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Sammanfattning

medhararbetsmarknadenidag den svenskaSom läget är personer
Arbetsgivar-få anställning.kompetensbakgrund ofta svårtutländsk att

gymnasial nivåpåbedöma utbildningsbevishar utländskasvårt attna
och arbetslivserfarenhet.utländsk

organisa-till uppbyggnadenprincipförslagläggsI rapporten av en
nivågymnasialutländsk yrkeskompetensförtion validering av -

skall be-nivåer. Yrkeskompetensenför angränsandetillämpbar även
förmåganyrkeskunskapen,kompetensprov, därdömas t.ex.ettgenom

såda-grundkunskaper, ochoch teoretiskaarbetetuppfatta helheten iatt
samarbete,arbetslivet,generellt ibehövsfärdigheter t.ex.somna

problemlösning, visas.ochkommunikation
huvud-ochskall den nivå detvalideringenUtgångspunkten för vara

för yrkesutbildning.styrdokumentgymnasieskolansinnehållet isakliga
yrkes-alltså utländskjämförs och jämställskompetensprovetGenom

förvärvasyrkeskunskapmed dengymnasial nivåpåkompetens som
Grundläg-gymnasieskolan.yrkesområdet iutbildning inominom en

hurkunna oberoendeskall genomgåskompetensprovengande är att av
utbildningsbevispåuppnåtts några lcravyrkeskompetensenoch var -

ytterli-yrkesverksamhet uppställs inte. Förtidigareeller bevis attöver
meritportfcâljföreslås också s.k.ställningindividensstärka att engare

kunskaperindividensoch beskriverdokumenterarskall utformas, som
och kompetenser.

beståföreslåsför yrkeskompetensvalideringOrganisationen avav
regionalt.valideringsorgan, delscentraltdels ettett

och branschnämn-skall bestå styrelsecentralaDet organet avav en
LO,Sverigeföreslås Landsorganisationen ider. styrelsen ingåI

Landstingsförbundet ochArbetsgivareföreningen SAF,Svenska
hörandeKommunförbundet till varje organisationSvenska med de yr-

Högskoleverket,Arbetsmarlcnadsstyrelsen AMS,kesnämndema, samt
En-Svenska EU-programkontoret.Integrationsverket, Skolverket och

befintlig myndighet. Dentillligt direktiven skall knytasorganet en
bakgrundföreslås värdmyndighet AMSmyndighet är mot avsom som
och dencentral/regional organisationmyndigheten ingår iatt nyaen



Sammanfattning2 SOU 1998: 165

roll myndigheten förväntas regeringens tillväxt- ochsom genom nya
sysselsättningspolitik fr.0.m. årsskiftet.

Ett valideringsorganregionalt föreslås inrättat i varje län inom de
regionala kompetensråden, skall byggas i länen enligtsom upp rege-
ringens intentioner väl utvecklat samspel mellan utbildingsvä-ettom
sende och arbetsmarknad i samverkansformer. Det regionala kom-nya
petensrådet skall ansvarigt för kompetensproven anordnas iattvara
enlighet med de riktlinjer, fastställts för på centralm.m., som proven
nivå. Proven genomförs provanordnare, fullgör uppgiftenav en som
enligt avtal med det regionala kompetensrådet.

Tanken valideringsverksamheten skallär fasasatt in i förett system
värdering utländsk kompetens bestående nivåer: bedömning-treav av
validering branschprövning. Utanför direktiven förordas bedöm-att-
ning får kommunernaingå deti anordnade introduktionsprogmmmetav
för invandrare. Bedömningen deltagaren ledning för beslutavses ge om
vad skall kunna innebära kompletterandenästa utbildning ellersteg -
direkt genomgång kompetensprov för validering yrkes-av av
kompetens. fåttDen sin yrkeskompetens Validerad skall kunnasom

på arbetsmarknaden antingen direkt, eller viaut den tredje därnivån,
vederbörande genomgår branschprövning för verksamhet deinomen
branscher/yrken där sådan erfordras. detta fallI branschen fören svarar
prövningen.

Utgångspunkten för förslagen valideringär yrkeskompetensav
gymnasial nivå. Valideringsorganisationen dock,är intenämnts,som
låst till just denna kannivå gälla även angränsande nivåer,utan t.ex.
KY-utbildningar kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå.

I kontakterna med företrädare för arbetslivet har framkommit att
där saknar för värdering yrkeskompetens. Utanförett systemman av

direktiven föreslås därför kompetensprov för validering skall kunnaatt
genomgås alla önskar sin yrkeskompetens jämfördav vuxna som
och jämställd med den yrkeskompetens har sin grund i gymnasie-som
skolans yrkesutbildning eller utbildning angränsande nivåer. Detta

bakgrund organisation där allamot att nationali-enav oavsettvuxna --
yrkeskvalifikationerna kan kompetenstet sin Validerad på sam--

grunder ligga helt i linje med regeringens närings-, arbets-ma synes
marknads- och integrationspolitik.
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genomförande,dessochUppdragetl
m.m.

framgår bilagatill utredningendirektivRegeringens av
halvochförlängd tid medoktoberden 15fickUtredningen enen
femUnder dedecember.den 15tillnovemberden lmånad, från ca
harutredningsarbetet,förfogande förtillståttpraktikenimånader, som
harseminarium. Jagoch hållitsammanträdenfem etthaftutredningen

utomlands. Dentvå studieresorgjortsekreterarenmedtillsammans ena
Danskföreträdare förträffadeaugustiden 11vidärDanmark,till

Eluvervskoleafdeling iUndervisningsministerietsochFlygtningehjaalp
träffadeoktoberden 9Finland, där vitillandradenochKöpenharrm,

Helsingfors.iUtbildningsstyrelsenförföreträdare
arbetsmarknadenssamråda med parter.skall jagdirektivEnligt mina

Lands-ochArbetsgivareföreningenSvenskamedSamråd har ägt rum
Kommunförbundet.SvenskamedSverigeiorganisationen samt

Kunskapslyfts-medsamråttgångarbetetsunderviharDärutöver
validerings-densäkerställaSyftet attKLK.kommittén attvar

valideringsverksamhetdenkompletterarföreslårjagorganisation som
livslångtochVuxenutbildningdelbetänkandesittförordat iKLKsom

Kunskapslyftetmedförsta åretunderochinförSituationenlärande -
behandlaKLKoch ytter-264219 att1998:51SOU avsersoms.s.

företrädareträffatharVidaredelbetänkande.kommandei sittligare
regionalarespektivecentralaEU-programkontoretsSvenskainom

Söderman-respektiveUppsalapartnerskapen iregionaladekontor
lands län.

EUländer inomandrakartlägga huringårutredningsuppdragetI att
gymnasi-påyrkeskompetensutländskvärderingfråganhanterar avom

frångälldeutredningstidfaktiskanivå. Denangränsandeoch som
varför jagundersökning,upplagdbrettnågonmedgav intebörjan egen

förhållandenDanmark. Deinsamlat imaterialpå ärreplierat ett som
iyrkesutbildninggymnasialVärdering3.5,avsnittiredovisas avsom

påsammanställningbaserade påEU-länder,andra enär svarenaven
Enkäten1998.vårenskickadeFlygtningehjaelpDansk utenkät, som

and Recognitionprojekt Assessmentförgenomfördes inom ettramen -
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of Professional Qualifications of Refugees thein European Community
givits finansiellt stöd EU-kommissionen.som Projektledareav ärVi--

beke Bach Madsen och redaktör för enkätundersökningen gällande er-
kännandefrågoma Finn Kjeller Johansen. Deras projektrapport publice-

i december. Jag mycketär tacksam För derasras vänliga tillmötesgåen-
de.

Mitt betänkande innehåller principförslag till uppbyggnaden av en
organisation för validering utländsk yrkeskompetens, deav närmare
detaljerna föreslår jag utreds i ordning. I de Förslag jag läggerannan är
utgångspunkten yrkesutbildning på gymnasial nivå. Valideringsorgani-
sationen dock inteär låst till just gymnasienivå, kan gällautan även
angränsande nivåer, KY-utbildningar.t.ex.

Den föreslagna valideringsorganisationen skall fasas i ett system
för värdering utländsk kompetens bestående nivåer:av bedöm-treav
ning validering branschprövning. Det ligger utanför mina direktiv- -

lägga förslagatt bedömning och branschprövning. Jagom vill dock
förorda bedömningvarmt skall kunnaatt ingå i det kommunernaav

anordnade introduktionsprogrammet för invandrare. Bedömningen
skall deltagaren ledning för beslut vadge skallnästa kunnastegom
innebära: kompletterande utbildning eller direkt genomgång kom-av

för valideringpetensprov yrkeskompetens. Den fått sin yrkes-av som
kompetens Validerad skall kunna gå på arbetsmarknadenut antingen
direkt, eller via den tredje nivån, där vederbörande genomgår bran-en
schprövning för verksamhet inom de branscher/yrken där sådanen er-
fordras.

I de många kontakter jag haft inom för utredningsarbetet medramen
olika har framkommit det-parter inte minstatt bakgrund detmot av
livslånga lärandet starktär önskemålett organisation förattom en-
validering yrkeskompetens inrättas för allaav Ett sådant öns-vuxna.
kemål ligger också i linje med Kompetenslyftskommitténs förslag

validering kompetens inför fortsattaom studier ochav Statens skol-
verks programförklaring gällande, bl.a., validering dessi Plan för ut-
vecklingen vuxenutbildningen, nyligen överlämnad tillav regeringen.

