmarknadsutbildning går extra

statliga arbets-praktiskt för denKommunerna tar ett stort ansvar
för för-skjuter också till kommunala medelmarknadspolitiken och att

fram.på kommunala ekonomin längrehindra hårdare belastningar den
kommunerna inte använder arbetsmark-emellertid viktigtDet är att

uppgifter ingår i detnadspolitiska medel för finansiering av som
och i vissa fall varit föremål förordinarie kommunala åtagandet som

från i allt väsentligtrationaliseringar. Kommittén utgår kommunernaatt
i anda.dennaagerar

arbetsförmedlingarSamverkan mellan9.5

och kommuner

för arbetsfönnedlingamaviktiga samverkanspartnersKommunerna är
hög utsträckninghöga arbetslösheten har iinom flera områden. Den

via med arbetsfönned-och kommunerna har avtaldrabbat ungdomarna
ungdomar underför arbetslösalingarna fått möjligheter att ta ansvaret

Även yrkesorienteringeninom studie- ochår och för datorteken.20
högt ställda krav i dagensför leva tillkrävs samverkan att upp

behovetKommittén pekar i kapitel 6 påarbetsmarknadssituation. av
har tillsattyrkesorientering. Regeringenkraftigt utbyggd studie- och en

vissa ungdoms-förparlamentarisk kommitté dir. 1995:154 överatt se
förföreslå åtgärderkommitténs uppdrag ingår bl.a.politiska frågor. I att

kapitelpå arbetsmarknaden. I 7underlätta ungdomars inträdeatt
rehabiliteringsområdet.utökad samverkan påföreslår kommittén en

går tillarbetsfömiedlingen och kommunensamverkan mellanHur
har låtitKommunförbundetvarierar från kommun till kommun. göra en

ochsamverkartill samtliga kommuner hurenkätundersökning manom
allra flestasamarbetet fungerar. Dekommunernahur attanser

detprocent ellerdet fungerar bra 48kommuner att mestaattanser
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fungerar bra 41 procent. Trots det 218 landets 288uppger av
kommuner de vill ha ändrade förutsättningar för detatt gemensamma-
arbetet.

En andel kommunerna vill ha finansiell samordning medstor av en
strategi och budget. Många kommuner vill ha klargemensam en

ansvarsfördelning utgå ifrån för undvika parallella organisa-att att att
tioner byggs och arbetslösa i onödan slussas mellan olikaattupp myn-
digheter. Kommunerna vill också ha utökade möjligheter lokaltatt

vilka insatser olika individer behöver.avgöra
Trots kommuner och arbetsfönnedlingar i dag har omfattandeatt ett

samarbete så det endast 70 kommunernaär deprocent attav som uppger
samarbetar i arbetsfönnedlingsnämndema.

Den statliga arbetsmarknadspolitiken skall kännetecknas av
flexibilitet, rörlighet och snabbhet. Kommunerna sig ocksåanpassar
snabbt efter fonner och riktlinjer inom arbetsmarknadspolitiken. Pånya
så fungerar verkställande organisationsätt åt arbetsfönned-man som en
lingen, speciellt för de arbetsfönnedlingen inte kanutsatta grupper som
ordna arbete eller åtgärd i näringslivet.

I dagens arbetsmarknadssituation har alla kommuner också lång-
siktiga strategier för öka sysselsättningen. Genom höja utbild-att att
ningsnivån och kompetensen förbättra de infrastrukturella förut-samt
sättningarna för företagen vill bidra till utvecklingman en gynnsam av
sysselsättningen i kommunen. Ett ökat kommunalt inflytande över
arbetsmarknadspolitiken via arbetsförmedlingarna innebär ökade
möjligheter för kommunerna koppla ihop kommunernas långsiktigaatt
satsningar med de statligt styrda arbetsmarknadspolitiska satsningama.

Kommittén i den Arbetsmarknadsverket infördaattanser av
styrelseorganisationen finns förutsättningar för ombilda de nuvarandeatt
arbetsfönnedlingsnämndema till styrelser för arbetsfönnedlingama. De
förändringar kommittén föreslagit beträffande arbetsfönnedlingamas
möjligheter till ökad lokal anpassning åtgärdsmedlen på arbetsför-av
medlingarna bör öka möjligheterna hitta de effektivaste lösningarnaatt
på lokal nivå. Statligt dimensionerad och styrd arbetsmarknadspolitik i

samverkan med lokal kompetensnära leder till bättre lösningar för
individema.

l
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Organisatoriska10 konsekvenser och
utvärdering

Kommitténs ställningstaganden i sammandrag

med anledning de överväganden gjorts inomav somo
behållaArbetsmarknadsverket denatt nuvarande länsindelningenom

uttalar kommittén för- ochatt nackdelar med att sammanföra
länsarbetsnämnder till större regioner bör övervägas

bakgrund kommitténs målstymingmot förslag till Arbetsmark-av avo
nadsverket ñnns det starka skäl till att utveckla verksamheten med
utvärdering och uppföljning arbetsmarknadspolitikenav

på håll sådet viktigt utvärderingaratt utförs fleraär att olika studier kano
balansera varandra
det anledningfinns att de institutionella formernanärmare förövervägao
kvalificerad akademisk utvärderingsverkamhet inom det arbetsmark-

områdetnadspolitiska
det finns skäl förstärka páatt Arbetsmarknadsdeparte-resursernao
mentet för utvärderingsverksamhet och bedömning framtagna forsk-av
ningsresultat

ingårDet inte i kommitténs uppdrag komma förslagmed avseendeatt
Arbetsmarknadsverkets organisation. kanDet emellertid finnas
anledning redovisa några reflektioner i denna del i anslutning tillatt
kommitténs redovisade överväganden.ovan

Kommittén har tidigare pekat på den kraftigt ökade belastningen på
arbetsmarknadspolitiken under år, vilket i sin inneburittur storasenare
påfrestningar på Arbetsmarknadsverket och dess personal.

Kommitténs förslag syftar till renodling arbetsmarknads-en av
politiken i förhållande till angränsande politikområden, prioriteringen av
fonnedlingsverksamheten, förenklat regelsystem och reduceratett ett
antal stödformer. Konsekvenserna for verket förslagen blibörav en
omfördelning till förhållandevis insatser personalmässigt påstörre
arbetsfomiedling. administrativaDen belastningen beräknas däremot
minska.
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organisation och styrningRegional10.1

Regional forntid SOURegionberedningen i sitt betänkandemenar
och sysselsättning grundläggandefrågor kring näringsliv1995:27 äratt

förutsättningar för näringslivetsutvecklingen.för den regionala De
blivit allt viktigareregionala nivån kan erbjuda harutveckling densom

behöver i allt högre grad förankras iåtgärder vidtasoch de som
regionens politiska liv.

regionalt självstyrelseorganföreslår därförBeredningen att ett
utvecklingen. Statliga börför den regionalainrättas med organansvar

behandling eftersträvas och förfunktioner för vilka enhetligfullgöra en
ocksåframträdande. Statliga börriksintressen särskiltvilka är organ

nationellautvärdering och tillsyn för denuppföljning, svaragenom
Kommunalaövergripande målen verkligen uppnås.kontrollen deattav

regional förankringfullgöra offentliga uppgifter därskall kunnaorgan
handlingsutryrnme för politiskadet finns reellterfordras och där ett

organ.
utvecklafilosofin bakom beredningens förslaggrundläggandeDen att

samordningenskilda regionala insatserregional strategi är att genomen
inordnaseffektivitet och långsiktigt kannår högre motmera

splittrade med ordningmål. Dagens ersätts somansvar engemensamma
möjliggör krañfullt samlat agerande.ett

framträdande intesamordningsbehovetBeredningen konstaterar äratt
åtgärder börnäringsliv och sysselsättning ochminst inom områdena att

länsarbetsnämndemasför få förbättringar till stånd.vidtas Inomatt
ochfråga utbildningområde finns verksamheter it.ex. åom

utvecklingen.betydelse för den regionalaungdomspraktik vilka är av
detkonjunkturen detta verksamheteroberoendeNästan är somav

därför betydande stabilitetmåste bedriva och de fårallmänna överen
varierar. Sammaomfattningen och inriktningentiden även om

kan i fråga stödet tillbedömning, beredningen, göras startaommenar
eget-verksamhet.

särskilda betingelser i fråga styrning,Arbetsmarknadspolitikens om
harorganisation har ofta framhållits. Tidsaspektenresurstilldelning och

Omsvängningar i de ekonomiska konjunk-viktig faktor.ansetts vara en
arbetsmarknadslägetkonsekvenserna för medkan ske snabbt ochturema

påefterfrågan på arbetskraft märks snabbt. Kraventillgång och
varit högt ställda.handlingsberedskap har därförflexibilitet och

arbetssökande ochArbetsförmedlingama serviceorgan för enskildaär
lokal individuellställer krav på fönnågan till såvälföretag, vilket som

kan också varieraservicen. Förutsättningar och praxisanpassning av
liksom i olikabranscher och yrkesområden,mellan olikahögst avsevärt



SOU 1996:34 Organisatoriska konsekvenser och utvärdering 289

delar landet skiftandemed regionala arbetsmarknader. De selektivaav
inslagen i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna omfattande.är

Som framgått tidigare står arbetsmarknadspolitiken inför helt nya
uppgifter. Arbetslösheten kan komma på för svenskaatt stanna en
förhållanden hög nivå. Sambandet mellan konjunkturuppgång och
minskad arbetslöshet inte så självklart tidigare. Stora ochär som
omfattande uppgifter åvilar näringspolitik och regionalpolitik för attnu
skapa förutsättningar för varaktiga arbetstillfällen och förnya,
utbildningspolitiken det gäller åstadkomma kompetenshöjning förnär att

tillgodose samhällets framtida behov. Behovet tydlig samordningatt av
och effektivt resursutnyttjande framstår stora.som

regionalaDen styrningen föremål för överväganden inomär
regeringskansliet bakgnmd de förslag Regionberedningenmot av som
lagt fram. Som grundtankama bakomnämnts ärovan en av
beredningens förslag enskilda regionala insatser samordningatt genom
når högre effektivitet bättre samordning. Arbetsmarknads-genom
politiska kommittén delar denna grundtankeRiksdagen beslutade under
våren 1995 generellt besparingskrav för alla myndigheter på llettom

För Arbetsmarknadsverkets del skulle besparingarna ske förstprocent.
och inriktningen1998 skulle besparingarna skulleinte läggas påattvara

arbetsförmedlingen. AMS fick i uppdrag utreda hur besparingarnaatt
skall genomföras. I till regeringen i januari 1996 framladerapporten
AMS styrelse sitt förslag till förändringar. l korta drag går förslaget ut
på följande:

väsentliga delar länsarbetsnämndemas administration och viss0 av
tjänsteproduktion för hela landetärannan som gemensam

sammanförs till organisatorisk enhet, AMV Tjänsteren ny
Arbetsmarknadsstyrelsen renodlar sin verksamhet till att0 avse
ledning, samordning och uppföljning/utvärdering och utveckling,

den myndighetsutövning åläggs AMSsamt som
Arbetslivstjänster skiljs inte från AMI.0

Förslaget får enligt AMS omfattande konsekvenser. Nettominskningen
antalet anställda beräknas bli l 600 och anslags-av ca personer

minskningen miljoner535 kronor.
Styrelsen föreslår i sin det skall finnas länsarbets-rapport att en

nämnd i vaije län. Uppgiften leda, följasamordna, ochär att upp
utveckla verkamheten i länet. Detta, AMS, kräver kontakternäramenar
med länets arbetsplatser. Om den Regionberedningen föreslagnaav
organisationen införs föreslås antalet länsarbetsnämnder minskas påatt
motsvarande sätt.
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sammanföra länsarbets-fråganockså behandlatAMS har attom
de beräknadedockMantill regioner.nämnder attstörre menar

nackdelarna medintemiljoner kronorbesparingarna på 50 uppväger en
kommandeawaktastället börorganisationsförändring. I enman

det finns skålför sin delKommitténförändrad länsindelning. attanser
nackdelarna medför- ochytterligare börtalar för övervägaatt mansom

till regioner.länsarbetsnämndersammanföra störreatt

och uppföljningUtvärdering10.2

Ökat uppföljningutvärdering ochbehov10.2.1 av

starkakommitténs uppfattningArbetsmarknadspolitiskafinns enligtDet
uppföljningutvärdering ochverksamheten medutvecklaskäl till att av

fåttarbetsmarknadspolitiska åtgärderna hararbetsmarknadspolitiken. De
ökad målstyrningföreslår kommitténomfattning. Vidaremycket stor

Arbetsmarknadsverket.medelsanvändning förfriaresamt en
förutsättning för effektivaviktigKontinuerliga utvärderingar är en

i osäkerhetåtgärder. råder dagarbetsmarknadspolitiska Det om
kapitel vissa resultatKommittén sammanfattar i 5effekter.åtgärdernas

olikaforskningen kring eifektemahittillsvarandeden iavav
Eexpertbilaga ingårbetänkandetsåtgärder. larbetsmarknadspolitiska
iarbetsmarknadspolitiska åtgärder.också Effekterstudien av iutvärdering,kortfattad dagensnedan resuméKommittén övergör en
åDärefter diskuterasarbetsmarknadsområdet.och revision påuppföljning

för utvärderingsforskningen.institutionella fonnerframtida

Hittillsvarande utvärdering10.2.2

ochexpansion under 1960-arbetsmarknadspolitikensaktivaTrots den
till omkringutvärderingar denna. Fram 1990gjordes fål970-talen av

framför allt s.k. mikrosludier, dvs.gjordesutvärderingarde somvar
för de individerarbetsmarknadssituationen påverkadesstudier hurav

åtgärder i förhållande tillarbetsmarknadspolitiskadeltagit i olikasom
arbetsmarknads-makrostudier, studier deAntalet dvs.icke-deltagare. av
färre. Under detotaleffekter på ekonomin,åtgärdemaspolitiska var

genomförts.sådana studieremellertid antalåren har ett stortsenaste
för fri akademisk forskning.gjorts inomFlertalet dessa har ramenav
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svenskautvärderingar denmakroekonomiskaårensDe senaste av
etfektemaforskningenocksåhar stimuleratarbetsmarknadspolitiken om

har det förmodligenfem årendeindivider. Underdeltagandepå senaste
Sverigearbetsmarknadspolitiken iaktivastudier den ängjorts fler un-av

början l950-talet.introducerades identidigare år sedander alla av
har legat på EFA,utvärderingarsystematiskaförAnsvaret mer

utvärderingsstudier, underarbetsmarknadspolitiskaförExpertgruppen
EFA har1967.EFAArbetsmarknadsdepartementet. genom
och arbetsmark-arbetsmarknadstudierantalñnansieratåren stortett om

harforskningsinstitut. Dessutomuniversitet ochvid olikanadspolitik
SOU-serienbetänkanden ipubliceratmellanrummed några årsEFA

forskningslägetbedömningarUtredningar medOffentligaStatens av
effektivitet.arbetsmarknadspolitikensdet gällernär

uppgår förarbetsmarknadspolitisk forskningtillEFA:s anslag
Sedan18 månader.miljoner kronortill drygt 5budgetåret 1995/96

skall inrik-i första handEFA:s verksamhet1990/91 gällerbudgetåret att
och forskningarbetsmarknadspolitiska åtgärderutvärderingpåtas av

underarbetsmarknadspolitiken. EFA hargenomförandetkring senareav
arbetsmarknadspolitiska åtgärderutvärderingar deinitieratår bl.a. av

beslutatriksdagen har om.som
finansierasEFAfinansierasforskningdenFörutom avsom

forskningsmedel. Sedanutvärderingsforskning via allmännaakademisk
SamhällsvetenskapligaHumanistisktHSFR,1990/91 harbudgetåret

år tillpå miljoner kronoröronmärkt anslag 7Forskningsrådet, per
för det särskildaForskningen inomarbetsmarknadsforskning. ramen

förstaHSFR skall iforskningprograrmnet vidarbetsmarknadspolitiska
funktionssättarbetsmarknadensforskninghand samtavse om

utfomming och verkningar.arbetsmarknadspolitikens roll,
börjar sittarbetsmarknadsforslmingenforHSFR:s programgruppnya

utlysningårligasker HSFR:smaj 1996arbete våren 1996. I av
grund forligga tillkanforskningsanslag. Gruppens arbete väntas

arbetsmarknadsforskning.satsningar påforskningsrådets kommande
sådanuppgift initierahar tillför arbetslivsforskningRådet att

harkunskapsfonnedlinganslutandeoch utveckling ochforskning som
arbetslivet kanmening såutveckling i vidför arbetslivetsbetydelse att

särskiltRådet skalloch förutsättningar.märmiskans behovtillanpassas
medkompetensutvecklingochlångsiktig kunskapsuppbyggnadstödja en
ochlångsiktigtskall rådet bl.a.inriktning. Vidaremångvetenskaplig ge
tillbl.a. stödFoU-områdenstöd till viktigastrategiskt genom

forskartjänster.
Även denutvärderingutredningsenhet skerAMSinom av

utvärderingama,arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I är avsom
arbetsmarknadspolitiskaeñ°ektema olikastuderasforskningskaraktär, av
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insatser. Sedan 1992 har AMS vetenskapligt råd med forskare ochett
inom det ekonomisk-politiska området och andra angränsandeexperter

områden. Rådet skall initiera och föreslå vetenskapliga undersökningar
betydelse för verksamheten i övrigt kunna fungeraävensamtav som

referensgrupp. AMS Verksamhetsuppföljning behandlas nedan.

10.2.3 Uppföljning och revision

Förutom den vetenskapliga utvärderingen arbetsmarknadspolitikrent av
finns det här anledning något beröra också den utvärdering, uppfölj-att
ning och revision kring arbetsmarknadspolitik bedrivs inom andrasom

deän nämntsorgan som ovan.
Inom Arbetsmarknadsdepartementet följer fortlöpande utvärde-man

ringsforskningen på arbetsmarknadsområdet. Departementet lägger
också utvärderings- och uppföljningsuppdrag på bl.a. universitets-ut
forskare och på RRV. På år har uppföljning gjorts allasenare av nya larbetsmarknadspolitiska åtgärder, exempelvis ungdomspraktik och
arbetslivsutveckling. februaril 1996 pågår upphandling av en
uppföljning de s.k. kommunavtalen. Bl.a. uppkopplingen tillav genom
AMS databaser det möjligt för departementet olikaär statistiskagöraatt
uppföljningar m.m.

En gång kvartal sker s.k.examination Arbetsmarknadsverketper av
då ledningen för verket och för departementet har genomgångar av
verksamheten. Inför varje examinationstillfalle presenteras en
omfattande uppfyllelsen de 13 Verksamhetsmål enligtrapport om av som
gällande regleringsbrev ñnns för verket. Departementet och AMS har
vidare antal arbetsgrupper förett olikapermanentagemensamma
ämnesområden, däribland långtidsarbetslöshet och jämställdhet, som
inför varje ledningsmöte utarbetar underlagspromemorior.

Förutom den utvärderingsverksamhet inom Arbetsmarknadsstyrelsen
behandlas sker också fortlöpande verksamhetsuppföljningarsom ovan

inom AMS. Där behandlas dels måluppfyllelsen rörande de befintliga
verksamhetsmålen, dels genomförs serviceundersökningar bland fömied-
lingens kunder.

I anslutning till den reformering riksdagsarbetet gjorts deav som
åren l993/94zTKl, l993/94:KUl8 har riksdagsulskottensenaste i allt

utsträckning börjat följastörre och utvärdera resultat i verksamheterupp
inom respektive utskotts beredningsområde. I anslutning till detta har
förstärkning skett hos Riksdagens revisorer förav resurserna
uppföljning, utvärdering och revision.

Den ökade inriktning på utvärdering och uppföljning riksdags-av
besluten har lett till fackutskotten i riksdagen i ökad utsträckningatt
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förslag till lämpliga gransknings-lämnar Riksdagens revisorer om
områden. kan revisorema själva initiera granskningar.Därutöver En mer

l993.omfattande arbetsmarknadspolitisk publicerades Förrapport
närvarande pågår två studier inom det arbetsmarknadspolitiska området

beräknasoch tredje bli påbörjad inom kort. de båda pågåendeIen
studierna har uppdrag lagts på universitetsforskare bedriverut som
arbetsmarknadspolitsk forskning. Samtliga dessa sistnämnda studiertre

arbetsmarknadsutskottz.initierats riksdagenshar av
för sin effektivitetsrevision genomför Riksrevisions-Inom ramen

verket RRV granskningar effektiviteten inom statlig verksamhet.av
1990-talet har granskningarUnder RRV betydandeägnat resurser

socialförsäkringsområdet enligt uppgift från verket kaninom men en
ökad tonvikt på etfcktivitetsrevision inom arbetsmarknadsområdet

aktualiseras. Revisionsrapporternakomma år har bl.a.att senare
behandlat möjligheter utfom1a enklare och effektivare lönesubven-att
tioner, utvärdering det flexibla lönebidraget och rehabiliteringav av
arbetslösa sjukskrivna. Våren slutförs studie1996 där RRVen

möjligheterkartlägger erhålla effektiva bidrags- och ersättnings-att mer
inom socialtörsäkrings- och arbetsmarknadsområdena. I studiensystem

referensexempelundersöks också hur likartade problem hanterassom
skatteområdet.inom

Utvärderingarnas institutionella former10.2.4

Som framhållits inledningsvis finns det starka skäl till utveckla verk-att
samheten med utvärdering och uppföljning arbetsmarknadspolitiken.av

viktig fråga och i vilka formerEn utvärdcringama arbets-är av vem av
marknadspolitiken bör institutionellaDe formerna for utvärderin-göras.

kan ha betydelse for kvaliteten.antasgama
fördelen utvärderingsverksamhet inomDen med bedrivsstora som

AMS det där finns unika kunskaper institutionella förhållanden,är att om
statistik och kunskap åtgärdernas exakta utfonnning under olikaom
tidsperioder och inom olika regioner. Utvärderare inte har tillgångsom
till denna information har allvarligt handikapp. Samtidigt detärett
problem förknippade myndighet sinmed utvärderaratt en egen
verksamhet kritikI den allmänna debatten har bl.a. förts fram iatt man
första hand upptäcker och publicerar resultat uppfattassom som

åtgärderArbetsmarknadspolitik: granskning arbetslöshet. Rapportmoten av
Riksdagens revisorer 1993/9411.
2 Effekter arbetsmarknadsutbildning, undanträngningsetfekter och kon-av
kurrenssnedvridande effekter åtgärderarbetsmarknadspolitiska respektiveav

eget-bidrag.starta
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positiva för den verksamheten Enligt kommitténs uppfattning äregna
det viktigt med kvalificerad utvärderingsverksarnhet inom verket. Hären 1lbl.a. styrelsens vetenskapliga råd viktigt forum för lutgör prövaett att

ioch värdera kvaliteten i de utvärderingar utförs inom verket. Jsom
Fördelen med de utvärderingar bedrivs i regiEFA:s denär attsom

oberoende forskare på universitet och högskolor. Genom årengörs av
har forskningsanslag kanaliserats till betydande antal friståendeett
forskare stimulerats till studera olika aspekter arbetsmark-attsom av
nadspolitiken. EFA har dock i likhet med andra sektorsforskningsorgan
ibland kritiserats för medel till forskningsprojekt inteatt ge som
kvalitetsmässigt skulle kunna hävda sig i friare konkurrens.en

Många EFA-projekten har emellertid resulterat i doktorsavhand-av
lingar och flertal forskare har disputerat på EFA-projekt harett som

blivit professorer. Ett antal vetenskapliga artiklar bygger påstortsenare
forskning bedrivits med stöd A.EF Det kanske främst skiljersom av som
EFA från övriga forskningsråd EFA de projektan-år att uppmanar
svariga förutom publicering i vetenskapliga tidskrifter, ocksåatt,

resultaten på svenska för bredare läsekrets i EFA:spresentera en
rapportserie.

Fördelarna med den fria akademiska forskningen den saknarär att
direkt bindning till olika intressen även naturligtvis forskare i likhetom
med alla andra kan påverkas sina värderingar. Forsknings-av egna
medlen har i regel erhållits i konkurrens med forskare på andra områden,
vilket borgar för viss kvalitetskontroll redan i förväg. I efterhand utsätts
publicerade forskningsresultat för ingående granskning. Sannolikheten
för teorier och metoder skall utvecklas eftersom detatt är stor, ärnya
den verksamhet premieras högst i forskarsamhället.som

Samtidigt det klart vissa svårigheter föreligger denär att när
akademiska forskningen skall utvärdera arbetsmarknadspolitik.
Forskarna befinner sig ofta långt från den praktiska verksamhet som
skall utvärderas och har därför ofta otillräckliga kunskaper om
institutioner och data. Grundläggande arbete med fram ochatt ta
bearbeta data värderas oña alltför lågt i förhållande till metod- och
teoriutveckling. finnsDet vidare betydande modeväxlingar det gällernär
vilka områden föremålblir för forskning. Dessa många gångerstyrssom
mindre samhällets behov fortlöpande inhämta kunskap påattav av
centrala områden forskarnas bedömningar teoretiskt ochän av av var
empiriskt intressanta metodfrarnsteg kan göras.

Enligt Arbetsmarknadspolitiska kommitténs uppfattning finns för-
och nackdelar med olika institutionella former för utvärderingen. En
central slutsats det viktigt utvärderingar utförs på flera olikaär äratt att
håll, så olika studier arbetsmarknadspolitiken kan balanseraatt av
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mångfald i fråganförutsättningar förskapasHärigenomvarandra. om
grundläggandeochmetoder synsätt.

år. Denskett påocksåriktning hariutveckling dennaEn senare
har blivitintensifierats. Detharutvärderingsforskningenakademiska

forskningsrapporterolikaforskare ochakademiskamellandebattmer
blivitharutredningsenhetAMSgranskning.kritiskförhar merutsatts

Dettaforskanapporter.i olikainnehålletgranskagällerdetaktiv när att
börutvecklingvälkommenuppfattningkommitténsenligtär somen

arbetsmarknads-utvärderingarkvalitet påhögregenerellttillbidra aven
politiken.

deanledningñnnsdet överväganämiareKommittén attattanser
utvärderingsverksam-akademiskkvalificeradforinstitutionella formerna

kunnaskullealternativtänkbara. Ettalternativa lösningarhet. Här är
befintligainrättas,utvärderingsorganfristående attannatettettattvara

arbetslivsforskning,förRådetHSFR ochexempelvis EFA,institutioner,
förstärkaskäluppfattningkommitténsenligtfinnsVidare attförstärks.

utvärderingsverksamhetforArbetsmarknadsdepartementetiresurserna
denfram inomtagitsforskningsresultatbedömningoch somav

ökadförslagkommitténsspecielltforskningen,akademiska omom
genomförs.Arbetsmarknadsverketformålstyming
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Reservationer

vAnderssonledamoten HansReservation av

Inledning
får bita sigden inteSverige. gällernått DetMassarbetslösheten har att
Arbetslös-sociala klyñomaekonomiska ochdefast så permanentas.att

frågaArbetslöshetensamhället.orättvisa iuttryck för ärheten är ett en
maktlöshet i samhället.ochmaktom

mekanismervilka ekonomiskaljuset påArbetslösheten sätter som
samhälle.vårtstyr

fördel-tidensklarar inte lösakapitalistiska ekonominDen storaatt
massarbetslösheten har fåttSamtidigtresursproblem.ochnings som

de offentligavarit rekordhögt. Närövertidsuttagethari vårt landfäste
sparandeöverskottenprivataunderskott detdignar underbudgetema är

nåroch vinstnivåerexporttillväxtbörskursernågonsin. Närstörre än
välfärdenochsysselsättningen på längelägrenågonsinhögre änärän

etableradeeller deVarken företagsledareför många.till ofärdförvandlas
vågagällernuvarande krisen. Detpå denhar godapolitikerna attsvar
medklassiskautgå från arbetarrörelsenssamtidigttänka attnytt arvmen

rättvisa grundval.demokrati och som
verkliga kostnaderarbetslivetsmindre gradbär i alltFöretagen utan

socialaindividerna.och Detpå samhälleti ställetvältrar över ansvaret
försvagats. Arbets-har radikalttaladetidigare omsom manansvar,

timejustorganiseraskaraktäralltmer fåttmarknaden har att somav
efterfrågasarbetskraftvälutbildadfrisk ochmodeuttrycket lyder. Ung,

uppsägningamaviker kommerorderingångenbehövs.den Närjust när
förtidspensions-iförpassasskadats i arbetetMänniskorsnabbt. som

fåmedel förmed statligasubventionerasmåsteDe attsystemet. unga
slä-Kompetensutvecklingen i arbetetarbetslivserfarenheter.ochpraktik

utbilda redanochskede tvingasisåefter ett sentatt staten ar-par
krävandepå alltmöjligheterderasför förbättrabetslösa att meren

understrykeranställningsformemaoch kortarearbetsmarknad. De nya
påbelastningblivit förResultatet harutveckling.dennaytterligare stor

AMS ochbelastning påförförtidspensionssystem,ochA-kassa stor
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kommunerna, och totalt tudelad ekonomi med offentliga under-storaen
skott kombinerat med omfattande och ojämnt fördelad privat fönnö-en
genhetsbildning. Dessa alltmer uppenbara systemfel måste uppmärk-

och genomgripande politisk lösning.sammas mer ges en
När den ekonomiska politiken misslyckats under 1980 och början-
90-talet och näringslivets finansiella mycket syssel-raseratyra av

sättningens förutsättningar kom den svenska arbetsmarknadspolitiken att
överlastas allt under de borgerliga regeringsåren. Volymema blevmer
för Kvalitén sjönk på åtgärderna. Rundgången ökade på grundstora. av

för få jobb fanns tillgå. AMS fick klä skott för den ökandeatt arbets-att
lösheten, politiska riktades a-kassesystemet. Den arbets-motangrepp
lösa, sig hon uppsagd eller nytillträdande ungdom eller invand-vare var

skulden. Kanske det för höga ersättningsnivåer Kanskerare gavs var
folk lata och inte ville jobba Mycken mytbildning och till vetenskapvar

förklädd politisk propaganda har bildat bakgrund för de politiska batal-
jema.

Krav har på avreglering arbetsmarknaden på olika Kravtests sätt.av
har ställts på så demokratiska politiker inte längre skallatt styranonner
landet. Med EU-medlemsskap och EMU-process hotar handlingsfriheten

minimeras massarbetslösheten Jagatt detatt pennanentas. tror attmen
finns rättvis Jag skall lyckas tillgodose kravetutväg. påtror atten ar-
bete alla. Det krävs då omprövning den ekonomiska politiken.en av
Arbetsmarknadspolitiken liten, viktig del därav. behöverär Denen men
skärpas och förbättras. I betänkandet och i tillämpliga fall i denna reser-
vation har jag försökt tydliggöra min uppfattning.

Jag har i särskilt yttrande beskrivit omständigheterna kringett
kommitténs arbete.

Sysselsättningsstrategi kapitel 3
avsnittetI den inriktningen arbetsmarknadspolitikenom nya av argumen-

kommittén för avgränsad politisk uppgift med tydliga mål.terar en mer
Förutsättningen för detta skall meningsfullt sysselsätt-att är attvara
ningspolitiken i för den ekonomiska politiken. Penning-sätts centrum
och finanspolitiken måste till hävstänger för uppnå höggöras att en sys-
selsättning. Statens politik för den offentliga sektorn skall understödja en
högre sysselsättning. Genom offensiva satsningar inom närings-,t.ex.
miljö- och utbildningspolitikens områden skapas förutsättningar för en
miljömässigt hållbar sysselsättningstillväxt. fördelningspolitisktEn sund
skattepolitik innehåller starka skatteväxlingsmoment såvälsom gynnar
miljön sysselsättningstillväxt inom den kvalificerade tjänstesektom.som
Det nödvändigt genomföra genomgripandeär även strukturellatt en re-
form arbetstidsförkortning för arbete skallalla bli reali-genom en en
tet.
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generellapolitik fomiulera tydligaekonomiskai sinRegeringen bör
kon-arbetslöshetsnivå delsysselsättningsgrad ochförmål attsom en av

rimligt formuleraocksåsysselsättningspolitiken. Detkretisera är att
minviss tid. Enligtarbetslösheten inomhalveradelmål, attt.ex. ensom

sysselsättningsstra-föreslagit mål förhauppfattning borde kommittén en
begränsade arbetsmark-blir deslag. dennategi detta Inom merramav

kraftfulla-måste haregeringvärdera. Ennadspolitiska målen möjliga att
kommittén före-vadtill förfogandekonjunkturpolitiska instrument änre

disponera.AMS skallslår att
sysselsättningspoli-offensivvill formulerakommittén inteAtt en mer

på externtinteattityd. Majoritetenpå defensivberotik tycks tror atten
arbetsmarknadslägetförbättraväsentligen kanförändringargenererade

sysselsättningsunionnormalt talarsocialdemokraternatrots att om en
Kanske detexpansionsmöjlighet.kraftfull ärinom EU:s ram som en

skulle innebäravad EMU-processenrealistiskt antagandedock ett avom
imajoriteten insersysselsättningoch nedpressadåtstramning ensom

expansionspolitik föresvävarinhemsknågonhellerstund klarsyn. Inteav
givet bud-finanspolitiken medkanmin uppfattningEnligtmajoriteten.

sysselsättning.missgynnarutfomminggetsaldo gynnar resp.somges en
sysselsättningen och där-kommunalaunder denpolitik byggerEn som

fördelningspolitikgodmedvälfärden,med hävdar samt genererar enen
för de välbe-mindre sparandenågotefterfrågan,effektiv änstörre om

näringslivsutveckling.kunskapsintensivförbra basställda, envore en
solida-arbetslösheten påbekämpagrund kantrygghetMed ettsom

rättvisan.produktivamed demdet jagriskt Det ärsätt. menar

kapitel 2arbetslöshetentill svenskaOrsakerna den

orsakerarbetslöshetensavsnittenteoretiskamening har deEnligt min om
orsakerna tillAnalysenosjälvständig karaktär.ochflyktigalltför omen

fårtillräckligt långt. Textenförs intemassarbetslöshetennuvarandeden
ställningsta-verkligalitteraturgenomgångkaraktärför mycket utanav

ganden.
vil-ellerförsöker redainteavgörande brist vägaEn utär att man --

arbetslösheten i hu-hañ.faktorer har Berorbetydelse olikaken relativ
deellerhemmamarknadenpåaktiviteten övervägervudsak på den svaga

hypotesentyngd hararbetsmarknaden Vilkenproblemen påstrukturella
arbetslöshe-nuvarandetill denförklaringreservationslönerhöga somom

försämringar ieffektvilken negativinte hellerdiskuterasten I texten er-
investeringsvilja,ocheñerfråge-på människorsfårsättningssystemen

indi-och därigenompåverkashemmamarknadenaktiviteten påhurdvs.
allvarligt eftersomarbetskrañsefterfrågan. Allt dettaocksårekt är ana-

hakaraktär rimligen börocharbetslöshetens orsakerlysen ett sam-av
åtgärdssidan.framförs påsedanförslagmed deband som
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Frågan vilken betydelse för arbetslösheten kommitténär egentli-som
tillmäter det kraftiga efterfrågeraset i svensk ekonomi under 1990-gen

talets första år. Efterfrågebortfallet ha varit utlösande faktor,sägs en
arbetslösheten i grunden beror på strukturella förhållanden påattmen

arbetsmarknaden. Med det sistnämnda i huvudsak bristande löne-avses
flexibilitet, för höga reservationslöner Det finns fortfarande någotosv.
motsägelsefullt i avspeglas i betonar efterfrågebort-texten, attsom man
fallet, samtidigt de stnikturella problemen på arbetsmarknadenmen ger

väldigt vikt det gäller motivera förslagen på åtgärdssidan,stor när atten
bl.a. den bortre parentesen. Det också jämviktsarbetslöshetensägs att
har ökat i Sverige ända sedan 1950-talet det någrautan att presenteras
egentliga empiriska bevis för så skulle ha varit fallet. Analysenatt är
oklar. Problemet inte fullföljer och empirisktär att man resonemangen

olika påståenden stelheter på arbetsmarknaden.testar Kontroversi-om
ella hypoteser härstammar från liberal ekonomisk teori upphöjssom i
ibland på lite till vedertagen sanning. Det framgårsätt bl.a.ett ovarsamt

de statiska arbetslöshetsnivåema i USA jämförtav resonemangen om
med Europa. En sådan jämförelse blir helt orimlig inte i be-tarom man
aktande det bakom de lägre arbetslöshetstalen i USA döljer sigatt en
massfattigdom. finnsDet välfardsaspekt på arbetslöshetsfråganen som
inte utvecklats i utredningen.närmare

Enligt min mening det rimligt det finnsär sambandsägaatt att ett
mellan stmkturella faktorer i ekonomin och den höga arbetslösheten.
Men dessa samband har mycket med näringsstrukturensgöraattmer
sammansättning och förhållandena mellan varuproduktion och tjänste-
produktion en fråga behandlas i kapitel 3. Den svenska ekonominsom
har halt generellt produktivitetsutveckling sedan 1970-talet. Vien svag
har relativt OECD-ländema liten andel kunskaps- och forskningsin-en
tensiv produktion. Den ekonomiska politiken har sedan devalveringspo-
litiken inleddes borgerlig regering vid 1970-talets slut inriktats påav en

skydda relativt föråldrad och råvarubaserad exportindustri.att Denen
här politiken sedan fortsatte under den socialdemokratiska tredjesom

ekonomiska politik har successivt byggtvägens allvarliga obalan-upp
i svensk ekonomi och på svensk arbetsmarknad, vilket blev plågsamtser

tydligt i den depression utlöstes under 1990-talets inledning.som
Kommittén har efter hand börjat uppmärksamma frågor närings-om
strukturens sammansättning och ekonomisk-politiska missgrepp, men

på flyktigt och föga systematiskttyvärr ett sätt.

Om jämviktsarbetslösheten kapitel 2
Det finns enligt min mening anledning till viss försiktighet i bedöm-en
ningarna jämviktsarbetslöshetens omfattning. För det första harom
knappast några empiriska belägg för jämviktsarbetslöshetentunga att



301SOU 1996:34 Reservationer

omfattning. andra så utnyttjas ofta begreppet påskulle ha ökat i För det
för legitimera försämrade villkor på arbetsmark-missvisande sättett att

viaför löntagare, uppluckrad arbetsrätt, lönenedpressningnadema
effektivasteersättningsnivåer i a-kassan Det medletsänkta att mot-osv.

emellertid inte försämra vill-verka låsningar på arbetsmarknaden är att
utveckla aktiva och rörlig-koren för de redan ställda densämst utan att

marknad fördelashetsinriktade arbetsmarknadspolitiken. På renodladen
skevt och samhällsekonomiskt irrationellt.anpassningskostnadema Den

förhindraslänken får bära de kostnaderna och därmedstörstasvagaste -
nödvändig omställning för såväl individen samhället. Medofta som enen

arbetsmarknadspolitik inriktas på understödja individemasaktiv attsom
rörlighet såväl kompetensmässigt geografisktomställning och som- -

solidariskt. Teoretiskt kan det motiveras medfördelas dessa kostnader
avkastningen på individ omskolar sig tillsamhälleligaden ettattatt en
på arbetsmarknaden betydligt den pri-eftertraktat yrke är större änmer

individen erhåller.vatekonomiska avkastningen som

kapitelTjänstesektorn 3

liten utsträckning utveckla perspek-Majoriteten har i alldeles för valt att
tjänstesektoms problem. Pä allmänt plan diskuteras tjänste-tiven på ett

privatasektorns tillväxt och utvecklingen tjänster redu-ämnetmenav -
hemservice. Enligt min mening borde tjäns-till frågatyvärr en omceras

ha fått betydligt i utredningsarbe-tesektoms problem störreett utrymme
offentliga tjänsteproduktionen.gäller såväl den privataDettet. som

kommer öka antal år.Behoven vård och Prog-att ettomsorg omav
försiktighet, säkraste fram-alltid hanteras med viss deska en mennoser

på grundval demografiska data.tidsbedömningama kan För-göras av
befolkningensi den svenska ålderssammansättningändringar gör att an-

vård- och omsorgsbehövande åldrar ökar kraftigtdelen människor i
öka efterfrågan på offentliga tjänster.framöver. kommer i sin EnDet tur

offentliga konsumtionen måste fårimlig bedömning den störreär ettatt
samtidigt ekonomiska politiksamhällsekonomiskt denutrymme, som

har syfte.bedrivs i dag snarast motsattsom
moderna ekonomin den ojämnaavgörande problem i denEtt är pro-

gåduktivitetsutvecklingen och varusidan, dvs. det brukarpå tjänste- som
dilemma". Tjänster blir relativt alltbeteckningen Baumolsunder sett

snabbare produktivitetsutvecklingen itiden i takt med dendyrare över
i sin vid given BNP-nivå ivaruproduktionen. innebärDet tur att en sam-

fäsuccessivt allt andel inkomsternahället kommer större att om-en av
problem berör kommittén knappast alls.tjänstsektom.fördelas till Detta

förutsättningarna för den privatainte barahandlarDet sagtsom om
subventioner ochverksamhet, dess eventuella behovtjänstesektoms av
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skattelindringar, också för den offentliga konsumtio-utan utrymmetom
nen.