I mina förslag har jag tagit utgångspunkt regeringens närings-,som
arbetsmarknads- och integrationspolitik. Den organisation jag föreslår

bakgrund mina direktiv,mot valideringavser, utländsk yrkes-av av
kompetens. Mitt förslag innebär detatt är oväsentligt eller hurvar
kompetensen förvärvats inom eller landet,utom teoretiskagenom-
studier och/eller praktisk erfarenhet. Det ocksåär oväsentligt indi-om
viden har dokument sin formellaöver eller informella utbildning eller

sin yrkeserfarenhet.över
En organisation där alla nationalitet påoavsett sinavuxna yr--

keskvaliñkationer kan sin kompetens Validerad på grundersamma-
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därför-politik. villhelt linje med regeringens Jagligga imigsynes
före-utanför mina direktivsakkunniga i utredningenmed destöd av -

skall kunna allaFör validering genomgåsslå kompetensprovatt wux-av
jämförd och jämställd medyrkeskompetensfå sinönskar yr-somna

gymnasieskolans yrkesutbildninghar grund isinkeskompetens som
angränsande nivå.påeller utbildning
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Inledning2

flyktinginvandringtillarbetskrafts-Från2.1

hade placerathälftförsta1940-taletsunderflyktinginvandnngDen som
ochövergick irelativtinvandringsländema, sett,deblandSverige stora

flyktingarDearbetskraftsinvandring.till somkrigsslutetmed snart en
arbete. Deimöjligt sattshade så somkriget snartunderkommit som

arbetsmarkria-svenskadenpåbehövdeskrigsslutetefterkvarstannade
ochstädernatillsigsöktelandsbygdsbefollcningdenliksomden, som

arbets-påKravetarbetslivet.igickmängdökande utide kvinnor som
frånochredan 1943upphävtshadedanskarochförtillstånd norrmän
bristråddekrigetEfter storfinländare.förbortkravet även1946 togs

nordboroch dearbetsmarknadensvenska somdenarbetskraftpå
arbets-tillgodoseformånga atttillräckligtinteSverigetillflyttade var

rekryte-Arbetsmarknadskommissionen attbörjade1947lcraftsbehoven.
följdesÖsterrike. 1950-taletUnderochUngernItalien,arbetskraft ira
Belgi-Nederländerna,Västtyskland,tillrekryteringsresordessa nyaav

Österrike Italien.ochockså igjordesbesökochGreklandoch nyaen
ingicktill Sverigesigsökte1950-taletunderdemMerparten somav

derekryterade. Av närmareorganiseratiemellertid inte gruppen av
rekryte-direktfemendast procenttill Sverigeflyttade000260 varsom

Övriga nordborsynnerhetiarbetsmarknaden.svenskadentillrade -
denarbete isnabbtkundeochinitiativpåkomFinland egetfrån - ländernanordiskadeöverenskom1954 omindustrin.svenskaväxande

passtvånget.samtidigtavskaffadeocharbetsmarknadgemensamen
bosättafrittmedborgarenordiska attförmöjligt resa,detgjordeDetta

tillstånd. GenomsärskildaNordeninomanställning utanochsig ta
land.respektiveiförmånersocalanordborallaomfattadesdavtalfölj av

ochökainvandringenutomnordiskabörjade den1960-taletUnder
till Sve-sökte sigturkarochgrekerjugoslaver,synnerhet somdet ivar

ocksåslötsarbetskraftrekryteringöverenskommelserNya avrige. om
DessaAMS. Överens-gångdennaTurkiet,ochJugoslavienmed av

viseringskravdeEftersominte.egentligendockbehövdeskommelser
efterupphävtsmöjligtså långtvärldskrigetandraunderinförtssom

till Sverigekommaforrnalitetersydeuropéemakunde utanfredsslutet,
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turister. Här kunde de sedan ansökasom arbetstillstånd så deom snart
fått anställning. 1966 möjligheten borten togs begära arbetstillståndatt
på plats. Genom ändring i utlänningskungörelsen föreskreven rege-
ringen utomnordiska medborgareatt skulle ha erhållit arbetstillstånd

Åretföre inresan i Sverige. därpå skärptes formuleringama så detatt
blev omöjligt för tillståndsgivande myndigheter i vissaatt- utom un-
dantagsfall bevilja arbetstillstånd efter inresa. Som grund for föränd--
ringarna låg omfattande utredningsarbeteett påbörjades 1961som av
den då tillsatta Utlänningsutredningen. Samtidigt hade fackliga organi-
sationer med hänvisning särskilt till arbetsmarknadssituationen- -börjat kräva reglerad invandring. Den reglerade invandringenen brukar

dateras till 1968 då riksdagsbeslut fastladeannars ett den grundläggan-
de principen sambandet mellan invandring och deom invandrades lik-
värdiga förhållanden i Sverige.

Under slutet 1960-talet ledde arbetsmarknadsprövningenav allt of-
till ansökningartare arbetstillståndatt avslogs. Grundprincipenom för

arbetsmarknadsprövningen bara sådana ansökningaratt skulle be-var
viljas, där det inte redan fanns arbetssökande i landet kunde detsom ta
lediga arbetet. Den utomnordiska arbetskraftsinvandringen kom däri-

i princip upphöra konjuktumedgångar,att närgenom stmkturomvand-
lingar och ökande arbetslöshet minskade efterfrågan på arbetskraft.
Sedan oljekrisen 1973 har den utomnordiska arbetskraftsinvandringen
legat på obetydliga nivåer och årligen i bara omfattatstort någrasett
hundra specialister och anställda i multinationella företag. En mer om-
fattande arbetskraftsinvandring kom efter införandetstrax den regle-av
rade invandringen 1968. Den fria nordiska invandringen berördes inte

denna reglering och de finländare,av under år omkringettsom par
1970 sökte sig till Sverige, kunde fritt söka arbete i landet. Det ock-var
så i utsträckningstor några år in på 70-talet återigen,samma grupp som
under kort period, förvandlade Sverige till utvandrarlanden deett när
återvände till hemlandet.

1970-talets invandring kom domineras anhöriginvandringatt ochav
olika perioder flyktinginvandring med direktav anknytningav till olika

krig och lcriser. Anhöriginvandringen berodde inte bara på att personer
kommit till Sverige inom för arbetskraftsinvandringensom ramen nu

återförenades med sina familjer, också familjer bildades,utan att nya
där flyttade tillparterna Sverige.en av

Den utlänningslag 1980nya antogs anpassad till for-som var en
väntad situation liknande 70-talets. Man räknade med fortsatt anknyt-
ningsinvandring, måttlig flyktinginvandring 70-talsnivå och obe-en
tydlig utomnordisk arbetskraftsinvandring. Nordborna stod inte längre
för invandringenmerparten den utgjordesav utan europeisk in-nu av
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utomeuropeiskadenbörjan,80-taletsfortfarande vidmedan,vandring
obetydlig.invandringen var

andraunderdramatisktganskakominvandringeniFörändringen
främst inbör-ökabörjadeasylsökandeAntalet1984. genomhälften av

krigetutdragnadetochIrakochmellan IrankrigetLibanon,ideslcriget
därmedökadeinvandringenutomeuropeiskaDenEritrea.i

omvälvningamasedanNärinvandringen.totaladenandelsinbetydligt av
utresehin-andraochBerlinmurutreseförbud,tillleddeöstblocket attinom

dessamänniskor frånocksåslutskede80-taletssig ianslötförsvann,der
AsylsökandeÖstern Afrika.ochMellerstaasylsökande fråntill deländer

påvärldskriget nyttandra attsedanförsta gångenförkomflyktingaroch
till Sverige.invandringendominera

dessintillasylsökande attantaletminskadebörjan1990-taletsUnder
asylsö-antaltillledde stortettJugoslavien attfornadetiutvecklingen

tillsökte sigBosnien-Hercegovina,ochfrån Kosovokande, främst
blivitinvandrare större äneuropeiskahadeSverige. På nytt gruppen

asylsökandeantaletminskadeDärefterutomeuropéer. suc-gruppen av
län-samtligaförinförtsetappvisvisumkrav nyagrundcessivt på attav

Under helanågot.ökatasylsökande påantalet nyttharFrån 1997der.
högajämförelsevislegatanhöriginvandringenockså90-talet har

nivåer.
tidigareavseenden. Demångautlänningslagen iändradesFrån 1997

delvisochutgickfactoflyktingparagraferna ersattesdeochkrigsvägrar-
konventionstlyktingparagrafensamtidigtskyddsbegreppnytt somettav

familjean-förgrundAnhörigbegreppetinnebörd.vidare somgavs en
också.förändradesknytning

1980-taletunderbörjadearbetsmarknadenpåsituationInvandrarnas
bety-svårigheternahögkonjukturenväsentligt. Trotsförsämras varatt

arbetsmarkna-inkommanyanländamånga80-talets attfördande
invandrar-drabbathar90-taletunderarbetslöshetenstigandeden. Den

invandrareandelenövrigt. Bådebefolkningen i somhårdare änänna
sjönk.med arbeteandelenochförfogandearbetsmarknadenstillstod

möjlighe-ocksågradhögpåverkar iarbetsmarknadsanlcnymingSvag
samhället.svenskadetitill integrationterna

ändå"invandrare". För attbegreppetdefinitiongenerellingenfinnsDet av -
sammanhangolikaanvänds idefinitioner geolikapå dehär in som -attutan

följan-jämförelsekanarbetslösheten angesstorlekenpåindikation som enen
gällerdetårsmedeltalet närarbetskraftsundersökningarSCB:sEnligtde. var

svenskaoch för25medborgare procentutländskaför1997arbetslöshet ca
7medborgare procent.ca
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2.2 Hur arbetsmarknaden utser

Såsom framgått föregåendei avsnitt blev det under 1990-talet allt svå-
för med utländsk bakgrundrare finnapersoner arbeteatt den svens-

ka arbetsmarknaden. Detta Förhållande har undersökts i forskningspro-
jekt och studier i andra sammanhang, liksom i olika statliga utredning-
ar.

Invandrarpolitiska kommittén Kommittén för översyn invand-av
rarpolitiken, KU 94:11 belyser arbetsmarlcnadssituationen i sitt delbe-
tänkande Arbete till Invandrare SOU 1995:76. Man fokuserar här
på invandrarnas sysselsättning medan i slutbetänkandet "Sverigeman
framtiden och mångfalden SOU 1996:55 behandlar andra arbets-
markradsfrågor, inkomstfördelning och karriärmöjligheter.ex.
Kommittén konstaterar i sitt delbetänkande mycket förändring-att stora

behövs på arbetsmarknaden ochar diskussiontar ventilerarupp en som
både kort- och långsiktiga åtgärder i syfte avbryta ökningenatt av an-
talet bidragsberoende invandrare. Arbetsmarknadssituationen behand-
las också i propositionema "Vissa åtgärder för halvera denatt öppna
arbetslösheten till år 2000 mm." prop 1995/962222 och "Sverige,
framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik"
prop. 1997/98: 16.

Arbetsmarknadsförhållandena har beskrivitsäven Statens In-av
vandrarverk, bl.a. 1997 i "Individuellrapporterna mångfald, Invandrar-
verkets utvärdering och analys det samordnade flyktingmottagandetav
1991- 1996" och Mångfald och Rapport från multiet-ursprung, ett
niskt Sverige". Vidare kan nämnas Studieförbundetatt Näringsliv och
Samhälle SNS inom för projektett migration ochramen migra-om
tionspolitik har kompletterat det offentliga utredningsarbetet med egna
studier invandrarnas situation på denav svenska arbetsmarknaden och
med utgivning andra skrifter i ämnet I SNSav och i Invand-rapporter
rarverkets ovannämnda utvärdering tlyktingmottagandet 1991-1996av
ingår omfattande litteraturtörteclcningar, vari ingår skrifter bl.a.som
behandlar arbetsmarknadssituationen.

2 Jan Ekberg Björn Gustafsson: Invandrare arbetsmarknaden, SNS Förlag
1995
Per Broomé, Ann-Katrin Bäcklund, Christer Lundh Rolf Ohlsson: Varför sitter
"brassen" bänken eller Varför har invandrarna så svårt jobb SNSatt
Förlag 1996
Pieter Bevelander, Benny Carlson Mauricio Rojas: I krusbärslandets storstäder.
Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö, SNS Förlag 1997
Per Broomé Ann-Katrin Bäcklund: S-märkt. Företagets etniska vägval, SNS
Förlag 1998
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Mot bakgrund arbetsmarknadsfrågoma ingående belystsatt iav
andra sammanhang går jag här inte på dessanärmare avgränsatutan
mig till bakgrund sammanfattningsvis föråtergeatt mittsom en upp-
drag relevanta delar undersökning utförd 1997 inom förav en ramen
Svenska Arbetsgivareföreningens SAF projekt migration ochom
multikulturell management.

2.3 Hinder för anställa invandrareatt

I syfte få bild vilka föreställningar svenska företagareatt haren av om
vilka hinder finns för anställa invandrare Demoskop ABatt isom gavs
uppdrag genomföraSAF undersökning bland företag helaatt iav en
landet med eller fler20 anställda. Undersökningen omfattade fö-401

Äventelefonintervjuades. invandrarföretagaresretagare som syn
dessa hinder efterfrågades i undersökning. Undersökningenen genom-
fördes telefonintervjuer bland invandrarföretagare51 i Uppsalasom
kommun tillhör nätverket Intercult. refereras,Här tidigaresom som

för mitt uppdrag relevanta delarnämnts, undersökningen.av
Inledningsvis ombads de tillfrågade ställning till antal på-att ta ett

ståenden vad kan hinder för anställning invandrare.utgöraom som av
Svenska företagare trodde främst arbetsgivaren har svårtatt

"att bedömning invandrare åttagöra arbetssökande. Drygt tioen av som av
arbetsgivare har svårt värdera tidigareinvandrares yrkeset-tror t.ex. att att

farenhet respektive utländska utbildningar. Sju tio invandraretror- attav
for dålig svenska." sid lpratar

Även invandrarforetagarna drygt nio tio trodde svårighetenatt attav
bedöma utländska utbildningar det främsta hindret medan drygtvar sex

tio instämde i påståendet arbetsgivare har svårt värdera in-att attav
vandrares tidigare yrkeserfarenhet och invandrare förtalar dåligatt
svenska. 40 respektive 45% trodde arbetet kräver språkkun-störreatt
skaper och 35 respektive 65% trodde arbetsgivare har svårt bedömaatt
invandrares förmåga arbeta lag.i Här uppfattar alltså fler invandrar-att
företagare problem svenska företagare.än

Frågan huruvida praktiktjänstgöring betaldhelt skulleom statenav
det mycket eller något lättaregöra för invandrare få arbete besva-att

rades lika såväl svenska företagare invandrarföretagare. I bådaav som
ansåg ungefär sju tio sådan åtgärd skulle detatt göragrupperna av en

3 Christina Larsson: Hinder för anställa invandrare. Februari 1997,att mars-
Demoskop 1997-03-17AB
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mycket alternativt något lättare, medan knappt respektive drygt tvåtre
tio ansåg sådan åtgärd inte skulleatt någon skillnad.göraav en
Vidare tillfrågades de svenska företagarna sin uppfattning ifrågaom
svenska företags intresse rekrytera medarbetare medatt invand-om av

rarbakgrund under de kommande åren.närmast 79%, således nästan
åtta tio, trodde intresset skulle förbli "idag" d.v.s.att 1997av som
medan 18% trodde det kommer bli intressant.att Enatt procentmer
trodde det skulle komma bli mindreatt intressant.att Några tydliga
skillnader beroende företagsstorlekpå förelåg inte.

Företagarna fick med ord på frågan hur sysselsättnings-egna svara
grad och entreprenörskap skulle kunna öka bland invandrarna. Samtliga

redovisas i sin helhet i Många bland de svenskarapporten.svar svar
företagarna handlade om

"att invandrares praktiska kunskaper i svenska måste bli bättre och att
språket, och ofta förmågan skriva, avgörande förär möjligheternaatt att
klara arbete." sid 6ett

Andra talar andra utbildning och träning ochtyper vissa be-om av om
hovet praktik. Invandrarföretagama inte språkproblemettarav upp men
har i övrigt delvis likartade synpunkter, möjligtvis något fler härtar upp
behovet information för minska fördomar och diskriminering.attav

En klusteranalys genomfördes också i avsikt finna grupperingaratt
svenska företag har likartad inställning till vilka hindren förärav som
anställa invandrare. Fyra grupperingar identiñerades,att nämligen

Positiva
Negativa
Det invandrarfrågaär en
Arbetsmarknaden problemet sidär 9största

Grupp 1 trodde inte alls lika ofta andra de efterfrågade förhål-attsom
landena det skulle svårt bedöma invandrares förmågaatt attex. vara-

arbeta lagi hindrar företagenatt anställa invandrare.att-
Grupp 2 trodde oftare andra företagareän såg problem och hinder iatt
samtliga undersökta omständigheter exbeträffande invandrares-
språkkunskaper.

GruppI 3 trodde också ofta företagare tycker det problematt ärattman
med språkkunskaper. sid 10t.ex.

I Grupp de4 nämnda omständigheterna betydligt mindrevar ovan av
betydelse, medan däremot höga ingångslöner och strikta arbetsrätts-
regler ansågs de två absolut problemen. faktorerstörsta Dessavara
fäste däremot inte Grupp särskiltl vikt vid, medan Grupp trodde2stor
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de har betydelse. Grupp 3 ansåg inte alls lika oftaatt övriga attsom
dessa faktorer har betydelse för flerinte invandrare anställs.att
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Redovisning kartläggningar3 av

Inledningl

vid värde-beskrivs olika övergripande konceptInledningsvis typer av
utbildning och erkänrma-utländsk högre de fyraring typeranges avav

idaginternationellt talar området "värderinginomde om avsom man
direktivVidare erkännande utbild-utländsk utbildning". anges om av

myndigheter utsedda föroch svenskaning inom EU är attsom ansvara
dessa och högre utbildningbakgrund i övrigtprövningar mot varav

Yrkesprövning for invandrare ochbeskrivsvärderas. Avslutningsvis
för vilka det idag anordnas för s.k.yrken, prövningarexempel påges
redovisas värderingsverksamhet andrai EU-branschcertifikat, samt

på vad ickeyrkesutbildningar gymnasial nivåländer ifråga avserom
reglerade yrken.

begreppNågra3.2

utbildning kan eller mindre kravutländskvärderingVid strängamerav
överensstämmelse mellan den utländska utbildningen ochställas på

gäller värderingutbildning. När det högreinhemskamotsvarande av
länder utvecklingen från ekvivale-europeiska gåttvissautbildning har i

tillerkännande recognitionequivalencering över acceptans
fortfarandenågra länder kanövergripande koncept. Iacceptance som

salcnar svensk motsvarighetnastrüication, begrepptillämpas ett som
nedan.se

följande.innebär korthetbegrepp iDessa
för detta formsvenskt 0rd saknas"N0strificati0n är strängareen av

den skallkrävs utländska utbildningennedan. Härekvivalering se att
and-identisk den inhemska utbildningen. När, åhelt medprincipivara

utbildningen erkänts, innebär erkännandetutländskasidan, den van-ra
inhemska examensbenämningenl-använda denocksåligtvis rätt att

viddetta tidigare vanligt förfaringssättInternationellttiteln. vär-ettvar
universitetsutbildning.utländskdering av
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Ekvivalering innebär den utländska utbildningen skallatt allaivara,
viktiga avseenden, deti identisk med den inhemska.närmaste Krav
ställs detaljerad överensstämmelse och likvärdighet vid jämförelse
mellan den utländska och den inhemska utbildningen kurs För kurs-
vad gäller nivå, innehåll, kvantitet kvalitet deni mån jämförelsesamt
och värdering kvalitet bedöms relevant och möjlig på grundvalav som

tillgängligt underlag.av
Erkännande övergripande och allmän överensstäm-avser en mer

melse mellan den utländska och den inhemska utbildningen. Den ut-
ländska utbildningen behöver inte identisk med den inhemska förvara

erkännas, här utgångspunkten utbildningarnaäratt har jämför-utan att
bar nivå omfattningoch har syñe. vidareSe nedan.samt samma

Vid utgångspunkten fortfarandeär nivå, kvalitet ochacceptans att
syfte skall bedömas likvärdiga, skillnader i innehållsmärrevara men
och kvantitet kan Detta koncept grunden för yrkesmäs-accepteras. är
sigt erkännande inom EU i enlighet med de s.k. generella direktiven
avseende ömsesidigt erkännande behörighetsgivande högre utbild-av
ning 89/48/EEG och 92/51/EEG, vilka s.k. reglerade yrken, dvs.avser
yrken lag ellerenligt förordning lcräver auktorisation, legiti-som en en

ellermation motsvarande. En kvalificeradär utövaatt ettperson som
visst yrke hemlandeti skall också kvalificerad utövaattvara samma
yrke allai andra medlemsländer.

figurI illustreras hur begreppen1 förhåller tillsig varandra.