Lönebildningens problem kapitel 3

Lönebildningsproblemen har fått i utredningen. Enligtett stort utrymme
min mening kan lönebildning inte förankrad i produktivitctsut-ären som
vecklingen allvarligt samhällsekonomiskt problem, iutgöra ett tex-men

utelämnas faktorer påverkar lönebildningen. Jagten attsom menar
kommittén alltför lättvindigt skjuter problemet på arbetsmarkna-över
dens och i för liten utsträckning belyser det övergripandeparter ansvar

åvilar regeringen. Regeringen ska bedriva ekonomisk politiksom en som
möjliggör löneutveckling i någorlunda balans med produktivi-ären som
tetsutvecklingen. Regeringens stabiliseringspolitiska borde haansvar
framhållits starkare, särskilt bakgrund 1980-talets erfarenheter.mot av

harTyvärr majoriteten inte varit beredd diskutera vilken betydelseatt
industrins övervinster har för lönebildningen. ekonomiskaDen politikens
huvudinriktning allt sedan 1970-talets slut, dvs. stimulera industrinsatt
tillväxt via devalveringar och generellt höga vinstnivåer, har naturligtvis
utgjort kraftig påfrestning på lönebildningsprocessen. finns för-Deten
slag skulle kunna mildra svårighetema, vinstavsättningar tillt.ex.som
framtidsfonder, majoriteten ganska lättvindigt avvisat.som

finns ocksåDet andra problem påverkar lönebildningensom som
kommittémajoriteten inte något intresse. Detägnat större är t.ex. uppen-
bart har kategorier på arbetsmarknaden i dag felavlö-att stora ärsom
nade, framför allt kvinnor inom offentlig sektor. Bristen på välutveckla-
de och rationella arbetsvärderingsinstrument försvarar lönebildningspro-

och skapar återkommande spänningar i avtalsrörelsema.cessen

Arbetsrätten kap 3

Kommittén betonar långsiktigt stabila spelregler, bl. för arbetsrätten.a.
Det dagens arbetsrätt ñck sin form för tjugotal år sedannoteras att ett
och det finns behov reformer för till dagens ochatt attav anpassas mor-
gondagens arbetsmarknad. Majoriteten sigställer bakom arbets-
rättskommissionens uppdrag modernisera arbetsrätten ochatt menar
följaktligen det åvilar finna acceptablaatt parterna ett stort attansvar
förhandlingsresultat. Enligt min uppfattning borde denna fråga först ha
lösts refonnerad lagstiftning för därefter braschanpassatsattgenom en
med hjälp kollektivavtal.av

förändringarDe pågår i arbetslivet och betänkandetstora som som
kortfattat redovisar i olika kapitel har betydande effekter på arbetsrät-

täckningsgrad och relevans. inteDet främst stridsfrågoma fråntens är
°återställardebatten borde fokuseras, effektemautansom snarare av
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effek-verksamheter,uppdelningarjuridiskaoch andrabolagiseringar av
olikadistansarbete imedgertekniska förändringar t.ex.terna somav

anställningskontralct, tillfälligafloranvidaefTektema denfonner, avav
rättighetsfrågorpersonaluthyrning, liksomochanställningar t.ex. ytt-om

kontroller. Avmedicinskaintegritetsfrågorochrandefriheten stortom
diskrimineringslag-fimktionssättarbetsmarknadensförintresse är att

tilldag. Relationemafallet ieffektiv vilket intestiftningen ärär
vårabehovocksåpåkallarinom EU överarbetsrätten attett seav

rättsregler.
analysnågoninte lyckadeskommitténbeklagligtDet presteraär att

konventionell hän-gjordehuvuttagetfrågordessa mestöver utan enav
Betänkandet åberoparallmänna debatten.frågor i dentill någravisning
sarmnanhang, medanföretagarklimatet i dettaviktenlite vagt av

sinlyser medväderprognosen för de arbetslösalöntagarklimatetoch
viss ytlighetvisar detta påmeningEnligt min görfrånvaro. attsomen

enklapå dagsdebattensuppmärksamhetförhar fästmajoriteten stor
lösningar.

Arbetstidsfrågor Kap 3

få till ståndför kommitténinomvarit möjligthar inteDet att enramen
sysselsättningen.för Dettabetydelsearbetstidsfrågomasseriös analys av

arbetstidema fördeladeojämliktmed tanke hurmärkligtmycket ärär
detsåväl det betaldaför övrigtgällerindividerna. Dettamellan som

avgörande fråga.jämställdhetssynpunkt dettaobetalda arbetet. Ur är en
del-ökade ofrivilligavisas också i dettidsfördelningenojämlikaDen

varitflera år harövertidsuttaget undersamtidigt störretidsarbetet som
Ändå hararbetslöshet.med minimalhögkonjunkturtidigareunderän
har moti-flaskhalsprobleminga betydandevarit låga ochvakanstidema

synpunkt kan konstaterasövertidsuttag. Ur dennahögadessa attverat
arbetskraftbehovfunnitsharbra. Detinte har fungeratarbetsmarknaden

därförkommit till ståndinteanställningar hararbetskraftledigoch men
Övertid.harnyanställahellrearbetsgivarna pressat utän attatt mer
lett tillföreslagit reglerkommittén hamening bordeminEnligt som

övertidsuttag.kraftigt begränsat
kraftigt mins-dendet faktumpå flera ställenbetänkandet anförsI att

arbetskrañsbe-det ökadebidragit tillårfrånvaron underkade attsenare
nyanställningar. I dettakraftig ökningresulterat i någonhovet inte av

arbetstidsutbudsamband mellankristallklartmajoritetentycksfall ettse
förs dock inte längre.Analysensysselsättningsvolym.och

arbetstidsför-exempelpraktiskavisar mångamin meningEnligt att
erfa-arbetslinjen.hävda Intressantamedelbland flerakortning attär ett

viktarbetsmarknaden. Dettyskafrån denrenheter kan dras är attstorav
förut-med olikainom branschertill ståndförsöksverksamhet kommer
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sättningar. Den ofta så efterfrågade flexibiliteten inom näringslivet borde
analyseras i förhållande till tidsuttag och arbetstidsförkortning. Olika
produktivitetseffekter skilda sysselsåtmingseñekter och därmedger
skilda kostnader i olika branscher. Därför behovet seriösär analys såav
stort.

Betänkandet konstaterar erfarenheternaatt arbetstidsförkortningav
skiftande ochär de teoretiska bedömningaratt inte entydiga. Kommit-är

tén har själv inte gjort något försök bilda sig uppfattning.att en egen
Majoriteten påstår dock Det krävs oña mycketatt antagandenstränga

ekonomins funktionssätt för arbetsdelning skallom påverkaatt syssel-
sättningen positivt. Det svårt någonär särskild grund föratt så-se ett
dant påstående i den mån det alls har någon mening.

Enligt min uppfattning talar många skäl för lagstiftad arbetstids-en
förkortning. Ett dem sysselsättningsskäl.är Betänkandet antyderav att
vissa hävdar arbetstidsförkortningatt botemedlet massarbets-motvore
lösheten. Jag medvetenär det inte finns några enkla lösningaratt påom
problemet. Det skall inte defensivt handla dela på arbetslösheten.attom
Men jag övertygadär offensiv och rättvisatt politik för be-om en att
kämpa arbetslösheten innehåller arbetstidsförkortning viktig del.som en
Jag beklagar kommittén lämnar fråganatt med helt enkelt lämnaatt över
bedömningama till arbetstidskommitten.

Arbetsförmedling kap 4

kapitletI beskrivning del konkreta resultatges empiriskaen av en ut-av
värderingar sök- och rekryteringsbeteende liksom attityderav tillav
olika omständigheter och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Resultaten

intressanta ochär avlivar många och fördomar påmyter området som
främst tycks lanseras för misskreditera och kanskeatt på sikt avveckla
den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Resultaten stärker ofta motiven
bakom kommitténs konkreta förslag.

Det visar sig viss utsortering skeratt invandrare,en av grupper som
äldre 45 år och kvinnorän i barnafödandeäven ålder. Detta exempelär
på diskriminerande attityder vid rekryteringsförfarandet stämmersom
med många arbetslösas vardagliga erfarenheter.

Kommittén har inte denna viktigaägnat fråga tillräcklig uppmärk-
samhet jag förutsätter AMS hur problemenatt över kanmen ser mötas.

Enligt min uppfattning skulle det befogat något förattvara mer varna
utsorteringsriskema i samband med fönnedlingamas s.k. urvalsservice
med reducerade order. I betänkandet förekommer ett nyanserat resone-

jag i och för sig kan ställa mig bakom,mang som risken för attmen
kundanpassningens strategi kommer i kollission med upprätthållandet av

jämlik behandling olika skall inte underskattas.en av grupper
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attityder hosdiskriminerandebetydelsegrundläggande attDet är av
tillåtsintearbetsgivare

. kommitténsroll ispelarhandlingsplanemaindividuella storDe en
kontraktuppfattasocksåkommer dessaDänned ettförslag. att som

uppfattning harEnligt minfönnedlingen.ocharbetslösedenmellan
här-arbetslösedenrättstryggheten förbelysttillräckligtintekommittén

roll hand-vilkenpåmed tankebeklagligtmycket storvidlag. Detta är
tolkningenviktigtenskilde. Detñ för den attkommer ärlingsplanen att

enderakontraktsbrotVfrånvidhänderoch vadkontraktet par-somav
innehållplanensbeslut fattasdels hurgällerDetövervägs. omten noga

förutsättningarvilkaunderoch delsoenighet,sker vidoch vad par-som
finnaocksåhandlarvillkoren. Detuppfyllt atthainte omterna anses

ersättningsrätttanke påöverldagningar. Medeventuellaför attfonnerna
får ingenödeenskildesför denavgörandekanåtgärdsprogramoch vara

långa radårensfrågor. Dei dessarådaoklarhet senasteansvaret avom
kvaliñ-vad gällerriksdagsmajoritetenhoc-besutgenomtänkta adilla av
viktigtdetarbetslöshetsförsäkringeniavstängningsregler ärochkations-

för-kommitténstillförhållandeuppnås ikanrättstrygghetgodatt nuen
medställning ochiarbetslöse ettdenAtt änslag. sätta svagareen

skuld för dagensochlastaregelsystemogenomtänlct över än ansvarmer
hardålig solidaritet. Jaguttryck förarbetslöshetssituation ett upp-vore

handlingsplanerindividuellaförslagetgenomgåendefattat det somom
uppmärksammatsaspektockså dennaDärför bordepositivt.något

före-inteARBOM-utredningenmednågot samrådharTyvärrbättre.
kommit.

personalresurser.kräver bättreindividualiserat arbetssättEtt mer
ochåtgärdsreglerförenkladeförslagenförutsätterKommittén att nyaom

dockbörDetnödvändigaför dekassarutiner utrymme resurserna.ger
sigdetdettanågon analysinte gjort rörkommittén attutanattnoteras av
be-mycketdela.sig kan Dei och förjagförhoppning storasomenom

samladeför detjustAMS resursut-sparingskrav gör attär utsattnusom
det fortsatttanke påmedminstosäkert. Intenågotframstårfallet som

individualiserad be-påkommitténs kravocharbetsmarknadslägetsvåra
kravställeråtgärdsmedelutnyttjandelokaltoch friare storahandling av

ryckighetpersonal. Denomfattande kompetenttillräckligtpå som perso-
årtill undertvingatsarbetsmarknadsverket ärnalpolitiken inom senare

verksamhet.effektivtjänlig förinte en
vadlångtgående slutsatserförmajoritetenuppfattning drarminEnligt

tillförhållandelagstiñningsändringar ikrav påeventuellagäller perso-
exempel påfinnsarbetsfönnedling. Deticke-offentligochnaluthyming

arbetskraftuthyrningvad gäller ävenverksamhet främstoseriös somav
personalen densaknarfallflerabranschen. Iinomuppmärksammats

grundkrav.bordekompetensutvecklingoch den etttrygghet varasom
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i flera fall, och utnyttjande arbetslös-Kollektivavtal saknas ett osunt av
fall. orimligt branschenhetsförsäkringen har i flera Detnoterats vore om

subventionerad försäkringen. finns således enligt mintilläts Detväxa av
frågor och dåuppfattning skäl dessa ingående,pröva ut-attatt mer som

trygghet och inflytande i arbetslivet inte skall försäm-gångspunkt ha att
införande dessa anställningskontrakt.typergenom av nya avras

konsekvenserna de fackliga arbetsfönned-Jag dessutom attanser av
avseende på eventuella yrkesmässiga inlås-lingarna bör medprövas

ofta kan med sinningseffekter. Därmed inte de göra nyttasagt att stor
gällerbranschkunskap och de uppodlade kontaktvägarna detnär att

analyserat tänkbaraeffektivt förmedla jobb. Kommittén har dock inte
nackdelar på det önskvärt.sätt som vore

arbetsmarknadsproblemKommittén har inte invandrarnasägnat stora
hänvisar i detta till den särskildauppmärksamhet avseende ut-stor utan

borde kommitténs huvudlinje och förslagredningen. Däremot gynn-vara
inte endastför dock det ñnns skäldenna Jag att attsamma grupp. anser
särkompe-problematisera invandrarbilden, också lyfta fram denutan att

sin kunskap språk, samhälle och kulturbesitter justtens genom omman
lyf-härstammar. allt starkarefrån det land och region Detta bordeman

fördel, inte minst i tid såväl företagsamhet,fram närstortas en ensom
kultur och masskommunikation har intemationaliserats. Detutbildning,

marknadskrañema område.gäller också dra på dettanyttaatt av

Arbetsmarknadspolitikens medel och dess effekter kap 5

utvärderingsforskningden genomgångviktigtDet är att notera att av
förekommandekommittén gjort inte alls stöd för den vanligtsom ger

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetslöshetsför-uppfattningen att
densäkringssystem inte skulle värdefulla inslag för hävdaattvara

för jämlik välfärd. bör särskilt lyftas framsvenska arbetslinjen Det atten
i Sverige, problem,kommittén har kunnat konstatera att trots stora

fått de marginaliseringseffekter långtidsarbetslöshetinteännu somse av
på i i övrigt. del förklaringen ligger i den åt-Europa En storges prov av

gärdsinriktade aktiva arbetsmarknadspolitiken.
empiriska underlaget inte medgerKommitten har också detnoterat att

generaliseringar och flera forskningsresultat, inte minstomfattande att
nationalekonomiska oña har karaktäreninom för den ansatsen, avramen

spekulationer på förenklade modeller. bakgrundteoretiska byggda Mot
genomgång har kommittén funnit några välgrundade slut-denna attav

inom arbetsmarknadspolitikenoptimal åtgärdsarsenalsatser om en
finns naturligtviskan dras på basis detta material.inte Däremotav
faktiskhämta ändå, både analytisk ochmycket kunskap art.att av

kommitténintressant konstatera utvärderingDet är att att en som
till den aktivalåtit visar attityden mycket positivsjälv göra äratt
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harsjälvagäller detarbetsmarknadspolitiken. Särskilt personer som
härd verkligheten. Dettaståråtgärd eller pådeltagit i sättannaten

till många efterarbetsmarknaden lettefterfrågan påden låga atttrots att
s.k. nmdgång ihänvisats tillfunnit jobbåtgärder inte syste-ett utan en

individernågot önskvärtdock inteRundgången uppfattasmet. somsom
harincitamentproblemSnarareför arbeta.väljer i stället attän ettatt

tillräckligt många jobb.Bristen påverkligt problemmedgöra ett :
konkretagranskning detgjort någonKommitten har själv inte ut-av

påkonjunkturbetingelser ellerunder skildaåtgärdstyperfallet olikaav
hadelarbetsmarknader. kundeyrkesmässiga Detocholika regionala

studie kostnads-åtgärder ochutvärdering olikahandlat avenavom
möjligtborde ocksåolika Deteñektiviteten att t.ex.varaprogram.av

omfattning inom denutbildningsvikariat har så dåligförstå varförbättre
sektorn.privata

för mycketfått alldeleskommitténmin uppfattning harEnligt ägna
kunskapi substantiellhårklyverier inte resulteratakademiskatid åt som

arbetsmarknads-konkreta vad gällerliten tid åt analyseroch förägnat
utländska fors-minst denoch förutsättningar. Interesultatpolitikens var

på verk-beställde exempelkommitténkarrapporten extremtett ensom
medsvårateoretiserande studie resultatlighetsfrånvänd attvars var

tilli världen kunnabästa vilja ta vara.

Omställningsförsäkringen Kap 5

begränsad tid åt analyseramycketharKommitten ägnat atttyvärr
arbetsmark-aktivaoch samspel med denarbetslöshetsförsäkringen dess

hänvisats till enmansutredningenhar frågannadspolitiken. ställetI
finner detta förhål-parlamentarisk förankring. JagsaknarARBOM som

stååterförsäkring, krav påkvalifikation,skandalöst. Frågorlande attom
ersättningsperiodens längd,förfogande,arbetsmarknadenstill ersätt-

samord-grundläggande för klaraningsnivåns storlek är att utm.m.
svenskaförmedlingsarbete. Grunden för denmed åtgärder ochningen

också i detta ljussamspel. Detarbetslinjen ligger just i detta är som
rundgångsproblematiken skall redas ut.

diskutera dennafrån majoritetens sidafunnits ointresseharDet attett
nedtrappandehar förslaginforrnelltfråga och endast ersätt-antytts om

flerårig ersättningsperiodkvalifikationstider,ningsnivåer, årslånga etc.
Kommitténs majoritet ijag ingen kunskapstår i dag harfråganHur om.

införas bortre idock det börfråga återupprepardemia parentesatt en
omställningsförsäkring.konsekvent benämnsförsäkringen, som nu

före-åtgärdsmässigt därefterhända ersättnings- ellerskallVad som
kommunför-till debattskrift frånhänvisningarfaller helt oklart. Vaga en

mörker. Enligt min uppfattning dettainget ljus i dettabundet är ettger
kommittén.central fråga förbehandlaoacceptabelt sätt att en
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Betänkandet redovisar dåligt grundade från den teore-resonemang
tiska incitamentsforskningen och framhäver a-kassenivåns betydelsesom
för den s.k. reservationslönen och därmed för lönebildningen. Denna
forskning anför såsom önskvärt tydlig koppling mellan konsekven-en

lönebildningen och arbetslösheten inom begränsat avtals-serna ettav
område finansieringssynpunkt och talar för facketvarmt attur attgenom
få vidgat finansieringsansvar på detta får incitamentett till åter-sätt ett
hållsamhet vid lönebildningen. Enligt min uppfattning borde kommittén
ha fört kritiskt kring relevansen dessa iett resultat för-resonemang av
hållande till de orsaker till den svenska arbetslöshetskrisen disku-som

i tidigare kapitel. Som det redovisasterats endast mängd kon-ärnu en
troversiella påståenden några helst vilketutan som

förvirrande för läsaren.ärsnarast
Betänkandets redovisning utvecklingen i Europa det gäller för-närav

ändringar a-kassesystemen rapsodisk. Det det företrä-är noteras attav
desvis handlar försämringar ingen inträngande analys görsom men av
systemförändringar och dess effekter. Dänned blir uppräkningen enligt
mitt inte särskilt klargörande.synsätt

framgårDet dock med all önskvärd tydlighet regelverkenatt, trots att
nationellt beslutade, så pågår detär hannonisering socialförsäk-en av

ringssystemen i EU-ländema och ministerrådet har uttalat sin vilja att
reformera ländernas a-kasseförsäkring. Enligt min mening EU-an-är
passningens riktning förödande för den svenska modellen inom arbets-
marknadspolitiken och dess intima samspel med A-kassesystemet.
Kommitten borde ha analyserat denna utveckling på allvar och inte
endast registrera den.

0ECD:s ekonomer förespråkar försämrade ersättningsnivåer och
högre kvaliñkationskrav vilket betänkandet lakoniskt kom-noterar utan

Därefter redovisning hela den seriementarer. försämringarges en av av
och nedskärningar inom riksdagsmajoriteten beslutatsystemet som om
under år vänsterpartiets vilja. Ersättningsnivåns sänkningmot tillsenare
75 restriktioner för de deltidsarbetslösasprocent, ersättningsrätt, höjda
kvalifikationsregler och skärpta avstängningskrav några exempel påär
vad genomförts och kommitténs majoritet med gillandesom stortsom

ligger i linje med den förstärkning arbetslinjennoterar kommit-av som
förordartén Inte med ord längre statsñnansiella skäl förnämns be-ett

sluten. Tvärtom stryker majoriteten under åtgärderna tydliggör dessatt
karaktär omställningsforsäkring innebär den aktivasamt attav
arbetsmarknadspolitiken inte får nedgraderas till enbartatt vägvara en
till ersättningsperiod. Därför pekar betänkandet på karaktärenen ny av
omställningsforsäkring Det bör finnas bortre parentes. Enligt min: en
uppfattning detta förhållningssätt heltär oacceptabelt och innebär i
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verket kapitulation införsjälva de krafter vill skuldbelasta deen som
arbetslösa och försvaga fackföreningsrörelsens

svenska arbetslöshetsförsäkringen till sin karaktärDen är en om-
ställningsförsäkring. Ersättningstiden begränsad och kravstarka finnsär
på stå till arbetsmarknadens förfogande. Möjlighet till återförsäkringatt
finns aktivt jobbsökande och genomförda åtgärder inte resultat inär ger
form jobb. På detta uppkommer den s.k. nmdgången. Detsättnyttav
borde föras diskussion vad kraven på stå till arbetsmarknadensatten om
förfogande innebär geografiskt, yrkesmässigt, eller lönemässigt. Det
borde klargöras vilken sökaktivitet och verksamhet återkvalifi-som vore

Med sådan diskussion kundecerande. arbetslinjen preciseras tillen en
effektiv arbetsmarknadspolitisk strategi. Med besvikelse har jag kimnat
konstatera kommittén överhuvud inte bemödat sig analysatt taget om en
härvidlag nöjt sig med det behövs bortre parentesisägautan att en
likhet med vad regeringen och riksdagsmajoriteten uttalade i höstas.
Enligt min mening har detta inte karaktär seriös utredningsverksam-av
het.

åtgärdssystemförändratEtt Kap 5

Kommitténs huvudinriktning med individuella handlingsplaner och stor
flexibilitet vid utnyttjandet åtgärdsmedel utomordentligt bra.ärav
Åtgärdstypema förenklas och kategoriseras i block på logisktstörre ett

Handlingsaltemativen finns kvar från dagens arbetsmarknadspoli-sätt.
tiska arsenal och volymema kan växla alltefter konjunkturläge och
arbetslöshetsnivå.

ocksåJag nöjd med den uppdelningen i anslagsfonner,är nya som
också logisk och innebär förenkling. Dock viktigtmed undan-är etten

Från och med kommer1997 anslaget för arbetslöshetsförsäkringentag.
budgeteras ramanslag. innebärDet överskridandeatt ett att ettsom

under år finansieras via anslagskredit under löpande budgetår ochett
regelförändringar under påföljande budgetår.

innebärDetta utgiftstak införs för a-kassan. Det blir de arbets-att ett
lösa med försämringar ersättningsreglema få bära denna börda.som av
Enligt min uppfattning detta inte acceptabelt. Finansieringenär av en
alltför hög arbetslöshet, inte försäkringens ñnansieringssystemsom
orkar bära under givet år, skall enligt min uppfattning läggas påett
statsbudgeten så och därmed skattebetalarealla fåratt staten ta ansvaret.
Detta uttryck för dels arbetslöshetsbekämpningen delär ett att är en av
den ekonomiska politiken, och dels den höga arbetslösheten inteatt anses

de arbetslösas skuld. Solidariteten kan försvaras i samhället ochvara en
ytterligare segregation motverkas. Samtidigt får regeringen tydligtett
incitament hålla den arbetslösheten den direktöppnaatt attner genom
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påverkar statsfinansema. inte majoritetenDet besynnerligt iår att
kommittén velat i denna

Arbetsmarknad och kompetensbehov kap 6
Kommitten förtjänstfulltpläderar på för kraftsamling i syftesättett en

höja kompetensnivån i Sverige. hade i flera dockJag avseenden velatatt
gå inte minst vad gäller näringslivets finansieringsansvar förlängre,
kompetensutveckling i arbetslivet och löntagarnas inflytande över ut-
bildningsinsatsemas

få fram tillräckligt många lårlings-ochFör praktikplatser hade detatt
varit motiverat skyldighetslagstiñning så arbetsgivareövervägaatt atten

förmås finna konstruktivatillsammans med kommunerna lösningar.
Finansieringsansvaret bör delat näringslivet måste på sigta ettvara men

härvidlag enligt min uppfattning.större ansvar
Även bortsett från lårlingsutbildning inom för gymnasiesko-en ramen

lan bör med praktikplatser tillskapas på arbetsplatserna förett system att
kunna erbjuda naturlig övergång till arbetslivet. Detta särskilt vik-åren

förtigt nytillträdande ungdomar och invandrare. Enligt minsom upp-
fattning det inte rimligt och kommun skall finansiera helaär att stat

verksamhet i Synsättetdenna dag. bör praktikverksamhetenattsom vara
innebär investering i framtida arbetskraft alla har nyttaen som av.
Arbetsgivama bör radikalt inom förstörreta ett ett systemansvar ramen
med obligatoriska praktikplatser. Ersättningen till praktikantema skall
bygga på avtal berörda inommellan varje bransch. Tillsättandetparter

platserna sker inom för långsiktigt samarbete med arbets-ettav ramen
förmedlingama. små företagFör det naturligt samverkansgrupperär att
eller företagspooler utnyttjas. beklagar majoritetenJag inte har velatatt
ställa sig bakom detta förslag.

Även det gäller kompetensutveckling arbetsliveti pläderarnär
kommittén förtjänstfullt for rejäl ambitionshöjning. Dock framförsen
inte förslag skulle denna utveckling, for-endastgarantera utansom
hoppningar avtalsmässigt skall kunna lösa frågorna.att parternaom
Enligt min uppfattning borde kommitten ha föreslagit obligatorisktett
lagstadgat med finansiering formeroch för dessa utbildnings-system
satsningar. Det borde utfonnas med vinstdispositionerett systemsom
och avgifter så medel dels kan användas direkt i företaget i enlighetatt
med avtal mellan och dels medge överföringviss medel tillparterna, av
regionala fonder så vinstgivande företag och arbetsplatserävenatt

offentliga kaninom den sektorn dra de kompetenshöjandenytta sats-av
ningarna. ofta behovenHär Det ñmis många goda erfa-är som
renheter tillvara från Arbetslivsfondens verksamhet. Denna metodatt ta

fördelningspolitisktlöser problem i vår tudelade ekonomi ochett stort
bidrar dänned till underlätta lönebildningen samtidigt skulledetatt som
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injektion för kunskapslyfiet i arbetsli-innebära nödvändig finansiellen
vet.

Ovanstående förslag har i detalj utformats i Vänsterpartiets riks-mer
går givetvis kombinera med iden utbildnings-dagsmotioner. Det att om

utformning medger nödvändig och stark omfördel-konton i som enen
behöver dem. samband med såda-ning till dem bäst Iresurserna somav

såväl till individerkan givetvis statliga stimulanserlösningar ges somna
område harföretag vid investeringar i kunskapstillväxt. På detta det

mycket litet praktiskt otal utredningar och läpparnas be-skett trots ett
satsningar. dags för rejälkännelse betydelsen Det ärom av nya en re-

majorite-också löser ñnansieringsproblennet. beklagarfonn Jag attsom
vågat ställa sig bakom denna uppfattning.inte harten

uppsägningsperiodengäller kompetensutveckling underNär det anser
obligatoriskt försäkringssystem för tillskapas bland företagenjag att ett

företag på obestånd, inte minst mindre företag medså sämreävenatt
framförhållning uppfyllaekonomiska och mindre kan dennaresurser ,

den uppsagde skulle dylikt väsentligt höjaförpliktelse. För ett system
tryggheten.

ledighetsregler i syfteangelägetDet även generösaatt attvore mer
utbildningsvolymen samtidigt anställningar för arbets-öka öppnassom

Utbildningsvikariaten få ökadlösa kunde komma till stånd. måste en om-
inte minst privata näringslivet. Härvid finnsfattning och spridning i det

erfarenheter från danska arbetsmarknadspoli-det anledning dra detatt
med A-kasseñnansierad ledighet bl.a. för studier.tiska systemet

hade kommitten hade utvecklat folkhögskolomasJag gärna sett att
vuxenututbildning olika ideolo-roll decentraliserade för medcentrasom

gisk profil och väl anpassad och flexibel pedagogik. Många har fått sin
livschans inom för detta finns alla möjligheterandra Härsystem.ramen

till kombinationsstudier med distansundervisning. flexibeltEtt mer sys-
open university" skulle kunna bidra till överbryggatem typen attav

klyftan högskolestudier och dånned bidra till bekämpa den socialatill att
snedrekryteringen kan leda till växande klassklyfior i samhället viasom

utbildningsskillnader.stora
viktigt kommitten så tydligt försvarar arbetsmarknadsut-Det är att

roll i individuella handlingsplanema. avgörandebildningens de Det är att
omställningsförsäkringen därvid kan utnyttjas. Ersätmingsnivån och

försäkringen och dess samspel med olika åtgärder harreglerna styrsom
inte varit föremål for diskussion inom kommitten.påtalats tyvärrsom

framhålla år förvill på 30 deltagande i arbetsmarknads-Jag gränsenatt
utbildningsväsendet inteutbildning inom för det reguljära tycksramen

motivera. invandrare och arbetshandikap-lätt Föratt utsatta grupper av
pade knappast generellt motiverad. bör givetvisDäremotär gränsen



312 Reservationer SOU 1996:34

omständigheter ålder och antal år i arbetslivet ha tyngd vidstorsom en
beslutet. högre utbildningsnivåJu högre krav bör naturligt ställas.

Samordnad rehabilitering kap 7

Kommitténs förslag samordning rehabiliteringsansvaret är utom-om av
ordentliga och har mitt fulla stöd. Jag vill dock betona försöket medatt
uppdelning AMI i ochproducent- beställarfunlction kanav en en vara
artiñciell måsteoch med försiktighet. handlar inte-Detgöras stor om en
grerad verksamhet där förmedlings-, väglednings- och rehabiliterings-

svåra Med detta i åtanke torde dock olikaärmoment att separera. orga-
nisatoriska modeller med fördel kunna på försök.prövas

Svårigheten finna anpassade arbetsplatser och åstadkomma lyck-att
ade rehabiliteringsinsatser handlar delvis företagen inte visat till-attom
räckligt intresse. Med rimligt socialt skulle arbetsgivarna bådeett ansvar
finansiellt och organisatoriskt på sig uppgiften äventa att utsattage

Ävenchans i arbetslivet. enskilda kanföretag känna siggrupper en om
otillräckliga borde företagspooler kunna kompetensetableras där och re-

kimde samlas. Utnyttjande företagshälsovårdens kapacitet ochsurser av
erfarenheter borde viktig del i verksamheten. Enligt minenawara upp-
fattning har majoriteten inte tillräckligt betonat aspekt idenna samband
med rehabiliteringsinsatserna för denna arbetslösa.grupp av

Kommitten betonar flera gånger riskerna med de renodlade försäk-
ringssystemen. Enligt min uppfattning har inte dessa risker analyserats
tillräckligt. Jag fruktar många kommer drabbas hårtatt attpersoner

falla mellan stolarna. Omställningsförsäkringen och socialför-attgenom
säkringssystemen bör samordnas bättre. Arbetslinjen bör hävdas genom

passiva bidragsfonner med aktiva åtgärder utbildningsinsat-ersättsatt
,och arbete. dagens arbetsmarknadslägeI blir på individernaser pressen

orimligt I dag medges förtidspension endast på grund medicinskastor. av
skäl. Enligt min uppfattning bör återinförande modifierad äldre-ett av en

vid förtidspensionregel tillsammans med kompletterandeandraprövas
åtgärder. Konsekvenserna renodlingen trygghetssystemen inteharav av

tillräckligt berörda Eftersom kommittenövervägts noga av
inte haft insyn ARBOM,i kommitten arbetar med arbetslöshetsför-som
säkringen, det oklart hur majoriteten i detta fall tänkt ökade kravär att
på den enskilde och utförsäkringalternativ till vid den bortre parentesen
skall utfonnas.

Majoriteten i kommitten hänvisar till kommunförbundets debatt-vagt
skrift Alternativ i arbetsmarknadspolitiken vad gäller ersättningsnivå
och sysselsätmingsaltemativ. Förutom välkända alternativ med löne-
bidrag och beredskapsarbeten Samhall utbildningsbidrag vid yrkes-samt
inriktad rehabilitering hänvisas endast till formm.m. en ny av
°försörjningsgaranti°° på socialbidragsnivå och särskilda arbeten. Det
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enligt min uppfattning inte rimligt kommittén lämnar frågan medär att
dessa oklarheter. Risken människor med särskilt förutsätt-är att svaga
ningar hävda sig på den ordinarie arbetsmarknaden förpassas tillatt
utanförskap och mycket dåliga livsvillkor. Jag förutsätter Sjuk- ochatt
arbetsskadekommitten i sitt vidare arbete finner lösning på dessaen
problem i samråd med ARBOM. skandalDet flera utred-vore en om
ningar har arbetat med dessa problem godtagbar lösning harutan att en

Om inte måste regeringen utfärda tilläggsdirektiv ipresenterat. annat ett
frågan till någon de kommittéer fortfarande i arbete.ärav som

Närings regional-, och arbetsmarknadspolitik kap 8-,
Kommitténs avgränsning den arbetsmarknadspolitiska uppgiften ärav
enligt min mening riktig inte ingående analyser olika insatseräven om av
har gjorts. också lätt konstateraDet samordingsbrister mellanär att
olika myndigheter vertikalt,såväl horisontellt. Många ochsom personer
företag har svårt orientera sig bland alla aktörer. Vikten samord-att av
ning kan inte betonas.nog

Kommitténs förslag tegional motor för samordning ut-om en av
vecklingsarbetet betydelsefullt. Konkret föreslås länsstyrelsenär attnu

minaxlar huvudansvaret. Enligt uppfattning kan detta endast ettvara
kortvarigt provisorium i på demokratiskt förankrad struktur iväntan en

folkvalt länsparlament.länet. Detta avgörande, dels för få tillärett att
stånd regional trovärdighet, och dels för regional-, och näringspo-atten

underifrånperspektivlitiken det med utgångspunkt i regionensges som
kultur och näringsstniktur kan upphov till verklig utvecklingskrañ.ge

min uppfattning talar mycket starkaEnligt skäl för huvudansvaretatt
för verksamheten skall ligga kvar inom arbetsmarknadsver-starta eget-
ket. Kommitténs starka betoning den individuella handlingsplanen,av
inom vilken denna åtgärd del, liksom finansieringen med omställ-är en
ningsförsäkringen, talar tillsammans med arbetsfönnedlingskontorens
lokala förankring för detta. Företagsstödaspekten sekundärbör ivara
detta hänseende.

Kommunernas i arbetsmarknadspolitikenroll kap 9

Enligt min uppfattning det väsentligt det statliga slås fastär att ansvaret
med tydlighet vilket också i betänkandet. Kommitténs majoritet hargörs

fördock bundit sig omställningsförsäkring s.k.med bortreen en paren-
jag,vilket tidigare påtalats, finner mycket olyckligt. Majoritetentes, som

talar otydlighet "sysselsättning i kommunal regimed alter-stor om som
nativ till arbetsmarknadspolitiken, dock på något kunnasättutan att
precisera sig verksamhetens vilken försörjningeller skallartvare som
erbjudas. svårt s.k. mndgångsproblematiken fårDet denär att attse en
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kommitténs har det heller intelösning med denna metodik. Inom ram
fråga.några konkreta i dennaförts resonemang

aktivera arbetslösaEnligt min mening det viktigt alla sättär att
förbereda för reguljärt arbete.liksom på olika Det ärsättattpersoner

inte inlåsningseffekterviktigt tydlig i detta avseende, sådock attatt vara
låg erättnings-uppstår och arbetsplikt dyker med extremtupp enen ny

eftertanke så inte den mänskliga värdighetennivå. krävs mycketHär att
uttryck för politisk solidaritet och måstekränks. Arbetslinjen är ett ges

utformning i linje med detta. Kommitten har inte analyseratkonkreten
uppfattning.tillfredsställande enligt mindetta område på sättett

Organisatoriska kap 10konsekvenser

administrativa belastningen på arbetsfönned-Kommitten anför denatt
minska konsekvens de framförda försla-lingarna kommer att som en av

omdöme och har, tidigare påpekats,allmäntDetta är ett somgen. mer
mindremotiverats i detalj. individualiserade arbetssättet medinte Det

verkligenkräver dock goda för dedetaljstyrning attresurser gynna
viktigt kommitténs förslag skyndsamtarbetssökande. Det är prövasatt

organisatoriska fonner.vad gäller resursåtgång och
uppfattning bör dessutom sammanförande länsat-Enligt min ett av

kommande förändrad lånsindelning. Länsarbets-betsnämnder awakta
har intimt samarbete med många läns-nämndema ärett organ som
Ytterligare förändringar bör awakta eventuellaförankrade. större grepp

regionindelning myndighetsutövning och förvaltning.vad gäller Detav
låns- eller regionparlament bildar denmin mening folkvaldaär att natur-

dylik förvaltningsenhet.liga demokratiska basen för en

Utvärdering kap 10

finns mycket goda skäl för kommitténs ställningstagandeDet närmareatt
fonnema för kvalificerad utvärdering.de institutionellaöverväga

riksdag,i visar erfarenheterna såväl regering ochRedan dag att som
AMS uppvisar betydande svagheter vad gäller stabila utvärderingar av

kostnadseffektivitet. såväl åtgärdspro-åtgärders effekter och Det gäller
inom verket.fönnedlingsarbetetgram som

befintliga forskningendet gäller den resultaten utomordentligtNär är
svåra utnyttja. Metodbrister och alltför empiriska underlag görtunnaatt
det vanskligt dra några långtgående slutsatser. I många fall tycksatt
generaliseringar ha gjorts på vetenskaplig grund och utnyttjatssvag

politiserat viktigt studierna med tillräcklig kon-Detsätt. är görsattett
kretion verkligheten så inte teoretiska spekulationer och för-och nära att
enklade modeller förväxlas med välgrundad kunskap.
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Kommitténs förslag med målstyming och frihetsgrad lokaltstörre att
besluta vilka åtgärder skall in, kräver givetvissättas syste-om som mer
matiska uppföljningar och utvärderingar vad förekommit hittills.än som
AMS utökade kapacitet inom området under tid har varit nyttigsenare
och bör utvecklas, regering och riksdag bör förstärka sinaävenmen re-

Självfallet måste friaden akademiska forskningen sina bidragsurser. ge
varje organisatorisk eller politisk bindning.utan

Kommitten lämnar många alternativ och det enligt minöppna är me-
Ävenning bra. oberoende °htvärderingsorgan kan därvidett prövas.

Dock bör det därvid klart markeras forskare och politiker haratt väsens-
skilda roller. Politiker skall mål och arbetsmarknadspolitiken,sätta styra
forskare skall utvärdera och försöka förstå de djupare orsakssarnman-
hangen med vetenskaplig metodik.
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Ulla-Britt HagströmReservation ledamotenav

KdS

framtidsvisionerAvsaknad av

påhar inte tagit chansenArbetsmarknadspolitiska kommittén ettatt
föroch konkretfomiakonstruktivt gemensamtsätt ett program nya :

funnits till partiernas fMöjligheten hararbetstillfällen. en
sammansättningKommittén har med sin breda°lundabordskonferens.

harlösningar.med konstruktiva Tyvärrmöjligheter kommahatt attstora
del tyckerdiskussioner med slutsatsenofta landat ikommittén att en

kritiskkomma med slutsatser. Jagtycker så,och del är motattutan egna
disku-ordentligt förinte tagitmajoriteten i utredningen attett greppsom

iutred-arbetsmarknadspolitiken. Ofta har det käntsvisioner förtera som
till medverkligheten. Kommittén har ochefterningen hanmat steget

fattade beslut.eftersläntare till redanblivit
behovet kompetensut-har dock iPositiva diskussioner mynnat ut av

syo-verksamhet förutbildningssatsningar, ökadochveckling attstora
tekniskarbetsrehabilitering,välja samordnadungdomarhjälpa ut-rätt,

vidare.IT-området, miljösatsningar och såinomveckling och kompetens
långsiktiga,satsningartidsaspekten, alla dessaMedvetenheten ärattom

tydligare.dock framkommitborde
vakanstidemai målhuvudförslagKommitténs ut tre attmynnar -

ti-motverka långalångtidsarbetslöshet ochminskahålls attattattnere,
framgårmåluppstår. Metoderna nå dessareguljärt arbeteder attutan

Åtgärdsfloran redanhar inte reducerats. Dentydligt.dock inte nämnvärt
kor såvisat sig ha flera heligaarbetsmarknadspolitiken hargällande

hartiden forsvårats. Kommitténflexibilitet helanytänkande ochatt
precisera metoder-verklighetsbeskrivning, inte lyckatsfångat menen

ford arbets-summering effektersaknarKommitténs arbete aven avna.
åtgärder räknas bedömas.marknadspolitik. Olika utan attupp

för tillväxtAgenda

arbetsmarknadspolitiken böri direktiven hurhuvudfrågomaEn är ut-av
i hela lan-balanserad tillväxt och sysselsättningför främjafonnas att en

Med detinte tillgodosett dessa direktiv.kommitténdet. Jag attanser
tydliga mål, hararbetsmarknadspolitikens rollsyftetvällovliga att ge

och regional-hänvisats till ñnans-, närings-tillväxtbefrämjande åtgärder
efterförsvagades också i de direktivenhuvudfrågapolitiken. Denna nya
helasysselsättning idirektiven fullgodregeringsskiftet. Tidigare var en

arbetsmarknadspolitikenhuvudfrågan hur börharlandet. Däremot av-



SOU 1996:34 Reservationer 317

och samspela med andragränsas politikområden, diskute-noggrantmer
Huvudfrågan hur arbetsmarknadspolitikenrats. kan främjaom en

expansion i näringslivet, bidra till ökat och småföretagande tillsamtny-
ökad flexibilitet på arbetsmarknadspolitiken har behandlats alltför sum-
mariskt.

åtgärderKonkreta småñretagenñr

Kristdemokraterna förordar sänkning arbetsgivaravgiften framfören av
bidragsfonnergenerella till företagen. Vidare måste problematiken med

riskkapital lösas införande riskkapitalavdrag. Jagpennanentgenom av
mig kommittén kommit fram till slutsatsermot lösaattreserverar att

problematiken för små och medelstora företag. Kommittén upprepar
flera gånger de jobben kommer finnas inom de småatt ochattnya
medelstora företagen. Då borde också arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Regeringen bör särskild ombudsmanpresenterats. får tillutse en som
uppgift identifiera och bekämpa onödig byråkrati föratt underlättaatt

och småföretagande.ny-

Avsaknade tillväxtorienterade förslagav

Kapitlet Närings-, regional- och arbetsmarknadspolitik består egentligen
katalogisering med korta Kapitlet belyser ocksåav en resonemang. av-

gränsningsproblematiken mellan politikområden för leda till tydligaatt
mål för arbetsmarknadspolitikens roll. Slutsatsen vad gäller små och
medelstora företag arbetsmarknadspolitikensär främsta uppgiftatt när
det gäller underlätta och småföretagande böratt påatt ettny- vara
snabbt och effektivt förse företagen med lämpligsätt arbetskraft. Detta

insnävning arbetsmarknadspolitikensär mål tidigare, ochen gentemotav
ställer krav på inte minst näringspolitiken skapa jobben. före-Föratt
tagsstödens utveckling finns särskild utredning tillsatt, Kommittén fören

statliga företagsstöd.översyn Också på detta område försvårarav nya
utredningar helhetssyn på arbetsmarknadspolitiken.en

Sverige har betydande antal företagskonlcurser i jämförelseett med
Tyskland och Frankrike. Enligt uppgift från SCB och Patent- och
registreringsverket hade Sverige 1994 antalet 14 företagskonkurser611

Tyskland 6 832. Detta borde ha analyseratsmot i samband medmera
Starta eget-bidraget.

Då Arbetsmarknadspolitiska kommittén har sysslat med arbets-mer
marknadspolitikens mål, dess roll diskutera hur jobbän attosv., nya
skapas, bör fortsatt arbete ske för komma förslag.medatt
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framtidsfrågorViktiga
industrin iverksam inom dag.arbetskraftenMindre 20 ärän procent av

kommitténs betänkandeåterindustrialiseras. ISverige måste omnämns
sänkta skatterskatteväxling medlT-sektom.tjänstesektom och Enockså

och förbrukningmiljöföroreninghöjda skatterarbetskraft ochpå av
skattesystemskulleoch ändliga råvaror,energi ettett steg mot somvara

Infomiationsteloiologins möjligheter skalltjänsteproduktion.främjade
likartade förut-Medmöjliggöra ITanvändas för att gesmer resurser.

iår mindre bety-fysiska avståndregionersättningar för olika attgenom
i Agenda förutvecklasområden måstemed fleradelse. Dessa mer en

tillväxt.

utbildningeftergymnasialKvalificerad

yrkesutbildning, organiseradeftergymnasialkvalificeradInförande av en
branschorganisationeroch desssamverkan med företageni är ettnära

skapa flerabehov, och därmednäringslivetsviktigt led i tillgodoseatt
erbjuda dehögskolan måste ocksågymnasietjobb. Såväl ut-ungasom

i entreprenörskap.bildning

Sabbatsår

arbetsmarknadsmedel tillfrånmöjligheterNya tat.ex. att resursersom
s.k. och 55 årOm mellan 45sabbatsår, borde diskuteras. tarett personer

påför andra kommamöjlighetemasabbatsår, skulle attettut enges
skulle minskasamtidigt vikariatsmöjlighetenyrkesmässig bana, somny

finns denna möjlighet.arbetslösheten. DanmarkI

kompetenskontoUtbildnings- och

möjliggöraskompetenskonton skulleEnskilda utbildnings- och genom
skulleenskilde be-för enskilde och företaget. Denskatteavdrag denr

konto. Också härmedel från sådanttidpunkten för ettstämma att ta ut
enskilde indivi-sådant konto denvikariatsplatser skapas. Ettskulle ger

i hans/hennes liv.studiernaden frihet besluta näratt passar

Lönebildning
jämställdhe-individen i ökargenomtänkt lönebildning medEn centrum

särskilda ungdomslöner ochungdomsanställning medAvtal ut-ten. om
inträde påmöjlighet underlätta ungdomarbildningsinslag är att ar-en

betsmarknaden.
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Arbetsrätten

Arbetsrätten till för den enskildes skydd, den kanär också utgöra ettmen
hinder. En massarbetslöshet med hundraprocentigt arbetsrättsskyddett

klyscha, där invaggar den enskildeär på sinstaten rätt,att tro rätten en
inte ñnns. På vissa håll fungerar arbetsrätten nämligensom ettsom

hinder fär företagsexpansion. Den tidigare riksdagsmajoritetens beslut
på arbetsrättsområdet skulle positiva sysselsättningseffekter. Dettage
beslut inte alls kommitténsi betänkande.omnämns Det handlade om
möjligheten undanta två från turordningsregler vidatt personer upp-
sägning. Fackets vid entreprenader avskaffades. Möjlighetenvetorätt till

och visstidsanställning förlängdes ñån till tolv månader.prov- sex
Denna lagstiftning måste återinföras. Dessutom bör möjlighet till
visstidsanställningar i två år prövas.

Enligt min mening borde den parlamentariska kommittén konkretage
synpunkter till kommissionen den svenska arbetsrätten. Den politiskaom
diskussionen saknas. Regering och riksdag måste erforderliga initiativ.ta
Ett överlämnande till själva kollektivavtal utfomiaparterna att genom
arbetsrättsliga regler för arbetsmarknaden måste också hänsyn tillta
småföretag slutit kollektivavtal.som

En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
Det problemet i den svenska arbetsmarknadspolitikenstörsta rund-är
gången. Andelen med inskrivning år har successivtöver ökatetten
från 20 för fyra år sedan till i dag 50procent runt procent.ca

Undertecknad har begärt få diskussion allmän och obli-att en om en
gatorisk arbetslöshetsförsäkring. En sådan skulle finansieras med egen-
och arbetsgivaravgifter. Den skulle omfatta alla med stark anknytning
till arbetsmarknaden och inkomstrelaterade förmåner till rim-ge upp en
lig nivå. Såväl ersättning arbetsvillkor skulle diskuteras. Ettsom reso-

kring försäkringen bakgrund arbetslöshetsersättningensmotnemang av
roll i den aktiva arbetsmarknadspolitiken skulle leda till synpunkter på
försäkringens utfomming i drag. Den bortre mästestora parentesen nog-

analyseras och klara besked vadgrant gäller efter parentesen.ges som
Människors välfärd får inte så omställningsförsäkringen iattraseras
stället för sitt syfte, leda till högre intensitet i arbetssökandet hos denatt
enskilde, i slutändan blir stupstock" för den enskilde.en

Kommittén väljer i stället lämna denna för arbetsmarknads-överatt
politikens roll mycket viktiga fråga till icke parlamentarisk kommittéen

mål och riktlinjer. Den politiska diskussionenutan att i parla-ange en
mentarisk kommitté saknas. Jag ställer dock på syftet med försäk-upp
ringens karaktär omställningsförsäkring med arbets- och kompetens-av
linjen mål.som
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statistikAnalys och

statistiken fram-statistik i utredningen har brister. ISåväl analys som
totala, enligtarbetslösheten och inte denhålls i princip den öppna som

Riksdagens utredningstjänst förmening intressant.min är mest uppger
arbetskraften ochantalet arbetslösa till 362 548, 8,41995 procent av

arbetskraf-arbetsmarknadspolitiska åtgärder,i 4,4189 799 procent av
arbetskrañen.Totalt handlar det 12,8 procentten. om av

Handikappgrupper

uppfattning för medmarkera min arbetevill tydligtJag att personer
socialpolitisk.arbetsmarknadspolitisk åtgärd och intehandikapp är enen

i detta avseende.Lönebidrag mycket viktig åtgärdär en

Kommunernas roll

socialbi-började skjuta i höjden har kommunernasSedan arbetslösheten
bliclcpunkten drygti fördubblats. Idragskostnader det närmaste attav

landsting kommer friställas inomi kommuner och100 000 attpersoner
och främst drabbar kvinnor framti-år enligt dettafem ärattprognoser,

i första hand kontorister, bamskö-mycket dyster. handlarden Det om
undersköterskor. Sammantaget innebär regering-vårdbiträden ochtare,

bedömningama i proposition l995/96:25,politik, enligt de attegnaens
kommer bli kvar vid nivå 6den arbetslösheten överöppna att pro-en

ioch drygt befolkningen kommer1996 5 attprocentcent att vara ar-av
räknar regeringen ibetsmarknadspolitiska åtgärder. Vid sekelskiftet

liggerproposition med den totala arbetslösheten 10att casamma
ökar.Antalet deltidsarbetslösaprocent.

situation allt fler, framförkommer leva med därKommunerna att en
arbetslöshet. Försök arbetsdelning inomkvinnor, drabbas medallt av

håll igenomförts med positiva resultat på flera lan-offentlig sektor har
ochundvika uppsägningar i kommuner lands-det. Detta sättär ett att

till de verksamhetersärskilt Stimulansbidrag borde därför utgåting. Ett
idettasätter system.som

rehabiliteringSamordnad

kommitténs förslag samordnad rehabilitering, jag detVad gäller om ser
ocharbetsförmedling, försäkringskassa kommunmycket positivt att

individen i rehabilitering till arbete.samverkar för stödja den enskildeatt
iekonomiska ansvarsfördelningen, kostnaden ellerDå sig den stortvare
nödvändigtberörda tillräckligt detantalet är är ärutrett,personer som

försöksverksamhet före generellomfattande beslutmedatt starta omen
tillgodosesekonomin kan vissa komponentersamordning. Vad gäller
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inom det kommunala utjämningssystemet. Det oerhört viktigt inteär att
ekonomiska åtaganden övervältras på kommunerna. möjlighetFörnya

till flexibelt samarbete jag kommittén borde komma medett attanser
förslag till förenkling regelsystemet.av

Det vikt inflytandekommunerna fårär iyttersta att störreettav ar-
betsfönnedlingamas styrelser. Det finns drygt 80 000 syssel-personer

i olika projekt i kommunerna för närvarande förutom omfat-satta annat
tande Arbetsförmedlingen skall fortsatt statligengagemang. vara en
verksamhet med sin specifika kompetens inom arbetsmarknadsområdet.
Kommunerna har förutsättningar till effektivt samarbete, dåstora ett

lokalt har god kännedom medborgarna god socialsamtman en om en
kompetens. Kristdemokraterna det mycket viktigt attser som svaga

i samhället inte faller mellan stolarna. Konsekvensergrupper av ren-
odlingen sjukpenningförsäkringen till enbart medicinska kriterierav
kommer leda till 10 000 årligen faller utanföratt att runt personer
skyddsnätet. För undvika inhuman arbetsmarknadspolitikatt gente-en

den enskilde bör i synnerhet äldre, inte det meningsfullt medmot som ser
utbildning omställning, få speciella lönemöjligheter.som

Arbetsfönnedlingen har väl utbyggt datasystem kommunernaett som
har få behörighet till i sysselsättningsbefrämjande syñe.stor nytta attav
Informationsmöjlighetema blir och effektiva i samarbete.större ettmera

harKommunerna också möjligheter tillsammans med länsarbets-att
nämnd, fackliga organisationer och ideella organisationer kreativi-starta

för stödjande insatser för arbetslösa. kanHär idéer förtetscentra nya ar-
betstillfällen och produkter födas.

Det viktigt också forskningssatsningar angående kommu-är att görs
roll gällande sysselsättningsåtgärder.nernas

Fristående utvärderingsinstitut

Arbetsmarknadsforskningen visar brist på entydighet. Medan den ene
forskaren arbetsmarknadsinsatser värdefulla, kansäger denatt är ytterst
andre dessa insatser helt saknar betydelse. Det di-säga att nästan är ett
lemma för enskild politiker inte kunna luta sig entydigatt moten en
forskning. Det blir det fömuñetsunda får gälla eller favör tillsom en en
viss forskning eller helt enkelt förtroende för någon speciell forskare.ett

Givetvis måste Arbetsmarknadsverket ha kontinuerlig uppföljningen
och gedigen utvärdering sitt arbete. Men det viktigtär ytterst atten av

fristående utvärderingsinstitut också står for utvärdering och forsk-ett
ning. Utvärderingsverksamheten då självständig ställning och blirges en
inte knuten till den övriga organisationen. kan ocksåDen helhets-ta ett

för fylla de luckor blir då universitet och högskolor arbe-attgrepp som
med forskning efter olika intresseområden. Vidare kan utvärde-tar ett
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för utveck-forskningsavdelning arbetafriståenderingsinstitut med atten
arbetsmarknadsforslming.förlämpliga metoder

Historiebeskrivningen
med Startår frånanalysundvikitKommittén har göraatt noggrannen

ak-Rehn-Meidnemiodellen har denbeskrivningengäller1970. Vad av
statiskahelt utelämnats. Denbärande inslagnäringspolitikentiva som

har nedtonats.och flyttlasspolitikenarbetsmarknadspolitikenpåsynen
kommunermarginellt. A11fastighetskrisen har berörtsochFinans- växte

verksamhet har intefinansiera sinkundeoch intekostymerna om-ur
nämnts.

sådanabedrivit politik medföljd årlångSverige har under enaven
Sverige 1970tillväxtenutjämningsskälrättvise- och att var

på tjugondei dagbland OECD-ländemalandettredje rikastedet mot
isnabbare andrahar vuxit betydligtutgiñemaoffentliga änplats. De

utfomming letthar fåtttransfereringssystemendelländer. En somenav
kostnaderbidragit till såväl högavilketöverutnyttjande,till ett som
domineratssektorer harproduktivitetsutveckling. Mångadämpad av

undanträngningseñekter. Företagsbe-lett tilloffentliga monopol som
utveckling idynamik ochviktiga avseendenmotverkade iskattningen

räknas de olikakan ocksåstrukturella problemenTill denäringslivet.
inom denpräglade många sektorertidunder långregleringar som

ekonomin.svenska
konkurrens-försämradledde tillkostnadskrisenkontinuerligaDen

orsakadesfastighetskrisenFinans- ochomvärlden.kraft gentemot som
innebar drama-spekulationsekonomiinflations- och1980-talets ettav

hämtat från.intehemmamarlcnadseñerfrågan,tiskt fall i ännu osssom
produktion, vil-kraftigt minskadmedförthar allt dettaSammantaget en

arbetslöshet.högket lett till en
under lång tidsvensk ekonomi hariallvarligaste problemendeEtt av

dock utveck-harinvesteringsnivåema. Under 1994de mycket lågavarit
investeringar i närings-gällerhåll detoch det går åtlingen rätt närvänt

livet.
arbetslöshetenför den ökadebetydelsesjukfrånvaronsminskadeDen

arbetsmarknadslägetförsämradesummariskt Dethar endast nämnts. an-
kompensationsnivåer från ochSänktaförklaringen.den främstasomges

för mistagivetvismed 1993,från ochmed karensdag1991, attsamt oro
i stället förtill sitt arbetevalttillsitt arbete har lett attatt personer

minskade sjuk-och 1995tredje kvartalen 1994sjukskrivning. Mellan
Arbetsgivareförening-enligt Svenskafrån till 3,8frånvaron 4,3 procent

låg minsk-arbetarekvartalet 1995. FörTidsanvändning 3:erapportens
vecka. Försjukdomsfall längrepåuteslutandeningen än ensom varar

sjukdomsfal-genomgående,sjukfrånvaronminskadetjänstemän oavsett
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en-dagsfallen minskatkvartalet harJämfört med tredje 1988lens längd.
6-20-dagarsfallen2-5-dagarsfallen med 43med 54 procent,procent,

månad medfall dagar en 55och 20med 61 över procent.procent
framhållit hur mångahistoriebeskrivningen inteKommittén har i nya

den positiva faktornarbetstillfällen bortfallit just på grund attavsom
minskat.sjukfrånvaron
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Reservation ledamoten HalvarssonIsa fpav

Arbetsmaiknadspolitiska kommittén har haft oerhört betydelsefulltett
uppdrag. samhällsfrågaIngen viktigare i vårt land just fåär än attnu
bukt med massarbetslösheten. Skall klara detta och undvika ett sam-
hälle präglat splittring, social ofärd och orättvisor får inga politiskaav
skygglappar hindra inga lämnas Allaovända. lösningarstenar äross,
förvisso inte politiska och alla frågor hanteras förvisso inte i demia ut-
redning. arbetsmarknadens funktionssättMen och de lagar och regler

den central pusselbit i sammanhanget.ärstyrsom en
Därför det olyckligt kommittén i vissa avseenden inte vågatär att ta

fullt och i vissa avseenden hanmat fel i sin analys.stegen ut
kapitlet Orsaker till arbetslöshet,I präglas beskrivningen fel-ettav

aktigt det gäller den ekonomiska politikens roll. Alla skriv-synsätt när
ningar efterfrågekris bidrar till missuppfattningen kanatt statenom
lösa arbetslösheten spendera inteDet medärattgenom mera pengar.
verkligheten överensstämmande ökade offentliga utgifter, i sinatt som

skulle ha inneburit ökad upplåning och därför offentligtur störreen
skuld redan har, hade kunnat lösa 1990-talets arbetslöshetskris.än

analysen missvisandeDen och farlig. Formuleringarär som
stabiliseringspolitik handlar till del avvägning mellan pris-stor om en iistabilitets- och sysselsättningsmålen visar hur fast majoriteten sitter i

Igammalmodiga ekonomiska teorier och igen bevisats felak-som om om
tiga såväl ekonomisk forskning verkligheten: kan inteManav som av
köpa fler jobb med högre inflation. Det har i Sverige försökt antalett g
gånger devalvera/depreciera vår valuta, dessa försökatt attgenom men
manipulera fram fler jobb i själva verket del förklaringen till vårtär av Ilmisslyckande, till den höga arbetslösheten.

Senare i kapitel finns visserligen skrivningar tyder attsamma som
aktuellare forskningsrön också bekanta, jag finner det anmärk-är men s

5ningsvärt majoriteten inte lyckats föra konsekventatt ett resonemang
kring denna analys.

Arbetsmarknadens har för lönebildningen. inne-Detparter ansvaret
bär emellertid inte inte har någon roll spela för under-att staten att att
lätta lönebildningsprocess. En del kommitténs analysstörreen ny av
borde ha åt vilka sådana politiskt beslutade förändringarägnats ärsom
möjliga och ändamålsenliga.

försvaret arbetsrätten och deI anställdas trygghetsbehov deglömsav
arbetslösas perspektiv bort. stabiltEtt regelsystem kring anställnings-
villkoren positivt för dem lyckats få jobb. Men problemetär ärettsom

alla de står utanför arbetsmarknaden. I valet mellan outsiderettsom
eller insider-perspektiv har kommittén ensidigt valt det sistnämnda.
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sidan målet sinkommittén har hamnat helt vidMajoriteten i av genom
anställda. inte mål i sig.vid skall Det Detfixering alla är ettatt vara

jobb ñnns; på den fram-självfallet inte formernaviktiga är utan att nu
uppdragsjobb, konsultverk-kan dettaväxande arbetsmarknaden vara

tjänster i in-vissasamhet, franchising, underleverantör osv. annanav
Anställningsbegreppet inte det ade-komstskapande verksamhet. är mest

kvata i denna analys.
småföretagsperspektiv iallvarlig brist det saknasEn är att ettamian

arbetslöshetenoch slutsatser. Kampenutredningens motresonemang
skapar dekamp för de människor ochmåste processer som nyavara en

små företagen denjobben i Sverige. Allt tyder på det i deäratt som
Sverige behöver inte barapotentialen till jobb finns. Det ärstora ennya

väsentliga avseenden ekonomisk kultur.konjunktur igod ävenutan en ny
måste känna det mödanHundratusentals enskilda människor i vårt land

småföretagföretag eller expanderavärt ett nytt eget ettatt starta som re-
företagsklimat i vårtfinns. Vad krävs signalerdan är ett nyttsom om

och före-krävs hög värdering innovatörer,land. Det entreprenöreraven
och framhäverriktiga incitament i skatte- regelsystem. Dettasamttagare

några konsekvenserutredningen inte alls, inte heller analyseras eller dras
för sig påundanträngning arbetsmarknadspolitiken med delsden somav

politikområden, dels vad konkurrenssnedvridning på före-andra avser
åtgärdspla-riskerna med reguljära jobb medtagsnivå. T.ex. ersättsatt

fördelar med sänka avgifter och skatter och på såoeringar eller sättatt
fler reguljära jobb.möjliggöra

förmin mening borde skattebelastningen sänkas tjänstesektom.Enligt
sänkta arbetsgivaravgifter för denna sektorkan antingen skeDet genom

skall bli möjligt måstesänkt tjänstemoms. För deteller att senare rege-
för få till stånd förändrade momsregler iringen arbeta EU.att

möj-konkurrenssynpunkt det viktigt med så generella stödUr är som
företag börAnställningsstöd i fonn bidrag tillligt till näringslivet. av

och endast till specielltanvändas mycket restriktivt utsatta grupper.
naturligtvis betydelseArbetslöshetsförsåkringens utfomming har stor

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därför har detdiskuterarnär man
på grundnackdel kommittén inte kunnat belysa dettavarit stor att aven

utredningen arbetslöshetsersättningen.den parallellt pågående om
arbetsmarknadspolitiken skallkommitténs huvudförslagdelarJag att

vakanstidema,och operationella mål: hållaavgränsade att nereges mer
reguljärtoch motverka långa tiderminska den arbetslöshetenöppna utan

vid fönnedlingen.långtidsinskrivningararbete
frihet inom givna budgetramar påArbetsmarknadsverket får att egen

dock kommittén skullebeslut åtgärdsmixen. Jaghand fatta attanserom
arbetshandikappade och stöd tillfast lönebidragen tillha slagit att

skall finansieras viaarbetstekniska hjälpmedel, arbetsbiträde ettm.m.
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särskilt anslag. All erfarenhet tyder på de arbetshandikappadeatt annars
får läge. viktigtDet upprätthålla ambitionensämreett är att att ge sys-
selsättning åt funktionshindrade. Den neddragning lönebidragen förav
arbetshandikappade och det minskade stödet till Samhall socialde-som
mokraterna genomfört har fört med sig dramatiska försämringar för
denna grupp.

När arbetsmarknadsverket självständighet krävs betydligtstörreges
utvärdering. finnsDet skål för särskildextern attmer ut-av en

värderingsmyndighet, fortlöpande och ingående granskar arbets-som
marknadsverkets verksamhet. Jag kommittén skulle ha ställt sigattanser
bakom Lars Calrnfors idéer sådan myndighet uppgifter skulleom en vars

revisionskaraktär också för forskningsinriktadevara av men ansvara mer
bedömningar.

Kommittén betonar kompetensutvecklingens betydelse. Arbets-stora
givarna har för den personalens kompetensutveckling. Före-ansvar egna

inte prioriterar kompetenshöjande insatser kommer inte klaratag attsom
sig i kunskapssamhälle. Men någon helst analys föreslårett utan som
kommitténs majoritet 10 de anställdas arbetstid böratt procent avsät-av

för kompetensutveckling. Det skulle innebära timmar4 i veckantas att -
år efter år skulle för kompetensutveckling. Jag avvisaravsättas det-
förslaget, det inte hänsyn till småföretagarens verklighet ellertar t.ex.
behov. finnsDet däremot goda skål för ska underlätta fort-att staten
bildning bl.a. eftersom den ekonomiska kompetenshöjande in-nyttan av

ofta kan dess värde för individen och företaget.satser större än Jagvara
har fört fram krav på införande med individuella fortbild-ett systemav
ningskonton. Detta har avvisats.

Kommitténs förslag för kompetensutvecklingett nytt systemom av
uppsagda, vilket skulle under uppsägningstiden, torde kommasättas

ytterligare minska incitamenten anställa varförpersonal, jag ogil-att att
lar detta förslag. De omfattande uppsägningama personal sker dess-av

oftast företaget i ekonomisk kris.närutom är
Gymnasieutbildning i praktiken förutsättning för människorär atten

skall ha hygglig chans på arbetsmarknaden. Ungdomar självstän-ären
diga individer med helt olika vilja, inriktning, visioner och förutsättning-

Därför folkpartiet all utbildning just måste utgå från ochatt taar. anser
till människors olikheter i stället för försöka indivi-omstöpaattvara
derna till kollektivt begrepp.ett

Behovet yrkesutbildad personal på många håll Förär stort. attav
skapa mångfald och reella valmöjligheter för eleverna bör de positiva
dragen i det gamla lärlingssystemet till innebär iDettas motsatsvara.
till kommitténs förslag möjlighet skall finnas radikalt öka utbild-att att
ningens arbetsplatsförlagda tid och motsvarande minska den skolför-
lagda. Jag övertygad det bland dessa lärlingar finns mångaär attom som
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och småföreta-hantverkaregodaskulle bliutbildninggenomfördefter

gare.
ñ-riskeras kommunernainte fårdetjag framhållasist villTill attatt

åtagandetkommunalaingår i detnom1altarbetsuppgifternansierar som
medel.arbetsmarknadspolitiskamed
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Reservation ledamoten Barbro Johansson Mpav

högaDen massarbetslösheten riskerar bli tillsam-att är,permanentsom
med den ekologiska krisen, dagens viktigaste politiska fråga. Motmans

den bakgrunden framstår arbetsmarknadspolitiska kommitténs betän-
kande förvånansvärt tandlöst och intetsägande:som E

Betänkandet innehåller få konkreta förslag kan få någon Enämn-som
värd effekt på arbetslösheten. En orsak till detta den nuvarandeår att
politiska majoriteten tycks fast i gammalt tänkande och saknarvara nya
visioner och idéer. Som huvudrecept bekämpa arbetslösheten fram-att
förs fortfarande ökad ekonomisk tillväxt. Detta erfarenhetentrots atten
allt tydligare visar detta inte längre någon patentlösning dåatt är tillväx-

alltmer sig fonner, jobblessten tar growth". Trots tillväxtt.ex.nya en
på 3-4 1995 minskade arbetslösheten endastprocent marginellt.

En tid kräver, enligt miljöpartiets mening, lösningar också förny nya
hur arbetslösheten skall motverkas. Lägre arbetskrañskostnader genom

s.k. skattevåxling viktig ingrediensgrön förenarär aktiven en som en
miljöpolitik med utvecklingen sektor med jobb pågrönaav en ny ar-
betsmarknaden. En förkortning arbetstidema angelägenärav en annan
åtgärd både för minska utslagning och förbättradatt livskvalitetge en
och för fler arbete. En för många enskildatt värdefull åtgärd kange vara
arbetsbyte i fonn tjänstledighet med del a-kassa arbets-av mot attav en
lös anställes i stället. Av formella skäl har kommittén inte tagit upp
dessa förslag till behandling eftersom justde behandlas andra ut-nu av
redningar. Miljöpartiet kommer sina i dessarepresentanter ut-genom
redningar laktivt driva frågorna såväl skatteväxlingatt grönom en som

arbetstidsförkortning.en
hellerInte socialtörsäkringssystemens betydelse för arbetsmarkna- l

dens funktionssått och socialt skyddsnät har varit huvudfråga försom en
kommittén. De behandlas för närvarande speciell utredningav en av
arbetslöshetsersättningen och i sjuk- och arbetsskadekommittén. Direkti-

till de utredningarna den ohälsoförsäkringen skallattven anger nya ren-
odlas till medicinska kriterier medan a-kassan skallrent bli en ren om-
ställningsförsäkring. En sådan utveckling riskerar, enligt min mening, att
ställa människor med blandade hälso-,många arbetsmarknads- och
kanske sociala problem helt utanför socialförsäkringssystemen. För
denna har i kommittén diskuterats någongrupp typ av
lörsörjningsgarantf på socialbidragsnivå enligt förslag frånett
Kommunförbundet.

Från miljöpartiet det mycket olyckligt välfardspolitikenattanser
har splittrats på det här där olika utredningar för sigsättet arbe-upp var

med sin bit konsekvenserna förtar helheten. Vi har,utan blandatt se
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föreslagit desocialförsäkringama,rådslagsmateriali attettannat om
långt möjligt samordnassåa-kasseförsäkringamasjuk- ochkortvariga

inkomstbe-kan utfonnasersättningsregler. Delikartadeoch som enges
vid inkoms-ersättning lägreprocentuellhögreersättning medroende en

eller arbets-långvarig ohälsavidtak. Försäkringarnas.k. brutetettter,
hrbetslivsförsäkring" byggerslås ihop tilllöshet bör somgemensamen

Gnmd-tidigare inkomst.oberoendelika för allagnmdskydd,på ett av
denkr/månadligger l 500ersättningskyddet kan över nu-casomge en

socialbidragsnivån.varande
ersättnings-sammanslagning de mångaförenkling ochradikalEn av

sjuk-människor ifinns förfinansieringsprinciper i dagochsystem som
enligt minarbetsmarknadspolitiska åtgärderocharbetslöshetdom, är,

kunnarehabiliteringsarbetet skallocksåförförutsättningmening, atten
effektivt.bli mer

förbättradförslagi betänkandet lämnatKommittén har sam-om en
ochförsäkringskassaarbetsfönnedling,mellanpå lokal nivåverkan

nödvändiga ochoch för sigförslag isocialtjänst. Dessakommunernas är
försök tillLiknandehelt otillräckliga.min meningenligtvällovliga men

håll i landetpå mångai åtskilliga århar redansamverkan prövats utan
helhetssynfinns brister iAlltför oftaförbättringar.till avgörandeledaatt

behovindivider inte får sinaenskildavilket innebärkontaktvägar,och att
blir onödigtkostnadersamtidigt samhälletstillgodosedda,stöd somav

organisatoriskasvår densamverkan såviktig orsak tillhöga. En äräratt
splittringen påfinansiellaoch denpå olika ansvarigasplittringen organ

principer.på olikaersättningssystem byggerskilda som
förslag tillradikaladärför börJag prövaatt samman-mermananser

nämndaenligtersättningssystemen,såväl berördaläggning de ovanav
organisatoriskanivå.på lokal Denorganisationernaförslag, sam-som

och för-arbetsfönnedlingenshand omfattabör i förstamanläggningen
delockså denlokal nivå, eventuelltpåsäkringskassans verksamheter av

socialbidrag. Iför utbetalningsocialtjänstkommunernas avsvararsom
klient fåorganisation skulle varjelokalsådan sammanslagen per-enen

specialistresurser skulleolikamed hjälpsonlig handläggare avsom
riskerar hamnaklienten inteservice, därpersonligkunna bättre attge en

mellan stolarna.
blandatkunna haorganisation skullesådan sammanslagenEn ett

för delensvaradehuvudmannaskap, därstatskommunalt störrestaten av
ersättningaroch utbetaldaorganisationensåvälfinansieringen menav
naturligt i detocksåfinner detförankrad styrelse. Jagmed lokalt atten

frånersättningde uppbärtankarnasammanhanget utveckla attom som
för-möjlighet efterockså kan fåsammanslaget ersättningssystem attett

närsamhället på detoch miljö imedmänniskortill hjälpamåga bidra att
Kommunförbundet.föreslagits bl.a.sätt avsom
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Utredningsarbetet
Kommittén borde, enligt min uppfattning, ha tagit sin utgångspunkt i en
ingående analys de faktorer under de årtiondena lett till densenasteav som
massarbetslöshet i Sverige enligt kommitténs enhälliga uppfattningsom
riskerar bli bestående. En sådan analys hade i bästa fall kunnatatt utgöra en

plattfonn för fortsattadet arbetet.gemensam
Analysen hade kunnat definiera och belysa de faktorer institutio-av ;

nell, ekonomisk och politisk länge har försvårat och oftaart ävensom
3hindrat näringslivets och arbetsmarknadens möjligheter påatt ta vara

och utveckla tekniska, ekonomiska och sociala förändringar i Sverige
och omvärlden. På basis sådan analys hade kommitténs arbete medav en
litet god vilja kunnat få nydanande och dynamisk Trotsen
upprepade framställningar har emellertid någon sådan analys inte
kommit till stånd.

Kommittén har i stället sin utgångspunkt i utvecklingenatt tagenom
från valt det1990 perspektivet. Härigenom har värdefulltnärsynta ett
tillfälle skapa insikt och dialog kring de genomgripande for-att om en
ändringar behövs for skapa förutsättningar för positivatt ut-som en
veckling på arbetsmarknaden försuttits.

Utredningen vilar med få undantag på torftigt underlag.ettnu
Forskningen inom väsentliga delar området har varit påfallandeav

vilket framgår betänkandet. Det nödvändigt så-är överattmager, av se
väl organisation finansiering den arbetsmarknadspolitiska forsk-som av
ningen och utveckla fonner. Forskarrapporter och andra underlagnya

har tagits fram inom för utredningsarbetet och har bi-som ramen som
dragit till våra kunskaper har få spår i betänkandet. Denavsatt teore- i
tiska analys finns i betänkandet ofullständig och delvisär ettsom ger
föråldrat intryck. Tolkningen försvåras det inte tydligat.ex. görsattav å
distinktioner mellan och total arbetslöshet. ändringaröppen De som
vidtogs fyrpartiregeringen under åren 1991-1994 har inte redovisats.av

Ekonomiska redovisningar kalkyleroch saknas, liksom förslag 5om
finansiering. hellerInte redovisas några konsekvensanalyser. Detta stri-
der de direktiv gäller alla statliga utredningar.mot som

Betänkandet saknar i internationella utblickar ochstort sett
erfarenheter, vilket anmärkningsvärt med hänsyn till denär svenskaatt
ekonomin och arbetsmarknaden måste i internationelltettses samman-
hang. Det anmärkningsvärt fattigt på redovisningar det omfattandeär av
förändringsarbete och den debatt pågår såväl i Europa påsom som
andra håll i världen. försökDe har funnits under arbetets gång harsom
lyñs eller retuscherats. sökerDen efter upplysningar relevansut som av
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för regeringens ambitioner europeisk sysselsättningsunion sökerom en
förgäves.

Torftigheten kan sökas i oförmåga till nytänkande och aversionen
motspänstig verklighet har förstärkts utredningensmot en som av sam-

Ävenmansättning. finns försiktigadet till viss öppenhetansatserom en
för förändringar särskilt positivai det ställningstagandet till tjänster till-
hushållen bindningen till sedan länge förstelnade ochöverväger system-
institutioner på arbetsmarknaden. Formuleringarna ofta oprecisa ochär

för helt skilda tolkningar.utrymmeger
reservation till betänkande den här karaktärenl det inteâretten av

möjligt behandla alla detaljer. det följande begränsar jag migI därföratt
till övergripande och principiella förslag och synpunkter jag,mer som

de redan bedömer väsentliga och borde beaktas.utöver nämnts,som som

socialförsäkringar2. Löner och

ha diskuterat effekterKommittén borde på arbetsmarknaden löner ochav
skatter jämte relationerna mellan nettoinkomster arbete respektiveav
arbetslöshetsförsäkring, övriga socialförsäkringar och socialbidrag, dvs.
reservationslöner. borde också haMan redovisat löner och köpkrañ för
högutbildade i antal jämförbara förländer belysa riskerna förett att en
brain-drain. Det finns underlag för sådana analyser i bl.a. ESO-rap-

social försäkring",En och Kapitalets rörlighet,Ds 1994:81,portema
Ds 1995:74.

på3. Regelsystem arbetsmarknaden

motsägelsefulltBetänkandet och präglat regleringsiver.är av
för diskutera hur arbetsrätten arbetstidslagstiñningenI stället ochatt

förskulle kunna avregleras möjliggöra anpassning till varierandeatt en
förhållanden på mängd delarbetsmarknader och enskilda arbets-storen
platser, föreslås och riktlinjer för hur arbetstiden skallreglering av
disponeras för kompetensutveckling. andra sammanhang diskuterasI en
ytterligare inskränkning möjligheterna arbeta övertid. Frågorattav av

bördetta slag lösas i individuella och lokala avtal.

Utbildning kompetensutvecklingoch

Kapitlet arbetsmarknad och utbildning innehåller intressantettom reso-
lärlingsutbildningbl.a. och yrkespraktik inom gynmasieut-nemang om

bildningen. stället för på de möjligheter till flexibel ochI taatt vara
yrkesinriktad studieanpassning sådant föreslåssynsättett ettsom ger,
strikt reglerat med fyraårig gynmasieutbildning.system en

detta kapitel borde bl.a. förslag individuella utbildningskontonI om
ha förts fram.
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Fomiuleringama arbetsmarknadsutbildning oklara. Med hän-ärom
från ochvisning till betänkanden 1974 uttalar sig kommittén till1983

förmån för reguljär utbildning inom arbetsmarknadsutbildningens och
dänned arbetslöshetsförsäkringens Något aktuellt underlag förram.
kommitténs uttalande finns inte.

Enligt min uppfattning bör arbetsmarknadsutbildning huvudsakligen
ifråga för kortare yrkesinriktade utbildningar.komma Längre utbild-

reguljära utbildningsväsendetningar inom det bör i första hand ñnansie-
inom för studieñnansieringssystem. Det utesluterett nyttras ramen na-

turligtvis inte också arbetslösa kan ha behov längre utbildningaratt av
inom det reguljära utbildningsväsendet. båda fallen det viktigt iI är att
ñnna finansiering dels det möjligt för individen ñnnagör attsomen en
ändamålsenlig utbildning, dels innehåller starka incitament till seriösa

iutbildningsansträngningar. Vad också behöver finna lösning ärsom en
Eekonomiska möjligheter för äldre arbetslösa bygga på eller komplette-att

tidigare utbildning. Eventuellt skulle det inom för arbetslös-ra en ramen
hetsförsäkringen kunna skapas ,ventilsom möjliggör viss utbildning.en

emellertid utfonnasDen bör så den inte konkurrerar med ungdomarsatt
Ävennormala studiegång. i dessa fall kan utbyggt med indivi-ett system

duella utbildningskonton bli värdefullt.
Några ingående diskussioner dessa frågor har emellertid inteom

förts. heller har det skett någonInte samordning med utredningen denom
framtida studieñnansieringen. sådanEn samordning nödvändig.är

Arbetsmarknads-/Sysselsättningspolitik
Mest motsägelsefulla och svårtolkade de centrala avsnittenär om
arbetsmarknadspolitikens mål och utfomming. Det boskillnad mel-görs
lan dels sysselsättningspolitik i dels aktiv arbetsmarknadspoli-stort, en
tik. Enligt min uppfattning detta nyspråklig innovation. Tennino-är en
login skulle kunna uttryckas följandepå sätt:snarare

Den politik skapar förutsättningar for i konkurrens-arbete ettsom
kraftigt näringsliv och i väl fungerande offentlig sektor skapar ocksåen
förutsättningar for det finns individer kan och vill åta sig dessaatt som
arbeten. politik omfattar ekonomi,Denna näring, utbildning, handel,
energi Den omfattar också den infrastruktur bildas socialför-etc. som av
säkringssystem, skattesystem, konkurrensregler kan möjligenDenetc.
definieras politik för ekonomisk tillväxt och arbete knap-medsom en

sysselsättningspolitik.past som
Arbetsmarknadspolitik i vid mening omfattar regelverk och institu-

tioner på arbetsmarknaden. Häri inkluderas också den politik statensom
bedriver for underlätta matchningen mellan arbetsgivare och arbets-att

och i detta syñe har möjligheter medverka med olika in-tagare attsom
för stärka arbetstagarens position på arbetsmarknaden. Syssel-satser att
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sättningspolitik skulle kunna definieras statliga insatser vilkassom
uppgift tillhandahålla eller medverka till långvarig ellerär att tem-mera

sysselsättning åt individer arbetsmarknads- och/ellerporär som av me-
dicinska och sociala finnerskäl inte reguljärt arbete de kanett trots att
och vill produktiv arbetsinsats. Bland dessa återfinns i dag bl.a.göra en
åtgärder för handikappade och offentligt skyddade arbeten.

båda definitioner oftaDessa griper i varandra. det följandeI kom-
jag för inte ytterligare bidra till förvirringen använda detatt attmer

traditionella begreppet arbetsmarknadspolitik.
tydlig målfonnuleringEn för de arbetsmarknadspolitiska insatserna

arbetsfönnedlingsverksamhetenoch borde vara:
vakanstiderKorta

Minskad långtidsarbetslöshet årl
Inriktning arbete på den reguljära arbetsmarknaden.mot

Arbetsmarknadsverket

råder enighetDet belastningen på Arbetsmarknadsverket har varitattom
för under år och det nödvändigt bl.a. förenk-ärstor att attsenare genom
lade regelsystem och koncentration på fönnedling arbeten få tillen av
stånd effektivare, målstyrd och resultatinriktad verksamhet. Det ären
emellertid svårt formuleringen den föreslagna inriktningenatt ur av nya

ochpolitiken anslagsindelningen utläsa belastningen och volymer-attav
skulle bli mindre. Om kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken intena

skall utvecklas till destruktiv kraft undan förutsättning-trängeren som
för få offentligabalans i de ñnansema och dänned möjligheternaattarna

för växande arbetsmarknader, det nödvändigt reducera såväl åt-är att
gärdsvolymen kostnaderna på socialt ansvarsfullt.sätt ärettsom som

svårDetta balansgång måste lyckas.är en som
Av allt döma skulle kommitténs förslag innebära denatt att nuvaran-

de arsenalen åtgärder fåmed undantag består och dämied regelsyste-av
Arbetsmarknadsverket skulle däremot få möjligheter till betyd-men. en

ligt friare medelsanvändning vilket med den bud-överensstämmer nya
inriktning på målstyming. Denna ordning förutsättergetprocessens nog-

kontroll, uppföljning och utvärdering.grann
långtidsarbetslöshefBegreppet bör definieras isättsamma som

jämförbara länder, dvs. omfatta arbetslöshet längre år. Detän ett mot-
verkar inte ambitionen medverka till tidiga insatser.att

denJag s.k. åtgärdsarsenalen borde begränsas i betydandeattanser
grad. Inlåsning i rundgång mellan arbetsmarknadspolitiska åtgärder och

arbetslöshet bör motverkas. Subventionering lönekostnader böröppen av
endast komma ifråga då det gäller med dokumenterade svårig-personer
heter finna arbete. Diskussioner kring dessa frågor emellertidatt ett är

förbundna förändringarmed arbetslöshetsförsäkringen och börnära av
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därför föras i det sammanhanget. En modell baserad på de nämndaovan
målen skulle kunna följer:utse som

Hel- eller deltid i 6 månader. Arbets-Praktik i företag: max.
givaren betalar förslagsvis 50 procent av
försörjningsstödet, arbetslöshetsförsäk-
ringen 50 Eventuell ytterligareprocent. er-

frånsättning från arbetsgivaren avräknas
arbetslöshetsförsäkringen. princip skall

tillsammanlagt aldrig högre ersättning utgå
den enskilde vad dag-än motsvararsom

ipenningen i arbetslöshetsförsäkringen.
i

i ideella organisationer och liknandeInsatsersärskilt anordnadePraktik i
verksamheter inte konkurrerar medprojekt som l

ersättningsperioden ireguljärt arbete. Hela
återståendearbetslöshetsförsäkringen eller

kandel därav utnyttjas.

Praktik hel- eller deltid kan kombineras medPraktik kombinerad med ut-
arbetsmarknadsutbildning enligt handlings-bildning
plan.