Fig. 1
Olika övergripande koncept vid värdering utländsk högretyper av av
utbildning

Koncept: Nostriñcation Equivalence Recognition Acceptance
flexibilitetLåg Högflexibilitet
l 1 l 1. ;l I l |

Överens- Fullt motsvarande Huvudsakligen motsvarande
stämmelse identisk Likvärdig Jämförbar Jämställd

Källa: Värdering erkännande utländsk högskoleutbildning, principer och metodik,av
Högskoleverket. Högskoleverkets rapportserie 1998 15 R

Syftet med erkännande utländska utbildningar skiftar. Tidigare harav
utländska utbildningar erkänts bakgrund i princip tvåmot ettav av
syften, förantingen utbildningen skulle tillgodoräknas för fortsattaatt
studier, s.k. akademiskt erkännande academic recognition, eller för

4Grad överensstämmelse utifrån minimikrav avseende huvudsakligen nivå,av
innehåll. kvantitet, kvalitet och syfte.
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förskulle kunna användas yrkesutövning. s.k. yrkes-utbildningenatt
erkännande professional recognition.mässigt

dessa begrepp delats i undergrupperharNumera upp

erkännandeAkademiskt
slutförda studier från land bas för fortsattaErkännandea ett somav

s.k. cumulative academicland recognition.studier i annatett
bedrivitsstudier utomlandsb Tillgodoräknande inomsom ramenav

bedrivs hemlandet academic byför istudier recognitionsom
substitution.

erkännandeYrkesmässigt
för utövande yrke iutbildning regleratErkärmandea ett ärav somav

professional recognition."de jurevärdlandet s.k.
yrkesverksarnhetutbildning för då yrket inteb Erkännande är reg-av

professionals.k. "de facto" recognition.värdlandetlerat i

skall här också den särskildaskullfullständighetens nämnasFör typ av
nämligen motsvarandeförklaringen,finns i Sverige,ierkännande som

utför med stöd skollagen och lärar-Högskoleverket som avseravsom
utanför ellerland ligger Nordengenomgåtts iutbildningar ett somsom

tillhör eller EFTA.EUland intei ett som .
denna utredning alltsåerkännande berörDen typ som avserav

utbildning för yrkesverksamhet dåerkännandeb.punkten avovan,
Sverige.reglerat iyrket inte är

värderar utländskMyndigheter3.3 som

erkännandeför yrkesmässigtutbildning

erkännandeyrkesmässigtjureDe3.3.1

erkännande utbild-EG-direktiv sådanomfattasSverige rörsom avav
behörighet till visst yrke,yrkeskompetensochning ett ettger s.som

så kallade sektorsdirektiven, gällerfinns bl.a. dereglerat yrke. Här som
för generella direktiv.och, övriga,för vissa yrken, ett system av

myndighetbehörigReglerat yrke och
yrke lagreglerat Det yrke, enligtVad då med ärett ett sommenas

ellerkan auktorisation, legitimationeller förordning inte utövas utan
eller legitimationen kan ofta för-Auktorisationenmotsvarande. vara

specificerad utbildning. Antalet regleradepålcnippad med krav en yr-
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ken, och vilka dessa skiljer sig mellan länderna.är. Rätten utövaatt
yrket i enskilt fallvarje för varje yrkeavgörs utsedd myndighet,av en

s.k. behörig myndighet competent authority fattar beslut inomen som
sitt ansvarsområde. skall framhållasDet det yrkeskompetensenäratt

skall avgörande vid prövningen. Om utbildningen leder tillsom vara
jämförbar nivå yrkesskicklighet och förbereder för liknandeav ansvar

ingen åtskillnad baserad på utbildningen deti landetgörs liggeratt ena
högskolenivåpå och i det andra utanför högskolesystemet

Olika direktiv
Sju yrken omfattas sektorsdirektiv. För dessa har minimikravenav
samordnats på EU-nivå, vilket innebär examensbeviset i princip bliratt
automatiskt erkänt.

Berörda yrken och myndigheter följande:är
Arkitekt Högskoleverket-

farmaceut,Barnmorska, läkare,-
sjuksköterska och tandläkare Socialstyrelsen
Veterinär Jordbruksverket.-

Ett trettiotal yrken berörs dels det första generella direktivet förav er-
käxmande yrkesinriktad högre utbildning 89/48/EEG, dels det and-av

generella direktivet 92/5l/EEG, kompletterar det förstara som gene-
direktivetrella

berörsNedan yrken nämnda direktiv de myndig-samtanges som av
heter utsedda regeringen behöriga myndigheter.är attsom av vara
Siffrorna inom berört direktiv.parentes anger

Advokat 1 AdvokatsamfundSveriges
Organist och 1, kantor 2 Domkapitlet i respektivepräst stift
Fastighetsmäklare 2 astighetsmäklamärrmdenF
Flygtekniker 2 Luftfartsverket
Revisor l Revisorsnämnden
Befäl i räddningsstyrka, brandman, Räddningsverket
brandsyneforrättare och
skorstensfejarrnästare 2
Räddningschef 1
Sjöingenjör och sjökapten 1, Sjöfartsverket
Fartygselektriker, maskinist och B,A
maskintekniker och skeppareA B, A

5 ytterligareFör infomiation hänvisas till Högskoleverkets broschyr Erkännande
yrkeskompetens inom EU-EES, nås viaävenav som

http://www.hsv.se/verksarnhet/intemationellt/EUochEGfEGdirhtrnl
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ochoch B A B 2,samt styrman
psykolog,Logoped, optiker, psyko- Socialstyrelsen

röntgensjuksköterskaterapeut, samt
sjukgymnast l
Receptarie, tandhygienist och
tandsköterska 2
Trafiklärare Vägverket2

myndighetIngen behörig utseddLärare 1

det reglerade yrket i värdlandetDirektiv 89/48/EEG gäller kräverom
omfattar års studier.högskoleutbildning minst tresom

alltså kompletterar direktiv 89/48/EEG, gäller92/51/EEG,Direktiv som
yrket i värdlandet kräverdet regleradeom

år ellerhögskoleutbildning kortareär än tresom-
högskolenivåyrkesutbildning ligger påsärskild inte t.ex.som gym--

ellernasieutbildning
på lägre nivå.yrkesutbildning annan-

elinstallatör regleras enligt direktivetarbetaBehörighet att som om ge-
etableringsfrihet och frihet tillhandahållanomförande tjänsterattav

ochtillverknings- processindustrinför egenföretagare ISIC-inomi
hantverk. Direktiv 64/429/EEG.industri ochhuvudgrupperna 23 40-

Elsäkerhetsverket.Behörig myndighet är

yrkesmässigt erkännandefacto3.3.2 De

utländsk högre utbildning, slutfördHögskoleverket värderar ärsom
lägsta nivå och icke legitimationsyr-med på viss som avserenexamen

underlätta inträdetHuvudsyftet med värderingen på arbets-ken. är att
utländsk utbildning ochmed högre på så vismarknaden för attpersoner

värdefull kompetens.tillvarata
jämförsutbildning med svensk högsko-innebärEn värdering att en

omfattning och huvudsakligt innehåll.vad gäller nivå, Ileutbildning
utbildningen dvs. i vilken utsträck-fall syftet med in,tillämpliga vägs

och/ellerförbereder för forskarstudier viss yrkesverk-denning t.ex.
Utbildningen skall reguljär delsamhet utbildningslandet.i utgöra en av

grundutbildningssystemet. Bedömningen på grund-utländskadet görs
betygshandlingar examensbevis och personlig ämnesförteck-val av

utfärdade lärosäte, erkänt utbildningsmyndighe-ning ärett avav som
myndighetutbildningslandet, eller har dettaiterna en som ansvar.av
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Högskoleverkets bedömning normalt i antal svenskpoänganges
högskolenivå för relevantinom svenskt utbildningsprogram ellerramen

område. övergripande konceptetDet erkännande. Bedömningenär är-
avsedd rekommendation för den skall fatta beslutatt vara en som om
anställning. också fungeraDen kan vägledning och hjälpme-ettsom en
del för svenska och högskoloruniversitet fattahar beslutattsom om
tillgodoräknande utbildning eller s.k.antagning, akademisktav om er-
kännande.