Eför mått individuelltsådan modell skulleEn utrymme ett stort av an-ge
variationer. Således skulle praktik på deltid i kombinationpassade t.ex.

iintensiv utbildning i svenska kunna effektivt for in-med utgöra sättett
fkomma på arbetsmarknaden.vandrare att

finns betydande oklarheter i det underlag redovisas ifrågaDet som 1
effektiviteten Arbetsmarknadsverkets organisation ochi nuvarande 3om

2har inte gått under utredningens gång få klar-arbete. Bland detannat att
sig riktigheten i eller orsakerna till del dehet att stor iav somom vare en

förefaller awak-registrerade arbetslösa vid arbetsfönnedlingamaär som g
arbetsgivare.återanställning hos tidigareta

5har inte heller kurmat beläggas den obligatoriska platsanmä-Det att
åligger arbetsgivarna fyller någon väsentlig funktion ilan en ser-som

utåtriktatviceinriktad organisation. Den bör avskaffas. Ett arbetssätt
med all säkerhetgoda kontakter med arbetsgivarnamed årorten en

effektivare metod.
avgiftsbeläggning så kallade reducerade order börEn övervägas.av

avgiftsfriainte acceptabelt arbetsfönnedlingamas serviceDet är att ut-
vecklas till personaladministrativt företagsstöd.ett
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Arbetslivstjänster ALT och Arbetsmarknadsinstituten AMI bör
frånfrigöras Arbetsmarknadsverket och ombildas friståendetill en upp-

dragsorganisation.
Det nödvändigt AMS och Arbetsmarknadsverkets arbete ochär att

organisation blir föremål för genomgripande utredning ocksåen som om-
fattar statliga institutioner och fonner för handikappsysselsättning.

kan också frågorDärvid rörande regionalisering prövas.

Arbetslöshetslörsäkringen

Arbetslöshetsforsälcringen diskuteras i omställningsförsäk-tenner av en
ring. har jag ingenting invändaDetta Däremot den egentligaäratt emot.
innebörden detta oklar. Det särskilt olyckligt inriktningenär attav av en

försäkringframtida vid inkomstbortfall på grund arbetslöshet liggerav
på utredning ganska nyligen påbörjat sitt arbete ochseparaten som varsi
resultat inte har kunnat beaktas i kommitténs arbete.

Arbetslöshetsforsäkringen bör allmän. Det oacceptabeltär attvara en
i lag reglerad försäkring står under tillsyn statlig myndighetsom av en
och finansieras skattemedel,med till del via arbetsgivaravgifter påen
den totala lönesumman, inte kommer alla arbetande till del på lika vill-
kor.

bakgrund de forskningsresultat entydigtMot visar ersätt-attav som
ningsnivån och ersättningsperioden i arbetslöshetsförsäkringen har bety-
delse för lönebildningen och arbetslösas sökaktivitet det med allär san-
nolikhet kontraproduktivt öka frånersättningsnivån den nuvarande.att

ha bortreFörsäkringen bör parentes. Kvalifrkationstiden bör uppgåen
till månader. Ersättningen bör ha12 grundnivå och i övrigt in-en vara
komstrelaterad till högsta dagpenning. kan baseras påDenna ettupp en
genomsnitt arbetsinkomstema under 24 månader. Därigenom bortfal-av

del de nackdelarler bl.a. i dag kan uppstå då arbetsta-storen av som en
har haft varierande inkomster.gare

nödvändigt i sammanhang samtligaJag det överatt ettanser se
socialförsäkringar jämte socialbidragen för få till stånd samord-att en
ning regler bidragsnivåer. Därvidoch bör också medett systemav
tilläggsforsäkringar individuella medborgarkontonrespektive övervägas.

"En tredje arbetsmarknad"

Om kapitlen Samordnad rehabilitering och7 10man ser
Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken i sammanhang,ett
framträder innebörd och konsekvenser inte harmönster,ett utrettsvars
på tillfredsställande sätt.ett

Förslagen i de båda kapitlen präglas oklarhet. utgår blandDeav
från antal kommer hamna mellan stolar-annat att ett stort attpersoner
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na med anledning de åtstranmingar i andra sammanhang före-av som
slås inom socialförsäkringssystemen. kommerDessa adderas till allaatt
dem redan står utanför den reguljära arbetsmarknaden. verkligaDensom
arbetslösheten skulle således komma i dagen.

Samordnad rehabilitering8.1.

En samordning olika statliga och kommunala myndighetersav an-
strängningar rehabilitera arbetslösa, förtidspensionerade och lång-att
tidssjukskrivna till produktivt arbete nödvändig. Någon till-ärpersoner
fredsställande utvärdering de hittillsvarande statliga kommunalaochav
verksamheterna har emellertid inte utredningsarbetetunderpresenterats
liksom inte heller effekterna arbetsgivamas rehabiliteringsansvar.av

för rehabiliteringFonnema och samordning olika huvudmänsen av
arbete behöver diskuteras vidare. Bl.a. bör Storstadsutredningens delbe-
tänkande "Att röja hinder, SOU 1995:142 beaktas liksom den rapport

Riksrevisionsverket nyligen har presenterat.som
Jag åtgärder i syfte underlätta ökad samverkan mellanatt attanser en

olika kommunala och statliga myndigheter i rehabiliterings-engagerade
verksamhet i första hand borde utgå från undanröja hinder föratt en
sådan samverkan också borde omfatta sjukvården.som

Ett led i riktning samordning socialförsäkrings- ochärsamma en av
socialbidragssystemen återinförandeoch allmän arbetslöshets-ett av en
försäkring. Genom försäkringskassan utbetalningsansvar föratt ge
samtliga socialförsäkringar och statliga bidragssystem underlättas upp-
följning och samordning. Försäkringskassan skulle också kunna åta sig
hanteringen socialbidrag för kommuner önskar.så Därmed fårav som
försäkringskassoma tillsammans med andra finansiärer nyckelroll ien
rehabiliteringsarbetet. De arbetsmarknadspolitiska bedömningama bör
emellertid åvila arbetsmarknadsmyndighetema.

Genom ombilda Arbetslivstjänster och Arbetsmarknadsinstitutenatt
till fristående uppdragsorganisation skapas möjligheter till välen en
fungerande rehabiliteringsverksamhet för alla inblandade parter.

förhastatJag det föreslå utbildningsbidraget vidatt attanser nu
yrkesinriktad rehabilitering skall tillämpas inom för tänktramen en sam-
ordning. Det framgår inte hur sådan ersättning skall i relation tillen ses
övriga ersättningsfonner. Någon kostnadsberäkning finansieringeller
har inte redovisats. Slutsatser kan därför inte dras rörande effekter på
kostnadema för respektive kommunerna. Inte heller kan någrastaten
slutsatser dras eiTektema för den enskilde. Förslaget behöver såledesom
kompletteras på viktiga punkter innan det kan bli aktuellt med ställnings-
taganden.
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8.2. Kommunernas roll

sak många har realistiskaDet möjligheter komma påär att atten som
eller tillbaka till arbetsmarknaden medicinsk och social rehabili-utöver

behövertering utbildning, omskolning och arbetspraktik kant.ex. tasom
sig många olika former. Sådana möjligheter kan och skall också kunna
erbjudas inom för arbetsmarknadspolitiken. denna verksamhetlramen

bl.a. kommunerna givna samarbetspartner till arbetsmarknadsmyn-är
dighetema.

ocksåDet sak många för sitt välbefinnande behöver någonär atten
form sysselsättning. Det emellertid inte realistiskt dessaär att tro attav

gångermånga komplicerade problem i så mycket utsträckning istörre ån
dag kan lösas inom för arbetsmarknadspolitiken, framför allt interamen

bakgrund pessimistiskaden för utvecklingen arbets-mot av prognos av
marknaden kommittén har ställt sig bakom. dessa fallI torde densom

och sysselsättning kan behövas falla inom för kom-omsorg som ramen
munernas ansvar.

Kommittén slår fast kommunerna har starka ekonomiska incita-att
för till det finns platser för arbetsmarknadspolitiska åt-ment att attse

gärder. statliga finansieringen innebärDen betydande tillskott till den
kommunala ekonomin.

kapitel SamordnadI 7 rehabilitering föreslås de problemattom som
kan uppstå bl.a. riskerar hamna mellanatt att sto-genom nya grupper

striktarelama vid tillämpning socialförsäkringssystemen skallen av
hanteras inom för samverkansorganisation mellan berördaramen en
kommunala och statliga myndigheter. Denna verksamhet kan på ett par

sikt få betydande omfattningårs och kommer ställa krav påatt storaen
kan tillhandahållakommunerna lämpliga sysselsättningsobjekt.att

kapitel Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitikenI 9 hänvisar
kommittén till motsvarande problem kan uppstå vid införandetatt av en
bortre parentesi arbetslöshetsförsäkringen. exempel på alternativaDe
lösningar föreslås utbildning, rehabilitering eller sysselsättning iärsom
kommunal regi. verksamheter skallDessa meningsfulla, förberedavara
för reguljärt arbete eller vidare studier. skall tillhandahållasDe utan att
det uppstår undanträngningseñekter eller snedvridning konkurrensenav

kommitténoch föreslår olika fonner aktivitetsgrupper och kooperativ.av
Samtidigt anförs det viktigt kommunerna inte använder arbets-äratt att
marknadspolitiska medel för finansiering uppgifter ingår i detav som
ordinarie kommunala åtagandet och i vissa fall varit föremål försom ra-
tionaliseringar. förväntasKommunerna i denna anda i allt väsent-agera
ligt.

Förväntningama således på kommunernas möjligheterär stora att
ställa mycketmed volymer arbetsmarknadspolitiska åtgärder.storaupp
Om detta huvud möjligt det uppstår såväl undan-över ärtaget utan att
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förkonkurrenssnedvridning hinder kommu-trängningseffekter och som
rationaliseringar och strukturföränd-genomföra nödvändigaattnerna

föreligger uppenbarahuvud inte diskuterats. Att detringar har över taget
kommunerna minskar understryksför omvandlingstrycket pårisker att
innebär rationaliseringskravens.k. Persson-planen, bl.a.den attsomav

framgår detskjuts på obestämd tid. Inte hellerpå kommunerna omupp
ledasysselsättning i kommunal regi skulle kunna tilltanken är att nya

i ärbetsföretag kansubventionerat arbeteformer trängat.ex. somav
reguljärt arbete och företagande.undan

kommunala verksamheten och möjlig-Konsekvenserna för bl.a. den
rationaliseringar inte analyserade.genomföra nödvändigaheterna äratt

arbetsmarknaden och depå den kommunalaheller har eñektemaInte
kostnader och kost-villkor analyserats. Ansvarsfördelning,anställdas
finansiering heltoch kommun liksomnadsfördelning mellan ärstat

frågor.öppna
ärinom socialförsäkringama sådanaOm de tänkta förändringarna

olikaförsörjningsbehovet föreffekter, bör det övervägas utsattaom
Ävenpå rimligare detta skäl behöverkan tillgodoses sätt.ett avgrupper

efter-således det inte acceptabeltJag nännareär att utanattanser
tredjeför någonting för tankarna till dentanke lägga grund somen

förekommer i debatten. Så förslagenarbetsmarknad ibland somsom
omfattning sådanfonnulerats finns det inga för vilkenhar gränser en

års sikt skulle kunna få.verksamhet på ett par
på drastiskt vilka konsekvenserna skulleFörslagen illustrerar sättett

misslyckats. därför nödvändigtkunna bli politik har Det är attsomav en
politiken så tillväxt den reguljära arbets-i grunden lägga attom en av

stånd.marknaden kan komma till

politik för arbeteEn ny
och l980-talen ökade och bet sig fastMedan arbetslösheten under 1970-

hade Sverige till unikt hög sysselsättning.i övriga Europa, en synes
särställning högt. växande strukturella proble-Priset för denna Devar

svenska arbetsmarknaden tilläts inte komma tillpå den ytan.uppmen
näringspolitiken" främjade indu-aktiva undergrävdeDen änsnarare

utveckling. sysselsättningen i det privata näringslivet stagneradestrins
Skattetrycketoffentliga sektorns tilläts hämningar.medan den växa utan

saknade motstycke i jämförbara länder, vilket till-ökade till nivåer som
inflationsutveck-ansvarslös lönebildning bidrog tillmed ensammans

arbetslösheten kundeföljande devalveringama.lingen och de Den öppna
sektorns expansion,på låg nivå följd den offentligahållas en som en av

från arbetsmarknaden och i högkon-frånvaro, hög utslagninghög även
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. med-junkturer volymer Dettastora

till växande obalanser på arbetsmarknaden. Perioder med rela-verkade
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på arbetskraft.perioder med bristväxlade medarbetslöshettivt hög
ekonomisk uppgångs-tidigt iuppstårSådana bristsituationer ennumera

kontinuerligt.decennier idessaökade underfas. Statsskulden stort sett
industriellapå vårtfattigare Vi tärdenation blevmedInte att somnog

varit arbetandeFrån hatrovärdighet.och vår ekonomiskakapital att ett
aocumulera-Problemenfolk bidragstagare.successivtfolk blev ett av

till omläggning-detta leddeinsiktenlång tid.des under Det somomvar
Även dessaunder 1980-talet.skattepolitikenpenning- och omarna av

undvikaSverige inte kimnatordning hadeihade skett genom-enannan
områden också. 1990på många andrapolitikenomläggninggripande av

Sverigearbetslösheten. riskerarökningen Nudramatiskainleddes den av
spiral med massarbets-i nedåtgåendetid fastnaöverskådligunderatt en

radikalvälfärd. krävsurholkad Detekonomi ochlöshet, dålig om-en
utvecklingen.för vändaläggning politiken attav

politik förmåste bygga påoch välfärdfor arbetepolitikEn enny
för-för såväl individensgrundenför arbetetvälstånd. Respekten som

välfärd måste återupprät-vårsörjning och förkovran gemensammasom
prioritera.måste lära Därarbeta. Vimåste löna sigDet attatttas. oss

plats försig tillbaka ochmåste dramisslyckats,har statenstaten ge
sina liv.förmåga fomiavilja ochmedborgarnas attegen

befin-i vilkenomställningsprocesstvåfaldig. I denUtmaningen är
leda till bådefaktorer kannödvändigt prioritera dedet attär somner oss

arbetstillfällen.tillväxt och flerekonomisk
för-sammanhanghar i andraSamlingspartietModerata presenterat

skattepolitiken borde ändras.politiken ochekonomiskahur denslag till
energipoliti-inkl.utbildningspolitiken, näringspolitikengällerDetsamma

marknadsekono-ifrånutgår delsFörslagenoch välfärdssystemen.ken
dels ifrånfria avtalsrätten,och denäganderättengrundbultar:mins

liv. Genomoch for sinasjälva fomiaviljamänniskors atttaatt ansvar
sociala fårkraft ochinneboendecivila samhälletsstärka det sta-ansvar

det all-har behovdemtillgodosemöjligheterbättre störstattten avsom
mämias resurser.

måstekan utvecklas. Dedetfå reglerNäringslivet måste gör attsom
Särskiltstimuleras.företagande behöverochförutsebara. Sparandevara

måsteföretagenliksom de medelstoraoch småforetagensmåföretagaren
förFörutsättningar behöververka ochförutsättningar växa.att gesges

och regeländringarutvecklas. Skatte-och innovationsföretagtillväxt- att
tjänsterarbetsintensivamarknader förhittills slutnai syfte öppnaatt

prioriteras.behöver
kon-pådrivande. GenomkommunernakandennaI attvaraprocess

verksamheter, sälja kommu-kommunalaoch knoppakurrensutsätta av
och inköpskompe-upphandlings-kvalificeradoch utvecklanala bolag en

marknadväxandetillväxtmotorer. Enfungeraskulle de kunnatens som
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för tjänster med möjligheter för bl.a. kvinnors företagande skullestora
utvecklas. Servicen till medborgarna skulle ñ variation ochstörre
flexibilitet. Den minskade belastningen på den kommunala ekonomin
skulle medverka till sänkt skattetryck, ökad köpkrañ och fler i produk-
tivt arbete. Kommunerna skulle kunna koncentrera sig på sina kärnupp-
gifter.

För den enskilde skall det löna sig arbeta och förkovra sig.att
Bidragsberoendet måste minska till förmån för lägre skatter på arbete.
Genom för mångfald och valfrihet i välfärdssystemenatt utrymme ges
får den enskilde själv för sig och sinstörreutrymme att ta ett ansvar
familj. Det privata sparandet bör främjas.

hög kunskaps-En och kompetensnivå fundamental förutsättningår en
för Sverige kunnaskall hävda sig i det internationella samfundet.att
Såväl ungdomsskolan den högre utbildningen och forskningen måstesom
inriktaspå de resultat ligger på högsta internationellaatt presterassom
nivå. Utbyggnaden antalet utbildningsplatser får inte ske på bekost-av
nad kvaliteten. Kunskapsutvecklingens dynamik och arbetsmarkna-av
dens behov rörlighet förutsätter på många områden kontinuerligav en
utbildningsprocess. Mångfald, flexibilitet och valfrihet skapar förutsätt-
ningar för såväl bred bas de spjutspetsar försammantagnaen som som
utvecklingen framåt. Investeringar i studier måste sig.löna Det förutsät-

det finns arbetsmarknad efterfrågar och belönar kimskapattter en som
och kompetens.

Utbildningskonton bör införas. För skapa för finansie-att utrymme
ringen skulle arbetsmarknadens kunna medverkaparter att t.ex.genom
ändra eller komplettera inriktningen avtalsförsäkringama helt ellerav
delvis.

Lönebildningen måste utformas så arbete, kunskap och kompetensatt
premieras så arbete i Sverige blir ekonomiskt attraktivt. Vi behöveratt
både behålla kunskap inom landet och dra till kunskap utifrån. Häross
vilar på arbetsmarknadens Skatte- och socialför-ett tungt parteransvar
säkringssystemen bör utvecklas i syfte stödja sådanatt en process.
Regeländringar i syfte stärka individens avtalsrätt medverkar i positivatt
riktning.

Arbetsmarknadema behöver avregleras och modemiseras. Insikten
°ärbetsmarknaden°°i verkligheten består antal delar-att ett stortom av

betsmarknader starkt skiljer sig från varandra borde leda till slut-som
dagens centralstyrda, allomfattande regelsystem inte har förut-satsen att

sättningar tillhandahålla rimliga spelregler. inteDet därföratt är accep-
tabelt kommittén avstår från ställning till dessa centrala frågoratt att ta

hänvisa till skall komma fram till avtal i den kor-att att parternagenom
porativt arbetsrättskomnussionen. Det krävs lagändringarsammansatta

omfattar hela arbetsmarknaden, inte enbart de kollektivavtalsslutan-som
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de Förslag bör skyndsamt utarbetas moderniseringparterna. om en som
utgår från den enskildes avtalsrätt och frivilligt överlåta den-rätt att
samma.

Arbetstiden skall naturligtvis inte ytterligare be-ransoneras genom
gränsningar övertidsuttaget eller lagstadgad förkortning arbets-av en av
tiden. Sådana ändringar skapar fler problem de löser. I stället börän

arbetstiderregleringen begränsas till vad nödvändigt hälso-ärav som ur
säkerhetssynpunkt. frågoroch Därutöver bör rörande arbetstidens längd
förläggningoch lösas i avtal individuellt eller mellan arbetsledning och

påanställda de enskilda arbetsplatsema. bör Sverige arbeta förInom EU
avreglering.en
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Reservation ledamöterna Sonja Rembo m, Isaav

Halvarsson fp och Ulla-Britt kdsHagström

Förutsättningar för utredningsarbetet

Regeringen har allvarligt försvårat och begränsat utredningsarbetet.
Under dess gång har tillsatts ytterligare tiotal utredningar direktett som
eller indirekt berör arbetsmarknadspolitiska kommitténs arbete. Deras

hararbete inte ktmnat beaktas. Den samordning skulle behövas försom
det möjligt dra slutsatser värde för framtidaden arbets-göraatt att av

marknadspolitiken har därför inte kimnat komma till stånd.
De sista veckorna har dessutom kommittén arbetat under orimlig

tidspress.
Enligt vår uppfattning borde utredningen få fortsätta sitt arbete för
få till stånd den nödvändiga samordningen och helhetssynen.att
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ledamoten Andersson vHansav

har i min reservation framfört minaJag avvikande meningar med avseen-
de vissa kommitténs förslag och i några fall kommitténsävenav
inriktning och underlåtenhetssynder.

vill här heltJag kort peka på några omständigheter bestämt mittsom
förhållningssätt till arbetet i kommittén och också inverkat påsom
kommitténs arbetsresultatet

del förklaringama till min otillfredsställelseEn givetvis minär attav
och politiska uppfattninganalys i del fall inte medstämmer överensen

majoritetenvad dock naturligtDetta och lätt bära. Vadär attanser.
kommitténs arbetsvillkor varit svåra, långaden tidvärre är, är att trots

stått till förfogande. Det lätt kunde åstadkommitär att att ettsom se
kvalitativt bättre resultat. Det inte bara jag tyckerär att storanog som
avsnitt alltför rapsodiska, det saknas inträngande analys på fleraär att
viktiga områden, inte alldeles konsekventa det gälleräratt texterna när
orsaksanalyser och åtgärdsförslag. tycker självJag det finns betydan-att

luckor ide analysen, inte minst vad gäller frågan massarbets-om
löshetens karaktär och långsiktiga utvecklingstendenser. finnsHär en

osäkerhet och kommitténs arbete bidrar knappast till fördjupningstor en
fråga.dennaav

Som deltagare i kommittén har jag mitt givna för sakemas till-ansvar
stånd, det ñnns också andra orsaker.men

direktivenI pekas identiñeringen och avgränsningen den aktivaav
arbetsmarknadspolitiken vilket leder till begränsat perspektiv. Attut, ett
förklara massarbetslösheten och råd hur politik för full syssel-ge om en

skullesättning kunna utvecklas kräver bredare ocksåansatsen som
måste diskutera arbete och lönearbete i kontext där märmiskans behoven
i samhället står i centrum.

Många problem den könssegregerade arbetsmarknaden,stora som
invandrarnas marginalisering och diskriminering arbetslivet och nya
anställnings- och arbetsvillkor har endast kortfattats berörts i utred-

förklaringningen. En till detta faktum regeringen tillsatte tiotalär att ett
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utredningar från olika håll berörde varandra och fick arbetasom som
parallellt. har inte varit praktisktDet möjligt samordna detta arbete.att
Detta har lett till mycket otillfredsställande resultat på vissaområden där
underlaget för våra ställningstaganden helt enkelt inte fanns. Det år
enligt min uppfattning också mycket demokratiskt tveksamt avgö-att
rande delområden utreds parlamentarisk insyn och inflytande.utan
Exempelvis jag arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringenattanser som

vitala delar spelreglerna på arbetsmarknaden inte borde ha isole-är av
från kommitténs arbete. flera fall,I andra det gäller arbets-rats närt.ex.

tidsfrågans koppling till sysselsättningen och vissa frågor i samband med
försörjningsaltemativ för arbetshandikappade har frågor hamnat mellan
stolarna flera kommittéer borde ha löst problemen.trots att

Kommittén har hamnat i tidsnöd vilket påverkat arbets-extrem
möjligheterna. En orsak härtill regeringen alltfördröjde längeattvar
med tillåggsdirektiv. En regeringen på vissa områden gåttår attamian
före och lagt propositioner förändrat förutsättningarna. Ytterligaresom

orsak givetvis den bristande samordningen mellan alla tillsattaären
kommittéer. Kommittén förlorade mycken tid oupphörligamed akade-
miska diskussioner bl.a. den utländska forskarrapporten ändåav som
erbjöd mycket lite relevant material.av

Att nyckelpersoner bytts i sekretariatet och den politiska inrikt-ut att
ningen inte varit tydlig under delen tiden har givetvis intestörre av
underlättat arbetet. Tidsnöden har inneburit det inte varit lätt fåatt att
konsekvens i betänkandet och har lett till mycket svårigheterstora att ta
ställning till Mångaresultatet. och betydelsefulla förändringar text-av
underlag har skett i relativt skede.ett sent

Att jag allt funnit det meningsfullt lägga ned mycket kraft påtrots att
arbetet beror på det alltid har funnits för konstruktiv kritikatt utrymme

Ävenoch konkreta förslag. kommittén lägger betänkande medettom
luckor finns i förslagen med några viktiga undantag koncen-stora en- -

tration och konsekvens det gäller den arbetsmarknadspolitiska inrikt-när
ningen borde fruktbar för den framtida politiken.som vara

förklararDetta också varför jag på avgörande punkter anförtsom
reservationer ändå känner mig delaktig i rad kommitténs konkretaen av
förslag. Att det varit möjligt kombinera dessa förhållningssättatt säger
något den lyhördhet och samarbetsattityd sekretariatet visatom som upp.

minstInte under de sista veckorna utredningens arbete måste arbets-av
villkoren för sekretariatspersonalen varit mycket fjärran från vad
önskar nonnalt på framtida och blomstrande svensk arbets-vore en
marknad. STORTDet TACK.är värt ett
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Särskilt yttrande ledamoten Ulla-Brittav

KdSHagström

Personligt nationellt handslagansvar -
Vi felaktighar bild till medlemmarna kommergett att atten om

här åtordna det dig. Men det inte Individens insats ochär ärsant. ansvar
föravgörande industrin ska utvecklas. Göran ordförandeJonsson,om

Metall, SvD 1994-03-30.
välfärdssamhälle kräver Samhällsekonomi iEtt balans. En förut-en

sättning för god välfärd effektiv och ansvarsfull marknadseko-ären en
nomi. Marknadsekonomin bygger på människor enskilt i olikaelleratt
former samverkan fritt kan förvärva och förvalta egendom ochäga,av
företag. människan valfrihet och utlopp för sin kreativitet. Däri-Den ger

förskapas grunden ökat välstånd och välfärd.genom
väl fungerande marknadsekonomiEn förutsätter samhälle medett en

grundläggande etisk Marknadsekonomins civilrättsliga grund ärsamsyn.
frivilliga, ofta infonnella, avtal mellan självständiga aktörer. Hederlighet
och personligt ansvarstagande viktiga fundament underlättarär som
ekonomins funktionssätt det sänker transaktionskostnademaattgenom

till Ökadoch därmed leder effektivitet i ekonomin. viktigasteDen lång-
uppgiften försiktiga ekonomisk politik därför skapa institu-godaär att

tioner goda och Kristdemokraternaregler. tror attnonner, vanor en-
politik baserad på hederlighet, och rättsmedvetande grundenäransvar
för långsiktigt god ekonomisk utveckling.en

krävs mentalt klimat i Sverige i meningDet någon skullenyttett som
kumia sammanfattas i begreppet gammal hederlig arbetannoral, att
arbeta, osolida-och för sig, inte fuska eller uppträdagöra rätt attspara

kamrater,riskt samhälle och företag, känna samhörighet ochmot att att
kunna sig svåra uppgifter. Den gamla arbetarmoralengemensamt ta an

måste komma till heders. Jantelagen måste också begravas och ersättas
solidaritet, öppenhet, förståelse och tolerans den handikappade,motav

invandraren framgångs-sjuke, och flyktingen, också dengentemotmen
rike och företagaren skapat de jobben.entreprenören som nya

Kommittén har inte föra etisk diskussion eko-velat dent.ex.en om
nomiska brottslighetens betydelse för jobben eller den arbetskraf-svarta

för arbetstillfällen. reviso-betydelse avsaknaden Från riksdagenstens av
bedömning svartjobben innebar volym1991görsrapport attrers en en

årsarbetskrañer. heller förts fuskpå 100 000 Inte har resonemang om
och överutnyttjande a-kassemedel.av
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Organisation

parallellt medArbetsmarknadsverket bör delas regionvisJag attattanser
för jag också utveck-arbetsförmedlingen utvecklas. Som stöd detta ser

Arbetsmark-med bättre kommunikationer.inom infrastrukturenlingen
planeringskoloss.Otymplig central Detnadsverket har i dag blivit ären

verk.nödvändigt förändra detta Enef-fektivitetens skull heltför vägatt
direktkontakt med fältet,regionala verk hargå få antalär att ettatt som

refonneringorsak tillarbetsförmedlingarna. EU-stödetdvs. är en annan
regionindelning bör läns-pågående diskussionendetta slag. l den omav

kunna slåsarbetsnämnder samman.
övergång till Skol-med Skolöverstyrelsensjämförelse kanEn göras
avregleringen inomñiltorganisation. Ocksåverket med prioritering lenav

åavregleringmotsvarande skullevisat sig värdefull. Påskolan har sätt en
till eñektiviserings-arbetsmarknadspolitiska området kunna ledapå det

ivinster.
individuella handlings-utvecklandetKommittén betonar mycket av

måste arbetsfönned-Tillsammans med denna rollför arbetslösa.planer
Fönnedlingama,aktiva °jobbsökarcentra".lingarna omvandlas till

skaffa jobbi huvudsak sigjobbñnnamai skall ägna att som passar
fokuseringenindividuella handlingsplaner skerarbetssökande. Medde

ipå enskilde och mindre leta regelsystem.den attmera

änstesektorn

tjänsteföretag och enligt SCB:sföretagVartannat är ettnystartat prog-
tillväxtsek-uppdragsverksamheten dennosinstitut kommer att storavara
bygg- ochhandlar olika branscherfram till år 2015. Dettorn somom

reklam, underhåll-miljö, ekonomi, försäkring, media,anläggning, data,
Skomakare, bilreparationer, städbolagturism, frisör,ning, restaurang,

kopplad medtvättinrättningar. sänkning tjänstemomsenoch En enav
jobb. dagarbetsgivaravgiñ skulle öka efterfrågan och Isänkt ärnyage

alltför höga och hämmande för krea-skattekilama i den privata sektorn
jobb.tiva

EU-kommissionenstjänstesektom bl.a. framKommittén lyfter inom
bedömsområden där efterfråganstudie med inventering 17 varaaven

otillfredsställd.
kommitténs uppfattning måste bättreEnligt arbetsmarknadspolitiska

i dag otill-för tillgodose servicebehovbetingelser skapas äratt som
konstruktiva lösningar till. detta sammanhangmåste Ifredsställda. Här

hushållstjänster i hem-belyst fråganjag kommittén bordeatt omanser
framhållas.exempel bör DanmarkSommen.

förutsättningar föri skapaDanmark har led arbetet attett nyasom
HjemmeSer-infört treårigt försök med s.k.jobb i branscher ettettnya
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vice-System. Man också möjlighet familjersystemet attser som en ge
och andra fritid, anlita företag för utföra delatt ett attmer genom en av

tidskrävandedet hemarbetet. ytterligareEtt viktigt skäl för reformen var
komma till med den marknaden för hushållstjänster.rättaatt svarta
System liknande det danska finns i dag i Frankrike, Belgien och

Nederländerna, och Norge på besluta detta.är väg att om
En successiv ökning har skett i efterfrågan tjänsterna. Siffror harav

visar på nettoförtjänst på varje timmepresenterats göratt statensom en
utförs.som

danskaDet för HjemmeService enkelt för alla inblandadesystemet är
Staten går och betalar 85 Dkr timme för hushållstjänsterparter. per

anställd HjemmeService-företag, utför hosettsom en person, av en
ktmd. Kunden betalar 60 Dkr timme. Utifrån det kvitto utväx-per som
lats mellan ktmden och företaget kan företaget kvittera det statligaut

påstödet 85 Dkr timme från kommunen, administrerar syste-per som
Den anställde tjänar från 73 Dkr timme. Kommunen fårmet. per en

för administrationen.statensumma av
Med HjemmeService inbegrips tjänster såväl inomhus utomhus.som

Barnomsorg inte tillåten inom Man har eñersträvatär låtasystemet. att
HjemmeService-företagen enbart sig uppgifter inte riskerarägna som

undan befintlig yrkesverksamhet.tränga En debatt pågår justatt annan
hur HjemmeService-företagen skall kunna bli komplement tillettnu om

den ordinarie hemtjänsten för äldre. I finns begränsning försystemet en
hur mycket får arbeta för och kund/hushåll.man en samma

I dag finns totalt 200 HjemmeService-företag.4 75 före-procent av
har bara eller två anställda. Det företaget hartagen l 050störstaen an-

ställda. januariI 1995 arbetade, i heltidstjänster, l 000 isett personer
dessa företag. januariI 1996 hade, omräknat i heltidstjäxister, 2 500 per-

arbete i dessa företag. Många arbetar deltid och totalt i dag där-ärsoner
för mellan 6 000 och 9 000 sysselsatta med denna typpersoner av
tjänster. Branschen prognostiseras fördubbling antalet anställda,en av
beräknat i antalet heltidstjänster, de åren. l genomsnitt arbetarnärmaste
de anställda 20-25 timmar vecka. Mellan och7 8 hushål-procentper av
len utnyttjar servicen.

Statens utgifter totalt miljoner280 1995 och 1996 har 514 miljo-var
Mot denna kostnad skall ställas har inkomsteravsatts. iatt statenner

bestående och skatt slipper kostnader försystemet arbets-samtav moms
löshetsunderstöd eller socialbidrag. Sammantaget tjänar 24staten netto
Dkr på varje arbetad timme. beräknade1995 den danska ha tjänatstaten
drygt 75 miljoner på refonnen.

HjemmeService-företagen och branschföreningen medär attnoga
tjänsterna skall präglas professionalitet och kvalitet. Branschföre-av
ningen erbjuder två olika yrkesutbildningar. Arbetsfömiedlingen står för
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arbetskraftsefterfrågangnurd den högakurskostnadema. På är enav
avslutad kurs.garanterad jobb efterperson

bidrag ellerstödjas statligasektorn skallDiskussionen omgenomom
dänned uppnå skatte-sin deklaration ochfår avdrag ikunderna göra en

dettaplanerna påi Danmarkrabatt pågår just att permanentagenomnu
hävda avdragsmo-ideologiskt perspektiv kanUtifrån attsystem. ett man

praktisktSer dock frågan frånföredra.dellen är ettatt mer pers-man
kunden blir iAlternativet förinte lika självklar.pektiv blir lösningen

timme lägga väsentligtkronor köptför betala 60stället ut ettatt per
den definitivadenna utgiftoch inte få tillbakabelopp extrastörre

skillnad avgöranden förmånga hushåll dennagjord.taxeringen För ärär
inte.utnyttja tjänsten ellerkanom man

hushållssektom intesig stöd tillflera skäl lämparAv som en
verksamhet måste trygghetenpåkonjunkturåtgärd- För att satsa en ny

långsiktighetsikt. Betydelsenkvar på längrei den leverfinnas att av
systemutveckling.kompetens- och Detförekomstengäller också för av

alternativ till arbets-jobb inte enbartviktigt dessaocksåär att ses som
måste åtgärderoch tjänsterna kvalitetyrketlöshet. Skall statusman ge

bransch långsiktiga.dennaöppnar varauppsom
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Särskilt yttrande ledamoten Rolf Kenneryd cav

Arbetsmarknadspolitiska kommittén har såsom framgår i betänkandets-
beskrivning utredningsuppdraget enligt sina direktiv haft attav sam--
råda med rad anknytande kommittéer och utredningar. Delaren av
kommitténs ursprungliga direktiv har överförts till andra utredningar;
samtidigt har utredningar och kommittéer tillkommit. Min uppfatt-nya
ning detta förfaringssätt i hög grad har försvårat kommitténsär att ar-
bete.

Jag har emellertid i demia situation funnit det angeläget i sakäven att
påverka betänkandets och förslag så långt detta varit möjligt. Jagtexter

påmig nöjaktigt ha lyckats med detta. innebärDet jag isättett attanser
vissa hänseenden önskat gå längre, medan jag i andra hänseenden inte
önskat gå lika långt. inte förloraFör terräng har jag avstått frånatt att

någon reservation.avge
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sakkunnige AndersSärskilt yttrande av

Bäckström

arbetsmarknadspolitiken, detrundgång iavsnittetJag att somanser om
felaktigt.bristfälligt och till delbeskrivs i kapitel är stor

inte tagit fram något material bely-har kommitténdet förstaFör som
rundgångensser
omfattning,0
sammansättning och i0
ekonomiska ersättning till de berörda.0

s
ökningen beror påviktig, också huruvidaOmfattningen i sig är men

Rundgångens utsträckningstrukturella faktorer.konjunkturella eller över
sannolikheten fåfinns någon klar därtiden och huruvida det gräns ettatt

minskar saknar inte betydelse. Hararbete upphör eller klart personerna
utvecklingoffer för oönskadförorsakat rundgången eller desjälva är en
KAS ellerbefinner sig i rundgång får a-kassa,Om de personer som

bortreockså betydelse för diskussioneningen ersättning alls har om en
kommit-möjligt några slutsatserparentes. Därför det inte draär att av

arbete.téns
aktivakommittén inte beaktat, den arbets-det andra så harFör att

liolika aktivafaktiskt syftar till deltagande imarknadspolitiken att genom
anställningsbara tills något lämp-hålla de arbetslösa alerta ochåtgärder

material,Kommittén har inte någotligt arbete påträffas. presenterat som x
fortfarande fungerar.visar detta inteatt

fortfarande efterfrån AMV de arbetslösavisar statistikTvärtom att
fyraomfattning. varje månadfyra år får arbete i betydande När procent

på år hälften de kvarfår arbete, så hinnerde arbetslösa ärett av somav
därefter ingen, då AMV:s statistikVad händerfå arbete. ännuvetsom

skäl dramatisk föränd-längre. finns dock ingainte går Det att tro en
rundgång.ring efter fem års

märkligt, detförvånande, framstårdärför inteDet är attmen som
forordande bortreför kommitténsskäl åberopas ärparentesav ensom
såväl tillväxtpropositionensådan uttryckts ibehovetatt som ar-av en

måste välbetsmarknadsutskottets yttrande denna. Detta närmastöver
rundgång. Något krav påexempel på politiskbetecknas ett ensom
framförs inte kommittén.för rundgångdenbortre parentes typen avav

arbetsmarknadspolitiken blirinompå bortreKravet parentes ana-en
olyckligtsjukvården.med följande inom Detlogt är att enresonemang
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del patienter blir sjuka under lång tid, eñersom de inte tillfrisknarmen
snabbt det bäst skriva dem från sjukhuset.är att ut

villJag dessutom understryka kommitténs uppfattning det ñnnsatt
starka skäl utveckla verksamheten med utvärdering och uppföljningatt

arbetsmarknadspolitiken. Anslagen för detta borde Öka kraftigt. Detav
finns dock inga skäl for eventuell ytterligare splittring denna verk-en av
samhet. Den bör framgent skötas HSFR och EFA,även eftergenom som
ansökan lägger uppdragen på oberoende forskare på universitet ochut
högskolor.
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sakkunnige HerinSärskilt yttrande Janav

arbetsformerKommitténsl

tvåarbetat i år. EttArbetsmarknadspolitiska kommittén har närmare
främstatagits fram vårt landsunderlagsmaterial haromfattande ar-av

finns redovisat iutländska ochbetsmarknadsexperter expertersamt av
och erfarenheter åter-fakta, analysertill betänkandet. Debilagor som

genomslag påemellertid fått fögaharspeglas i expertrapportema ana-
rekommendationer därslutbetänkande eller dei kommitténslysen som

produktblivit politiskt anpassadBetänkandet harredovisas. snarareen
baserad plattform förarbetsmarknadspolitiska vetandepå dagensän en

omtänkande.förnyelse och
åren, fåtthar, särskilt under deArbetsmarknadspolitiken senaste en

blivit påtagligt li-omfattning dess effektivitetvolynunässigsådan att
radframgår bakomliggande EnOckså dettadande. expertrapporter.av
harmedel kommit till användningarbetsmarknadspolitiskade somav

riktiga jobb påtenderarnegativa bieffekter. De utträngtattt.ex. ar-
arbetsmarknadspolitikensegentlig analysbetsmarknaden. Någon av

återfinns emeller-utvärdering olika åtgärdereffektivitet eller typerav av
tid inte i slutbetänkandet.

betänkande med dessbristerna i kommitténsDelvis sammanhänger
kort varselför dessa. Med mycketarbetsfonner och förutsättningarna

hänsyn tillArbetsmarknadsdepartementetutgick order från att, utan ar-
skulle till den 1kommittén, slutrapportbetsläget inom presenterasen

socialdemokra-politiska denMotiven for detta rentsynes varamars. -
och den syssel-regeringsombildningpartikongressen, kommandetiska

maj i år, efter detsättningspolitiska proposition, aviserats till den 29som
sommaruppehåll.och riksdagens Detpropositionstiden löpt närautatt

slutbetänkande innan utred-bl.a. kommitténsbetyder presenterasatt
betänkandearbetslöshetsförsäkringen lagt sittningen trots attom -

och arbetsmarknadspolitikenarbetslöshetsförsäkringenutfommingen av
denresultat kravet på slutrapport lintimt förbundna. Ettär marsav en

fanns för analys och diskussion inomdet inte längreblev, utrymmeatt
politiskadärefter handla fattakommittén. stället kom detI attatt om

underlagsmaterial.stöd i tidigare framtagetmajoritetsbeslut med ringa
generaldirek-anledning ställa sig kritisk tillfinns ocksåDet attatt

kommittén, komverk, verksamhet skulle utredasför det atttören avvars
till den utredningsapparatknytas denna. Men storaexpert somsom

sekretariat kom idetta utredningensAMS förfogar innebaröver att un-
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derläge i förhållande till det verk utredde. Mycket kommit-som man av
téns arbetstid har tagits i anspråk AMS ambitioner visa, denatt attav
politik forts i själva verket inte hañ de fel eller brister anlitadesom som
forskarna påtalat.

Mål2 ioch medel arbetsmarknadspolitiken
Efter relativt korrekt beskrivning förändringarde skett påen av som ar-
betsmarknaden under de årtiondena diskuteras i betänkandetsenaste ar-
betslöshetens orsaker. Betänkandet intryck den under 1990-attger av
talet kraftigt ökade arbetslösheten enbart varit resultatet politiskaav
misstag och bortfall efterfrågan. Till väsentlig del dock orsakernaärav
också strukturella med långt tillbaka i tiden. Netto har ingarötter nya
jobb skapats inom den privata sektorn under de åren. Därtill30senaste
kommer, längre tid arbetslösheten blir bestående destoatt växermer
den stmkturella delen, dvs arbetslösheten kommer inte minska enbartatt

hög tillväxt mindre enbart arbetsmarknadspolitiskaängenom en genom-
åtgärder. Arbetsmarknadens flexibilitet måste förbättras. I kommit-även
téns slutbetänkande behandlas inte hur arbetsmarknadens flexibiliteten
skall kunna ökas och dänned avlasta arbetsmarknadspolitiken.

En central frågeställning, kommittén heller inte behandlar,annan som
gäller awägningen mellan arbetsmarknadspolitik och den ekonomiska
politiken i övrigt. Människor kan beredas tillfällig sysselsättning genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samma medel skulle också kunna
användas för sänka skattebelastningen på företagen och denatt t.ex. vä-

skapakunna jobb inom privatadet näringslivet. Det-permanentagen
gäller utbildningssatsningar. måsteMan ställa sig frågan vadsamma
effektivast: utbildningssatsningar riktar sig till arbetslösaärsom som

eller ökade utbildningssatsningar inom den ordinarie skolväsendet. Ofta
torde resultatet sådan awägning bli, medlen kan användasattav en
effektivare utanför arbetsmarknadspolitikens sfär.

Arbetsmarknadspolitiken har tiden, med olika betoning, haftöver tre
mål:

det stabiliseringspolitiska, motverka konjunkturellt betingadeatt0 sys-
selsätüiingsvariationer

allokeringspolitiska,det underlätta anpassningen på arbetsmark-att0
naden
det fördelningspolitiska, invandrare,stöttaatt0 svaga grupper som
långtidsarbetslösa och handikappade.

positivt utredningen något den stabiliseringspolitiskaDet är att tonar ner
uppgiften. Arbetsmarknadspolitiken kan inte skapa riktiga jobb och ger
den sig for klara denna uppgift fråntar övrig ekonomisk poli-ut att man
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desysselsättningsutvecklingen all-Bestämmande förtik detta äransvar.
skat-ekonomiska politiken,skapas denförutsättningarmänna, avsom

arbetsrättsliga lagstiftningen.näringspolitiska ochtepolitiken och den
anpassningbättrearbetsmarknadspolitiken bidra tillkanDäremot en

Arbetsmarknadspolitikensarbetskraft.och efterfrågan påmellan utbud
på arbetsmarknadenblir öka flexibilitetenhuvuduppgift attatt genom

motverkadelarbetsmarknader,finns på olikaned de obalanserbryta som
utslagning.och förebyggaarbetskraftens kompetensflaskhalsar, stärka

för arbetsmarknadspolitikenskall målenEnligt utredningen att:vara

hålla vakanstidernanere
långtidsarbetslöshetmotverka å

nmdgången"långtidsinskrivningmotverka -

arbetsmarknadspolitiska medlen kunnadessa mål skulle deMed hjälp av
går emellertid inteinriktning. Utredningeni omfattning ochbegränsas

åtgärdernaarbetsmarknadspolitiskai avseende.tillräckligt långt detta De
inskränkts till:borde ha

arbetsfönnedling
rörlighetsstöd
utbildning

subventioneraspraktik projektarbeteeller som
bidrageget-starta

kollektivavtalad löngåskall medAnställningsstöd bör bort. Ingentas
form rekryte-arbetsmarknadspolitiken t.ex. ioch finansieras över av

lönestruktur,konserverar denberedskapsarbete. Detringsstöd, ärsom
åtgärder.och låser fast itill arbetslöshetenorsakerna personeren av

i omställnings-enligt kompensationsnivånbörAlla åtgärder ersättas
lönebidrag till arbetshandi-för deförsäkringen; undantag görs gessom

nonnallön.behörighetsavstånd tillDå erhålleskappade. ett

Arbetsförmedling3

arbetsmarknadspolitiken.nyckelroll i DenArbetsförmedlingen har en
den arbetslöse ochblir kontrakt mellanindividuella handlingsplanen ett

utförsäkring. Detkontraktsbrott bör leda tillfönnedlingen. Ett är, som
frihet vid valviktigt arbetsfönnedlingenutredningen föreslår, storatt ge

arbetsmarknademaolika, de lokalaIndividers behovåtgärder. är serav
förutsätter tydli-En sådan friheti olika delar landetolika ut enosv.av

utvärderingkraftfull uppföljning ochmedresultatstyming av ar-engare
skärpt kraven påborde tydligare habetsmarknadspolitiken. Utredningen

uppgift.akademisk för dennainstans med högoberoende statusen
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någon opartisk utvärderingArbetsmarknadspolitiken har inte i dag utan
EFAsåsomutvärderas huvudsaldigen t.ex.partssanunansatta organav

AMS själva.eller av

utförsäkringArbetslöshetsförsäkring och4

hög grad avhängig välArbetsmarknadspolitikens effektivitet iär av en
fungeratarbetslöshetsförsäkring. dag har dennafungerande I som enmer

måsteomställningsförsäkring. Detsocialförsäkringallmän änsnarare en
måste finnasi omställningsförsäkringen. Detbortrefinnas parentesen

sida. Löptiden måste rimligtaktivitet från den försäkradeskrav på vara
sin positiontid hitta jobb eller stärkaför den arbetslöselång att ettatt ge

utförsäkrade skulleantyds i utredningenarbetsmarknaden. Detpå att
tveksamt då det kankommunal regi.sysselsättas i Detta är ytterst

kommunal verksamhetutbyggnad normalinnebära permanent somen av
alternativ. riskerarområden kan konkurrera privata Manpå många attut

iarbetsmarknadens C-lag. naturliga borde ställetDetskapa attett vara,
arbetsmarknadspolitiska insatserna intensifieras för demde nomiala som

utförsäkrats.

kompetensutvecklingochKompetens5

ihelt riktigt kompetensen bland demUtredningen betonar äratt som ar-
for vårt lands väl-och står utanför blir avgörandebetslivet dem som

för kompe-Kommitténs förslag till politikståndsutveckling framöver.
arbetsmarknadspers-dels utbildningentensutveckling gäller sett ettur

arbetsplatserna. det gällerkompetensutvecklingen på Närpektiv, dels
föreslår kommittén dettakompetensutvecklingen på arbetsplatserna att

riktmärkeavtal mellan arbetsmarknadens Ettbör lösas parter.ettgenom
arbetstiden. finnsårligen Detbör l0avsätter procentatt avmanvara

skall i begreppetvad läggasingen analys i utredningen om som
IO-procentmålet fram-heller beskrivs hurkompetensutvecklingf

drivkrafteravstått från analysera vilkakommit. Utredningen har helt att
lärande i job-ökat intresse för vidarekrävs för åstadkommaatt ettsom

företagets eller organisationens be-bet. Lärandet måste styrt avvara
branscher ochvarierar mellan olika företag,Behovet insatserhov. av

fram.kan inte reglerassektorer. Kompetens
kompetensutveckling gäller också denfråga kompetens ochI av-om

arbetsmarknadspolitiskai det föregående, mellanVägning, berörtssom
ordinarie utbildningsväsendet. Medåtgärder och åtgärder inom det

samhällsekonomiskadet sannolikt denknappa är nyttanatt avresurser
primärt riktar sig till medutbildningssatsningar deär större, personerom

skaffa sig kvalificerad utbildning degenuint intresse änattett om av-en
för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.föremålärpersoner somser
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Enligt kommittén bör kompetensutveckling för uppsagda kunna sättas
redan under uppsägningstiden och kostnaderna för detta skall belasta

arbetsgivaren. Det ytterligare förslag inte baserat på någonär ärett som
analys effektema. Det sarmolika resultatet ökar företagensav om man
kostnader för anställda benägenheten nyanställasäga äratt att attupp
blir mindre.
Arbetsmarknadsutbildning bör kvalificera för period i omställ-en ny
ningsförsäkringen. Arbetsmarknadsutbildningens låga avkastning se L
Calmfors bilaga härrör sig i hög frångrad många tagit utbildningatt en
enbart för kvalificera för a-kasseperiod och inte primärtatt styrtsen ny

motivation inhämta kunskaper.attav en
tveksamtDet inom för arbetsmarknadsutbildningenär om man ramen

skall beredas möjlighet studera i det reguljära utbildningsväsendetatt
med ersättning från omställningsförsäkringen. Vid grundläggande studier
bör studiebidrag och studielån utgå. Vid olika behandling av
studerande och arbetslösa kan spekulation uppstå motannars sys-

Arbetsmarknadsutbildning med ersättning från försäkringen börtemet.
inriktas tydligare behov på arbetsmarknaden och syfta tillmot att ettge
riktigt jobb på arbetsmarknaden.

6 Näringspolitik

Kommittén önskar arbetsmarknadspolitiken bättre skall samordnasatt
med närings- och regionalpolitiken på central och regional nivå inte
minst för underlätta och småföretagandet. Ett i denna rikt-att stegny-
ning låta näringspolitiska såsom Nyföretagarcentra ellerattvore organ
Almi eget-bidraget från AMS.överta starta

7 Avslutning

Såsom kommitténs förslag utfonnat risken arbetsmark-är är stor att
nadspolitikens mål i bibehålles. Medlen blir desamma medsättstort
massiva insatser under perioder hög arbetslöshet. Samtidigt har AMSav
och AMV handlingsfrihet ökat budgetfrihet och ökadestörre:s genom
möjligheten tillämpa olika arbetsmarknadspolitik i olikaatt typer av
regioner. Detta sker kommittén tydliggör hur arbetsmark-utan att
nadspolitikens effektivitet skall utvärderas högkvalitativ oberoendeav en
instans. Det finns risk förblirdet fastatten som nu, mer.

Kämfrågan inom arbetsmarknadspolitiken borde hur vän-vara man
der den svenska ekonomin från stagnation till dynamisk tillväxt. Vadny
kan statsmakterna för öka företagens benägenhet investeragöra att att
och skapa jobb Vad behövs för locka fler människor försökaatt attnya
utveckla idé och de risker det innebär bli företagare Finns detta atten
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står ibrister den svenska modellennågra fundamentala i s.k. vägensom
för sådan utvecklingen

arbetspolitiska insatser.dessa ñågor ökadePå ingen är svaretav
ökade skatter i land harVad däremot uppenbart är,är ett ettatt somsom

företagandehögsta i världen inte befrämjarskattetryck hör till desom
Ökade utgifter heller inte lösningen påsysselsättning. offentligaoch är

för ñ-kan utgiñsneddragningarsysselsättningsproblemet. Däremot att
sysselsätmingseñekter.nansiera skattesänkningar få påtagliga
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Särskilt yttrande sakkunnige KolkJav aan

kommitténsI betänkande finns, särskilt i kapitel 2 och allmänna utta-
landen och bedömningar kring centrala arbetsmarknadsfrågor. gällerDet

lönebildningen, arbetsrätten och arbetstidema. Dessa frågor intet.ex. tas
i detta särskilda yttrande till utredningens konkretaär avgränsatupp som

förslag.

målArbetsmarknadspolitikens

En del arbetet i kommittén har analysera och beskri-stor ägnats attav
Ävenarbetsmarknadspolitikens roll och uppgifter. jag till storava om

delar positiv till de skrivningar återfinns i kapitel 3 arbets-är som om
marknadspolitikens inriktning saknas framåtsyftande diskussion kringen
arbetsmarknadspolitikens förändrade förutsättningar.

finnsDet bred enighet det under de åren lagtsatt senasteen om en
alltför börda på arbetsmarknadspolitiken. Eñerfrågekrisen i börjantung

1990-talet skapade balansmbbningar på arbetsmarknadenav som
arbetsmarknadspolitiken inte avsedd för och den inteär mötaatt som
heller klarat häva. Massarbetslösheten måste i första handatt mötasav
med ekonomisk-politiska åtgärder.

Diskussionen kring den aktiva arbetsmarknadspolitikens framtida roll
måste därför föras utifrån två perspektiv. utgår ifrånDet uppgif-attena

öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. För dagten att var som
arbetslösheten ligger kvar på dagens höga nivåer ökar riskerna för ut-
slagning, kompetensförluster, sociala spänningar och hög arbets-att en
löshet nonnalt inslag i samhället.accepteras ettsom

andraDet perspektivet utgår ifrån den börda lagts påtunga som
arbetsmarknadspolitiken. Redan 1991 varnade AMS och TCO för ris-
kerna med alltför volym på arbetsmarknadsinsatsema. Mängdenstoren
åtgärder leder till olika störningar på arbetsmarknaden och tilltyper av

det svårt upprätthålla åtgärdemas kvalitet. Rundgången iäratt att sys-
ökar och många arbetslösa riskerar fastna i kretslopp till-temet att ett av

fälliga åtgärder, passivt kontantstöd och korta jobb.
Samtidigt det svårt under de åren påtagligtär att att närmastese man

kan minska belastningen på den aktiva arbetsmarknadspolitiken om man
inte samtidigt arbetslinjen. En ökad andel passivt kontantstödöverger är
alltid alternativ aktiva åtgärder. När andra ekonomisk-poli-sämre änett
tiska åtgärder inte eller inte tillräcklig effekt detsätts är trotsger ar-
betsmarknadspolitikens begränsningar nödvändigt med fortsatt högen
åtgärdsvolym.
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arbetsmarknads-förnyelsemeddock kombinerasmåsteDetta aven
arbetsmark-Vid sidantillväxtperspektiv.ifrånutgårpolitiken ett avsom

effektiva fönned-kämuppgiñer,nadspolitikens traditionella att genom
och efterfrågan påtillgånganpassningen mellanfrämjalingsinsatser

individernauppgiftenutvecklingararbetskraft, krävs att rustaatt man
utslagning.och förhindraarbetsmarknadenframtidaför den

långsiktigmåste fåarbetsmarknadspolitiska åtgärdernaDe en mer
arbetslöshetsperiodemalångaoch bryta deförebyggakaraktär. För att

kraftfullakrävsförsvar detuppehållandeinte medräcker det utan mer
i sådanbärande delrundgången. Enskaparinsatser vägar ut enursom

fårarbetslinjenmåstearbetsmarknadspolitikenförnyelse att envaraav
åtgärder.utbildningshöjandeochpå kompetens-inriktningtydligare
nationelltintegrerad delmåste bliArbetsmarknadspolitiken ettaven

kompetensutveckling.förprogram
kommit-så ensidigttveksam tilljagbakgrundendenMot är att, som

långtidsarbets-arbetsmarknadspolitiken tillmålen förföreslår, knytatén
centralgivetvislångtidsarbetslöshet måsteAtt brytalösheten. utgöra en

arbetsmarknads-framåtsyñandearbetsmarknadspolitik. Mendel i all en
heltindividen påskedetill detinte begränsas vägpolitik kan ärnär att

inriktning riskerar ledasådanarbetsmarknaden. Enpåfotfastetförlora
för aktivamål denarbetsmarknadspolitik. Ettdefensivpassiv ochtill en

individernasstärkadärför ocksåarbetsmarknadspolitiken måste attvara
arbetslösas kom-debyggaarbetsmarknadenställning på att uppgenom

petens.

Arbetsförmedlingens resurser
centralhararbetsförmedlingenkapitelframhåller i 4Kommittén att en

arbetsfönned-Bland börarbetsmarknadspolitiken.inomfunktion annat
individuella hand-medoch arbetautsträckningökadlingen i upprätta

lingsplaner.
dock förstärktaarbetsfönnedling kräverindividualiseradEn re-mer

rådgivningtimmesOECD-studieaktuellI att perenangessurser. en
arbetsfönned-förrimlig riktlinjevarje arbetslös börmånad åt envara

fönned-behövsinnebär detrådgivning.individuella Dettalingens att en
andel förmotsvarandeSverigearbetslösa. I100lare/vägledare ärper

förmedlare/vägledare.arbetslösanärvarande kring 200 per
administrativa be-minska denunderstryker viktenKommittén attav

förskapa ökadeför därigenomfönnedlingenpålastningen att resurser
enklarebehovetuppfattningendelarindividuella servicen. Jagden avom

kommitténadministrationen, över-för begränsaregler ävenatt synesom
besparingarkrav påförändringar.sådan Deteffektemaskatta somav

effek-emellertid dearbetsmarknadsverket innebärlagt påregeringen att
måstei första handregelförenklingaruppnåstiviseringar kan genomsom
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i anspråk för mildra konsekvenserna besparingsuppdraget.tas att Iav
praktiken skapas således inget för öka för indivi-utrymme att resurserna
duell service. Mot denna bakgrund finns starka skäl för förstärkaatt
arbetsförmedlingens personalresurser. Under alla förhållanden bör be-
sparingsbetinget minskas så det inte tillåts ü arbetsförmed-att överut
lingen och arbctsmarknadsinstituten.

Arbetslöshetsförsäkringen
Mellan arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen finns ett

samspel. Försämringar och begränsningarnära i till arbetslös-rätten
hetsersättning motverkar den aktiva arbetsmarknadspolitiken liksom in-
skränkningar i arbetsmarknadspolitiken påverkar arbetslöshetsförsäk-
ringens effektivitet.

I kapitel 2 och refereras5 till vissa arbetsmarknadspolitiska forsk-
Ävenningsresultat. slutsatserna omgärdas med vissa reservationerom

framträder bild höga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäk-atten av
ringen i kombination med aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder har
löneuppdrivande effekter och leder till förlängda arbetslöshetsperioder.

delarJag inte uppfattningen forskningsresultaten grund för dessaatt ger
långtgående slutsatser.

Låga ersättningsnivåer och hot utförsäkring motiveras inte sällanom
med de skulle öka viljan hos de arbetslösa söka jobb.att Svenskatt
arbetsmarknadspolitik har hittills byggt på den tanken,motsatta att
trygghet i förändringen för den enskilde vågar de krävsatt ta steg som
för ställa sig och utvecklas. En politik inriktad påatt trygghet i för-om
ändring har historiskt kunnat förena flexibel arbetsmarknad medsett en

hög sysselsättningsnivå och låg arbetslöshet. Omvänt visar svensken
och internationell erfarenhet otrygghet medför starkt negativa effekteratt
för löntagarna och till benhårt försvar gamla strukturer. Bådeett påav
kort och lång sikt leder detta till långsammare stmkturomvandling,en
lägre ekonomisk tillväxt, hårdare samhälle med sociala problem ochett
starka spänningar mellan olika samhällsgrupper.

När det gäller frågan s.k. bortre i arbetslöshetsför-parentesom en
säkringen hänvisar utredningen till den sittande ARBOM-utredningen.

villJag understryka kommitténs uppfattning det nödvändigtäratt att
klargöra alternativen till utförsäkring innan några föränd-gören man
ringar i regelverket. En stupstock för till arbetslöshetsersättningrätten

innebär de arbetslösa hänvisas till den kommunala socialtjänstenattsom
helt oacceptabel. En i positiv mening bortreär parentes för långtids-

arbetslösheten måste syfta till skapa långsiktigt stabila lösningaratt som
möjliggöra på arbetsmarknaden. förstaI hand börstart över-en ny man

längre sammanhängande utbildningsinsatser.väga
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Lärlingsutbildning
uppbyggnadtillförslagframi kapitel 6lägger ettKommittén ett aven

föränd-arbetslivet ochiUtvecklingengynmasieskolan.ilärlingssystem
lårlings-traditionelladenemellertidgymnasieskolaniringarna gör att

huvud-hantverksyrken. Envissaföraktualitetsaknarutbildningen utom
förändringsbenägenhet ochöka individemasför skolanuppgift år att

därför inteyrkesutbildningen kangymnasialaförändringsfönnåga. Den
yrkesut-för Omblirsådanfårdigutbildning, eftersom snäv.envara en
deriskenlårlingsutbildningutformasbildningen är attstor gene-som en

blir föryrkesområdetpåkunskaperna även snävaoch allmännarella
och fort-utvecklingmöjligheter till fortsattenskildesdenförfång förtill

lärande.satt
efter be-årensuccessivt införts deGymnasierefonnen, senastesom

tvååriga yrkesin-tidigaredeinnebär bl.a.politisk enighet,bredslut i att
inriktadeoch detill treårigaomvandlats årlinjernariktade attprogram

detLäsåret 1995/96linjema.de tidigareyrkesområden ärpå bredare än
begrän-Att utifrån detreårigaantagits tilleleverdå allaförsta program.

omläggningradikalvunnits förordahittillserfarenhetersade avensom
Likaså det välhelt fel.i Sverigeutbildningengynmasiala ärden vore

det norskaerfarenheternahänvisa tillkommitténtidigt, gör,att avsom
denockså det helt Moteftersomlärlingsutbildningför är nytt.systemet

framifrån läggaha avståttkommittén bordejagbakgrunden attattanser
i gymnasieskolan.lårlingsutbildninglångtgående förslag om

Arbetsmarknadsutbildning
arbets-strategisk roll inomfår alltArbetsmarknadsutbildningen en mer

kontors-kvinnor inom detarbetslösa,Mångamarknadspolitiken. t.ex.
och våga sintänkabehöver ställa helt,området,administrativa nyttom

konkur-skaffa sigfå möjlighetmåsteområden. Dein på att en ny,nya
för arbetsmark-begränsningarstarkadag finnsrenskrañig kompetens. I

särskilt inomutbildningsväsendet,reguljäradetnadsutbildningen inom
möjligheterarbetslösashinder för dereglerhögskolan. Dessa attär ett

måste bort.arbetsmarknaden ochpåförankringskapa tasen ny
föreslår alli kapitelkommittén 6positivtDärför det mycket attär att

indivi-för arbetslöseunderlättar denanordnare,utbildning, oavsett som
handlings-individuellaoch ingår i denjobberhålladen ett nyttatt som

den arbets-arbetsmarknadsutbildningbetraktasbörplanen samt attsom
a-kasse-få bidragutbildningstiden skallunderlösa motsvararett som

ersättningen.
arbetsmarknadsutbildning imöjligheterna tillföreslårKommittén att

yrkeserfa-ochtill krav på ålders-bör knytasreguljär utbildningfonn av
utbildningsbidrag inomtillBehovetrenhet. avgränsa rättenattav
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arbetsmarknadsutbildningen från andra former studiefinansieringav
föreligger i första hand för kvalificerade studier. Samtidigt blir detmer
allt nödvändigt också kunna utnyttja den reguljära högskoleut-attmer
bildningen inom arbetsmarknadsutbildningen. För uppnå tydligatt en
gränsdragning ungdomsstudier inom högskolan bör möjligheternamot
till arbetsmarknadsutbildning på högskolenivå kopplad tillvara en
åldersgräns på 30 år och minst fem års arbetslivserfarenhet. I övrigt bör
nuvarande kriterier för till arbetsmarknadsutbildning kunna bibe-rätten
hållas.

Ami-verksamheten

Kommittén föreslår i kapitel 7 det på lokal nivå bildasatt en samver-
kansorganisation mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och
kommunen för planera och beställa rehabiliterings- och andra arbets-att
förberedande insatser. Jag tillstyrker detta förslag och kan anslutaäven
mig till arbetsmarknadsinstituten AMI i två län på försök bildaratt en
uppdragsmyndighet inom Arbetsmarlmadsverkets ram.

finnsDet dock i skrivningarna i kapitlet alltför statisk och sche-en
matisk uppdelning i å sidan beställar-/utredningsfimlction och åena en
andra sidan producentfunktion. Detta kan leda till felaktig påen en syn
sambandet mellan arbetsförmedlingen och AMI.

Arbetsfömiedlingen och AMI i dag °beställarorganisationiär en
den meningen beställer genomförandet åtgärder arbets-att man av som
marknadsutbildning, praktik och så vidare, andra aktörer. Menav sam-
tidigt själv utförare förmedlings-,är väglednings- och rehabilite-man av
ringstjänster. Det blir därför fel den föreslagna samverkansorgani-att se
sationen organisation enbart beställer åtgärder andrasom en som av
professionella rehabiliteringsalctörer. I utsträckning måste detstor
också handla samordning och samplanering aktiviteterom en av som
arbetsfönnedlingen, försäkringskassan eller kommunen, varje organisa-
tion för sig eller med någon eller några andra, genomför till-gemensamt

med den arbetssökande. Och i denna samplanering behövssammans
också den kompetens finns på AMI.som

Kommunernas roll

delarJag kommitténs uppfattning arbetsmarknadspolitiken måsteatt
ansvarsområde för riksdag och regering. Dess konkretaett tillämp-vara

ning bör bygga på principen trepartssamverkan och ske i decentrali-om
serade former i kontakt med den lokala arbetsmarknaden.nära Därför är
det betydelsefullt från den januaril 1996 återinfört styrelseratt man
med partsrepresentation för AMS och Länsarbetsnämndema.
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Samtidigt har arbetslöshetenden höga medfört kommunernas roll iatt
arbetsmarknadspolitiken i fokus. framhållskommit Som i kapitel 9 spe-
lar kommuner och ilandsting redan dag aktiv roll vid planeringenen av
genomförandet olika arbetsmarknadsåtgärder, särskilt för ungdomarav

svårplaceradeoch arbetslösa.
många länder arbetsmarknadspolitikenI del socialpoli-ses som en av

tiken. Ambitionen då främst mildra socialade konsekvensernaär att av
arbetslösheten individerna visst ekonomiskt grundskydd.att ettgenom ge

kommunalisering arbetsmarknadspolitiken riskerar, utifrån erfa-En av
frånrenheterna andra länder, leda till förstärkning socialpoli-deten av

tiska draget i arbetsmarknadspolitiken till förfång för de tillväxtpolitiska
stabiliseringspolitiskaoch uppgifiema.

uppfattar dock kommitténs harJag övervägandenatt ut-annanen
gångspunkt. syftar främstDe till skapa effektivare samverkansfonneratt

arbetsförmedlingenmellan och den kommunala socialtjänsten och till att
för lokala initiativ och experiment för förhindrautrymme att attge

arbetslösa passiviseras. Därigenom de viktigt tillskott till denutgör ett
aktiva arbetsmarknadspolitiken. Men kommunal arbetsmarknadspo-en
litik kan inte grundläggande för underlätta ochersätta statens attansvar
stödja omställningen på arbetsmarknaden.
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Särskilt yttrande sakkunnige OhlssonLennartav

till skillnad från näringspå-Arbetsmarknadspolitiken har delen annan
förändrats påtagligt 1970-talet.verkande politik inte sedan Uppemot ett

kvarts sekel genomgripande förändringar i ekonomin har inte lämnatav
arbetsmarknadspolitiken utgifts-andra spår efter sig inom 1990-taletsän

rekord och rekordarbetslöshet. Uppgiften eliminera massarbetslöshe-att
ställer arbetsmarknadspolitiken och ekonomisk politikten amian som

påverkar sysselsättningsutvecklingen inför utmaningar vilkas dignitet
skådatsinte sedan 1930-talet.

bakgnmd naturligt förmoda dendenna allmännaDet mot att attvore
sysselsättningspolitiken, liksom den arbetsmarknadspolitiken ut-rena
formades radikalt annorlunda tidigare. kunna nå högt ställdaFörån att

kraftfulltambitioner måste de olika delarna denna politik bliav mer ver-
samtidigt dessa delar måste samspelakande i sina delar motsom samma

prioriterade mål nå full sysselsättning via stadigt högre tillväxt-att en-
och fömyelsetakt.

kan särskilja uppgifter för olika horisonter för de olika poli-Man tre
kortsiktiga stävjatikgrenama. omedelbara, eller uppgiñemaDe är att

missbruk, rationalisera resursanvändning och få till stånd effektiven
platsfönnedling. medelsiktiga uppgiften elimineraDen är att

långsiktiga uppgiften få närings- ochmassarbetslösheten och den att en
svenskt välståndyrkessammansättning utvecklas återför tillatt som en

internationell topposition.
de följande avsnitten skall jag först behandla de kortsiktiga aspek-l
på arbetsmarknads- och sysselsättningspåverkande politik,terna annan

långsiktiga uppgiften med dendärefter den avsluta medel-ta samtupp
siktiga. tågordning självklar såtillvida de omedelbartDenna är som
förestående refonnbehoven enklast förstå innebörden och åtgär-är att av
derna för. långsiktiga refonnbehoven till sin karaktär också enklaDe är

åtgärdsinriktning komplexa involverartill sin deattmer genom enmen
politikområden inte på något djupare behandlasrad andra sättsom av

utredningen. det viktigt de långsiktiga aspekterna förMen är att ta upp
refonnbehoven fem årens utvecklinginte under de á tionärmasteatt

nå.skall komma i konflikt med de mål det längre tidtar attsom
Med denna uppläggning har jag valt de allvarliga mål-poängteraatt

reformer inte tagits i utredningen. har alltsåkonflikter och Jagsom upp
avstå från kritisera alla de förslag enligt mitt fönnenandevalt att som

skulle leda Sverige bort från lösningen massarbetslöshetens problem.av



SOU Särskilda yttranden1996:34 365

kortsiktiga uppgifternaDe

medelsarsenalen i arbetsmark-Under 90-talskrisen har den traditionella
konkurrensmed-nadspolitiken tänjts till bristningsgränsen. Missbruk,

vridningar och ineffektiv hantering problem nått oacceptabelär som en
för konstru-dignitet. Det knappast förvånande resultatär ett system som

halva nivåför hantera arbetslöshet på maximalt denatterats somen
har nmdgång, i svenskagällt under år. Bland den denannatsenare som

A-kasseersätming och arbetsmarknadspoli-modellen mellanaccepteras
motverka syftet få arbetslösa itisk åtgärd, utredningen bedömts deattav

arbete.
bakgrund har utredningendennaMot ansett att:

inre effektiviseringåtgärder vidtas har karaktären arbets-l som av
marknadspolitiken

renodling denna politiks mål väsentlig för förhindra2 är atten av upp-
liknande situationer i framtidenkomsten av

Kommittén har tagit ställning till:även

3 åtgärder i dag används i arbetsmarknadspolitiken börävensomom
framöveranvändas samt

behövs för framtiden4 vilka åtgärder i komplettera dessaattnya som

förstnämnda dessa fyra punkter berör i praktiken arbetsmark-De tre av
kortsiktiga uppgifter.nadspolitikens Kommittén har emellertid haft att ta

till politiks uppgifter långställning denna på sikt. Frånvaronäven av
tidsdatering de olika refonnema därför ställningstaganden förgör attav

diskuterade framståroch medel slutsatser politikensemot som om upp-
för mål-läggning mycket lång tid framöver. Vidare innebär detta atten

konflikter mellan den och långa horisontens mål inte konkretiseratskorta
och bedömts.

Min bedömning brist i betänkandet på åtskillnad mellandemtaär att
arbetsmarknadspolitikens korta och långa perspektiv olyckligt. Detär

ileder till ingrepp i ekonomin kan socialt motiveradet.ex. att som vara
dagens massarbetslöshet motverkar elimineringenmen som av samma
massarbetslöshet inte varandra. har samtidigt medförtDetawägts mot

målkonfliktema långsiktig tillvåxt- och sysselsätt-att gentemot annan
ningspolitik kommitdärmed inte till ytan.

kunna diskutera detta skall jag här först diskutera arbets-För att
marknadspolitikens deklarerade och icke deklarerade mål relatio-samt

till tidsdimension inte uttrycks explicit i betänkandet.den somnerna
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målArbetsmarknadspolitikens enligt kommittén

Kommittén har fonnulerat operationaliserbara mål för arbetsmarknads-
politiken kapitel 3:

vakanstidema hållsatt nere
minska långtidsarbetslöshetenatt
motverka långa tider reguljärt arbete uppståratt att utan

Genom deklareradedessa mål skall arbetsmarknadspolitiken bidra till
såväl tillväxt- och fömyelsemål i den allmänna ekonomiska politiken

vissa fördelningspolitiska mål. Stabilisering konjunkturfluktua-som av
tioner tänkes dessutom få stöd volymen på de arbetsmark-attgenom
nadspolitiska insatserna varierar med konjunkturen. eñektDenna in-är
direkt deklarerad konunittén.men av

märka härAtt det inte tycks finnas något direkt, deklarerat målär att
för arbetsmarknadspolitiken gällande eliminering massarbetslösheten.av
Emellertid antyder analyser och andra ställningstaganden kommitténatt

de tillväxt-, förnyelse- och sysselsättningsmål gäller förattanser som
allmän ekonomisk politik överordnade de specifikt arbetsmarknads-är
politiska målen. Om detta skulle korrekt uppfattat mig hade detvara av
varit önskvärt kommitdet till tydligare uttryck i måldiskussionenom

på följande sätt:t.ex.

de arbetsmarknadspolitiska insatserna får inte minska uppfyllelsen0 av
tillväxt-, fömyelse- och sysselsättningsmålen i ekono-den allmänna
miska politiken

dylik restriktion för de kortsiktiga insatserna arbetsmarknadspoliti-En i
tillförsäkrarken konflikten mellan kort och lång sikt inom denatt sam-

lade politiken inte går möjligheterna elimineral massarbets-överut att
lösheten sedan detta uppnåtts 2 upprätthålla rimlig full ochsamt,
högproduktiv sysselsättning. Låt mig diskutera två målen för klaraattav

hur skulle ha kunnat behandla denna och, ipotentiella dagensut man
arbetsmarknadsläge högst reella målkonflikt.

Målet vakanstiderkortaom

Att korta vakanstidema viktig uppgift i två olika ekonomiskaärner en
situationer. För det första bör målet prioriteras i tider med växandeett
antal lediga platser, då stärker snabb platstillsätming såväl tillväxt-en

sysselsättningsmålens uppfyllelse. kan konstatera dettaMan attsom
borde ha skett under den långa, till exportsektom isolerade svenskamen
konjunkturuppgången 1993-1995. En konsekvens för arbetsmarknads-
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geografiskpolitiken hade då blivit tillgripa åtgärder ochatt gynnarsom
industriarbetare och -tjänstemän massivayrkesmässig rörlighet hos De

rörlighet skulle då åtminstone hamotverkade demia vä-somprogram
sentligt dämpats till sin volym.

vakansproblem sammanhänger med förekomstenEtt annat av
och efterfrågan på arbetskraft.rnismatch mellan utbud Denna

lång följd år såsomproblematik har vuxit fram under en av en
och felutbildning ungdomar, delskonsekvens dels under-av av en

till mycket stark förändringtendens, dock otillräckligt realiserad av
verksamheter. Vidare harnäringsstrukturen kunskapsintensivamot

till successiv kompetensutveckling varit för redanincitamenten svaga
kan påstå, såsom utredningen åtminstone indirektanställda. Man gör att

arbetskraftens utbildning hadeSverige vid sammansättning påen annan
förnyelse mindre arbetslöshethaft högre tillväxt och undersamt enen

Givet digniteten nrismatchproblemet hadebörjan 90-talet. på manav
sig utredningen i syfte radikalt minska risken förkunnat förvänta att att

tid låg platstillväxt viktenlånga vakanstider under poängteraten av av:

etablerings- och tillväxthinder för företaga reducerade/elirninerade
b reducerade/eliminerade rekryteringshinder för företag och företagnya

potentialmed växaatt

poängtering inskränker sig, beträffande effektiviteten iKommitténs
arbetsförmedlingen till slutsatsen det vikt fönned-själva är stor attav

lingen utvecklar kontakterna med småföretagen.
finns allmän uppfattning varken offentlig sektor ellerDet att storaen

kunna nettotillskottföretag kommer skapa det i antal arbetenatt stora
för kraftigt reducera massarbetslösheten. de småbehövs Det ärattsom

företagenoch medelstora utredningen bedöms ha deäven störstasom av
uppseendeväckandeutsikterna till lösa detta problem. Då detäratt att

givit upphov omprövninginte det explicit uttryckta Wakansmålet" till en
uppläggning. hosarbetsmarknadspolitikens allmänna Ty det justärav

småföretag och potentiella företag kan sig de allvarligasteväntanya man
etablerings-, tillväxt- och rekryteringshindren.

arbetsmarknadspolitiska jämförtDe medlen med vakans-
målet

praktiken kommittén splittrad på arbetsmarknads-I demonstrerar en syn
kraft-politikens möjligheter med den medelsarsenal existerar. Ensom nu

föranlett några för-full uppstramning målen har inte genomgripandeav
AMS förfogarändringar de diskretionärt beslutade åtgärder över.av

uppseendeväckande bakgrund följande observationer:Detta är mot av
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utredningen redovisar radl resultat arbetsmarknadspolitiska in-en av
utifrån såväl teori empiriska undersökningar. Något över-grepp som

förenklat har sådana ingrepp haft tvivelaktiga resultat till storlek-
säkerhetoch i resultaten i den mån de alls visat sig få avsedd eñekt-

2 regel har bara de avsedda effekterna studerats, dvs. oönskade bi-som
effekter på företag inte, direkt eller indirekt erhållit för sinstödsom
arbetskraft har analyserats. Detta förstärker tvivlet på arbets-att
marknadspolitiken i hah några positiva effekter på sysselsätt-stort
ningens konjunkturella eller stmkturella utfall

3 massiva ingrepp i marknadsekonomi, desto högregörsmer som en
krav måste ställas på ingreppen åtminstone eñektiva utifrån deatt är
direkta mål ställts för den. Arbetsmarknadspolitiken torde,som upp
vid sidan skattesystemet inta inom allokeringspo-om en
litiken och kvalificeradärmed för hårda krav på resultat. Bevisbördan
måste alltså läggas på dem för fortsatt politik, inteargumenterarsom
på dem förespråkar neddragning eller eliminering densamma.som av

avsnittI 5.4.1 kommittén all logik förtvärtemotargumenterar ettatt
knappt tiotal dagens AMS-ingrepp skall kvar. Ingen analysav vara
redovisas hur slårdetta på de småföretag i allmännaöver termersom
förmodas stå för jobbexpansionen.

långtidsarbetslöshetenminskaAtt

Det finns två vitt skilda beträffande möjligheterna minska,synsätt att
eller förhindra ökningen långtidsarbetslösheten. kanDet beteck-av ena

hppgivenhetens synsätt det har kommit-ett anammatsnas som av
andra kan kallastén. Det målmedvetenhetens synsätt. finnsDetett

skäl först karakterisera dessa båda för markera vilka fiin-att synsätt att
damentala skillnader i slutsatser för arbetsmarknadspolitikens upplägg-
ning kommer till beroende på synsätt.man

Uppgivenhetens kännetecknas underliggande antagandesynsätt ettav
massarbetslösheten består. Då ökar risken för Sverige hamnaratt attom

i problem med andel långtidsarbetslösa kontinental-storsamma som
haft sedan länge. Acceptansen innebär sedan långtidsarbets-atteuropa

lösheten löses bekostnadpå uppnåelsen andra mål.av av
Medelsarsenalen inriktas på omfördela arbeten så så få möj-att att som
ligt skall arbetslösa under längre tider och följden blir fler kom-attvara

få dela arbetslöshetens bördor.attmer
filosofi låterDenna alltså de alltför få jobben snabbare mellanrotera

individer. Den konsekvens den långvariga existensenaccepterar som en
subventioner till företag anställer långtidsarbetslösa. Konkur-av som

renssnedvridningar mellan företag och utnyttjande A-kassesystemetav
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naturlig säsongvariation arbetsbehovet snedvriderbranscher med avav
ñlosoñ hjälps de arbetslösa riskerarlönestnikturen. Med denna som

den s.k. rundgången innebärandeutförsåkras från A-kassanatt genom
kvalificerar för A-kasseperioder.AMS-åtgärderatt nya

AMS-hjälp" kombinerasförhindra missbruk och evigFör att upp-
för individer erhållergivenhetens med skarpare restriktionersynsätt som

demia hjälp.
restriktioner har för reduceraRollen sådana skarpa att anta-

dessa skall bringas fatta svåralet/andelen långtidsarbetslösa är attatt
dramatiska lösningar för ñ arbete. Härbeslut tillgripa attatt merom

från kommittén visserligen lång tradition i denföljer förslagen en
bidragsvenska modellen, traditionen kombinerar generösamen

slå fel.tvångsinslag mänsklig synvinkel riskerar Manmed attsom ur
tradition,kan inte påstå kommittén här bryter dennasåledes motatt

följddel de utvecklats 90-enbart mot avarter som en aven av som
svåratalskrisens ovanligt verkningar.

föreslås införa botre förskarp restriktionEn gränsär att ensom
ske arbets-rundgången. har kommittén föreslagits denDet attgenomav

perioder A-kassa och AMS-åtgärder går ilöse efter överett par av en av
få marknadsmässigt lönadekommunen skött pool skall särskilda,som

hunnit betecknasuppgifter. Av massmedia har denna redan medgrupp
"C-laget.

arbetsförrned-skarp restriktion föreslås i samband medEn attannan
individuella handlingsplaner, till vilkalingen föreslås i framtiden utfomia

individ förutsätts underordna sig för få fortsatt samhällsstöd.varje att
kombination positiv förändring den individualisera-unikaDenna av en -

och negativ möjlighet till straffsanktion dede rådgivningen moten- -
betecknande. Det avspeglar på människorarbetslösa är en syn som var
forna svenska centralplanerarsamhället befolkadesnaturlig i det som

särskilt välinfomierade människor medanlågt utbildade och knappastav
infomiation.politiker och förvaltning ansågs ha överlägsencentral
i sig välkomna,individuella rådgivningen/handlingsplanenDen är att

särskilt för rådvilliga sina handlingsalter-de arbetslösa är mestsom om
förutsätter genomföras med rimliganativ. för kunnaDen attatt resurser

klarar välja sin själva.betryggande majoritet de arbetslösa vägatten av
många arbetslösa redan i dag, utred-Visserligen detta fallet medär men

likväl åt lösa frågan hur, ellerningen borde ha ägnat utrymme att om om
i framtiden för minska anspråkendenna skall kunna bli större attgrupp

i avseendenpå knappa kollektiva Finns det modeller dessaresurser. som
stabilisatorer vid stigande arbetslöshetfungerar "inbyggdasom

restriktioner kommit-Svaret på denna fråga avhängig vilkaär somav
i direktiv, valt lägga på i sig svårtén, eller regeringen sina att ana-en

Är massarbetslöshetens viktigtlysuppgiñ. lösningen problem nog,av
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väljer bort iippgivenhetens synsätt". En förutsättningslös ut-man en
redning kan då genomföras. Accepteras i stället de restriktioner dagens
olika arbetsmarknadspolitiska innebär, kommer i stället detta isystem att
praktiken betyda inålmedvetenhetens synsätt prioriteras bort,att trots

det samhällsekonomiskt och mänskligt, bättre alternativ.att ettvore,
Uppgivenheten innebär val arbetsmarknadspolitisk modellett av en

bygger på centralplanerande inslag. Den bygger vidare på fram-attsom
tiden i någon mening förutsebar. Centralt placerade politiker/experterär

kunna förutse svängningar i arbetsmarknadslåge. De ocksåantas antas
det olika åtgärders effekter och de kan på såveta mesta sätt sättaom

åtgärder i tid och effektivitetsförluster. Detta grundenrått rätt utan utgör
för dagens arbetsmarknadspolitik och det behöver uttryckas tydligt såatt

fallet. Realismen i antagandena får på så vis de erfarenhe-är prövas mot
bl.a. 1990-talet givit.ter
Insåttandet tidiga åtgärder fungerade väl på och 1960-talen.1950-av

Men detta kan i radikalt annorlunda och inre ekonomisk situa-yttreen
intetion gälla också i framtiden. För trettio. fyrtio år sedan utveck-antas

lades ekonomin under tämligen regelbundna, ganska förutsebara och
milda konjunktursvängningar. Tillvåxttrenden relativt ochstadigvar
hög.