3.3.3 Yrkesprövning för invandrare

Yrkesprövning för invandrare utvecklades 1988 inom för Ar-ramen
Öppnabetsmarknadsverkets invandrarpolitiska dörrarna förprogram

invandrare. Verksamheten blev reguljär den juli 1991 efter1 tillatt att
börja anordnats på försök.med ha Yrkesprövningen genomförs som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd förenligt gällande regler arbetsmark-
nadsutbildning.

för invandrareYrkesprövning innebär invandraren genomgåratt
teoretiskapraktiska och Yrkesprövningen kan genomföras ävenprov.
utbildning/yrkeserfarenhettidigare inte kan dokumenteras. Påom

provresultatetgrundval bedömning vederbörandesgörs ut-enav av
ländska yrkesutbildning och/eller yrkeskunskaper förhållandei till mot-

yrkesutbildning ellersvarande svenska svenska yrkeskrav. Efter yr-
utfärdas särskilt utlåtande,kesprövningen där visade kunskaperett re-

tilldovisas och relateras motsvarande svenska yrkesutbildning och/eller
uppgift lämnasyrkeskrav och eventuellt kompletteringsbehov.om

Arbetsförmedlingama upphandlar direktprövningsplatser utbild-av
ningsanordnaren. finns femtontal s.k. resursskolorDet landetiett som

genomfört olikahar prövningarna inom yrkesområden. Prövningama
genomförtshar inom Komvux/Uppdragsutbildningen, på gymnasie-

skolan, vid Stockholms Telcniska ochInstitut STI inom AmuGruppen.
harFör utbildningar inte någon motsvarighet deninom svenskasom

gymnasieskolan har yrkesprövningen förlagts till lämplig, platsannan
med utbildning. de fallmotsvarande l den utländska utbildningen legat

högre denpå nivå gymnasiala har högskolor medverkat iän ävenen
yrkesprövningar detta har skett i samverkan med Komvux-
/Uppdragsutbildningen Kristianstad.i

Omfattningen yrkesprövningen beror på yrkesområde och harav va-
mellan ochrierat vecka tolv veckor. exempel kanSom nämnas atten

yrkesprövning för guldsmeder omfattat till två veckor, för frisöreren
veckor och för tekniker/ingenjörer tilltio tolv veckor.tre
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såvälInom Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnärnndemasom
fanns tidigare handläggare ansvarade for invandrarfrågor ochsom som
kunde råd och stöd till arbetsförmedlare/yrkesvägledare frågori rö-ge
rande bl.a. yrkesprövning. finnsIdag i kunskapingenstort sett om yr-
kesprövning åtgärd inom AMS eller länsarbetsnämndema.sigsom vare

förYrkesprövning invandrare ganska omfattning i börjanstorvar av av
90-talet, sedan dess har omfattningen successivt minskat. I dagslä-men

genomförs endast fåtal flestaprövningar och för de yrkesornrå-get ett
dena anordnas längre någrainte prövningar alls.

Yrkesprövning anordnas alltså inte längre.i Jagstort settnumera
dehar erfarit främsta orsakerna till detta följande.äratt tre

har okunnigaArbetsgivarna varit prövningsutlåtandets Destatus.om
informationhar fått den de behövt grund förinte att accepterasom som

prövningsutlåtandet dokument motsvarande avgångs-/slutbetygettsom
yrkesutbildning.från gymnasial

for offentliglagen upphandling har det blivitGenom omständligtmer
tids- och kostnadskrävandeoch därigenom upphandla prövnings-att en

plats.
tillgänglighet det har framkommit delDålig inteatt en personer-

velat till förkunnat eller prövningen.ortresa annan

Även yrkesprövningen i sin nuvarande form och organisation spelatom
mindre roll det gällt lotsa invandrare denin på svenskanär atten ar-

betsmarknaden, det viktigt erfarenheterna från verksamhetenär att tas
resursskolor,tillvara. de Komvux/UppdragsutbildningenHos it.ex.

Kristianstad och Stockholms Tekniska byggtInstitut, ochsom upp ge-
nomfört yrkesprövningar för olika yrkesområden, finns kompetensen
och erfarenhet bör grund från påföljandegod utgå iatt ettsom vara en

utveckla värderingssystem.arbete med att ett

3.4 Exempel på branschprövningar

I andra länder det vanligt yrkesutbildningar avslutas med någonär att
form for kvalitetennivån och utbildningen.att garanteraav prov

I Sverige det mycket ovanligt med bevis på yrkesut-är prov som
bildningens kvalitet. fåDe yrkesutbildningar hittills förknippatssom
med utbildningar inom typiska hantverksyrken, vilka avslutasärprov
med gesällprov. för har dock ökatIntresset markant inom fleraprov
yrkesornråden under de åren. gäller särskilt för branscherDetsenaste
inom byggsektorn, också inom andra områden påär väg attmen man
införa avslutning yrkesutbildning.på sinprov som
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kapitel Förslag tillI för värdering utländsk kompetens,system av
ingår branschprövningar del bakgrund tillSomsystemet.som en av en
det kompletterar här kartläggningenjag med exempel två skilda
branscher, infört prov/yrkesexamen anslutningi till sin yrkesut-som
bildning. uppfattasDessa mycket positivt branschemas med-prov av
lemsföretag.

VVS-branschen Värme, Ventilation, Sanitet
ha huvudsak hantverksinriktadFrån tidigare varit i bransch, haratt en

under utvecklatsVVS-branschen 1990-talet teknikbransch medmot en
krav hantverkskunnande funktions-såväl och systemförståelsepå som
hos rekrytera med kompetens,För montörer rättmontörema. att men

VVS-montörsyrket,också för på har branschenshöja statusenatt parter
beslutat yrkesexamen VVS, vilken bestårexamenssystem,ett treom av
delar kunskapstest, systemkunskapsprov och yrkesexamensprov se-

utvecklas VVS-branschensbilaga yrkesnämnd och2. Proven av ge-
med antalnomförs branschen i samarbete skolor. Provverksam-ettav

VVS-branschen.finansierasheten av

sker slutet årskurs gymnasieskolanKunskapstestet i l i ochav ger-
uppfattning han/hon står ktmskapsmässigt tör-eleven ien om var

branschens krav.hållande till
anslutning till elevenSystemkunskapsprovet genomförs i avslutaratt-

årskurs får eleven han/honutbildning i Här visasin att motsvarar
funktionstörståelse förmågabranschens krav och ochatt styra

dag.reglera olika VVS-system. Provet tar en
fardigutbildning företag för lärlingenEfter två års i det dagsär att-

skall han/honyrkesexamensprov. detta visas självstän-sitt Igöra att
utföra komplett VVS-installation. Bedömningendigt kan görsen

utifrån funktion, yrkesmässigt utförande, hur arbetet planläggs, ar-
betsmetod inklusive och användande skyddsutrustningergonomi av

också innehållerutifrån helhetsintryck. teoriinslag,Provet,samt som
fyra dagar.tar

Efter godkända har lärlingen tagit sin yrkesexamen och får sittprov
utbildningsbevis.

Städ- och rengöringsbranschen
Från ha bransch med måttliga krav på branschkunskaper hosvaritatt en
personalen och låg i yrket, har städ- och rengöringsbranschenstatus
utvecklats servicebransch med starkt ökade kompetenslcrav. Detmot en

mångsidigaberor dels på konkurrens och uppdrag och därigenommer
förändrad arbetsorganisation, dels kvalificerat innehåll arbets-imer
uppgifterna, behov allsidig kunskap kemiska produkter godsamtav om
förmåga med kunderna.kommuniceraatt
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Städ- och rengöringsbranschen anställdade branscher,är en av vars
i utsträckning har utländsk bakgrund, detta gäller i synnerhet istor stor-
stadsregionema.

Branschen har hittills inte haft någon regelrätt gymnasieutbildning
och har därför framtagit omfattande utbildningspaket. Förett eget att
dels de ökade kompetenskraven uppfylls, dels höjagarantera att statu-

yrket, erbjuder Städ- och Rengöringsbranschensi Yrkesnämndsen
städföretag och utbildningsanordnare särskilt yrkesprov bevisett som
på godkänd utbildning. handle-genomgången, Yrkesnämnden utbildar
dare för utbildningen och yrkesprovet. Yrkesprovets innehåll framgår

bilaga Efter avslutat yrkesprov erhåller deltagarna yrkesbevisettav
utfärdat Städ och rengöringsbranschens Yrkesnämnd och aktuellav av
provanordnare.

Värdering utländsk gymnasial3.5 av

yrkesutbildning i andra EU-länder

Allmänt3.5.1

ingårutredningsuppdraget kartlägga hur andra länder EUI inomatt
värderinghanterar frågan utländsk yrkesutbildning gymnasialpåom av

nivå. faktiskaoch angränsande Den tid stått till buds för utred-som
medgivit någon brett upplagd undersökning här-ningen har inte egen

Underlaget för redovisning sammanställningvidlag. min utgörs av en
vilket, kapitel insamlats Danmarkmaterial, i inämntssom avav

Flygtningehjaelp inom för projekt andDansk Assessmentettramen -
of Professional Qualifications Refugees the EuropeanRecognition in

finansielltmed stöd EU-kommissionen, ochCommunity vän-somav-
ligen ställts till förfogande.mitt

delar materialet för denna utredningDe intresseär avserav som av
föruppgifter vilken det EU-länderna finns organisationeri mån iom

värdering utländsk yrkeskompetens gymnasial nivå för arbets-av
marlcnadsändamål de förord-i fall yrkena reglerade i lagar ellerinte är

det vill erkännandeningar motsv, s.k. "de facto" yrkesmässigtsäga
facto"de vocational recognition".

Inledningsvis kan konstateras förnågon enhetlig organisationatt
värdering utländska yrkesutbildningar eller yrkeskompetens inteav
finns länderna det gäller för arbetsmarknadeni EU- erkännandenär av
utbildning avseende deticke reglerat yrke. själva verket såI är attett
det med få undantag behövs ellernågra huvud sigöver taget vare- -
går få sådan värdering. sökande till denIbland hänvisas organi-att en
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finns försation värdering för s.k. akademiskt erkännande, dvs.som
erkännande i syfte den sökande skall kunna ansökaattsom ges an-om

fortsattatagning till studier eller tillgodoräknande förinomom ramen
pågående studier, varvid värderingen grundval dokument.görs av

länder kanI kompetensbaserad genomgås. någ-prövning Iett enpar
fall kan organisation tillhandahålla utbildningsintygettra en om en

utbildningslandetnivå i och eventuellt jämförande uppgift nivå iomen
värdlandet.

det följandeI exempel från Finland och Nederlän-två länderges -
derna hurpå värdering utländsk gymnasial nivåyrkesutbildningav-
kan Flygtningehjaslpsorganiseras. I hänvisas tillövrigt Dansk rapport,

kommer tillgängligfinnas Internet under adressattsom
http://www.drc.dk.