90-talets förutsebarhet har varit negligerbar. Därför måstetvärtom
den rådgivning lämnats till de arbetslösa ha varit missledande isom
många fall: fundamental oförutsebarhetEn har rått den ekonomiskaom
utveckling och omvandling rekrjyteringsförutsättningarna påstyrtsom

Ännuhalvt till sikt.års så i slutet våren 1995 kundeett ett sent som av
inte Finansdepartementets, Konjunkturinstitutets och AMSt.ex. egna

prognosmakare förutse den försämring arbetsmarknadsläget för 1996av
i dag redan hunnit bli faktum.ettsom

Förutsättningarna för den enskilde arbetsförmedlaren dennaatt mot
bakgrund kunna kloka råd således dåliga. I praktiken finns därförärge
inga förutsättningar för sanktioner arbetslösa inte följermot över-som
enskommen individuell handlingsplan, i uppenbara missbruks-änannat
fall. Men för sådana fall finns redan i dag möjligheterna utbe-att stoppa
talningama.

Icke desto mindre står det klart fler arbetslösa på elleränatt nu, ena
andra behöver djärvare för säkra sig bättresättet, större,ta steg att en
framtid på den reguljära arbetsmarknaden. Alltså lösningbehövs en men

den dagens befordrar och inte heller den kom-än systemen annan som
mittén föreslår. i bästa fallDen nödlösning tills bättreår ett systemen
kan sjösättas. Jag skall återkomma till tänkbar långsiktig lösning,en men
först behöver vissa egenskaper klargöras hos det betecknassynsätt som

målmedvetenhetens.som
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ifrån flera tillmåste utgåmålmedvetenhetensEtt mot-synsätt synes
i tillräcklig gradframtiden inte kan förutsesvillkor.verkande Ett är att

inte beslutsfattandetpolitiker/experter. Därför kancentralt placeradeav
nivå beslutsmöjlighe-centraliserat i dagens Denlika system.somvara

förutsebara regler och andelvidare få stabila,förs till måste störretema
Slutligen skall målmedvetenhetenarbetsmarknadspolitikens resurser.av
sysselsättningspolitiken vridskraften i den samlademanifesteras i att om

massarbetslösheten.minskamålet föratt steg stegmot
strategisktminskad förutsebarhet kanväl käntDet sett motver-är att
Låg förutsebarhet börresursanvändningen.ökad flexibilitet ikas genom

ha ringaförenat med hög riskmotverkas därför detnämligen är attatt
och organisationer väljersituation. Individer, företagi sådanresurser en

förblir passiva.fel i sådana lägen ellerofta
och alltså sänktsänkta ersättningsnivåerarbetslösa har fåttDe

förförutsebarheti ekonomi utvecklat alltresursflexibilitet sämreen som
delförklaring till dei sigarbetsmarknaden. måsteDetta uranses vara en

undernegativa beteenden utvecklatssamhällsekonomins synvinkel som
kombinationpassivitet, månandetkrisen avom mer resurser genom-

rationellt, dvs. bete-och bidrag Människor harsvartarbeten uppträttetc.
för då-uttryckinte kort sikt betraktas enbartendena behöver på ettsom

uppñnningamas moder.Nöden har blivitlig moral m.m.
sin utvecklasbli kroniska och då tillbeteenden kan dockDessa natur

transfereringssystem, ingen lös-förhållande till dagenslåg etik imot om
uppfattningmassarbetslöshetens problem. Enligt minpåning skymtar är

flera dagensitu med de systemfeldet därför angeläget mestatt ta som av
arbetsmarknadspolitiken skapar.delsystem inombindande

tasförändringsbeslutenVar bör

fråganställa och besvaraSystemfelen kan enklast förstås att omgenom
arbets-fatta beslutinstans bäst lämpadvilken vägenär att ur enomsom

befogenhetblandningdagens förekommerlöshet. I system en av ansvar,
arbetslöse. Syste-olika och denoch mellan tjänstemän i systemresurser

riskerar be-enskilda arbetslösainneboende brister betyder attattmets
och beteendenvariationer i praxishandlas mycket olika beroende på

mellan och tjänstemän.orter
stärker den arbetslösesmarknadsekonomiI systemutan somen ren

långsiktigt ligger be-och välja klokt ochmöjligheter välja, attatt
Å beslutsmaktandra sidan kan dennaslutsmakt hos den arbetslöse. vara

för in-praktiken resurssvaghet. Ettlågt sparande ifiktiv på grund e aav
därför sökafördelaktigare böroch samhällsekonomindivid system

beredskapbefogenhet ochkombinera individuellt taattstort ansvar,
individenfelaktiga beslut med elementkonsekvenser för garanterarsom
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vissa finansiella, kunskapsmässiga och infonnativa. Frågan ärresurser -
finns sådant systemett

debatten harI alternativ till nuvarande AMS-system diskuterats.ett
Frågan har huruvida det bättre lägga förrests överatt ansvaretvore
arbetsmarknadsåtgärdema från till kommun. Ett huvudskälstat som an-
förts det i sista hand blir kommunerna får kostnader-är att tasom

för de långtidsarbetslösa via socialbidragen. ñnnsDet emellertidna en
rad problem med lägga beslutsansvaret hos kommunerna. Det tende-att

gå i riktning tendensen till alltmer geografisktatt motsatt mot ut-rar en
spridd, europeiserad arbetsmarknad. Kommuner kan ocksårentav
söka skyffla ekonomiskt för arbetslösa till kommuner.andraöver ansvar

kanDet vidare leda till oönskad förstärkning tendensen atten av
kommuner näringsverksamhet i konkurrens med småföretag,öppnar
ibland lokaliserade utanför kommungränsen. harHär bl.a.avarter
funnits i användningen ALU-bidrag.av

dessa,Trots i sig starka kommunaliserad AMS-argument mot en
verksamhet dock det starkaste delär störreargumentet att en av ansvar
och befogenhet bör flyttas till de får konsekvensernaytterst tasom av
beslut de vägval skall leda från arbetslöshet till arbete. Det ärom som
den arbetslöse själv behöver risk och chans med olikaöverväga vä-som

och behöver resursstyrka för inte undvika långsiktigtattgar som mer
motiverade, samtidigt kanske djärvare och kostsammare vägar.men

Fördelar individbeslutmed och individresurser

Det finns del fördelaravgörande i lägga tyngdpunkten hos indivi-atten
den i fatta de avgörande investeringsbesluten. Utfomiat påatt rätt sätt
kan nämligen sund konkurrens/komplementaritet utvecklas mellanen ar-
betande och arbetslösa individer på arbetsmarknaden. alltför högI grad
har 90-talets arbetsmarknadspolitik medfört ökade i stället för minskade
tillväxt- och rekryteringshinder för småföretagen, sedda som grupp.

harDetta motiverats enskild individs arbetslöshet åtgärdats.attav en
Rotationen arbeten mellan individer har i harFöretagsatts system.av

vuxit konkurreratseller ned på osunda grunder.startats,
Arbetsmarknadspolitiken har därmed kommit motverka måletatt att

minska massarbetslösheten, i syfte enskildautvalda arbetslösasatt gyrma
behov arbete. Att utredningen tagit ställning för kla-nyttsnara av nu en

målformulering för den arbetsmarknadspolitiken hjälper tyvärrrare rena
inte de här anförda problemen. tänkbaraDe målkonfliktema mellanmot
denna sysselsättningspolitiken och ekonomisk politik medgren av annan
sysselsättningseffekter inte behandlade på tillfredsställande iär sättett
värderingen de olika AMS-åtgärdema. Ett minimikrav hade här varitav

effekterna på småföretagen hade analyserats, eftersom denna före-att
enligt utredningen skall stå för jobbexpansionen i landet.tagsgmpp
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frågornainstitutionella i arbetsmarknadspolitikenDe

lyckasmarknadsekonomi har förutsättningarEkonomisk politik i atten
och politiksgrundläggande mekanismer inte spel dennaväl satts urom

mekanismer på margi-regleringar och incitament bara förändrar dessa
tidsförlopp eller marknadsgenomsla-nalen. Politiken korrigerar bara

riktning. emellertid regleringar och inci-styrka, inte deras Närmengens
grundläggande mekanismer spel,blir så passiva dessa sattstament att ur
skadorna på ekonomin blir djupgåendefinns ingen garanti för inteatt

långvariga. anledning bör de politikom-och Av denna styr ettramar som
mekanismema till förlopp och styrka förstrådes möjligheter påverkaatt

elimineras. Sådanabeaktas, åtgärder gamlanär övervägs utan attnya
områdets institutionella förutsättningar.betecknas här somramar

åtminstone områden bestämmerArbetsmarknadspolitiken har tre som
möjligheter. gäller lönebildningen. Det har iför politikens Ettramarna

utvärderingar ochbehandlats i utredningens redovisaderimlig grad
analyser. Vad därutöver hade varit värdeframtidsinriktade attsom av

alternativalönebildningens betydelse för utvecklingenpåvisa är av
Sådana frodas iflexibilitetsskapande mekanismer. kan nämligen väntas

arbetsmarknad med stel lönestniktur och långsamt genomslag aven
förhandlingsbestämdamarknadskrañema i de lönerna.

arbetsmarknadspolitikenområde gäller de förEtt annat somramar
Genom detta område förts sidan regering-arbetsrätten.sätts att avav

Arbetsrättskommission, inte hunnit bli klar medtill särskild somenen
bedömningar AMS-delenställningstaganden, har kommitténssina av av

kommitarbetsmarknadspolitiken hänga i luften. Arbetsrättensatt ut-
betydelse för flexibiliteten på arbets-formning har avgörande omen

för lönekonkurrensmarknaden blir tillräcklig för den alltmer ochöppna
svenska ekonomin. gäller företag direkt-Nu 45 000attutsattamer

direktimporterar och ytterligare okänt70 000 företag ettexporterar,
konjunkturcykel sedanantal konkurrens i andra led. För baramöter en

då antalet företag i dessarörde det sig betydligt färre företag,om
och Förmodligen harkategorier stigit med respektive 50 30 procent.

situation där fjärde företag på eller andraredan sättet mötervart enaen
konkurrenter från utlandet.

troligenunder loppet 90-talet för-Uppskattningar har visat att av
sig villför kokurrensutsatta sektorn. Varedubblar BNP-andclen den

ekonomi måste funge-eller inte Sverige därför pådet är väg mot somen
också vår arbetsmarknad. Annars kostarflexibelt och det gällerra mer

fråga uppkommer blir där-befolkningen levnadsstandard. Dendet som
bli flexibla, eller det bara kom-med alla arbetsgivare skall mer omom

krav på viss Utvecklingen i underleve-ställas sådanaatt en grupp.mer
flexibilitetskravenstorföretagen har redan inneburitrantörsleden till att
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små företagen. organiserad oñentligstigit de En steltövertung,gentemot
skyfflat anpassningsbördansektor har också småföretagen.över mot
hänsyn till delar småtöretagenTar sedan arbetaratt stora motav

lokal eller nationell marknad internationell konkurrens, blir slut-utanen
flexibiliteten i ekonomin kommer få bäras interna-satsen att att upp av

småföretag, internationelltionellt konkurrerande många har kortvarav
förankradeerfarenhet och utländska relationer. Det alltsåärsvagt

företag tillmäts rollen Sveriges nyrekryterar-samma grupp som som
hopp ekvation går inte ihop. arbetsrätten stårDenna Den nuvarande i
konflikt målet eliminera massarbetslösheten.attmot

Genom den framtida arbetsrätten inte varit fastlagd har inteatt
Arbetsmarknadspolitiska kommittén kimnat utgå från viktig, entydigen
institutionell förutsättning. Redan detta faktum kommitténs olikagör att
förslag måste

tredje områdetDet bestämmer för arbetsmarknadspoli-som ramarna
tiken vilket för arbetslöshetsersättningar kommer, ellerär system som

i framtiden. Också här visarbör gälla utredningens på vid-rapport ett
mellan framtidsanalysen och åtgärdsanalsyen. inte hellerMenöppet gap

förhär gäller det legat inom utredningen själv åstadkommaatt attramen
detta. A-kassan har varit föremål för särskild, i tiden startaden senare
och avslutad utredning. skall återkomma till hur väsentligJag denna
fråga måste skall bara markeras hela fråganHär attanses vara. om
överföring beslutsmöjligheter till den arbetslöse står och faller medav
vilken institutionellt för arbetslöshetsförsäkring och dylikttyp systemav

väljs.som
Alltså har Arbetsmarknadspolitiska kommitténs refonnansträng-

ningar fått begränsas till åtgärder parentesen bortret.ex. sättersom
för de arbetslösas rundgång mellan olika bidragssystem. Detta har ovan
kritiserats, inte därför dylik obehövlig därföräratt parentes attutanen

till framtidens arbetsmarknad bättre fungerande hadeett annat, system
kunnat lösa problem bättre. kunna egenskaper-För diskuteraattsamma

hos förstdylikt måste jag behandla vad inledningsvisett systemna som
betecknats arbetsmarknads- och sysselsättningspolitikens långsik-som

uppgifter.tiga

långsiktigaDe uppgifterna

En långsiktig uppgift med års horisont- ekonomisk10 å 15 för politik-
bidra till omvandlingen den svenska närings- och yrkesstruktu-är att av

till konkurrens- och utvecklingskraftiga områden. Enligt utred-ren mer
ningens framtidsscenarier betyder detta påtagligt kunskapsbase-en mer
rad inriktning. På så vis skulle höga ambitioner relativt andraen,om
länder hög levnadsstandard kunna förverkligas.
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Jämfört med de förhållanden på arbetsmarknaden gällde dennärsom
svenska utformades under skulles.k. modellen l950-l970-talen en

Årsådan struktur innebära dramatisk förändring. skulle be-2010en
folkningens genomsnittliga utbildningsnivå hamna på markant högreen
nivå i dag. Vi kan vidare befolkningens möjligheter tillän vänta attoss

kontinuerlig information arbetsmarknadsläget blivit väsentligten om
revolutionerande IT-möjligheter.bättre bl.a. närmastgenom

genomsnittlig individ kan dänned ha helt andra möjligheterEn väntas
fatta införegenhändigt beslut under, eller väntad arbetslöshet,att en
vid rimligt utfonnad service kunnakommer, väl informe-Denne att vara

rad skilda handlingsalternativ för höja sin sannolikhet ñatt att ettom
eller Skulle så inte fallet inför beslutssituationbättre arbete.nytt vara en

hur informationenkommer denne likväl känna till kan införskaffasatt
förbättraför beslutsunderlaget.att

Utredningen har låtit genomföra del scenarioanalyser visar påen som
kunskapsbaserad omvandling. fögadylik, Däremot har ordatsen om

vilka förutsättningar människa har ta ödet i händer2010 atten ca egna
beträffande själva beslutsfattandet. Slutsatser på detta område är avgö-
rande för vilka val institutionella inom lönebildningens,systemav
arbetsrättens och arbetslöshetsersättningamas områden realis-ärsom
tiska. skall återkormna nedan till denna frågas tänkbara lösning påJag
A-kasseområdet.

långsiktiga uppgifterna för tillväxt-, fömyelse-De och sysselsätt-
följer.ningspolitiken kan utryckas elimineringFörutomsom av mass-

arbetslösheten inom, högst decennium måste politiken lyckas medsäg ett
höja relativtlandets levnadsstandard andra industriländers. Uppgif-att

gäller dänned inte endast kvartssekellångbryta negativtema att en
trend, därtill vända trenden till vår fördel.utan att

Politiken har då grundbultar uppfylla för framgång skalltre att att
första höjanås. För det gäller det väsentligt den allmännaatt

dockutbildningsnivån, bredda antalet högt utbildade förmest attgenom
industri och för tjänstesektorer levererar materialbundna tjänster tillsom
svensk och utländsk marknad. Ansvaret för demia grundbult åvilar
utbildningspolitiken. Arbetsmarknadspolitiken fömiär här enbart att

ringa komplement under lågkonjunkturår kan ocksåutgöra ett men
motverka benägenheten hos ungdomar eller arbetslösa påatt satsa
högre/bättre utbildning.

förädlasdet andra gäller god utbildning måste till högFör att en en
kompetens i utförandet arbetsuppgifter inom företag och det offent-av
liga. utvecklas tillämpning inlärdaKompetens kunskaper igenom av

verksamhet. interaktionenpraktisk Det alltså mellan förvärvad kun-är
utbildning och praktisk verksamhet kan effektenskap höggenom som ge

kompetens. då måste individen väl motiverad. Interaktion ska-Men vara
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högskola och universitet har livligt utbytebäst skola, ettattgenompas
hellerallmänhet. uppgift inteoch arbetsliv i Dennamed företag är

utbildningspolitiken,hör hemma dels inomarbetsmarknadspolitisk utan
kunskapstransfereringssys-teknik- ochinom näringspolitiken bl.a.dels

tem.
ekonomii alltmer måstetredje gäller kompetensFör det öppenatt en
Gemeneförändras och vidareförädlas.kontinuerligt underhållas, mans

ständiga förändringar itill smidig anpassning tillvillighet och förmåga
konkurrensbetingelser blirsektornsallt konkurrensutsattaden större av-

topposition bland värl-lyckas återvända tillgörande för Sverige enom
brytamedellång sikt uppgiftenutvecklade länder. Pådens högst år att en

dvs. utredningens femtonårsperiodspiral. På längre sikt,nedåtgående
diskretionåra beslutinte beslut hos AMS ellerfram till kommer2010,

blihos riksdagspolitikerkompetensutvecklande insatser avgöran-attom
miljonersuccessiva beslut hos 5 å 6det effektende. I stället år ar-av

företag + hoshos halvmiljonenbetsföra och ungdomar över ettsamt
utfallet för nationen.offentliga arbetsgivare bestämmaokänt antal att

följande fråga ställas:skulle måste alltsåtydlighetensFör

förgå i riktning utveck-skall ñ denna mängd besluthur rätt attatt0
arbetenytterligare halv miljonvår ekonomi och skapa en

kan åstadkomma detta.i världen finns IplaneringssystemInget som
fattaindivider i intresse måste besluthär fråganstället detär att egetom

kan till skill-utveckling sin kompetens. Kompetenskontinuerlig avom
framinte bestämmas eller beställasnad från en del kunskap attgenom

gå kur-kurs.skicka på Ty även attaccepterarpersonenen person om
kompetens bero på denna harkommer själva utvecklandet att omavsen

och påför förvärva kunskapenpositivt attett senareengagemang
ochså kompetensutvecklas. Företagarbetsplatsen tillämpa den att

bl.a. bärakan till sådantföretagare attuppmunta engagemang, genom en
fårnaturligt till den del företaget delskostnaden. ocksådel Det är ettav

finansielladetta, dels har rimligautbyte resurser.av
också skapa förutsättningar för sådantStat och kommun kan enga-

blirfram så det till-det kan inte planeras eller reglerasMen attgemang.
utvecklat hosi tid i företageträckligt produktivt, användbart rätt samt

företagsamhetens behov.tillräckligt antal individer för mötaattett
tecknatsuppgift i det frarntidsscenario iPolitikens långsiktiga som

föralltså kan hanterasutredningen inte inomär art ramenav en som
larbetsmarknadspolitik. Uppgiften måste lösastraditionell genom en

lönebildningsmekanismerpolitik,radikal refonn denna 2 andraattav
inkomstbeskattningspolitik 4 refor-tillåts, 3 samt genom enannanen

och näringspolitik.merad utbildnings-
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punkterDessa fyra antyder kommitténs mandat inte räckt föratt att
behandla hela vidden den långsiktigt betydelsefulla frågan kompe-av om
tensutveckling hos arbetskraften. fyra viktigaTre ingredienser i dennaav
sysselsättnings- och fomyelseorienterade tillväxtpolitik har inte kurmat

fullödig analys. Desto angelägnare hade det denna bak-motenges nog
grund varit kommittén åtminstone fäst uppmärksamheten på viktenatt

förändringar på områden inte varit möjliga analytiskt behand-attav som
la. Texterna emellertid här mångordiga tydliggörande.år änmer
Speciellt gäller det beträffande nödvändigheten reformer inom löne-av
bildningens, skattepolitikens och utbildningens ormåden.

stället harI kommittén sökt det lätt for sig dels dekla-göra attgenom
vikten kompetensutveckling, dels peka på, inte explicit tarera av men

ställning för regleringslösningar. citerar frånJag kapitel Det år
kommitténs uppfattning för stimulera skapandet omfattan-att, att av en

kompetensutvecklingde arbetsplatsen,på arbetsgivarna ochstaten,
arbetstagarna bär komma andel de anställ-överens vissattom en av

arbetstiddas bör för kompetensutveckling. Ett riktmärke kanavsättas
omkring 10 arbetstiden.procentvara av

Mot tidsreglerad formodell bringa fram kompetensutvecklingatten
flerakan vägande invändningar sådanEn intetungt är att statenresas.
någonhar möjlighet bedöma vilken tid kan rimlig foratt som vara en-

skilda anställda och arbetsgivare. En modellen tenderarär att attannan
fastlåsa anställd till visst företag, medan motivationen för in-etten en

divid utveckla sin kompetens kan ligga i på så vis öka sannolikhe-att att
få arbete i företag. En tredje invändningatt model-ten ett ett annat är att

inte beaktarlen skillnaderna mellan yrkes- och teknikområden i takten
vilkenmed kunskaper och kompetenser foråldras. mångaInom små-av

företagens yrken takten långsam och förñningen kunskaper liksomär av
utvecklande produktivare arbetssätt sker i utförande själva arbetetav av
och ömsesidigt utbyte yrkeserfarenheter. Inom elektronik-ettgenom av
och mjukvaniområdena föråldras kunskaper raskt.

Slutsatsen bättre modell hade varit låta forär att att statenen svara
både anställda och arbetsgivare har rimliga incitament ochatt resurser

till kontinuerlig utveckling kompetensen. Vi behöver alltsåav en ny
institutionell lösning påverkar individer och företag i in-att egetsom

lägga vikt vid de anställdas kompetensutveckling. Detta kanstörretresse
ske, såsom visats i andra sammanhang skattemässigt fredandegenom av

till individuellaavsättningar trygghetskonton och reformeringgenom av
för arbetslöshetsersättning jfr kapitel "Den4 säkra FRsystemet vägen,

"Skall1994 Sverige utveckla världens bästa arbets- och kapi-samt
talmarknaderñ FR 1995. De två föreslåsdär benämndasystem som -
BAS respektive har fördelenITK varje drabbad individ maxi-attav ge-
mal handlingsfrihet i valet mellan olika åter få arbete. Detvägar att ett
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dragningsrätterförsäkringssystem med vissakollektivt baseratär ettena
linkedtypunitdet andra sparkontoför individer BAS, medan är ett av

sparandet i aktierskattepremierade individuellaoch med drag från det
respektive till pensioner.

anställda i småföre-har vidare fördelen debåda modellerDessa att
företag,själva inte diskrimineras relativtliksom företagen störretagen

i olika besluts-kommun. Modellerna slutligen individerochstat passar
företag dessa gått tillsituationer och neutrala vilkenär mot typ av

arbetslöshet från.
tillförsäkrar individer trygghetdylik institutionell reformEn attutan

ökar beslutsfrihe-till produktivt arbete försvagas. Tvärtomincitamenten
ökar sannolikhetenvalfönnågan benägenheten beslutoch att taten som

kompe-låser vidare inte individer tillfå och kunna arbete. Det atttaatt
hade varit i ställettensutveckla sig, deras neutrala valnär att starta ett

eller sänka sina lönekrav under kortföretag, flytta till orteget enannan
sin i yrke.tid för få chansen visa fönnågaatt ett nyttatt

från kommittén arbetsgivareutbildningsförslagEtt är attannat som
underanställd, förutom skyldigheten betala lön uppsäg-attsagt upp en

utbildningskost-ningstiden också skall betala del den uppsagdesen av
skapa följande, just för småföretag särskiltnad. genomförande skulleEtt

snedvridningar:allvarliga

fårha till avskeda konkurrentkanFöretaget pressats att som enav en
Ärutbildad f.d. anställd. detfördel kunna rekrytera bättreattextra en

produktiviteten hosrimligt företag skall sänka kostnaden/höjaatt ett
heltvis effekt torde negli-konkurrentföretag på detta Dennaett vara

storföretag riskera frekvent blandgerbar inom kretsen attmen vara
inom lokala marknad.småföretag konkurrerar sammasom

företag intepotentiella kostnaderna för rekrytering stiger hosDe som
eñerfrågeexpansion. Eftersomlevererar till marknad under snabben

arbetsrättsliga regler redan svårdetta problem på grund utgörav en
dylik åtgärdrestriktion på småföretagens rekryteringar bakbinder en

möjligheter sikt elimineraytterligare näringspolitikens att mass-
arbetslösheten.

förmån jämfört med dearbetslösa erhåller denna tenderar,De som
nackdelen snedvrida dessas val tillmodeller attantytts,som ovan

alternativ neutrala villkorunder är sämre.som

medelsiktiga uppgifternaDe

institutionellahar framhållits vikten väl fungerandeHär ramarav
arbetslöshetsförsäkringamaslönebildningens, ochinom arbetsrättens

sinaKommittén har inte lyckats frigöra sin analys och förslagområden.
situation och restriktioner.från dagens
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refonnerDe skulle behöva sjösättas de kan verksamtärsom nu som
bidra till reduceringen massarbetslösheten och samtidigt befrämjaav
framväxten mekanismer på kunskapsbaserad arbets-av gynnsamma en
marknad. Utformningen sådana medelsiktiga uppgifter för hela denav
ekonomiska politiken kräver bildar rimligt klar uppfattningatt oss en

såväl dagens problem viktiga egenskaper hos framtidensom som
arbetsmarknad. Vi måste befinner och bör gåveta vartvar oss
under lång tid. Annars kan inte fom1a strategi rimligen en som ger en
chans nå det prioriterade målet på medellång sikt elimineraatt att mass-
arbetslösheten.

skallHär inte dessa medelsiktiga uppgifter beskrivas ingående. Jag
hänvisar här till FR:s höstböcker och1994 till1995 minsamt egen ovan
nämnda bok. Det räcker här visa på resultat politikenatt ett par av som
måste åstadkommas för massarbetslösheten skall elimineras påatt en
horisont 5-10 år utan behöva ytterligare offra levnadsstan-attav
dardposition. Jobbexpansionens strukturella egenskaper belyser detta.

förstaFör det skall huvuddelen nettoökningen antalet arbetenav av
härröra från privat sektor, för det andra från småföretag inom denna
sektor, för det tredje från småföretag i konkurrensutsatta verksamheter
och for fjärdedet i ganska hög frångrad kunskaps- och forskningsinten-
siva småföretag.

Dessa härledda resultat inte omtvistade. visarDe på betydelsenär att
avskaffa sådana etablerings-, expansions- och rekryteringsbarriärer som
kan finnas på svensk arbets- och kapitalmarloiad. Det beklagaär att att
den Arbetsmarknadspolitiska kommittén endast flyktigt kunnat behandla
existensen sådana barriärer. l del sina framförda förslag intro-av en av
duceras ytterligare sådana barriärer.tvärtom Dessa förslag måste till-
bakavisas.

Arbetsmarknadspolitiska kommittén har denna bakgrund valtmot en
profil på sin analys och sina förslag de genomförs riskerar attsom, om
förvärra massarbetslösheten i läge då de ekonomiska utsikterna påett

håller förvärras, inte minst för de eljestnytt sysselsättningsexpan-att
siva småforetagen.
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Calmforsyttrande LarsSärskilt expertenav

maj 1994. Trotsarbetat sedankommittén harArbetsmarknadspolitiska
oacceptabelt brister.betänkande medblivitresultatetdetta har storaett

arbetsmarknads-redovisning hur deingenöverhuvudtagetfinnsDet av
Något till be-vad dc kostat.ochåtgärdernapolitiska använts av

för- ocheller analysarbetsmarknadspolitikens effektivitetdömning avav
varitharheller, dettainteolika åtgärdernackdelar med görs atttrots

sidor be-sammanlagt 270Endasthuvuduppgift. 4kommitténs caav
då inte allsdiskuterareffekterarbetsmarknadspolitikenshandlar men

det saknasKonsekvensen blirbieffekternegativarisken för att en
betänkandet.olika delarnabinder ihop degenomtänkt helhetssyn avsom

innehål-Betänkandetmotiverade.och dåligtförslagenMånga är vagaav
beslut arbets-behövs föranalysunderlaginte dethelt enkeltler omsom

marknadspolitiken.
intentioner miss-kommittén godaskäl tillradfinnsDet trotsatten

utbild-områden t.ex.för mångahar famnatUtredningenlyckats. över
tilli förhållandevarit periferaregionalpolitikochnärings-nings-, som
harfrågeställningarna. Dearbetsmarknadspolitiskade centrala senare

del utkastibland inte alls. Enstadium ochalltförpådiskuterats sentett
tillkunna läggaskvalitet föralltför låghar varitsekretariatetfrån attav

överväganden.utredningensgrund för
di-sinsemellan mycketmedi kommitténdeltagareantaletDet stora

inefTektiva.sammanträdenagjorthar vidareuppfattningarvergerande
generaldirektören för detvaritinslag hartvivelaktigtprincipielltEtt att

kommitténshar varitska utredasverksamhetverk experteravenvars
utfonnning. Till dettakonkretabetänkandetsbidragit tillhög gradoch i

majoriteten ipolitiskadenskapatsproblemkommer de ut-attavsom
tid efter 1994långgång och detarbetetsunderredningen ändrats att tog

majoritetsförhållandenOklaratillsattes.ledamöterinnanårs val nya
riktlinjer för sekre-tydligadet saknatsinneburitslutskedet hari attäven

orimligarbetat underhar kommitténmånadensistatariatets arbete. Den
diskute-därför inte kunnatbetänkandet harikapitlentidspress. Flera av

rimligtpåoch arbetas igenom sätt.ettras
svenska arbets-på dengnmdproblematikdenskisseralättDet är att

delenUnderhaft utgå från.utredningenmarknaden att senare avsom
den kraftigadelvisfannsstnikturproblemdeåttiotalet doldes avsom

dramatisksedan tillefterfrågefall leddekraftigtöverhettningen. Ett en
vi-harövriga VästeuropaErfarenheterna frånsysselsåttningsminskning.

bestående högtillutveckling ska ledasådanförriskernapå attsat en
arbetslöshetjåmviktsarbetslösheten dens.k.Om denarbetslöshet. som
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förenlig med stabil inflationstaktär höjs, räcker det inte med atten
Åtgärderefterfrågan ökar igen för sysselsättningen ska återställas.att

för åstadkomma flexibel arbetsmarknad måste nödvän-att utgöra etten
digt komplement.

Vi har i Sverige främst förlitat på den aktiva arbetsmarknadspo-oss
litiken metod hantera sysselsättningsproblemen. Detta har skettattsom

det inte finns något övertygande stöd för politikens effektivitet.trots att
Teoretiska överväganden pekar på antal positiva effekter ocksåett men
på risken för oönskade bieffekter. Samtidigt har den empiriskastora
forskningen haft svårigheter belägga några betydande posi-stora att mer
tiva verkningar. bakgnmdMot denna osäkerhet den nuvarandeärav en-
sidiga betoningen på traditionell aktiv arbetsmarknadspolitik som en

riskfylld strategi. Enligt min mening bör detta leda tillytterst ompröv-
ningar på två plan.

För det första måste balansen mellan den aktiva arbetsmarknadspo-
litiken och övriga delar den ekonomiska politiken diskuteras. Detav
gäller då inte minst avvägningama i förhållande till finanspolitiken. Här
har hamnat i den egendomliga situationen hårda ñnanspolitiskaatt
åtstranmingar genomförts på rad områden, samtidigt medelen som
skrivits till arbetsmarknadspolitiken på löpande räkning. På såut sätt
har reguljära jobb kommit med åtgärdsplaceringar. Enersättasatt ner-
dragning volymen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i kombi-av
nation med avgifts- och skattesänkningar för skapa fler reguljära jobbatt
borde lämplig "policy-rnix". Sådana avgifis- och skatte-vara en mer
sänkningar skulle kunna antingen vissa avgränsade tjånstesektoreravse
eller låginkomsttagare generellt. En hålla denväg är attmer annan uppe
offentliga konsumtionen. Dessa awägningar mellan arbetsmarknadspo-
litiken och den övriga finanspolitiken analyseras inte på tillfredsstäl-ett
lande i betänkandet.sätt

Betänkandet inte heller frågan prioriteringarna mellantar upp om
arbetsmarknadsutbildning och andra utbildning. Med knappatyper av

det nödvändigt bilda sig uppfattningär denattresurser en om var sam-
hällsekonomiska avkastningen högst. Det finns mycket talar förär som

grundläggande skolutbildning ochungdomar utbildning i företagenatt av
de anställda motiverade kan bidra betydligt tillär till-mestav som mer

arbetsmarknadsutbildningväxten arbetslösa. så fall kanän l det före-av
ligga svåra målkonflikter mellan tillväxt- och fördelningsmål. Sådana
problemställningar antyds överhuvudtaget inte i betänkandet.

detFör andra bör alla möjligheter öka effektiviteten i den aktivaatt
arbetsmarknadspolitiken tillvara. En nyckelroll spelas härtas av sam-
ordningen med arbetslöshetsförsäkringen och ersättningsnivåema.

harKommittén i avstått från behandla dessa frågor medstort sett att
hänvisning till de utreds på håll. Detta svårt förstå. Rim-att ärannat att
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från flera olikamed belysningvärdefulltdetligen borde ut-envara
gångspunkter.

nertrappningsuccessivdet bör skeuppfattningMin är att aven
uppnås"försörjningsnivå"till lägstaarbetslöshetsersättningen somen

drivkrafterna för de arbetslösasyfte ökaarbetslöshet iefter års2-3 att
nuvarande höga arbetslös-låga löner. Medockså jobb medaccepteraatt

likaarbetsfönnedlingamaomöjligt förnämligenhet det utövaattär en
avtrappningOm sådantidigare.kontrollñmlctioneffektiv ägerensom

arbetslös,i åtgärd ellerarbetssökandedenoberoende öppetäromavrum
kvalifi-åtgärdsplaceringar användsmedproblemskulle dagens att som

skulleautomatiskt. Alternativta-kasseperioder lösascering till mannya
nuvarande arbetslöshets-avgifterna till dendeltänka sigkunna att en av

får iindividuellt sparandetillförsäkringen omvandlas tasett som an-
i denpå skisserasarbetslöshet detindividen vidspråk sätt ut-somav

D.G., Jackman, R.kommittén Blanchflower,expertbilagan tillländska
Evaluation.Labour Market Policy: AnSwedishSaint-Paul G.,

Group.of Non-NordicReport a
hur högi betänkandetinte heller diskuterasviktig frågaEn är er-som
förska Starka skäl talar deni åtgärdersättningen till deltagare attvara.

arbetslöshetsersättningen. det förstaFörnivåbör ligga på somsamma
ska ha löne-arbetsmarknadspolitiska åtgärderförminskar då risken att

klarare arbetsmark-andra framgår deteffekter. För detuppdrivande att
förutsättningar för återgångsyftar till skapanadspolitiska insatser att en

tillfällig försörjning. Avoch inte tillreguljär sysselsättningtill att ge
och beredskapsarbeten,nuvarande rekryteringsstödorsaker bördessa

full helt utgå dentill anställning med lön,innebär subventionervilka ur
kommit-åtgärdsarsenalen i stället förarbetsmarknadspolitiska att som

anställningsstöd.fonnföreslår sammanföras tilltén en ny av
sysselsättning ikortfattat möjligheterna tilldiskuterarUtredningen

"nerförsäkras" till den lägstaför utförsäkraskommunerna dem som
arbetslöshetsför-parentes" införs i"försörjningsnivån" "bortreom en

viktigt undvika särskildaenligt min meningsäkringen. detHär är att
till stigmatiseringSådana skulle kunna bidraför kategori.arbeten denna

utförsäkrasreguljärt arbete. För demförsvåra återgång tilloch somen
intensifieras.arbetsmarknadspolitiska insatsernai stället de nomialabör
det viktigtkommunala arbeten kunna ingå,självfalletI dessa bör ärmen

utförsäkrade ska undvikatill enbartdessa inte avgränsasatt om man
stigmatiseringseffekter.

arbetsmarknadspolitiken skahuvudtankeUtredningens är att ges mer
vakanstidema,mål att hållaavgränsade och operationella attnere

reguljärtoch motverka långa tiderminska långtidsarbetslösheten utanatt
frihetarbetsmarknadsverketska det möjligtarbete. Detta göra attatt ge
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inom givna budgetramar på hand fatta beslut åtgärdsmixen.egen om
Sedan får effektiviteten utvärderas i efterhand.

Även kommitténs huvudförslag inte analyseras tillräckligt iom ut-
redningstexten den framtida arbetsmarknadspolitikens mål diskuteras-

inte på sida speglar de enligt minän mening ändåt.ex. per ca en en-
riktig Om målen för arbetsmarknadspolitikensträvan. ochgörs snävare
utfonnas så arbetsmarknadsverket direkt kan påverka dem, bliratt det
lättare kontrollera graden måluppfyllelse och utkrävaatt förav ansvar
verksamheten. Eftersom det allmän erfarenhet i många länderär ochen -
inte minst i Sverige arbetsmarknadspolitiken lätt för poli-att utsätts-
tiska "modeväxlingar", kan det vidare värdefullt minska den di-attvara
rekta styrningen från politikema på det kan värde-sättsamma som vara
fullt delegera penningpolitiken till riksbanken. De valda målen föratt
arbetsmarknadspolitiken också lämpliga intermediära sådanaär därför

uppfyllelse dem leder till positiva effekter på de övergripandeatt eko-av
nomisk-politiska målen för sysselsättning, prisstabilitet, tillväxt och in-
komstfördelning.

skisseradeDen omläggningen målstyming arbets-mot mer av av
Åmarknadspolitiken emellertid inte tillräckligt konsekvent.är sidanena

betonar betänkandet de avgränsade målen, å andra sidan finnsmer men
formuleringar framhåller värdet hålla denatt öppnasom snarare av nere
arbetslösheten i allmänhet åtgärdsvolymer.största Dennastoragenom
oklarhet olycklig. huvudproblemEtt för denär aktiva arbetsmarknads-
politiken just den fått uppgiften hålla visstär antal iatt att ett personer
åtgärder. Det viktigt för effektiviteten prioriteraär målenatt attupp
hålla långtidsinskrivningar och långtidsarbetslöshet, så åt-att storanere
gärdsvolymer inte blir självändamål. Omfattningen åtgärderna börett av
i stället härledas utifrån de krav målen långtidsarbetslöshet ochsom om
långtidsinskrivningar ställer. Detta skulle minska frestelsen användaatt
den aktiva arbetsmarknadspolitiken for frisera arbetslöshetsstatistikenatt
och den övriga ekonomiska politikens för låggöra arbetslöshetansvar en
klarare.

Av särskilt intresse i detta sammanhang utredningens förslagär om
arbetslöshetsersättning ska kunna utgå till arbetslösa för studieratt inom

det reguljära utbildningssystemet för dem äldre 30 år. Detär änsom
finns för de studerar på detta inte skaargument att sätt sämresom ges
ekonomiska förutsättningar de arbetslösa eller i andraän är öppetsom
arbetsmarknadspolitiska Men det finns också riskstor attprogram. en
detta förslag kommer innebära ytterligare ökning antaletatt en av perso-

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, fastän del i fortsättningenner en
kommer klassificeras studerande. kanDetta bidra tillatt attsom cemen-

den nuvarande låga sysselsättningen i reguljära jobb. Utredningentera
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regul-a-kassefinansieringenföreslagnadenunderstrukitborde ha att av
utveckling.till sådaninte får ledaför de arbetslösastudierjära en

anläggningenskisserademed denhuvudproblemetEtt motannat mer
arbetsmarknadsverketspåkrav ställsdemålstyrning är att or-somav

tillräck-beaktasverksamheten inteutvärderingarpåganisation och av
i dag har denarbetsmarknadsverketanalyssaknasligt. Det or-omen av

varithade detsammanhangetkrävs. Ieffektivitetganisation och som
avgränsade mål kundeklarare ochintediskuteranaturligt att merom

ñnågra självstän-arbetsmarknadsverket iuppdelningmöjliggöra aven
eñektivitetsbefrämjandekunnaskulleverk. Dettadiga regionala vara

skulle öka.nytänkandeexperimenterande ochtillmöjligheternadärför att
frågor börbehov detta. DessafinnsbedömningEnligt min ut-ett stort av

redas närmare.
själv-arbetsmarknadsverketrisk iockså störreJag attstor geser en

med betydligtkombinerasdenna inteständighet ut-externamer avom
allmäntbetonarskrivningar Dekommitténsvärderingar. Här är vaga.

problemolika håll. Ettpå antalutvärderingar ärbehovet görs ettattav
för följahar alltför småutvärderarede flestaemellertid attatt resurser

ocksådetaljstudierkontinuerligt och sådanaverksamheten göra avmer
verksamhe-kontrollenkrävs. Faranverksamhetendelar är att avsomav

särskildinrättadärför skälfinnsalltför dålig. Detblir utvär-attten en
arbetsmarknadsverketsåvälfristående frånderingsmyndighet ärsom

tillräcklig balans iskapai syftearbetsmarknadsdepartementet attsom
och ingå-fortlöpandefå i uppdragmyndighet börsådanEn attsystemet.
uppgifterkanverksamhet. Denarbetsmarknadsverketsgranskaende ges

forskningsinriktade be-förocksårevisionskaraktär meransvaramenav
beställare.i egenskapi regidömningar såväl avsomegen

kapacitetenbetydelsenockså framhålla utvär-vill göraJag attattav
finns iDetarbetsmarknadspolitiska åtgärderna byggsderingar de ut.av

statistiska metoderiden kompetensutredare medalltför fådag som
utbildningtill ståndviktigt fåAMS.minst på Detintekrävs är att en

dettakan tillgodosemagistemivå och uppåthögskolenivå frånpå som
behov.

skullei betänkandetenskildheterantalfinns till sistDet stortett som
punkter.med följandenöjer migJagkunna kommenteras. tre

deviss andel"enavtal bör slutasföreslåskapitel 6i I attatt avom
kompetensutbildning. Ettförbörarbetstidanställdas avsättas

arbetstiden".totalaomkring 10riktmärke kan procent avvara
rekommendation. Detprecislångtgående ochmycketDetta är en

siffranvarför justmotivering tillhelstemellertid ingenfinns som
lämpliga.denskulle10 procent vara

uppfattningenkapiteli 6uttryckerKommittén attii även
redanskall kunnaför uppsagda"kompetensutveckling sättas
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under uppsägningstiden" och arbetsgivaren ska stå för delatt en
kostnaden för detta. Någon analys hur anställningsbeslutenav av

skulle påverkas sådan höjning uppsägningskosmademaav en av
emellertid inte, det på håll i betänkandetgörs trots att annat

kapitel 3 betonas högt anställningsskydd kan medföraatt ett att
anställning blir så kostnadskrävande åtagande antaletett atten

nyanställningar minskar väsentligt".
iii kapitelI föreslås7 försäkringskassa, arbetsförmedling ochatt

kommun ska åläggas skapa lokala samverkansorganisationeratt
för rehabiliteringsinsatser. Detta kan idégod för för-attvar en
hindra enskilda individer hamnar mellan för-att systemen, men en
söksverksamhet i begränsad skala borde föredra framförattvara

"fullskaleexperiment" vid så omfattande institutionenett en pass
förändring.

Sammanfattningsvis jag betänkandet har så brister iatt storamenar
analysen det inte borde ha publicerats i föreliggande skick. Vad gälleratt
sakinnehållet klargörs inte tillräckligt tydligt den begränsade roll som
AMS-åtgärder bör spela i sysselsättningspolitiken. Enligt min uppfatt-
ning måste åtgärdsvolymema minskas och inriktningen i stället attvara
skapa fler reguljära jobb skattesänkningar. offentliga kon-Dengenom
sumtionen bör inte heller dras på det planeras. Ensätt störrener som
självständighet för arbetsmarknadsverket i medelsanvändningen bör
kombineras med organisatoriska förändringar och inrättandet fri-av en
stående utvärderingsmyndighet. Sker inte detta, riskerar kommitténs
förslag försämra förutsättningarna för effektiv arbetsmarknads-att en
politik.
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TabellforteckningBilagal

arbetslösa 1970-1995.ochantal sysselsattaBefolkningen,Tabell 1a.
lOOO-talår,16-64

den totalaiarbetskraft sysselsattaAndelenTabell 1b. procent avresp.
deniarbetslösaårbefolkningen 16-64 procentsamt av

arbetskraften, 9951970- ltotala

IOOO-tal1976-1995,sektorerinom olikasysselsättningenTabell

enskildhuvudsakinom iefter näringsgrensysselsättningenTabell
kvartallOOO-tal1987-1995,sektor per

lOOO-taloffentlig sektor 1987-1995,iSysselsättningenTabell 4a. per
kvartal

1000-talsektor 1987-1995,i offentligsysselsättningen4b.Tabell per
kvartal

1000-arbetslösa 1987-1995,ochArbetskraft, sysselsattaTabell 5a.
kvartaltal per

befolkningen 16-sysselsatta iArbetskraftTabell 5b. procent avresp.
arbetskraften 1987-arbetslösa iår64 procentsamt av

kvartalIOOO-tal1995, per

IOOO-tal1987-1995,eñer ålderarbetslösaochsysselsattaTabell
kvartalper

olikaår inomlmånader6Arbetslösa änTabell än resp. mermer
000-tal1987-1995, låldersgrupper

novembergymnasiet ifrånefter avgångVerksamhetTabell 8a. samma
1987-1993avgångsåret iår procent,som
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Tabell 8b. Förvärvsarbetande bland avgångna från gymnasiet och
högskolan år efter i 1987-1993ett procent,examen

Tabell 9a. Regional utveckling sysselsatta inom offentlig och privatav
sektor 1990-1995, IOOO-tal kvartalper

Tabell 9b. Regional utveckling arbetslösa 1990-1995, procentav per
kvartal

Diagram l Det faktiska antalet arbetade timmar iper person
befolkningen, 1988- l 995, kvinnor

Diagram 2 Det faktiska antalet arbetade timmar iper person
befolkningen, 1988-1995, män
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Tabell Befolkningen,1 antal sysselsatta och arbetslösa 1970-a.
år,1995, 16-64 1000-ta1.

År Befolkningen sysselsatta Arbetslösao
Q Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man

1970 5 162 2550 2612 3731 1487 2 244 56 26 29;
5 182 21971 559 2 622 3 743 5161 2 227 96 43 521
51972 174 2 556 2 618 3 748 1 537 2 211 104i 48 56

1 1973 5 159 2 550 2 609 3 770 1 555 2 216 95 45 50
1974 5 151 2 548 2 604 3 862 1 622 2 240 77 40 37

51975 156 2 549 2 607 3 968 1 696 2 273 64 35 29|
1 5 161 2 5501976 2 610 4 010 7261 2 283 65 36 29

51977 169 2 554 2 615 4 030 1 764 2 266 75 40 35.
5 1781978 2 559 2 619 4 045 1 799 2 246 94 45 49
51979 189 2 565 2 624 1094 l 847 2 262 88 44 44t
51980 210 2 575 2 636 4 162 1 890 2 272 86 45 401
51981 232 2 586 2 646 4 157 1 921 2 236 108 52 55z

1982 5 249 2 595 2 654 4 150 9291 2 221 137 68 701
5 2691983 2 605 2 664 4 160 1 948 2 212 151 72I 79
5 2871984 2 614 2 674 4 196 1 977 2 219 136I 67 69
5 2871985 2 612 2 675 4 243 21 008 2 234 124 60 65
5 2851986 2 610 2 675 2694 2 031 2 238 117 56 60

2851986 5 2 610 2 675 2784 2 050 2 228 110 53 56
51987 299 2 616 2 684 4 316 2 072 2 244 94 45 48
5 323 21988 626 2 697 4 375 2 103 2 272 77 37 40
5 356 21989 640 2 717 4 442 2130 2 312 66 33 34
51990 397 2 658 2 739 4 485 2 152 2 333 75 36 40
51991 425 2 671 2 754 4 396 2 118 2 278 134 56 78
51992 447 2 681 2 766 4 209 2 045 2 164 233 89 144
51993 461 2 688 2 774 3 964 9381 2 026 356 137 218

1994 5 496 2 705 2 792 3 928 1 911 2 017 340 138 202
1995 5 523 2 718 2 805 3 988 l 927 2 061 332 142 190

en omläggning gjordesAKU 1986 vilket medtö tidsseriebrott.ettav r
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i denarbetskraft sysselsattaAndelenTabell 1b. procent avresp.
år iarbetslösabefolkningen 16-64totala procentsamt

arbetskraften, 1970-1995.den totalaav

År Sysselsoüa/befolknüzgac Arbetslösa/arbetskraftenArbetskraften/befolkruingen

Totalt Kvinnor MänTotalt Kvinnor MänTotalt Kvinnor Män

85,9 1,5 1,887,0 72,3 58,373,3 59,31970
2,312,859,2 84,9 2,586,9 72,274,1 60,91971

å3,060,1 84,5 2,786,6 72,474,4 62,01972
2,884,9 2,586,8 73,1 61,074,9 62,71973 .

86,0 2,0 2,475,0 63,762,2 87,476,51974
1,6 2,066,5 87,288,2 77,078,2 67,91975

l2,077,7 67,7 87,5 1,688,678,9 69,11976
12,286,7 1,888,0 78,0 69,179,4 70,61977

2,4 2,1,70,3 85,7 2,387,6 78,179,9 72,11978
1,92,1 2,372,0 86,273,8 87,8 79,280,91979
1,786,2 2,0 2,387,7 79,9 73,475811980

2,784,5 2,586,6 79,4 74,381,5 76,31981
3,474,3 83,7 3,286,3 79,181,7 76,91982
3,674,8 83,0 3,586,0 79,081,8 77,61983

3,1 3,375,6 83,078,2 85,6 79,481,91984
2,980,3 76,9 83,5 2,879,2 86,082,61985
2,783,6 2,785,9 80,8 77,883,0 80,01986

2,5 2,580,9 78,5 83,380,6 85,483,01986

79,2 83,6 2,1 2,185,4 81,483,2 80,91987
184,2 1,7 1,782,2 80,183,7 81 85,71988
1,485,1 1,5 1,582,9 80,784,2 81,9 86,41989
1,785,2 1,6 1,686,6 83,1 81,084,5 82,31990

82,7 3,0 2,6 3,381,0 79,385,683,5 81,41991
5,2 4,2 6,377,3 76,3 78,379,6 83,581,61992

9,773,0 8,2 6,680,9 72,6 72,179,1 77,21993
72,3 8,0 6,7 9,171,5 70,675,7 79,577,71994

7,7 6,980,3 72,2
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Tabell sysselsättningen inom olika sektorer 1976-1995,
1000- tal.

Ãr Totalt Enskilt % Summa % Kommunalt Hinulr- Landsting- Statligt
ofantligt kommunalt kommunalt

4 010 2 6921976 67,1 1 318 32,9 903 415

1977 4 030 2 665 66,1 1 365 33,9 946 419

1978 4 046 2 629 65,0 l 417 35,0 995 422
4 109 21979 615 63,6 494 36,4l 1 057 437
4 160 21980 651 63,7 5091 36,3 1 072 437
4 157 21981 616 62,9 5411 37,1 l 110 431

1982 4 151 2 581 62,2 570l 37,8 1 142 428
1983 4 162 2 575 61,9 587l 38,1 1 160 427

4 197 21984 583 61,5 1 614 38,5 1 190 424
1985 4 243 2 607 61,4 l 636 38,6 1 212 424

4 269 2 61,61986 631 1 638 38,4 1 214 424
4 2781986 2 614 61,1 6201 37,9 228l 402
4 316 2 62,21987 685 1 629 37,7 l 223 801 422 406

1988 4 375 2 740 62,6 1 633 37,3 1 238 812 426 395
1989 4 442 2 63,2808 1 632 36,7 1 244 808 436 388

4 4851990 2 831 63,1 6521 36,8 1 258 818 440 394
4 396 2 753 62,61991 1 641 37,3 1 254 825 429 387

1992 4 209 2 613 62,1 593 37,81 1 225 847 378 368
21993 3 964 462 62,1 4991 37,8 1 176 843 333 323
21994 3 928 534 64,5 1 393 35,5 147l 843 304 246
21995 3 988 617 65,6 1 368 34,3 134l 859 275 234
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näringsgren inom i huvudsaksysselsättningen efterTabell 3.
kvartal.enskild sektor 1987-1995, 1000-tal per

År Kommunikation Byggverksamhet Jord- ochIndustri Handel Finansiell
skogsbrukverksamhet

166298 275986 537 3341987
177319 2921 008 551 341
183307 293010 566 3461
170301 298557 3301 002
167296 280552 3499891988

286 174357 3091 011 563
175304 287586 3711 008
165355 303 295997 574
160 ;294 286998 572 3641989
165318 2901 027 587 381
167607 391 303 2981 015 .
154375 311 3161004 587

308 311 151577 3839911990
1318 157589 393 3261 004
å156403 313 324993 587

337 148575 390 314963
319 144551 397 3109461991 k152328 324 g938 560 407

149311 324926 564 410
313 141552 397 302886

138397 296 282856 5401992
280 144860 539 413 318 .§143301 279840 551 408
275 137802 524 396 289

273 245 131783 504 3791993
i139502 381 272 244781

272 241 141772 511 386
135230753 503 385 264

212 134492 385 2587361994
267 226 139761 510 394

139518 403 268 234775
129262 228773 508 401

256 214 124772 500 4101995
233 130802 513 428 263

125
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sysselsättningenTabell 4a. i offentlig sektor1987-1995, 1000-
tal kvartal.per

År Totalt % Kommun % Landsting Stat %
ä

1987 1617 38,2 796 18,8 414 9,8 407 9,6
37,61631 787 18,2 419 9,7 424 9,8

1637 37,4 807 18,4 431 9,9 399 9,1
1633 37,8 815 18,9 422 9,8 395 9,1

1988 1607 37,4 809 18,8 417 9,7 382 8,94
1635 37,2 810 18,4 423 9,6 402 9,2
1644 37,1 810 18,3 438 9,9 397 9,0

3 1648 37,6 821 18,7 426 9,7 375 8,6
1989 1612 37,0 812 18,7 425 9,8 395 9,1

1628 36,5 804 18,0 430 9,6 384 8,6
36,51645 808 17,9 453 10,1 396 8,8

1641 36,9 809 18,2 436 9,8 387 8,7
1990 1638 37,0 812 18,3 439 9,9 402 9,1

1657 36,7 819 18,1 436 9,7 394 8,7
1663 36,7 820 18,1 449 9,9 394 8,7
1651 37,0 821 18,4 436 9,8 394 8,8

1991 1635 37, 2 821 18,7 430 9,8 384 8,7
37,21657 827 18,6 430 9,7 400 9,0

1643 37,1 820 18,5 438 9,9 385 8,7
1627 37,7 829 19,2 420 9,7 378 8,8
1594 37,1992 8 841 20,0 388 9,2 365 8,7
1614 37,7 851 19,9 383 8,9 380 8,9
1592 37,6 844 19,9 382 9,0 366 8,6
1572 38,3 852 20,7 358 8,7 362 8,8
1528 38,41993 838 21,0 342 8,6 348 8,7

38,51537 852 21,3 339 8,5 346 8,7
37,31487 845 21,2 338 8,5 304 7,6
37,11444 835 21,4 315 8,1 294 7,5

1994 1412 36,7 834 21,7 306 8,0 272 7,1
1396 35,4 849 21,5 306 7,8 241 6,1
1395 35,0 849 21,3 308 7,7 238 6,0
1385 35,2 858 21,8 295 7,5 232 5,9

35,01995 1365 851 21,8 280 72 233 6,0
1385 34,4 875 21,7 278 6,9 232 5,8
1378 34,0 867 21,4 278 6,9 234 5,8

6,7
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påi offentlig fördelad könsysselsättningen sektorTabell 4b.
l000-tal kvartal.1987-1995, per

År sektorStatligKommunal sektorOffentlig sektor
Totalt Kvinnor MänTotalt Kvinnor MänTotalt Kvinnor Män

407 172 234942 268114 502 796l 617 11987
245424 180513 787 938 2681 631 1 117
231399 167807 962 278637 1 129 5081

395 170 226964 274500 8151 633 1 133
222382 159809 957 268607 117 4911 l1988
236402 166504 810 965 268635 l 1311
230397 166810 977 271644 1 143 5011
235375 166821 984 264648 150 4981 1
219395 157812 977 260612 134 4781 11989

166 228259 384487 804 975628 1 1411
396 162 222808 995 266645 157 4881 l

169 227263 387809 9821 641 l 151 491
402 166 221812 992 259157 4801 638 11990

225394 177819 994 261657 171 486l 1
394 170 224006 264663 176 488 820 11 1
394 170 224989 268159 492 8211 651 1

165 219265 384821 986635 l 151 48411991
227265 400 172827 992657 l 165 4911

385 167 218986 271490 8201 643 1 153
216268 378 162829 982627 1 144 4841
205365 160968 261128 466 8411 594 l1992
215380 164851 970 264614 135 4791 1

158 208964 262 366470 8441 592 1 121
207362 155852 955 2564621 572 1 110

348 150 198935 245444 8381 528 l 0841993
200346 146852 939 252537 085 4521 1
176252 304 128845 931487 1 058 428l
168294 126835 907 243033 4101 444 1

113 160244 272834 896412 009 4031 11994
145241 96849 907 247003 3931 396 1
146238 92849 913 244395 005 3891 1
138232 94899 239993 377 8583851
138233 95851 897 234365 992 37311995

232 94 138913 240378 875385 l 0071
140238 234 94867 907001 3771 378 1

9781 344
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Tabell Arbetskraft,5a. sysselsatta och arbetslösa 1987-1995,
1000-tal kvartal.per

Arbelskraften totalt sysselsatta Arbetslösa
år16-64

Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Totalt KvinnorMän M än

1987 4 338 2 088 2 250 4 232 2 040 2 192 106 48 58
4 420 2 118 2 302 4 335 2 077 2 258 85 41 44
4 477 2 150 2 327 4 375 2 096 2 279 102 54 48
4 403 2 114 2 289 4 321 2 076 2 246 82 38 44

1988 4 382 2 114 2 268 4 294 2 073 2 221 88 41 46
4 460 2 139 2 321 3924 2 109 2 283 68 30 38
4 519 2171 2 348 4 433 2128 2 305 86 43 42
4 450 2 139 3112 4 383 2104 2 278 67 35 32

1989 4 424 2 132 2 292 4 351 2 096 2 255 72 36 36
4519 2164 2355 4461 2137 2324 58 27 31
4 573 2 192 2 381 4 503 2 157 2 346 70 36 34
4 519 2 162 2 356 4 452 2 130 2 322 66 32 34

1990 4 501 2 164 3382 4 430 2 130 2 300 71 33 38
4 573 2 196 2 377 5174 2 169 2 348 56 26 30
4620 2 215 2404 4535 2174 2361 84 41 43
4548 2 178 2 370 4 458 2 136 2 322 90 42 48

1991 4510 2 169 2 341 4397 2118 2279 113 51 62
4 563 2 188 2 376 4554 2143 2 312 108 44 64
4 578 1982 2 380 4 423 2130 2 293 155 68 87
4471 2141 2329 4310 2081 2229 161 61 100

1992 4 416 2 127 2 289 4 215 2053 2 162 201 74 126
4 493 2 157 2 335 4 280 2080 2 200 212 77 136
4 499 2 160 2 340 4 232 2052 2 180 267 107 160
4 362 2 090 2 271 4 109 1994 2 115 252 97 156

1993 4 294 2 064 2 230 3 983 1948 2 034 312 116 196
4 348 2 088 2 260 3 992 1952 2 041 355 136 219
4 391 2 112 2 280 3 986 1948 2 038 405 164 241
4 248 2 039 2 209 3 896 1905 1 991 352 134 218
4189 2 0121994 2177 3 843 1881 1962 346 131 215
4 278 2 057 2 221 3 948 1920 2 027 330 136 194
4 364 2 092 2 272 3 991 1933 2 058 373 159 213
4 241 2 035 2 207 3 930 1 910 2 020 311 125 186

1995 4 229 2 029 2 200 3 901 1 900 2 001 329 129 200
4 348 2 083 2 266 4 024 1 948 2 076 324 134 190
4 414 2113 2 300 4 058 1951 2107 355 162 193
4 286 2 048 1 904 144
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iArbetskraften sysselsattaTabell 5b. procentresp. av
år ibefolkningen 16-64 arbetslösa procentsamt av

kvartal.arbetskraften 1987-1995, 1000-tal per

År Arbetslösa/arbetskraftenSpselsatta/bqfolknüngcnArbetskraftcn/befolkningen
KvinnorTotalt Kvinnor Totalt MKvinnor MänTotalt Män än

2,4 2,3 2,680,0 78,1 81,979,9 84,082,01987
79,5 84,2 1,9 1,9 1,985,8 81,883,5 81,0

2,3 2,5 2,186,7 82,5 80,1 84,884,4 82,2
79,3 83,6 1,9 1,8 1,985,2 81,483,0 80,7

82,5 2,0 1,9 2,184,3 80,8 79,182,5 80,61988
1,5 1,4 1,686,1 82,6 80,4 84,783,9 81

85,4 1,9 2,0 1,887,0 83,2 81,084,8 82,6
1,5 1,6 1,485,5 82,2 81,0 84,383,4 81,3
1,6 1,7 1,684,7 81,5 79,6 83,382,8 81,01989
1,3 1,3 1,386,8 83,4 81 85,684,4 82,0
1,5 1,6 1,487,5 84,0 81,6 86,285,3 83,0
1,5 1,5 1,482,9 80,5 85,281,7 86,584,1

1,5 1,682,3 80,3 84,2 1,685,683,6 811990
1,2 1,2 1,283,7 81 85,882,7 86,884,8

1,883,9 81,7 86,1 1,8 1,983,3 87,785,5
2,0 1,9 2,082,4 80,2 84,681 86,384,1
2,5 2,3 2,781,2 79,4 82,981,4 85,283,31991
2,4 2,0 2,782,2 80,3 84,081,9 86,384,1

3,1 3,781,5 79,7 83,2 3,482,2 86,484,3
2,8 4,379,3 77,8 80,8 3,680,1 84,582,3

4,5 3,5 5,577,5 76,7 78,379,4 82,981,21992
5,84,7 3,684,5 78,6 77,6 79,682,5 80,5
6,878,8 5,9 5,084,5 77,7 76,582,6 80,5

5,8 4,6 6,982,0 75,4 74,3 76,477,980,0
5,6 8,873,4 7,380,5 73,0 72,678,7 76, 91993
6,5 9,772,6 73,6 8,281,5 73,179,6 77,7
7,8 10,672,5 73,5 9,282,2 73,080,4 78,6
6,6 9,971 8,379,6 71 70,877,7 75,8
6,5 9,970,5 8,378, 2 70,1 69,876,4 74,61994
6,6 8,772,7 7,779,6 71,9 71,077,9 76,1

8,5 7,6 9,472,5 71,4 73,781,379,3 77,3
8,47,3 6,378,8 71,3 70,4 72,275,077, 0

6,4 9,171,4 7,878,5 70,7 70,076,7 74,71995
8,47,4 6,472,9 71 74,076,6 80,878,7

7,7 8,475,1 8,173,4 71,877,7 82,079,9
7,0 8,07,571,7 70,075,3 79,777,5
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ålderefter 1987-1995,sysselsatta och arbetslösaTabell
kvartal.1000-ta1i per

ArbetslösaSysselsaüa
År 20-24år 25-5441: 55-64år25-54åt 55-64år I6-I9årI6-I9år 20-24år

1987
58 15597 7 25448 3 004182
45 14599 6 26209 481 3 046

17 27 46 123 049 602240 485
.

6 22 42 12474 3 050 6041931988
46 12596 5 23468 3 050181

15 38 10087 596 5500 3209
18 45 9506 3 090 592 14244

35 9591 6 16493 3 1021971989
584 6 18 40 9478 3 100190

12 32 8510 3 149 582 6219
36 7155 582 11 16259 508 3
34 8584 8 16490 3 1692101990
37 10172 586 8 16198 475 3

8586 6 11 31496 3 212223
43 93 589 17 16252 492 202

19 47 9468 3 206 587 151961991
64 12448 3 184 583 13 24182

23 64 11465 3 203 583 10205
85 12582 25 33451 3 176214
95 15155 578 14 37416 31611992
126 16567 14 44390 3 110148
133 173141 561 13 50175 404

58 158 203 120 557 31395161
17 165 22556 48113 356 3 0841993

212 27540 17 56329 3 02094
223 3129 72334 3 016 530113
249 32527 33 91119 337 3 004

3319 69 231304 2 983 524851994
3564 2312 957 520 1674 292

63 211 35526 22103 328 2 990
3627 72 238346 3 004 525116

203 39525 12 58306 3 012871995
216 41623 005 522 979 294

61 205 393 050 533 18111 330
64 223 44054 535 25122 347 3

46523 03484
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Tabell Arbetslösa månader6 respektive årän länmer mer
inom åldersgrupperolika 1987-1995, 1000-ta1.

I6-24år: 25-54år:
Antal Därav: Antal Därav:
arbas- Mer Mer arbets-än Merän Merän än

lösa månader6 årI lasa månader6 årI
321987 10,9 2,0 48 23,3 6,6

1988 26 9,1 1,6 41 20,8 6,7
1989 24 8,6 2,3 35 18,4 5,7

271990 6,7 1,2 40 15,3 3,2
451991 10,2 2,1 77 18,8 3,9

1992 69 15,8 3,8 146 27,6 8,4
971993 23,6 7,3 229 33,2 10,9
831994 28,9 11,6 221 39,4 17,4
761995 23,3 8,4 214 36,0 15,9

år:55-64 16-64 år:
Antal Därav: Antal Därav:
arbets- Mer Mer arbets-än Merän Merän än

lösa 6 månader årI lösa månader6 I är
131987 53,8 28,2 9,4 23,3 8,0

1988 9 54,8 32,3 7,7 21,3 8,3
1989 8 49,3 23,2 6,6 18,5 6,5
1990 9 45,2 21,4 7,5 15,8 4,7

121991 39,8 15,3 13,4 17,8 4,3
191992 51,7 25,3 23,3 26,0 8,4
311993 51,1 23,3 35,6 32,2 11,0
361994 55,0 29,2 34,0 38,4 17,3

1995 42 55,9 29,3 33,2 35,7 15,9

Större osäkerhet på grund fåtal observationer.ettav
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avgång frånefter gymnasiet iVerksamhet novemberTabell 8a.
år avgångsåret i 1987-1993.procent,samma som

Studerande ej högskola,
Högskolatuderande arbetslösaFörvärvsarbetande nun.

| |Kvinnor KvinnorKvinnor Män MänMan
65 8 5 20 30721987
66 8 7 18 27741988

73 65 9 8 18 261989
20 2869 62 10 101990
2858 48 14 l 3 391991

15 47 5937 27 141992
28 19 17 14 55 671993

avgångna från gymnasietFörvärvsarbetande bland ochTabell 8b.
år efter ihögskolan 1988-1993.ett procent,examen

Förvärvsarbetande bland avgångna Förvärvsarbetande bland examnierade
från gymnasiet från högskola

Kvinnor KvinnorMän Män
74 74 821988
74 73 821989
72 69 821990

58 81641991
48 40 761992
37 30 66
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-
,

utvecklingRegional inom offentligTabell 9a. sysselsatta ochav
privat sektor 1990-1995, 1000-tal kvartal.per

ÖvrigaStørstadslün Skogsldn län

Ojfentlig Privat Offentlig Privat Ojentlig Privat

609 3481 101 515 681 1 1731990
614 1 131 351 532 692 1861
616 1 122 352 540 700 1 207

i610 108 347 5211 693 1 176 ä618 1 093 342 512 674 1 1551991
623 1021 346 526 685 1 164 g

i615 1092 345 518 684 l 170
608 l 060 340 492 678 128l
593 0351992 l 336 476 663 108l
600 058 346l 486 667 1 112 f
578 1 055 347 481 670 1 103
569 1 013 336 455 665 1 067
529 943 346 460 6541993 l 048
524 932 349 465 663 l 050
506 952 343 481 640 1 065
497 934 329 465 618 1 050
4831994 936 322 457 608 0331
459 973 323 611484 1 088
460 983 324 501 612 I 113
455 983 317 597480 l 096 g
454 976 312 471 5981995 1 088 i
455 006 3191 496 610 1 132

i459 1 030 322 505 601 l 148
0101 494 114l
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RegionalTabell 9b. utveckling arbetslösa 1990-1995,av
kvartal.procent per

b
ÖvrigaStørstadsläu Skøgslün län

1990 1,2 2,4 1,5
0,9 1,9 1,2
1,5 2,6 1,8
1,7 2,9 1,8

1991 2,0 3,4 2,51
2,0 3,3 2,3

1 3,1 4,5 3,2
3,5 4,6 3,2g

j 1992 9 6,4 4,3
4,3 5,9 4,6l
5,4 7,0 6,0
5,6 7,1 5,4

1993 6 9,0 7,1
7,3 10,2 8,0
8,7 10,7 9,0
7,9 9,2 8,2

1994 7,5 9,6 8,3
7,3 9,0 7,5
8,1 9,2 8,6
6,9 8,7 7,1

1995 2 9,1 7,7
6,8 9,0 7,2
7,9 9,0 7,7
6,9 8,5 7,6
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arbetadeantaletfaktiskaDetDiagram 5

befolkningen,itimmar personper
1988-1995

Kvinnor
40

35

30

25

20

15

10- .

60-6455-5945-5435-4425-3420-2416-19
Ålder

arbetadeantaletfaktiskaDet2.Diagram
befolkningen,itimmar personper

1988-1995
Män

60-64555945-54354425-3420-2416-19
Ålder



ÖversiktSOU Bilaga1996:34 2 arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1996 409över-

ÖversiktBilaga 2 arbetsmarknads-över

politiska åtgärder 1996

Åtgärd Tid Ersättning Ersättning AnmärkningVillkor
till deltagare till arbets-

givare
Arbetslös UtbildningsbidragArbetsmark- 20,

nadsutbildning undantag från 20
funktions-förår

hindrade ungd

äârüåânlngs"Arbetsplats- Högst 6 -afintroduktion månader handiUngd 2044 Ungaår
ha löftemåste kappde kan

från jobb. bidraghögreag om
handikap.Unga

kan få tillAPI 25
år
Arbetslösa mgDatortek Högst Utbildnings-domar 2044 år månader bidrag3

Yrkesinriktad Arbetshandi- Utbildnings-

rehabiliteringkappade bidrag
oc

Arbetslivsut- Arbetslös A-kassa/KAS Ersättning för Tidsbegränsad till6 månader
veckling merkostnad jan.20 år 12 mån 1 1997

Flyttningsbidrag Arbetslösa starthjälp Medfl. bidrag10 000 50som
inte bedöms kr totalpågåranst. procentom av"iednytm" kunna arbete i minst lönekostnad i6 mån.

bidrag eller hem- högst 2 år.nära
mâzlgâstödZ övrigt enligtIorten

bsáerssågnaelserersättning för-
sökande- och
tillträdesresa

bohags-samt
transport
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Åtgärd Villkor Tid Ersättning Ersättning Anmärkning
till deltagare till arbets-

givare

Kollektivavtal Avdrag från hela Tidsbegränsad tilRiktat anställ- Arbetslös Anställn.
ske ag-avgiñen, dock juniningsstöd skulle 30

under högst kr1 6 000 1996per.
jan maj månad31 per-
1995

Arbetfslöâfoker KollektivavtalBeredskaps- månader 506 procent av
alla ar pden bidrags-arbete á

ågrundande
lönekostnaden gdockmån,per

krhögst 7000
lnvestbi

VBeviljas Kollektivavtal krBidrag till det Högst 920 Högst 60när per
timmar utb.timmeutbildning i finns uttalatett

företag arbetsmarknads-
ipolitiskt behov

Lönebidrag med KollektivavtalPersoner Omprövas Högst 80 procent
den bidrags-nedsatt arbets- av iiförmåga de grundandeoch

anvisas lönekostnadenmåste av
iaf

Icke handik. e
fyllt 60 årsom

4
KollektivavtalRekryteringsstöd Långtidsarbets- Högst 6 Högst 50 procent

den bidrags-lösa anvisas månader avsom
af grundandet.v. anst.av

lönekostnadenprovanst. - åtidsbegr. dock högst
kranst. 7 000

5med Tills vidare Kollektivavtal 100Skyddat arbete Arbetslösa Högst pro-
denhos offentliga socialmedicinska ellert.v. cent av

bidragsgr.arbetsgivare handikapp mil. begränsad
lönekostnadenanst.

får intedock
månadslön som
överstiger 13

kr läggas till700
för bidrag.grund

Arbetslösa 59m UtbildningBidrag6 månader lämnasStarta --fyllthar 20 ar. undereget-bidrag 6 månmoch bosatta efter bedömning
. . gles-inom vissa beräknadavbygdsomr lönsamhet
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Åtgärd Villkor Tid Ersättning Ersättning Anmärkning
till deltagare till arbets-

givare
Utbildnings- Arbetslösa Under tid Lön Avdrag 500 kr
vikariat ordinarie dag för vika-per
5 anställd går rie anvisassom

utb.på af Avdrag+som gm
godkänts från ag-avgiñenav
Lan. med högst 75 kr

utb.tim. ellerper
högst 40 000 kr

r
Samhallgmppen Arbetshandi- Förlusttackning

kappade

,Arbetshjälpmed Handikappade Bidrag Bidrag 1:a året
har svårt 50 000 kr handi-som at äri om,arbetsbiträde behålla eller kappad och

och arbeteett nyanstálls -näringshjälp 50 000 kr
Arbetsbiträde
högst 50 000 kr

årper
Otraditionella Särskilt till
insatser kvinnor,

invandrare och
ungdomar





SOU Bilaga -Antal deltagare och kostnader...1996:34 3 413

Bilaga Antal deltagare och kostnader for3

vissa arbetsmarknadspolitiska åt-

gärder och kontantstöd under

budgetåren 1992/93-1994/95.

Utbudspåverkande åtgärder.

Budgetår 1993/1994 1994/199519921993

Jobbsökaraktiviteter med
utbildningsbidragl

kostnad miljoner kr 291 52 53i -
-totala antalet beslut 58 215 17 000 17 000j

ä Vidgad arbetsprövning
VAP

miljonerkostnad kr 255 144 189l -
-totala antalet beslut 20 648 16 000

l
Arbetsmarknadsutbildning

utbildningKöpt
kostnad miljoner kr 12 610 10 041 ll 426-
totala antalet deltagare 152 000 155 000 186 000-
kostnad/utbmånad 19 400 18 300 18 300-

utbildningReguljär
kostnad miljoner kr 2 324 795 499-

-totala antalet deltagare 25 000 13 000 11 000
kostnad/utbmånad 10 800 7 600 7 100-

Utbildning i företag
kostnad miljoner kr 613 419 384-

-totala antalet deltagare 52 000 46 000 48 000

kommunavtalen-
kostnad miljoner kr 760

Inklusive utbildningsbidrag.
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åtgärder.Efterfrågestimulerande sysselsättningsskapandeoch

Budgetår 1992/93 1993/94 1994/95

Beredskapsarbete

kostnad miljoner kr 2 862 2 315 2 716-
antalet deltagare 000 63 000-totala 60 000 58

kostnad/syssels.månad 15 600 13 300 13 400-

Ungdomsåtgärder
ungdomspraktik, ung-
domsintroduktion,
akademikerpraktik

618kostnad miljoner kr 4 582 4 526 3-
delLgenomsnitt/mån 90056 000 55 600 43-
kostnad/deltmånad 8006 800 6 800 6-

Invandrarpraktik

kostnad miljoner kr 184-
totala antalet deltagare 8 000-
kostnad/delt.månad 6 500-

Rektyteringsstöd

kostnad miljoner kr 1 595 1 600 2 712-
000-totala antalet deltagare 43 000 65 000 83

kostnad/syssels.månad 300 9 400 9 10012-

Anställning med
Iönebidrag

miljoner kr 753kostnad 4 962 5 069 5-
deltgenomsnitt/mån 50042 700 43 700 48-
kostnad/sysselsmånad 9 700 9 700 9 900-

Starta eget

miljoner kr 507 935 l 380kostnad-
000deltagare 000 20totala antalet 9 000 18-

kostnad/delt.månad 30010 100 9 900 10-

kvinnor knapptAndel 30 procent.
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Efterfrågestimulerande sysselsättningsskapande åtgärder.och

Budgetår 1992/93 1993/94 1994/95

Skyddat hosarbete
offentliga
arbetsgivare OSA

kostnad miljoner kr 607 540 616-
delt.gen0msnitt/mån 5 900 5 400 5 600-
kostnad/syssels.månad 8 600 8 300 9 200-

Avtalad inskolningsplats

kostnad miljoner kr 278 41-
totala antalet deltagare 7 108 l 400-
kostnad/sysselsmånad 12 300 7 400-

Utbildningsvikariat

kostnad miljoner kr 869 1712 l 623-
totala antalet deltagare 29 000 41000 42 000-
kostnad/deltmånad 7 800 12 200 10 900-

Arbetslivsutveckling AL U

kostnad miljoner kr l 107 5 737 4 874-
totala antalet deltagare 53 000 167 000 147 000-
kostnad/deltmânad 7 800 9 900 9 900-

Arbetsmarknadsinstitut med
utbildningsbidrag

kostnad miljoner kr 775 515 584-
utbildningsbidrag
totala antalet deltagare 36 000 34 000 41 000-
kostnad/de1t.månad 8 000 6 500 6 100-

Avdrag enligt RFV.
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budgetårenåtgärderför 1990/91Total kostnad kontantstöd och under
1995/96.till 1994/95 budgetsamt

Budgetår 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
mån.Budget 18

Kontantstöd
miljoner kr 38 224 39 113 42 99831 221

%andel 52 57 56
.

Åtgärder
kr 086 35 905miljoner 29 114 28 881 31

%andel 48 43 44

Summa kostnader
miljarder kr 70 78 90360 335 67 105 199
andel % 100100 100

arbetslöshetsersättningar inklusive KAS och permitteringslön,Utbetalda
exklusive egenavgifter. ..f

,

årsredovisningar 1993/1994 och 1994/ medArbetsmarknadsverkets 1995Källor:
frånjusteringar uppgiñer AMS.vissa samt
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Bilaga Vissa uppgifter urval4 ettom av

arbetsmarknads-, närings- och

regionalpolitiska stöd samt om

städprogram i Sverige avseende
strukturfoner ochEU:s

gemenskapsinitiativ

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade till

arbetsgivare för underlätta anställning,att m.m.

villkorAllmänna för de arbetsmarknadspolitiska stöden redovisas i
kapitel Nedan bl.a. beslutsfonner förekommandeoch i fall kravanges
på samverkan eller samordning mellan politikområdena, uttryckt i
exempelvis författningstext. Uppgifterna förhållandena i novemberavser
1995.

Rekryteringsstöd

Beslut rekryteringsstöd fattas vanligen arbetsfönnedlaren i anslut-om av
tillning fönnedlingsarbetet. Arbetsmarknadsverkets kringregelsystem

rekryteringsstöd förutsätter ingen samordning med regional- eller
näringspolitiska instanser före beslut bidrag skall utgå.attom

Utbildning i företag

Beslut bidrag till utbildning i företag fattas länsarbetsnämnden.om av
Arbetsmarknadsverkets regelsystem kring bidrag för utbildning i företag
förutsätter ingen samordning med regional- näringspolitiskaeller
instanser före beslut bidrag skall utgå.attom
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Utbildningsvikariat

Arbetsförmedlingen hur utbildningstiden fördelas på vikarier,avgör
företaget.vikarier fastställer möjligt avdrag och meddelaranvisar samt

kring utbildningsvikariat förutsätterArbetsmarknadsverkets regelsystem
näringspolitiska instanser föreingen samordning med regional- eller

utgå. Utbildningsvikariat gällerbeslut bidrag skall 1996.t.o.m.attom

Beredskapsarbete
i
iangelägna arbetsuppgifter ökar antalet anställdaEndast sådana ut-som

arbetsgivarens ordinarie budget får beredskapsarbete. Bygg-över vara
beredskapsarbete baranads- eller anläggningsarbete får anordnas som

från regionalpolitiska och andralänsstyrelsen har godkänt arbetetom
samhälleliga synpunkter.

för affärsmässigbyggnads- eller anläggningsarbeteInnan ett en
beredskapsarbete skall möjligheten fårörelse anordnas prövas lattsom

lämpligt stöd. sådant arbeteregionalpolitiskt företagsstöd eller Ettannan ikan medföraanordnas beredskapsarbete detfår inte fsom om
företagförhållande till likartade befintliga ikonkurrensfördelar i

får inteprivat eller statligt byggnadsarbeteregionen. statsunderstöttEtt
dubbelsubventionerat.vara

fattas vanligen länsarbets-beredskapsarbeteBeslut avom
gäller investe-nämnd/arbetsfönnedling. AMS beslutar i ärenden som

bidragskostnad minst miljonerringsarbeten med beräknad 7omen
kronor.

Arbetslivsutveckling

utveckla lokalakan bedrivas bl.a. för det 3Arbetslivsutveckling ALU att
Åkooperativ verksamhet eller förberedanäringslivet, för startatt starta av

någon lämplig anordnare. ALU kanföretag förutsatt det finnsatteget
Verksamheten får dock inte användas förockså anordnas hos företag. att

heller i övrigt användas för utföraarbetskraft och inteersätta attannan
ordinarie arbetsuppgifter.

förbereder företagför ALU bör deInom egetstartsom avramen
företagsekonomi ochbristande kunskaper inomkunna komplettera t.ex.

marknadsundersökningar. Närmarknadsföring och genomföra bl.a.
förutsättningarnaträffas arbetslivsutveckling böröverenskommelse om

AMS. Startafinnas med i bilden, enligtbevilja eget-bidragför startaatt
anvisningsperiodeninte utgå till ALU-anvisad undereget-bidrag får -

verksamhet. Varjeinnefatta kommersiellfår alltså inteALU
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länsarbetsnämnd skall utfonna policy för vad skall gälla i frågaen som
förbereds inom arbetslivsutveckling.starta eget,om som

Arbetsförmedlingen beslutar arbetslivsutveckling träffaattom genom
överenskommelse med den arbetslös anordnaren. Denär samtsom
arbetslöse deltar i ALU-verksamhet ersättning frånuppbär a-kassasom
eller KAS. statsbidrag får lämnas till i samverkanden medsom
länsarbetsnämnden anordnar arbetslivsutveckling. Bidrag får lämnas för

merkostnader föranledsvissa verksamheten. finnsHärsom av
ochvariationer mellan län arbetsförmedlingar.

Enligt AMS bör den lokala arbetsförmedlingen efter samråd med
förföreträdare näringsliv, offentlig sektor, fackliga organisationer,

branschorganisationer och övrigt föreningsliv bestämma vilken
inriktning och organisation ALU-verksamheten skall ha.som

förInom ALU har försöksverksamhet med arbetsmarknads-ramen
åtgärderpolitiska för arbetslösa civilingenjörer respektive marknads-

förare i kombination med kunskapsspridning/näringspolitiskt tillstöd
småföretag i syfte stärka företagens konkurrenskraft. Verksamhetenatt
tillkom efter initiativ från AMS och NUTEK. I ALU-projektgemensamt
för civilingenjörer, AMC, har industriforskningsinstituten singenom
samarbetsorganisation IRIS Industrial Research Institute Sweden
fungerat anordnare och samordnare.som

Starta eget-bidrag

Starta eget-bidrag syftar till stimulera nyföretagande i sinatt tursom ge-
sysselsättning. Bidrag får lämnas endast till den har godanererar som

förutsättningar bedriva verksamheten och endast verksamhetenatt om
bedöms få tillfredsställande lönsamhet och bedöms bidragstagarenge
varaktig sysselsättning.

Arbetsförmedlingen beslutar eget-bidrag. bidragInnanstartaom
lärrmas skall yttrande det inte bedöms onödigt -inhämtas frånom som-
lämpligt förutsättningar bedriva näringsverk-attorgan om personens
samheten.

Starta eget-bidrag skall enligt AMS prioriteras mycket högt bland de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och sökande med hållbara
affärsidéer bör endast i undantagsfall få avslag. Konkurrensskäl eller
risk för överetablering inom bransch enligt AMS inget skäl förär atten
inte bevilja bidrag. Däremot kan konkurrenssituationen påverka
bedömningen verksamhetens lönsamhet, vilket kan leda till bidragattav
inte beviljas.
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Otraditionella insatser

icke oväsentlig del de otraditionella insatserna går till företags-En av
miljoneroch näringslivsinriktade åtgärder. 22 eller drygt 35procent

kronor budgetåret 1992/93.