Finland3.5.2

Utlåtanden baserade på betygsdokument
Utbildningsstyrelsen på begäran rådgivande sakkunnigutlåtandenavger

yrkesexarnina, högskoleexamina.utländska lägre Påöver är änsom
grundval utbildningsdokumenten jämförs den utländska utbildning-av

med samma/närmast motsvarande finländska utbildning. förut-Enen
för utlåtande bl.a. den utländska ingår densättning iärett att examen

officiella examensstrukturen utbildningslandet. det utbildningeni Om i
ingår kompetensprov jämförelse examensfordringama förgörs en av
den utländska respektive finländska utbildningen.motsvarande

Fristående yrkesprov/yrkesexamina
med utländsk utbildning kan delta de yrkesexaminaPersoner också i

på den finländska arbetsmarknadeninrättats Lagensom genom om yr-
kesexamina fristående yrkesprov, från dagar1994. Ett kan 3 ochtasom

till veckor beroende på yrkesbransch och kan genomgås2upp examen,
huroberoende inhämtat sin yrkeskunskap. För denav personen som

ändå vill förbereda för finns detsig möjlighet inomgöraattproven ra-
för individuell studieplan.men en

Proven anordnas enlighet med examensgrunder, fastställtsi de som
för de finns för300 examina närvarande Utbildningsstyrel-ca som av

består olika ställasProven situationer examinanden kansen. av som
inför verklighetstrognai sitt yrke. Så möjligt eftersträ-situationer som

förläggs därför ofta Arbetsresultatettill arbetsplatser. ochvas proven-
det arbetet utförs på, bedöms hur arbetet planerasbl.a.sätt, samtsom
och organiseras, examinandens samarbetsförmåga, kommunikations-
förmåga snabbhet och flexibilitet.samt
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I finns följande aktörer:systemet

Utbildningsministeriet, fastställer examensbenämningama ochsom-
indelningen examina i olika nivåer enligt lagen yrkesexaminaav om

fattaroch beslut examensavgiñen,om

Utbildningsstyrelsen fastställerUBS bl.a. examensgrundemasom-
och fattar beslut indelningen branscheri och verksamhetsomrom -
den for examenskommissionema efter förslag från berörd utbild-
ningskommission se nedan, tillsätter examenskommissioner,
handhar examenskommissionemas bokföring och bistår demarkiv,
vid utredning lämpliga läroanstalter ingå examensavtal med,attom

Utbildningskommissioner f.n. 29 st inom UBS, vilka branschvi-är-
försakkunnigorgan planering och utveckling yrkesutbildning-sa av

olika områden. Utbildningskommissionemainom beståren av re-
för arbetsgivare, arbetstagare, branschens forsknings-presentanter

utvecklingsverksamhet,och lärarna.UBS och Selcreterar- och
kansliuppgiftema vid kommissionema sköts regeli UBS. Dessaav

fannskommissioner redan lageninnan yrkesexamina tillkom.om
Utbildningskommissionema "behandlar preliminärt examensgrun-
dema beslut fattas behandlarinnan UBS och indelningen bran-iav
scher och verksamhetsområden för examenskommissionema se
nedan,

Examenskommissioner, tillsätts på högst år och bestårtresom som-
för arbetsgivare, arbetstagare och undervisnings-representanterav

väsendet, sammanlagt högst nio medlemmar. F.n. finns det 250ca
examenskommissioner för olika branscher och exami-som ansvarar

regionalt eller nationellt. Examenskommissionerna bestämmerna,
hur skallexamina ordnas och övervakas. förDe vidare,svarar, ex-
amensuppgiftema, bevakar kvalitetsnivån och utfärdar examensdo-
kumenten. På uppdrag berörd examenskommission lä-anordnarav
roanstalter yrkesutbildning, mfl., examina,som ger

Läroanstalter och för deövriga egentligainstitutioner, som svarar-
för och bedömningenexamina prestationerna.arrangemangen av

Därutöver kan läroanstaltema ha informations- och väglednings-
Provanordnaren undertecknar tillsammans medansvar. examens-

kommissionen examensdokumenten. Uppdragen regleras i avtal
mellan examenskommissionema och läroanstaltema, mil,

Läroanstalternas huvudmän tillsätter inbördes avtalsom genom- ,de regionala examenskommissionema för jmfvissa examina UBS-
ovan,
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Länsstyrelserna, högsta besvärsmyndighet iär examensären-som-
med bedömningen anhåller rättelseden. Den missnöjd iärsom om

hos examinandenförsta hand examenskommissionen. Blir inte nöjd
länsstyrel-beslut kan han/hon besvära hosmed kommissionens sig

sen.

avgiftform avgiftsbelagdanordnas service". DenExamina i av som
Äromfattning. examinanden inskriven-totalt mindreär setttas ut av-

fall med statliga medel.skola betalas avgiften i vissavid någon
gälla förskall egentligen in-särskilda förutsättningar inteNågra

för yrkesexamina. Examensarrange-deltagande ivandrares proven
utgångspunkt examinandennågot. Enkan dock variera är attmangen

inhemskakunskaper yrkesspråket på ettdera defungerande iskall ha av
förståskall examenssituationen kunna anvisningar-Han/hon ispråken.

får anlitas,förstådd yrkeshänseende. Tolki inteoch siggöra menna
tilläggstid skall kunnakompletteras muntligt ochdelar kansloiñliga

och för skriftliga övrigt böruppgifter de delarna. Iför planering avges
den tidsramen.normalt inomuppgifterna utföras utsatta

Nederländerna3.5.3

diplomawaardening,internationale vil-för StructuurInom ramen voor
med värderingfyra verksammainrättades organisationerken 1994, är

nämligenutländsk utbildning,av

och yrkesväg-for Opleiding studie-Adviesbureau Beroep0BA en
arbetar med alla utbildningsnivåer,ledningscentra, som

värderingberoepsonderwijs förlandelijkeC010 Vereniging organen
vilkenyrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, .gymnasiala görsav

för yrkesutbildning,nationellt branschorgansamråd med berört
Informatie Beheer for värdering allmänGroepB Groep gymna-av

sieutbildning,
högre utbildning.Nufic för värdering4. av

avgifts-initialt kostnadsfria sedan årVärderingarna är ett parvar men
finansiella problem har ursprunliga organisationenbelagda. denP.g.a

följande området värde-förändrats. det redovisas vad gällerI inomsom
yrkesutbildning på gymnasial nivå.ring av

regionala med filialer.består 15 AOB-centra 25AOB av ca
studie- och yrkes-Huvudsyftet med AOB:s arbete rådgivning iär

utländska utbild-vägledningsfrågor. AOB har också värderatsInom
uppgift under-hälften de ärenden mottagit. Enligtningar av manca-
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hand skall alla sådana ärenden vidarebefordras till den övri-numera av
värderingsorganisationer, berörs ärendet. AOB råd ifrågaga som av ger

utbildning infonnerarkompletterande och den kan erhållas.om om var
kan också hänvisning till regional arbetsförmedlingMan för attge en

hjälpden sökande skall få finna arbete. informerar ocksåManatt om
det nederländska utbildningssystemet. fullständigAOB har information

arbetsmarknaden och studiemöjlighetema i sin region.om
yrkesinriktade gymnasieutbildningarIfråga lärlingsutbild-ochom

ärendena för värdering.till Coloningar skickar AOB
sammanslutning 22 nationella branschorgan förC010 är aven yr-

uppgiftColos bl.a. samordna de nationellakesutbildningar. är att orga-
bevakaoch deras intressenaktiviteter statsmakterna.gentemotnens

uppgifter också internationaliseringenviktiga yrkesut-Mycket är av
utländska yrkesutbildningar.och värderingenbildningen av

för värdering utländskaavdelning yrkesutbildningar,Colo har aven
for värdering yrkesutbildningarnationellt påvilket är expertcentrum av

ärende kommer tillgymnasial nivå. För in Colo kon-görsett ettsom
bedömning, vilket översändes till berörtmed preliminär natio-cept en
nationella branschorganen fungerar ochnellt branschorgan. De ettvart

yrkesområde länk mellan yrkesskolor och arbetsmarknadför sitt som
uppgiñer, bl.a. for kvaliteten den praktiskaoch har många påansvaret

också kontakter med organisationer länderutbildningen. De har i andra
består för arbetsgivar- ochområden. Deinom sina representanterav
och de flesta fall förarbetstagarorgansationer i skolorna.även

återsänder det koncept,Branschorganet Colo till-remitterat,som
rekommendationer den utbild-med sina aktuellasammans egna om

grundvaljämförbarhet. På detta utarbetat Colo rådgivan-ningens ettav
tillställs den framställningen,utlåtande, gjort dvs. vanligt-de somsom

besked till den sökande.AOB. lämnar, i sinvis AOB tur.
kontakta Coloockså telefon eller fax och får dåAOB kan per svar

allmänsnabbare, detta karaktär, eftersom det inteär ärsvar av mermen
frånbaserat på information branschorganisationen.

individuella förBedömningama alltså ärenden. Underlag be-avser
utbildningsdokumenten.dömningama är

framgåttColo:s koncept granskas, branschorganet.som ovan, av
fattarbranschorgan sitt beslut bakgrund dels Colo:sDetta in-mot av

formation ärendet, dels branschspecifikai sin kunskap. Omav egen
ingen information finns tillgänglig bedömningen grundvalpågörs av
den information bifogats/framgår utbildningsbeviset, be-t.ex.som av

och levnadsbeslcrivning.tyg,
fall branschorganisationde ingen finns bedömningen ColoI görs av

eventuellt efter kontakt meddirekt, andra värderingsorganisationer för
jämförbarhet.råd utbildningensom

2 18-6452
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ColozsI utlåtande beskrivning den utländska utbildningen,ges en av
dess inplacering i utbildningssystemet utbildningslandet,t.ex. i tillträ-

desvillkor, uppläggning och innehåll, examinationssätt. Colo gör en
detaljerad jämförelse kursmomenten i den utländska utbildningenav
och i motsvarande nederländska utbildning och kan likheter ochange
skiljaktigheter mellan utbildningarna. Colo avslutningsvis, vil-anger,
ken kompletterande utbildning bör gås igenom den sökande,som av

fulltinte fått erkännande sin utbildning.som av
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Förslag till för4 värderingsystern av

utländsk yrkeskompetens

Inledningl4.