Vissa företagsstöd inom näringspolitiken

Regionala utvecklingsbolag ALMI får på Företagsekonomiska- -
finansiering för främja etablering och utvecklinggrunder besluta attom

små och medelstora företag. regleras i förordningenDettaav g
finansiering regionala utvecklingsbolag.1994:1100 om av

Nyñretagarlån

Nyföretagarlånen skall användas för främja etableringenatt av nya
företag. och får endast lämnas i samband med företagare påbörjaratt en
sin verksamhet. lämnas till nyetablerare inte kan lösaDe som
finansieringen sitt företags uppbyggnad på traditionellt sätt,ettav men

ändå kunna bedriva lönsam verksamhet. Lånen, kanbedömssom en
endast sökas i samband med helt aktiebolag elleratt startasnya av en
fler fysiska Nyföretagaren förutsätts för minst 10personer. svara

kapitalbehovet nyföretagarlånet skallmed medel,procent av egna men
för högst resterande behovet förutsätts bli täckt30 Detprocent.svara

bankkrediter.normalagenom
Nyföretagarlånet skall kunna uppgå till miljon kronor och1mestsom

i regel inte understiga kronor. Lånets löptid högst årbör 100 000 15är
med till års amorteringsfrihet. Lånet ränterabatterat i fem år,5 ärupp

de två första åren helt räntefria.ärvarav
Sammanlagt hade våren 1995 000 2 3004 startatca personer ca

företag med hjälp nyföretagarlån till totalt lånebelopp på 465ett caav
miljoner kronor. Industri- och nyföretagarfonden beräknade då 5 000att

stadigvarande hjälphade kunnat beredas arbete med6 000 personer av-
sådana lån. Huvudmarmaskapet för nyföretagarlånen behandlas i avsnitt
5.1. Källa: Näringsutskottets betänkande 1994/95:NU8 Näringspolitik och
SFS 1994:1100.

Företagarlån till kvinnor

Företagarlån till kvinnor till kvinnor eller driverlämnas startarsom
får och får täckamindre företag. Lån lämnas med högst 150 000 kronor

högst det beräknade finansieringsbehovet50 procent restenomav av
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här högst tio är och det fårfinansieringen tryggad. Länets löptidär vara
Räntefrihetamorteringsfritt högst tredjedel den totala länetiden.en av

två år.kan beviljas mellan ochett
företagarlån till kvinnor kan lämnas skallVid bedömningen av om

kan ha utgått. Längivningenhänsyn till andra former stödtas av som
På regional nivå börsker uteslutande ALMI:s regionala bolag.genom

arbetsförmed-samverkan ske mellan bolaget, länsarbetsnämndema,
och lokala nyföretagarcentra i kommunerna,lingarna, länsstyrelserna

budgetproposition.enligt regeringen i års1994 Källa: Prop. 1994/95:100
19901100.SFSbil. 13 och

Utvecklingskapital

företagets personal i ekonomi, teknologi, miljö fårUtbildning ny m.m.av
finansieras med utvecklingskapital. Utvecklingskapital lämnas vill-som

Finansiering utvecklingskapital får skekorslån eller medelstillskott. med
beräknade kostnaden för projektet.med högst den50 Källa:procent av

SFS 1994:1100.

inom regionalpolitikenVissa företagsstöd

finns flertal företagsinriktade stödformer inom regionalpolitiken.Det ett
enligt SFSRegionalpolitiskt företagsstöd lämnas 1990:642 som

-län,lokaliseringsstöd bestående lokaliseringsbidrag respektiveav
utvecklingsbidrag, sysselsättningsbidrag och lån till investmentbolag.

regionalpolitiska bidrag behandlas här.Endast de stöd utgörssom av
regionalpolitiskt företagsstöd redovisasolika former nedanFörutom av

landsbygdsstäd och tillfälligt småföretagsstöd Andra stödformer av
regionalpolitisk karaktär dock inte tagits med i sammanställningensom

ersättning för nedsättning socialavgifter och transportstöd.är av
regionalpolitiskt stöd finns två stödområden, betecknade ochFör 1

lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag också lämnas ivissa fall kanI
utanför mycketområde eller stödområdena har drabbatsort som av

strukturförändringar tillfälligtomfattande stödområde. För dessa
stödfonner gäller de endast kan lämnas till verksamhetatt somen

tillfredsställande lönsamhet och de anställda varaktigbedöms få en ge
sysselsättning. Minst det antal arbetsplatser40 procent av som

följd skall i princip förbehållas könet.tillkommer till stödet varderaav
Regionalpolitiskt företagsstöd kan lämnas till bl.a. företag som

bedriver eller bedriva industriell verksamhet, industriservice-attavser
verksamhet, uppdragsverksamhet med inriktning näringslivet ochmot
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privat tjänste- och serviceverksamhet inte riktar sig till lokal ellersom en
regional marknad.

Beslut regionalpolitiskt företagsstöd fattas länsstyrelsen och iom av
vissa fall NUTEK eller regeringen.av

Lokaliseringsbidrag

Lokaliseringsbidrag den två stödfonner inom lokaliseringsstö-är ena av
det. Lokaliseringsbidrag får lämnas i samband med investeringar i
byggnader och maskiner investeringen beräknas leda till ökadom
sysselsättning på undantagsfalll kan lokaliseringsbidrag lämnasorten.

det leder till ökad sysselsättning.även utan att
Bidragets storlek skall bestämmas bl.a. hänsynmed till antalet nya

arbetstillfällen, investeringens storlek och inriktning och konkurrensför-
hållandena på den marknad där verksamheten skall bedrivas. Bidraget
får dock inte högre vad behövs för investeringen skallän attvara som
komma till stånd. Tillväxtaspekten skall uppmärksammas vid

företagenstödgivningen och det skall tillses de små och medelstoraatt
utvecklas positivt, särskilt i de högst prioriterade områdena.
Bidragsreglerna innehåller olika vilka bidragmed fårprocentsatser
lämnas vid olika investeringar. Källa: SFS 1990:642.typer av

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag kan tilllämnas utgifter för investeringar i form av pa-
utbildning, marknadsföring, produktutveckling Utvecklingsbi-tent, m.m.

draget kan ilämnas fonn bidrag, villkorslän eller medelstill-ett ett ettav
skott.

Vid beviljande utvecklingsbidrag skall särskilt beaktasav om
investeringen kan leda till arbetstillfällen. Tillväxtaspekten skallnya
uppmärksarmnas vid stödgivningen och det skall tillses de små ochatt

företagenmedelstora utvecklas positivt, särskilt i högstde prioriterade
områdena. På för lokaliseringsbidraget innehållersättsamma som
bidragsreglema olika med vilka stöd får lämnas vid olikaprocentsatser

investeringar och i olika stödomräden. Källa: SFS 1990:642.typer av

Sysselsättningsbidrag

Sysselsättningsbidrag lämnas endast antalet ökar till följdsysselsattaom
anställning.av
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årsarbetskrañför varjebåda stödområdenai deBidraget lämnas
följande:enligt

Stödområde 2Stödområde l

krkr 40 000Förstaårsbidrag 60 000
bidrag förFortsatt

krkr 30 00050 000åretandra
krkr 25 000000tredje året 40
krkr 15 000000fjärde året 30
krkr 000000 10året 20femte

krkr 000000 120Totalt 200

antaletför det totalaförstaårsbidragverksamhet lämnasnyetableradFör
har be-då verksamhetenkalenderåretårsarbetskrañer under det första

andra regler.verksamhet gällerpågående Källa: SFSdrivits. För
1990:642.

Landsbygdsstöd

kreditgaranti.avskrivningslån ochLandsbygdsstöd kan bl.a. lämnas som
verksam-särskilt beaktasbeviljas skallstöd skallNär avgör omomman

blisysselsättning, den kan bedömasvaraktigkan bedömasheten omge
konkurrens-påverkakan kommasikt och stödetpålönsam attom

bedrivas.verksamheten skallmarknad därpå denförhållandena
investe-tillväxtfrämjandestödansökningar börprioriteringVid av

hand.i första Läns-sysselsättningsökning kommadirektmedringar
skallområden inom länetvilkafattar beslutstyrelsen anses somsomom

stöd fattasBeslutlandsbygdsområden.ellerglesbygdsområden avom
Glesbygdsom-skall bedrivas.verksamheteni det län därlänsstyrelsen

landsbygdsområden.före SFSdärvid prioriteras Källa:råden bör
Statsliggaren 1995/96 X/A.och1994:577

småñretagsstödTillfälligt

inomregionalinvesteringar ochsysselsättningsskapandefrämjaFör att
juliperioden den 1994-småföretagsstöd under lfinns tillfälligtbalans
reglerenligti huvudsakStödet lämnasdecember 1996.31 samma som

åtgärderoch skallutvecklingsbidragochför lokaliserings-gäller avse
sysselsättning.långsiktigleda tillberäknassom

anställdahar högst 50i hela landettill företagStöd får lämnas som
högstaoch visskoncemoberoendekrav, bl.a.vissa andraoch uppfyller
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omsättning eller balansomslutning. Stödet får inte lämnas till företag i
vissa branscher. Det får inte innebära verksamhet flyttar frånatt etten
län till Den maximala bidragsnivån får högst 15ett annat. procentvara

de totala utgiftema vid vissa investeringar eller för patent,av
marknadsföring, produktutveckling, utbildning e.d.

Beslut tillfälligt småforetagsstöd fattas länsstyrelsen. Källa:om av
SFS 1994.- 773.

strukturfonderEU:s och gemenskapsinitiativ
-Sverige beräknas få miljarder13 kronor från stnikturfonderEU:sca

under perioden 1995-1999. Ungefär 90 EU:s stnikturfonds-procent av
medel riktas särskilda Verksamhetsmål fastställda EU. Camot ärsom av
9 stmkturfondsmedlen beräknas gå till gemenskapsinitiativprocent av
for främja samarbetet inom EU. Såväl insatserna inom verksamhets-att
målen gemenskapsinitiativen skall kompletteras nationellasom av
satsningar. Stödet förutsätter alltså nationell medfinansiering. De
Verksamhetsmål aktuella for Sveriges vidkommandeär är:som

Mål2

Stödet inriktat på omvandling regioner med industrierär på tillba-av
kagång. Inom de fem geografiska områden får mål 2-stöd i Sverigesom
prioriteras satsningar på små och medelstora företag bl.a. stärktgenom
konkurrenskraft och satsningar på nyföretagande. Planerna innefattar

kompetenshöjande åtgärder exempelvisäven marknadsföring och infor-
mationsteknik och infrastruktursatsningar exempelvis utbildnings-
miljöer och byggande nätverk. Vidare planeras utveckling kultur-av av
och naturmiljöer främjande turism. De berörda länsstyrelsernasamt av

ansvariga for infonnation målär om

Mål3

Programmet inriktat på arbetslösa. Stödetär helaärpersoner som avser
Sverige. Medel kan beviljas for projekt syftar till attsom

slussa ungdomar i åldrarna år17-24 på arbetsmarknaden
bekämpa långtidsarbetslöshet
integrera löper risk uteslutas från arbetsmarknadenatt0 personer som
invandrare i storstadsområdena och arbetshandikappade
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ligga i linje med deninitiativ och skallpå lokalabyggerProjekten or-
påinriktatsvenskaarbetsmarknadspolitiken. Detdinarie ärprogrammet

datortek/aktivitetscentra,iför deltagarekompetensutveckling, insatser
arbetstillfällenfor skaparådgivning stödochvägledning samt att nya

ioch länsarbetsnämndenAMSföretag.små och medelstorainom
målfor informationrespektive län omsvarar

Mål4

for underlättakompetensutveckling för anställdainriktatStödet attär
Syftethela Sverige.Stödetstrukturforändringar.omställning vid äravser

kompetensutvecklingskall stärkasanställdas ställningde samtatt genom
i förstaarbetsorganisation och företag. Programmetutveckling ärav

kaninsatsertill anställdamed 49riktat till företag ävenhand menupp
Även kvinnligaanställda.tillfor företag med 250aktuellabli an-upp

Svenska EUomfattas stöd.sektor kanoffentligställda inom program-av
kompetensutveckling lämnarutbildning ochför närmarekontoret

mål 4-stödet.information om

Mål 5a

utvecklingfrämja landsbygdensinriktat på attProgrammet är att genom
strukturen inomjordbruksstrukturen ochanpassningenpåskynda av

påinriktatñskerisektom. Stödet är

mindre gynnadejordbrukare i vissatillkompensationsbidrag riktat0
områden

inomheltidsforetagvillunder årstartstöd till 35 startasompersoner0
rennäringträdgårds- ellerjordbruk,

frånproduktersaluförförädlar ellerinvesteringar denstöd till somav0
skogsbrukellerjord-

till fisketstöd

infor-förrespektive FiskeriverketJordbruksverketLänsstyrelsen, svarar
olika områden.mation

Mål 5b

till företags-prioritetSb-områden.olika mål HögSverige finns femI ges
infonnationstek-ochinsatserkompetenshöjandeturism,utveckling,

särskiltlämnasi småföretaginvesteringarunderlättanologi. För ettatt
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investeringsstöd. Mål 5b-stödet skall underlätta utvecklingen i
landsbygdsområden och skärgården utveckling andra näringargenom av

jordbruk t.ex. servicenäringar, turismän och småföretagande. Vissa
kommuner och delar kommuner ingår i mål Sb-området.av
Länsstyrelsen i berörda län lämnar ytterligare infonnation.

Mål 6

Stödet skall bidra till utveckling glecbefolkade områdenextremtav
högst invånare/kvadratkilometer.8 Stödet skall insatser inomavse
kompetenshöjning, jordbruk, ñske, företagsutveckling,naturresurser,
samisk utveckling och lokal utveckling. I det godkäntsprogram som av
EU-kommissionen ingår bl.a. arbetstillfällen skall skapas elleratt nya
bibehållas, arbetslösheten skall minskas och företagatt skallatt nya
skapas.

Gemenskapsinitiativ

Gemenskapsinitiativen hanterar frågor särskild betydelse i ettav
europeiskt sammanhang. De skall komplement till EU:s övrigautgöra ett
strukturpolitik. Syftet stärka transnationellt ochär regionaltatt
samarbete. Under perioden 1994-1999 skall gemenskapsinitiativen
inriktas på

samarbete och nätverk mellan flera regioner inom medlemsland0 ett
regionalt samarbete mellan nationersamt

landsbygdsutveckling
stöd till områden i EU:s periferiyttersta
främjande sysselsättning och utveckling mänskligaav av resurser
minskning problemen vid strukturförändringarav
krisdrabbade storstadsområden
omstrukturering ñsketav

För svenskt vidkommande följande initiativ aktuella:är Interreg 11,
Leader Employment, Adapt, SA/IE, Urban och Pesca. En delstor av
de svenska medlen till gemenskapsinitiativ går till Interreg II. Ge-
menskapsinitiativet Employment skall bidra till skapa sysselsättningatt
och höja arbetskraftens kompetensnivå nationella och innovativagenom
projekt. SME skall underlätta småföretagens tillväxt och roll som
sysselsättningsfrämjare.
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KommittédirektivBilaga 5

Dir.

1995:33

arbetsmark-kommitténTilläggsdirektiv till om

inriktning ochomfattning,roll,nadspolitikens
1994:01avgränsning A

regeringssamrnanträde den 1995vid 23Beslut mars

Sammanfattning uppdragetav

tillkallades den novemberbemyndigande 25stöd regeringensMed av
arbetsmarknadspolitikens roll,utredakommitté med uppdrag1993 atten

Därefter harA 1994:01.inriktning och avgränsningomfattning,
avseenden.förändrats i flerakommitténs arbeteförutsättningama för

delvis överlapparanknyter till ochmed uppdragFlera utredningar som
dir. 132uppdrag 1993:arbete har tillsatts. Detkommitténs angavssom

avseenden förändras.bör därför i vissa
utvecklabehovetharårens erfarenheterDe attaccentueratsenaste av

utvecklingUtgångspunkter för dennaarbetsmarknadspolitiken. är

tillväxt,bidra till ekonomiskarbetsmarknadspolitiken skallatt
ochkompetensutvecklingen måste intensiñeras,att

arbetslinjen skall stärkas.att

inriktningpå densitt fortsatta arbete byggaKommittén skall i avnya
ekonomisk-kommit till uttryck i denarbetsmarknadspolitiken, densom

ii budgetpropositionennovember ochpropositionen från 1994politiska
utvärderingenslutföraKommittén bör dockjanuari 1995. av

åren.utformats under dearbetsmarknadspolitiken den senastesom
följande huvudfrågor analyseras.Sammanfattningsvis skall

för främjaarbetsmarknadspolitiken utfonnasbörHur att en-
i hela landetoch sysselsättningbalanserad tillväxt



Bilaga428 5 -Kommittédirektiv SOU 1996:34

Hur kan arbetsmarknadspolitiken bättre bidra till stödjaatt-
kompetensutvecklingen i arbetslivet
Hur kan arbetsmarknadspolitiken främja expansion i näringslivet,en-
bidra till och småföretagande och till ökad flexibilitet påny-
arbetsmarknaden
Hur effektiva de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och hur börär-
de utformas i framtiden

kan aktivaHur de inslagen i arbetsmarknadspolitiken förstärkas-
Hur kan arbetsfönnedlingsverksamheten stärkas-
Hur kan arbetsmarknadspolitiken bättre motverka könssegregeringen .-
på arbetsmarknaden

A
kanHur arbetsmarknadspolitiken bättre stödja påsvaga grupper-

arbetsmarknaden

Kommitténs fortsatta arbete bör inriktas på de angivna huvudfrågoma.
iDe de tidigare direktiven angivna uppgiftema organisations-rörsom

frågonfrågoma inför medlemskapet i EU och arbetslöshetsförsäkringens
tekniska utfomining utgår därför.

påNya krav arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitiken central betydelse för skapa tillväxt,är attav
stabilitet och rättvis fördelning i samhället. Arbetslöshet är en
misshushållning nationensmed viktigaste tillgång: märmiskors
kompetens och deras vilja till arbete och utveckling. Arbetslöshet är en
belastning för såväl den enskilde för samhället. Individens ochsom
samhällets utveckling beroende arbetslösheten bekämpas.är attav

Den dramatiska utvecklingen på arbetsmarknaden under år harsenare
arbetsmarknadspolitiken för påfrestningar. Bördan har varitutsatt stora
Åtgärdsystemet har överlastats och skapat risker för effektivitets-tung.

förluster och konkurrenssnedvridning. Arbetslinjen har urholkats och en
allt del de samlade arbetsmarknadspolitiskastörre harav resurserna

till passivt kontantstöd. Samtidigt har åtgärder vidöver sidanstyrts av
ordinarie arbetsmarknaden i omfattning och betydelse.växt

Arbetsförmedlingen har det ökade trycket tvingats i alltattgenom
högre grad administrera arbetslöshetsunderstöd och arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Risken finns då möjligheterna minskar aktivtatt att
medverka till lediga platser snabbt blir tillsatta.att

Internationella erfarenheter visar det mycket svårt för nationäratt en
på påtagligt få den arbetslösheten den gångatt sättett öppna närner en

uppnått höga nivåer. I synnerhet drabbar detta vissa särskilt utsatta
riskerar för slås från arbetsmarknaden. Om inteatt gott utgrupper som
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sitt ocharbetslösheten befästerriskeraraktiva insatser vidtas att grepp
nivå.mycket hög Demiasvenska förhållandenpå förpennanentas en

utveckling måste brytas.
kravet påytterligare skärptfinanser harUnderskottet i statens

arbetsmarknadspolitiken. Arbets-inomoch nytänkandeeffektivitet
och skärpas såsituation utvecklasmåste i dennamarknadspolitiken nya

sin uppgift.kan fyllaframgentden ävenatt

Utredningsuppdraget

Arbetsmarknadspolitikens roll

arbetsmarknadspoli-kommittén analyserauppgift förviktigEn är att
samhällsutvecklingen.tikens roll i

med andramånga beröringspunkterArbetsmarknadspolitiken har
i vissaoch samverkanblir ocksåpolitikområden. Därmed ansvaret

kommunerna,såsomdiffusa mellan olika sektorersammanhang staten,
Även ansvarsfördelningen ibland blisektorerna kannäringslivet. inom

m.fl.förvaltningar, organisationermyndigheter,mellan berördaoklar
ochtilldelats uppgiftervilka aktörerskall kartläggaKommittén som
ocharbetsmarknadspolitikenliggerområdeninom närasomansvar

effektiv.och samverkan Deansvarsfördelningenbedöma är senasteom
aktivitet-informella aktörer ökat,har antaletåren t.ex.även sommer

arbetsfönnedlingensKommittén börarbetslösa.för överävenscentra se
till dessa aktörer.förhållande

ochutveckling samarbetestimuleraKommitténs förslag bör aven
olikagränsdragningar mellanstriktarenätverksamverkan i änsnarare

för framtidenoch lokalt. Av betydelsecentralt, regionaltoffentliga organ
arbetsmarknadspolitiken med de in-isamspeletockså utvecklaär att

arbetsmarknaden.pågörs parternasatser som av

politikenekonomiskaDen-
aktiv arbets-politik förutsätterekonomiskframgångsrikEn en

obalans kanarbetsmarknad imarknadspolitik. Och Enomvänt. grav
Samtidigtarbetsmarknadspolitiska åtgärder.åtgärdas med enbartaldrig

inflationenförutsättning förarbetsmarknadfungerandeväl attär enen
bestående hög arbets-ökar.tillbaka tillväxten Enkunna hållasskall när

ekonomincirkel itill hotande ondgrundorsakemalöshet är somenaven
statsfmansema. Resursermöjligheternaförsvårarallvarligt att sanera

kostnader.insatser till högalåses fast i passivaoch människor
ekonomiskadel denintegreradArbetsmarknadspolitiken är aven

främjadelsuppgift fönnedla platser,har dels tillpolitiken. Den attatt
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anpassning mellan arbetskraft och efterfrågan. Dänned kan
sysselsättningen höjas och arbetslösheten minskas utan att
inflationsdrivande flaskhalsar uppstår.

Arbetsmarknadspolitiken har också uppgiften medverka tillatt att
utjämna konjunktursvängningar omfattningen deattgenom anpassa av
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Arbetsmarknadspolitiken har också roll i fördelningspolitiken. Högen
sysselsättning och tillväxt grundläggande förutsättningar förär rättvisen
fördelning. Oberoende konjunkturläge det därför viktig uppgiñärav en
för arbetsmarknadspolitiken främja sysselsättningen för arbetshandi-att
kappade och andra med ställning arbetsmarknaden.grupper en svag

Den stabiliseringspolitiska börda lagts på arbetsmark-som
nadspolitiken under år ungefär dubbelt så vidär storsenare som
konjunktumedgången i början 1980-talet. Antaletav personer som
sysselsättd vissa konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åt-genom
gärder har fått sådan omfattning de inte längre marginellaatt utgörnu en
inslag i samhällsekonomin eller kan selektiva åtgärder.ens ses som

Arbetsmarknadspolitiken har dänned tvingats verka iatt en ny
situation skiljer sig väsentligt från den grunddragen i dennärsom
nuvarande arbetsmarknadspolitiken utformades. Den kraftigt förändrade
situationen också de slutsatser kommit fram vidgör tidigareatt som
utvärderingar arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte uppenbart gällerav
dagens situation eller den situation kan förväntas under restensom nu av
1990-talet.

De problem upplever inte bara kortsiktigärsom nu av
konjunkturkaraktär det finns långsiktiga strukturellautan även
förändringar står inför och ställer ökade krav påsom som
arbetsmarknadens funktionsfönnåga och på arbetsmarknadspolitiken.
Arbetskraftens kompetens måste höjas för underlättaatt
strukturomvandlingen för bidra till hög tillväxt. Från bådesamt att en
arbetsgivare och arbetstagare ökar kraven på anpassning och flexibilitet.

Kommittén skall analysera hur arbetsmarknadspolitiken aktivsom en
del den ekonomiska politiken bäst kan främja tillväxt ochav
sysselsättning. Av särskild betydelse expansion i näringslivetär att
understöds och flaskhalsar i ekonomin undviks.att

Kommittén skall analysera de förändringar strukturelläven av mer
har betydelse för arbetsmarknadspolitiken. Hänned frågorart som avses

teknik, arbetsorganisation behov ökad flexibilitetrör etc.som ny ny av

Utbildningspoli tiken-

Utvecklingen välfärden, den ekonomiska tillväxten och näringslivetsav
internationella konkurrenskraft helt beroende individemasär av
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individen ochutbildning berikande förkompetensutveckling. godEn är
påverkautveckling och förmågamöjligheter till personligökar hennes att

till-betydelse förUtbildningen har också avgörandelivssituation.sin att
behov ökararbetskrañ.behov kompetent Dettagodose företagens av

snabbt.
hinder för ekonomiskarbetskraft kan skapaBrist på kompetent en

arbetsmarknads-viktig uppgift förexpansion, s.k. flaskhalsproblem. En
ökade kraven påminska klyftan mellan depolitiken därförär att

hos individerna.och den tillgängliga kompetensenkompetens
utbildningspolitik har många berörings-Arbetsmarknadspolitik och

långsiktigafrämst tillgodoseUtbildningspolitikens uppgiftpunkter. är att
Arbetsmarknadsutbildningen delutbildningsbehov. utgör en av vuxen-

för på kort sikt korrigeraviktig rollutbildningen och spelar atten
arbetsmarknaden ochstrukturomvandlingen påför främjaobalanser, att

motverka arbetslöshet.
förskall inteArbetsmarknadsutbildningen överta ansvaret att

skallallmänteoretiska utbildningsbehovtillgodose grundläggande som
Ansvarsfördel-det reguljära utbildningsväsendet.tillgodoses genom
övrigarbetsmarknadsutbildningen, skolan ochningen mellan vuxenut-

bildning ibland oklar.är
kommitté inom korti samverkan med den denKommittén skall, som

vuxenutbildningen, analysera samspeletmed uppdragtillsätts överatt se
vuxenutbildning ocharbetsmarknadsutbildning och den övrigamellan

för ungdo-inbegriper också kommunernasreguljära skolan. Det ansvar
mar.

kompetensutveckling i företaghar huvudansvaret förArbetsgivaren
arbetsmark-ansvarsfördelningen mellanförvaltningar.och Däremot är

fortfarande oklarpolitikområden och företagennadspolitiken, andra när
Kommitténkompetenshöjning sysselsatta och arbetslösa.det gäller av

Vuxenutbildningsutredningen.i dessa frågor samråda medskall även

Socialpoli tiken-

lågkonjunkturen hardjupa och långaUnder den nuvarande
få socialpolitisk prägel.arbetsmarknadspolitiken tenderat att en

Åtgärder stärka individerna påinom arbetsmarknadspolitiken skall
medverka till denegentliga syftet intearbetsmarknaden. Det är att
försörjningöka möjligheterna tillenskildes försörjning utan att genom

arbete.
år ökat inslagarbetsmarknadspolitiken underLiksom inom ettsenare

har skett isocialpolitiken. Ibland dettaarbetslinje införts inomav
påsocialtjänsten och arbetsförmedlingen. Kravensamverkan mellan
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socialbidragstagama aktivt söka arbete har i vissa fall varitatt större än
på arbetsförmedlingens arbetssökande.

Kommittén skall analysera och klargöra samverkan och ansvarsför-
delningen mellan och kommunerna i fråga arbetsmarknads-staten om
och socialpolitiken. inteDet gäller minst för ungdomar.ansvaret

sjukförsäkringenInom har arbetslinjen sedan alltmer.accentuerats
Syftet har framför allt varit aktiva och tidiga rehabiliterings-att genom
insatser minska antalet skadefall, långtidssjukskrivningar och förtidspen-
sioneringar. syfte harI arbetsmiljölagstiñxiingen skärpts ochsamma
arbetsgivarna har ålagts rehabiliteringsansvar.störreett

Den fortsatt refonneringen socialförsäkringen syftar bl.a. till attav
renodla sjukförsäkringen och förtidspensioneringen till ohälsofor-en
säkring. Medicinska kriterier därvid tyngd vid prövningenstörreges av
arbetsfönnågan. kanDetta medföra ökade krav på arbetsmarknadspoli-
tiska insatser i de fall den enskildes svårigheter hänger medmer samman
sociala förhållanden eller allmänt position på arbetsmarknaden.en svag

Kommittén skall analysera hur arbetslinjen skall kunna fullföljas och
därvid särskilt hur de yrkesinriktade rehabiliteringsinsatsemaöverväga
för olika sökande med arbetshandikapp bäst skall utfonnas.grupper

dettaI sammanhang finns anledning belysa vägledningensäven att
roll i den rehabiliterande och arbetsförberedande verksamheten för
arbetshandikappade och andra sökande.utsatta grupper av

Kommittén skall analysera hur effektiviteten i de offentliga insatserna
för de kan höjas och föreslå åtgärder leder till ettsvagare grupperna som
effektivt utnyttjande de samlade bl.a. samverkanav resurserna genom
och tydlig ansvarsfördelning.en

Invandrar- och flyktingpolitiken-

Invandrare och flyktingar har svårigheter komma påstora att
arbetsmarknaden och få fast förankring i arbetslivet. Kommittén skallen
analysera behovet insatser för öka denna möjligheteratt attav grupps
etablera sig på arbetsmarknaden klarlägga ansvarsfördelningensamt
mellan Invandrarverket, kommunerna och Arbetsmarknadsverket.

Kommittén skall samråda med de utredningar dir. 1994:130 och
1994:129 för närvarande arbetar frågormed invandrar-rörsom som
och flyktingpolitiken.

Närings- och regionalpolitiken-

Återgången till fullgod arbetsmarknad i hela landet förutsätter etten
omfattande småföretagande.och viktig förEn uppgift kommittén ärny-

analysera hur aktivt kan stödja och underlätta sådanatt man en
utveckling via arbetsmarknadspolitiken.
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central betydelsearbetsplatserna harföretagen ochrelativt småDe
förmedlingen ochmellanarbetstillfällen. Samspeletskapaför att nya

insiktermed fördjupadedärför utvecklasmindre företagen börsärskilt de
vikt blir därvidbehov. Avvillkor ochmindre företagensde störstaom

skapas.arbetenutveckling såfrämjar företagensinsatser att nyasom
arbetsmarknadspolitiken kanbelysa hurKommittén bör även

på central ochregionalpolitiskanärings- ochsamverka med organ
småföretagande.ochför underlättaregional nivå att ny-

mångaoch regionalpolitik haroch närings-Arbetsmarknadspolitik
politikområdendessasamordning mellanberöringspunkter. En är

effektiv. Kommitténpolitiken skall blisamladenödvändig för denatt
Utgångspunkten börsamordning börsådanskall föreslå hur göras.en

huvudsak vidtas inomåtgärder iföretagsutvecklandedärvid attvara
de olikaSamspelet mellanregionalpolitiken.för närings- ochramen

stärks.utvecklas så tillväxtenpolitikområdena skall att

inriktningArbetsmarknadspolitikens

åtgärdernaarbetsmarknadspolitiskaDe-
för såvälhar rad effekterarbetsmarknadspolitiska åtgärdernaDe en

helhet. viktigsamhällsekonomin i dess Enförindividen som
ochdärför analyserauppgift för utredningenövergripande är att

båda perspektiv.arbetsmarknadspolitiken utifrån dessautvärdera
intearbetsmarknadspolitiken baraföravgörande betydelseAv är

förfrämst, möjligheterna deockså, ochi sigåtgärderna utan
aktivitet.och sinutveckla sittarbetssökande egetatt engagemang egen

Åtgärderna passivisera arbetssökandesikte på inte demåste utanattta
arbetssökande.för aktivtmotivation och incitamentskapa ett

kan höjas medhur effektivitetenKommittén skall härvid utrönat.ex.
inlåsnings-incitamentstmkturen,inverkan påbeaktande åtgärdernasav

reguljära arbetsmarknaden,undanträngningseffekter på deneffekter,
missbruk. Utred-riskerna förkonkurrenssnedvridningförriskerna samt

initieraanalyser,utgå från tillgängliganingen bör även egnamen
utredningensamråda med denskall härvidutvärderingar. Kommittén

arbetslöshets-uppdragtillsätts medinom kort överatt sesom
försäkringen.

arbetsmarknadspolitiskapåutvärderingar pekarflertalEtt att
i huvudsaklönebildningen. Lönebildningeneffekter påhar är enprogram

Staten har emellertidpå arbetsmarknaden.fråga för ettparterna ansvar
låg arbetslöshetutformas såoffentliga regelsystemför ärattatt en

inflation- och löneökningstakt.icke accelererandeförenlig med en
Åtgärderna ochtill lönestrukturutformas så de lederbör att enen

kapacitetsutnyttjande, produktivahögtbidrar tilllöneutveckling ettsom
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arbeten och hög tillväxt. Ett väsentligt inslag bör därför atten vara
analysera hur befintliga regelsystem utformade denna aspekt.är ur

Kommittén skall analysera konsekvenserna eñektemaoch denav
hittills starka inriktningen åtgärderna offentlig sektor. Förmot attav
undvika negativa effekter har åtgärderna bedrivits inom områden ,som

.inte skulle ha blivit utförda. sådanEn kan i vissa fallannars .
leda till den samhällsekonomiska avkastningen blir mycket låg.att -.
Kommittén bör analysera i vilken utsträckning detta varit fallet och i .
förekommande fall föreslå åtgärder ökar effektiviteten i de åtgärdersom

riktas offentliga sektom.motsom
Kommittén skall analysera i vilken utsträckning höga åtgärdsvolymer

kan förknippade med avtagande samhällsekonomisk avkastningvara en
liksom analysera riskerna och konsekvenserna bestående högaav
åtgärdsvolymer arbetslösheten minskar.när

Arbetsförmedlingsverksamheten .-

iKärnan arbetsmarknadspolitiken den verksamhet bedrivsutgörs av som
vid arbetsförmedlingen. Det förmedlingens effektivitetär avgörsom
politikens framgång. Fönnedlingens personal ansiktet deär mot
arbetssökande och arbetsgivarna.

därförDet viktigt uppgift för kommittén framläggaär förslagatten
kan höja kvaliteten i fönnedlingsarbetet.som

Privata arbetsförmedlingar har tillåtits från och med den julil 1993.
avvaktanI på den utvärdering reformen riksdagen beställt skallav som

kommittén följa utvecklingen för privata arbetsfönnedlingar utrönasamt
deras möjligheter verka parallellt och i konkurrens med den offentligaatt
arbetsförmedlingen.

Kommittén skall inte specifikt på de kulturanknutna frågorna.se
Dessa frågor behandlas för närvarande interdepartementalav en
arbetsgrupp. När denna arbetsgrupp klar med sitt arbete kommerär
regeringen ställning till frågan skall utredas särskilt,att ta tasom upp av
denna kommitté tilläggsdirektiv eller bli föremål förgenom annan
åtgärd.

Kommittén skall inte organisationsfrågor. Myndigheternaöverväga
skall ha målstyrd organisation. De de mål och riktlinjer och deären

för verksamheten regering och riksdag bestämmerresurser som som
skall styrande för organisationen. Inom denna skallvara ram
myndigheterna själva ha till uppgift och befogenhet degöraatt
nödvändiga anpassningama organisationen.av
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Minskad könssegregering-
starkt könssegregerad.svenska arbetsmarknaden DennaDen är segrege-

tillfredsställande.tecken på arbetsmarknaden inte fungerarring är ett att
minskaroch möjlighet få utvecklande arbeteBåde kvinnors mäns att ett

anpassningsfönnåga försämras.arbetsmarknadens Könssegrege-och
ekonomiska tillväxten.ringen motverkar den

tillskall komma med förslag till åtgärder bidrarKommittén attsom
könsuppdelningen på arbetsmarknaden.minska

arbetsmarknadspolitikenPrioriterade inomgrupper-

arbetslösa riktar insatsernaVilka ärmot storavgrupper av som man
uppgift förför arbetsmarknadspolitikens effekter. viktigbetydelse En

struktur föreslåkommittén blir därför kartlägga arbetslöshetensatt samt
arbetsmarknadspolitiken i första hand skall riktas.till vilka grupper

fråga för arbetsmarknadspolitiken årencentral under deEn närmaste
utanför reguljärtblir den sammanlagda tid stårbegränsa ettatt personer

långtidsarbetslösheten.arbete och därmed begränsa
Även satsningar på kan få negativa effekter de gessvaga grupper om

och arbetsmark-alltför omfattning. Exempelvis kan lönebildningstor
påverkas. Kommittén skall därför granska och analyseranadsbeteende

utfonnad och föreslå förändringar.hur politiken varit
utvecklingen på arbetsmarknaden ökade svårigheterutslagEtt ärav

ofullständig med lågför bl.a. ungdomar med utbildning, invandrareen
utbildning eller dåliga kunskaper i svenska, flyktingar och
arbetshandikappade få varaktigt krav påarbete. Deatt ett stora

irationaliseringar och strukturförändringar i ekonomin ställs dagsom
bidrar också till detta.

Tidsplan m.m.

skall beaktas innehållet i regeringens kommittédirektiv tillI arbetet
samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisning avom
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, offentligaprövaattom

jämställdhetspolitiskaåtaganden dir 1994:23 och redovisa deattom
konsekvenserna sina förslag dir 1994: 124.av

Utredningsuppdraget skall slutfört innan utgången år 1995.vara av

Arbetsmarknadsdepartementet





offentliga utredningar 1996Statens

Kronologisk förteckning

gymnasieskolan hur går det U. trafikpolitiken26. Ny kurs i Bilagor. K.Den +nya -. forsknings-Samverkansmönsteri svensk 27. En strategi för kunskapslyft livslångtoch lärande.. finansiering. U. U.
förändring. forskningspolitiskaFritid i 28. Det landskapeti Norden. fritidsresurser. C.Om och fördelning 1990-talet.U.kön av

vad EU:s internaSpelreglerinför 29.Vem bestämmer Forskningoch Pengar.U.. regeringskonferensen1996. UD. 30. Borgenärsbrotten kap.llöversynen av-
lupp. Frågor förstaPolitikomrâdenunder EU:s brottsbalken.Fi.om. regeringskonferensen1996.pelareinför UD. 31. Attityder och lagstiftning i samverkan

med EU. Svenskastatstjänstemäns bilagedel. C.Ett ár +. erfarenheter arbeteti EU. UD. 32. människor.Mössoch Exempel braav
intresse.EU:s utrikes- och IT-användningblandvitalt barn och ungdomar.SB.Av. regeringskonferensen.säkerhetspolitikinför UD. 33. Banverketsmyndighetsroll K.m.m.

frága.laddad M. 34. Aktiv arbetsmarknadspolitikBatterierna expertbilaga,A.+en-. trafikledningOm K.järnvägens m.m.. C.10.Forskningför vár vardag.
Ålders behörighetskravför.EU-mopeden. ochll

motorfordon.tvá- och trehjuliga K.
landstingmed betalnings-12.Kommuneroch

svárigheter.Fi.
13.Offentlig djurskyddstillsyn. Jo.

befogenheter14.Budgetlag regeringens-
ñnansmaktensomrâde. Fi.

15.Union för både och Politiska, rättsligaöst väst.
och ekonomiskaaspekter EU:s sjätteav
utvidgning. UD.

16.Förankring rättigheter. folkomröstningar,och Om
mänskligautträdesrätt,medborgarskapoch

UD.rättigheteri EU.
Bättre17. trafik medväginformatik. K.

18.Totalförsvarspliktiga jobb/studierm95. Förslagom
efter muck, bostadsbidrag,dagpenning,
försäkringar. Fö.

framtiden. EU 96-kommitténs.Sverige EU och
inför regeringskonferensen1996.bedömningar

UD.
rollfördelning inom teknisk forskning.Samordnad20.

U.
förändring. Organisationoch.Reform och2

eftervid universitet och högskolorverksamhet
1993 universitets-och högskolereform.U.árs
Inflytande tillriktigt Om elevers22. rätt-
inflytande, delaktighetoch U.ansvar.

offentliga sektornsKartläggningoch analys den23. av
tjänsterupphandling och medav varor

miljöpåverkan. N.
övrigaFrån Maastrichttill Turin. Bakgrundoch24.

införEU-ländersförslag och debatt
regeringskonferensen1996. UD.
Från massmediatill multimedia -. digitaliserasvensktelevision. Ku.att





Statens offentliga utredningar 1996

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet
ochMöss människor. Exempel bra Den gymnasieskolan hur gár det lnya -lT-användningblandbarn och ungdomar. 32 Samverkansmönsteri svenskforskningsfinansiering.2

Samordnadrollfördelning inom teknisk forskning. 20Utrikesdepartementet Reform förändring.och Organisationoch verksamhet
vid universitetochVem bestämmervad EU:s interna högskolorefterspelreglerinför 1993árs
universitets-regeringskonferensen1996. och högskolereform.4 21
InflytandePolitikområden riktigt Omunder lupp. Frågor EU:s första elevers tillrättom -inflytande,inför regeringskonferensen delaktighetpelare 1996. och 225 ansvar.
En strategiförår kunskapslyftEtt medEU. Svenskastatstjänstemäns och livslångt lärande.27
Det forskningspolitiskaerfarenheter arbeteti EU. 6 landskapeti Nordenav
1990-talet.vitalt 28intresse.EU:s utrikes-Av och
Forskningoch Pengar.säkerhetspolitikinför regeringskonferensen. 297

Union för både och Politiska, rättsligaöst väst.
Jordbruksdepartementetoch ekonomiskaaspekter EU:s sjätteav

utvidgning. 15 Offentlig djurskyddstillsyn. 13
Förankring folkomröstningar,och rättigheter. Om

Arbetsmarknadsdepartementetutträdesräit,medborgarskapoch mänskliga
rättigheter i EU. 16 Aktiv arbetsmarknadspolitik expenbilaga. 34+
Sverige, EU och framtiden. EU 96-kommitténs

Kulturdepartementetbedömningarinför regeringskonferensen1996. 19
Från Maastricht till Turin. Bakgrundoch övriga Från massmediatill multimedia -EU-ländersförslag debattinföroch digitalisera svensktelevision. 25attregeringskonferensen1996. 24

Näringsdepartementet
Försvarsdepartementet

Kartläggningoch analys denoffentliga sektornsavTotalförsvarspliktiga m95. Förslag jobb/studierom upphandling och tjänstermedav varorefter bostadsbidrag,muck, dagpenning, miljöpåverkan. 23
försäkringar. 18

Civildepartementet
Kommunikationsdepartementet

Fritid förändring.i
Om järnvägenstraftkledning 9m.m. Om kön och fördelning fritidsresurser. 3avÅlders-EU-mopeden. och behörighetskravför Forskning för vår vardag. 10
tvá- och trehjuliga motorfordon. l 1 Attityder och lagstiftning i samverkan
Bättre trafik medväginformatik. 17 bilagedel. 31+
Ny ikurs trañkpolitiken Bilagor. 26+
Banverketsmyndighetsroll 33 Miljödepartementetm.m.

Batterierna laddadfråga. 8enFinansdepartementet -
Kommuneroch landstingmed betalnings
svårigheter. 12
Budgetlag regeringensbefogenheter-
finansmaktensomrâde. 14
Borgenärsbrotten översyn ll kap.en av-
brottsbalken. 30











FRITZES