förordar följande,värderingssystem, jag i det harDet ut-som som
gångspunkt närings-, arbetsmarknads- ochregeringens integrationspo-
litik. ingår nivåer: bedömning validering bransch-I systemet tre - -

dessa nivåer det förslaget avseendeprövning. valideringAv ärtre som
ligger för direktiv.mina Bedömning,inom jagsomramen anser van-
ligtvis valideringen, bör ligga förbör föregå inom det kom-ramen av

introduktionsprogrammetanordnade för invandrare. Bransch-munerna
helt vederbörandeligger inom branschs ansvarsområde.prövningen

egentligen tillämpas för allaSystemet kan önskar sinvuxna som yr-
värderad hur ochkeskompetens kompetensen förvärvats.oavsett var

genomföraskan då arbetsförmedlingensBedömningen för-t.ex.genom
införs generellt det invandrarnaOm innebär inte sär-systemet attsorg.

behandlas.
valideringsorganisationenför bör också ingå denInom attramen en-

skildes och kompetens dokumenteras och beskrivskunskaper s.k.i en
meritportfölj.

för valideringViktiga kriterier är

förankrad hosden arbetsmarknadensär parter,att-
reell yrkeskompetens,den mäteratt-

ungdomars yrkeskunskaper ochden yrkeskompetensgöratt vuxnas-
jämförbara,

från förden utgår gymnasieskolans styrdokument yrkesutbild-att-
för angränsande nivåerningar eller relevanta styrdokument, t.ex.- -

utbildningsplaner.

Inledningsvis nedan några exempel på några kompetenshöjandeges
förslag framlagts och åtgärder vidtagits statsmakterna isom som av
syfte förbättra arbetsmarknadsläget bl.a.och innebäratt ettsom ge-

förändringsarbete.nomgripande Redovisningen jag nödvän-anser vara
för förslagdig bakgrund de till för värderingsverksam-systernsom en
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het läggs i avsnitt 4.3 och kapiteli Förslag till fororganisationsom
validering.

4.2 Kompetenshöj ande åtgärder inom den
svenska arbetsmarknaden

4.2.1 Tillvaratagande utländsk yrkeskompetensav

I utredningens direktiv framhålls invandrarnas utländska yrkesut-att
bildning arbetslivserfarenheteroch måste tillvara för målen förtas att
den svenska integrationspolitiken och arbetsmarknadspolitiken skall
kunna bättre tillvaratagandeuppnås. Ett invandrarnas yrkeskLmska-av

arbetslivserfarenheteroch leder till svenskt arbetsliv tillförsattper
nödvändig detta gäller särskiltkompetens, inom yrkesområden där det
råder brist med lämpliga kunskaper.på Ett bättre tillvarata-personer
gande leder också till mindre kostnader för samhället.

Åtgärder för halvera den4.2.2 öppnaatt

arbetslösheten, m.m.

för den ekonomiska politikenInom har regeringen vidtagit åt-ramen
gärder för halvera den arbetslösheten till år 2000 förochöppnaatt att
stärka näringslivets förutsättningar inför 2000-talet, nationellt och re-

inslag degionalt. Viktiga i åtgärdspaket arbets-presenteratssom avser i
kraftens kompetens.

Bland de åtgärder föreslagits syfte främjai tillväxt ochattsom sys-
selsättning arbetsmarknadenpå kan starkare forrollnämnast.ex. en
kommunerna flexiblareoch användning de arbetsmarknadspoli-en av
tiska medlen. Bland åtgärderna utbildningsornrådetinom återfinns ut-
byggnad vuxenutbildning och högskola.av

1995 tillsattes parlamentariskt kommitté medsammansatten upp-
drag utreda nationellt kunskapslyft för dir. 1995:67att ett vuxna -
Kunskapslyftskommittén KLK. hadeKLK i uppgift i förstaatt, ett

föreslå mål för nationellt kunskapslyft för del isteg, ett vuxna som en
för livslångt lärande.strategi Redan innan KLK lagt förstasittetten

betänkande hade beslutatregeringen genomföra bred satsningatt en
utbildning och kompetensutveckling. Sedermera bl.a,utgjorde, KLK:s
delbetänkande underlag för regeringens bedömning hur den särskil-av
da skulle utformas, vilkensatsningen sin utgångspunkt i arbetslös-tog
hetsproblematiken.
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Kunskapslyftet, och skall pågåProjektet startade 1997 isomsom
hal-viktig del satsningarfem år, inrättades i regeringens attsom en

till år målen for projektet andelenarbetslösheten 2000. Ett är attavvera
skallkommunal vuxenutbildning öka betyd-yrkeskurser inomgessom

beakta möjligheterna bl.a. erbjudaligt. kommunernaVidare attavses
arbetsplatsförlagd för deoch utbildning vuxenstude-lärlingsutbildning
Kunskapslyftet skall den kommunalaintegreras irande. avsiktEn är att

lärdomar på sikt kanoch devuxenutbildningen görasatt som av pro-
vuxenutbildningssys-for reformeringgrundjektet ligga tillskall en av

temet.
delbetänkandeKunskapslyftskommittén KLK har i sitt

införlärande och underoch livslångt SituationenVuxenutbildning -
fråganKunskapslyftet 1998:51första med SOU tagitåret upp om

sättföljandedefinierar där begreppet påvalidering. Man :

reell kompetens, dels kunna be-innebär dels identifieravalidera"Att attatt
sådant kanbeskrivningenskriva den sätt avnämarnaaccepterasattett av

kommunal vuxenutbildning, hög-utbildningsanordnarebranscher och-
219skolor, etc."

kommande betänkan-handerfarit under KLK i sittharJag att attavser
fortsatt valideringsar-utvecklingsmöjligheter förde skissa tänkbara ett

bete.
ställning for utvecklingolika sammanhangSkolverket har i tagit av

förPlan utveck-valideringsverksamhet. T.ex. framhåller i sinmanen
redovisning till regeringen 1998-10-14,vuxenutbildningenlingen av

aktivtstödja och medverkadet angelägna21 idnr 98:2665, l9 atts. -
människors kim-modeller för valideringochtill metoderatt av vuxna

effek-för vuxenutbildningenframfärdigheterskaper och etttas att
redovisar där delivslångt lärande. Mandel iskalltivt utgöra ettsätt

vidta sammanhanget.iåtgärder attavserman
framhåller Skol-vuxenutbildningenutvecklingenplan forI sin av

betydelsekommervalidering kompetensverket också ävenattatt av
de individu-yrkesvägledningen och uppläggningenför studie- och av

därvidfråga Skolverketella studieplanema. En att taavser uppsom
huruvida samordning möjligArbetsmarkriadsstyrelsenmed ärär en

arbetsförmedlingarnaindividuella handlingsplaner,mellan de görsom
och studieplanema.med de arbetssökande,tillsammansupp

6 och kompetens forColardyn, Validering kunskapDanielleSe även t.ex. av
Kunskapslyftet fokus.Vuxenpedagogik och praktik, i Enlivslångt i teorilärande i

från Stockholm 1997 SOU 1997:158antologi KLK,



Kapitel32 4 SOU 1998: 165

4.2.3 Regionala tillväxtavtal

I 1997/98:62,proposition Regional tillväxt- för arbete och välfärd,
berörs. åter, utbildnings- respektive arbetsmarknadspolitiken. Till ex-
empel framhålls utbildningsinsatsema "utgör hörnstenarnaatt deni
sysselsättnings- och tillväxtfrämjande politiken och de utbildningar

samhället erbjuder skall tillgodose såväl individens ochintressensom
behov näringslivets efterfrågan på kompetens." s. 60som

Arbetsmarlcnadspolitiken förena,skall skriver helhetssyn påman, en
riksnivå effektivitetmed hög lokal nivå. "Det lokala inflytandeten

avgörande för politikenär till de lokalaanpassning förutsätt-en av
s.ningarna 60. En dock,reservation det lokala inflytandet skallges

de arbetsmarknadspolitiskavägas målen fungerandevälemot om en
arbetsmarknad för hela landet.

denI regionalpolitiska propositionen föreslås också förett program
utarbetande regionala tillväxtavtal syftei åstadkomma bättreattav
samverkan mellan arbetar med tillväxt- och sysselsättnings-organ som
främjande åtgärder på såväl lokal och regional central nivå. Enligtsom
Närings- och teknikutvecklingsverket har samtliga län landeti anmält
intresse för delta arbetet med bildai regionala tillväxtavtal.att Av-att
talen skall treåriga. skall frånDe utgå analys regionens till-vara en av
växtmöjligheter och ingås de lokala, regionala, och centrala parterav

aktivt medverka genomförandet,i det s.k. regionalaattsom avser part-
nerskapet. Avtalande kan under hösten 1998 till regeringen läm-parter

förslag till ändringar gällande regelverk föri sysselsätmings- ochna
tillväxtfråmjande flexiblareåtgärder vad gäller arbetssätt och medels-
användning inom för avtalen. Avtalen gälla från år 2000.ramen avses

Personer med utländsk bakgrund besitter kompetenser i synnerhet
ifråga språk och kunskap kulturer. Dessa kompetenser har hit-om om
tills inte tillvaratagits fullt bör kunna bli viktig del deut, men en av
tillväxtâtgärder vidtas i samband med genomförandet det s.k.som av
regionala partnerskapet.

4.2.4 Regionala kompetensråd

l proposition 1997/98:62 lägger regeringen också förslag inrät-ett om
tande regionala kompetensråd för förstärka den sysselsättnings-attav
och tillväxtfrämjande verksamheten i varje län. Rådens uppgiñ skall

utifrån samlad bild de regionala utbildningsbehovenattvara en av
snabbt kunna identifiera förslagproblem och till kort- och långsikti-ge

Åtgärdernaåtgärder utgående från arbetslivets behov. skall kunnaga
kompetensutveckling befintlig personal,t.ex. relqyteringsåt-avse av
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gärder eller utbildningsutbudet.anpassningar Råden skall ocksåav
sprida information och kunskap förändringsprocessen arbetsor-ge om

ledarskapsfrågorganisations- och anpassade till de regionala lokalaoch
förutsättningarna.

förslaget,råden bör, enligt ingå dels företrädare för of-I näringsliv,
fentliga ocharbetsgivare arbetstagarorganisationer, dels utbildningsan-

företrädare för högskola, kvalificeradordnare, yrkesutbildning.t.ex.
länsarbetsnämnder. det bedömskommuner, Om nödvändigt skall råden

lmyta exempelvis förtill arbetsgrupper, specifika branscher.sig
enligtavsåg, propositionen, Arbetsmarknads-Regeringen att genom

länsarbetsnämndema i uppdrag tillsammansstyrelsen med berör-attge
da besluta vilken dem skall ha till uppgift samlaparter attom av som

aktörer till regionala kompetensråd.relevanta Det accepterarorgan som
borde enligt regeringen också för nödvändig kanslifunk-ansvaret svara

uppgift från AMS tidigt under hösten hadetion. Enligt 1998 inom länen
bildafattats beslut kompetensråd län, däremot.i regel iatt ettom par

skullebeslutet avvakta.innebar att man

tillFörslag för4.3 system
värderingsverksamhet

Inledning4.3.1

direktiv skall förslag läggas för be-Enligt utredningens "organettom
dömning värdering utländska yrkesutbildningar på gymnasialoch av

dokumenterade arbetslivserfarenhetereller angränsande nivå och av
erhållna land. "iannat

vikten utländsk yrkesutbildning ochDirektiven betonar attav ar-
förbetslivserfarenhet tillvara för målen den svenska integrations-atttas

och arbetsmarknadspolitiken skall kunna uppnås.
utländsk utbildningsbakgrundSom läget idag har medär personer

svårigheter komma den svenska arbets-många anledningar inattav
undersökningar arbetsgivarna vanligtvismarknaden. T.ex. har visat att

kan bedöma utländska utbildningsbevis uppfattninginte se 2.3. Min
utbildningsbevisden, utländska avseende gymnasialaär ävenatt om

yrkesutbildningar värderades, skulle arbetsgivarna fortfarande kunna
utbild-känna sig osäkra huruvida innehavama de utländskaom av

ningsbevisen har sådan yrkeskunskap och sådana färdigheterövriga
krävs den svenska arbetsmarknaden, de yrkesmässiga språk-påsom

kunskaper förutsätts för utföra arbetsuppgifterna har till-att samtsom
Ävenarbetsmarknadsförhållandena. för den arbets-räcklig kunskap om
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sökande skulle det svårt kvaliñkationema "räcker till"att vetavara om
och svårt bedöma vilka arbeten möjliga söka.attvara attsom vore

För den inte har något formellt utbildningsbevisperson, attsom
värderat, måste situationen sig helt hopplös. Idag händer dette att ve-
derbörande måste börja från början för under några år åter utbil-attom
da sig i yrke.sitt Möjligtvis kanske någon del den tidigare förvärva-av
de yrkeskunskapen kan tillgodoräknas säkert det inte.ärmen

Vad kan för dessa situationergöras skall behövainte uppståatt
Med utgångspunkt i dels den svenska integrationspolitiken, dels en

från arbetslivets sida uttalad efterfrågan föreslår jag organisationatt en
för validering yrkeskompetens Valideringsverk-inrättas.av vuxnas
samheten, skall förankrad hos arbetsmarknadens börparter,som vara
ha gymnasieskolans styrdokument utgångspunkt eller- för andrasom
nivåer relevanta styrdokument. förKompetensprov validering skall-
kunna genomgås oberoende hur eller yrkeskompetensen förvär-av var
vats.

För valideringsinstmmentet skall bli så verkningsfulltatt möj-som
ligt bör möjligheter finnas för deltagarna förbereda sig för kompe-att

Jag vill därför förordatensprovet. Valideringen skall kunna föregåsatt
individuell bedömning inom för det kommunernaav en ramen av an-

ordnade introduktionsprogrammet för invandrare. För deltagarenatt ge
beslutsunderlag hur gå vidare tilldirekt valideringett eller förstom -

efter kompletterande utbildning bör här, vid behov eller önskan, ges-
möjlighet till vägledning. Valideringen kan, vidare, kompletteras med
det med branschprövningar, börjat fram.system växasom

Sammanfattningsvis skulle alltså för värderingett system ut-av
ländsk yrkeskompetens totalt omfatta delar: bedömning vali-sett tre
dering branschprövning. fig.Se och2-

I det följande inleds redovisningen med valideringen, då den ligger
inom direktiven för denna utredning.
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Fig. 2
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Fig. 3

System för värdering utländsk yrkeskompetens gymnasial nivåav

Åtgärd Innebörd Aktör

Bedömning lnom for introduktionsprogrammetför Kommunenramen och anordnaren av
invandrare information möjligheternatill introdukiionsprøgrammet.ges om
validering. Vidarekartläggsdeltagarnasbakgrund Mål för från Integra-programmet

uppskattasantaletsnarast kommersamt tionsverketi samrådatt medsom centrala
genomgåprövning törvalidering vid valideringsorganet.programmets
slut. Institution väglednings-som ges

uppdrag.
slutfasen.l yrkesorienteringennär genomförts.

bedömninggörs varje deltagaresbehoven av
av/möjlighet gå i förvalidering.att Omupp prov
behov töreligger kompletterandeutbildningav
teoretisk och/eller praktisk vägledningges om
vilka utbildningsmöjligheter ñnns.som

Under introduktionsåretbör deltagarnaså snabbt
möjligtsom mentor.enegen

För inte genomgårintroduktions-Helst yrkeskollega,personersom följeren som
för invandrare informationprogrammet och deltagarenintill desshan/hon tättges

vägledning och bedömninggörs arbete.t.ex.genom
arbetsförmedlingensförsorg. T.ex. arbetsförmedlingsamtupp-

dragsinstitution.
Validering Identifiering reell kompetens kompe- RK och den påav institutiongenom som

Prövningen teoretiskochtensprøv. praktisk uppdrag RKär anordnarkompe-av- -
oberoende hur yrkeskompetensenuppnåttsoch ochav därtill vägled-tensprøv ger

denyrkesskicklighet,mäter despråkkunskaperoch ning inlör provet.
de övriga färdigheter krävs i arbetslivet.som
Godkänt dokumenterasi kompetensbevisprov ett
utfärdat regionala kompetensradetRK till-av

med provanordnaren.Kompeterubevissammans
har värde inom yrkesområdetsamma som
slutbetyg från gymnasieskolanvad gälleryrkes-
kunskap.

Bransch- Prov för yrkescertiñkat för de branscher Vederbörande branschorganisa-som
prövning kräversådant. tion
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Validering4.3.2

framförtför arbetslivet harmed olika FöreträdarekontakterminaI man
för-vilket yrkeskompetensi Sverige, inomsaknarvi ett systematt som

gymnasieskolanyrkesutbildning ipå sätt änvärvats annat engenom
skaffar sigändamålsenligt Idagochtrovärdigtpå sätt.värderas ett man

alltsåmånga Detyrkeskompetens pånationalitet- ärsätt.oavsett-
kanutbildningarutländskamedenbartegentligen inte sompersoner

förvärvadolikavaliderad. All påyrkeskompetens sättfåvilja sin gym-
yrkeskun-med denjämförbarkunnaböryrkeskompetensnasial göras

gymnasieskolan.yrkesutbildning iförmedlasskap genom ensom
fram-önskemåldeexempel påSom motett system somsom svarar

föryrkesexaminafinländska medframhålla detvillförts jag systemet
för demfristående yrkesprovmedingårvilketi ett system somvuxna,

in-dettautbildning.föregående Ii system,går utan somexamenupp
meddeltar3.4.2,avsnittsedan sefyra årfördes för personerovan

ochyrkeserfarenhetoch/eller utländskutbildningutländsk personer
yrkeserfarerihetoch/eller finländskutbildningfinländskmed samma

be-kanexamenssituationenmodifikationer imed devillkor, sommen
bristfälliga språkkunskaper.för kompenserahövas att

syf-valideringsverksamhet inrättas,alltsåförslagMitt är att somen
omfattandeförvärvad yrkeskompetens-olikatill tidigare sätttar att

användas på7 skall kunnakompetenserochfärdigheterkunskaper, -
led i kompe-skallarbetsmarknaden. Förslagetden svenska ettses som

återverk-fårarbetsmarknaden,svenskadeninomtenshöjningen men
övertygadnämligenindividuella planet. Jagdet ärningar även om

möjligheterindividensunderlättaockså kommer attvalideringen attatt
arbets-med presumtivaoch kontakterarbetsbytetillinitiativ attta egna
yrkes-fåtthan/hon sinunderlättasklartkommergivare attatt genom
rörlig-också kommatordedokumenterad. Dettakompetens att gynna

arbetsmarknaden.heten på

Kompetensprov
prak-ochteoretiskabör bedömasyrkeskompetensEn genompersons

vil-visasYrkeskompetensenkompetensprov.tiska genomprov,genom
uppfattayrkeskunskapen förmåganden direktadelska framgår att-

grundkunskaper,teoretiskaochteknisk kompetensarbetet,helheten i
ifrågaarbetslivetgenerellt ifärdigheter behövsdels sådanaetc., som

Grundläg-problemlösning.ochkommunikationsamarbete,t.ex.om

7 ochidentifieraöverblickHuintemationell mätasättgängseFör att vuxnasaven
för iNödvändiga basfärdigheterAlbert Tuijnman,basfárdigheter-u" vuxnase

antologi.nämndatidigarekunskapssamhället i KLKs



Kapitel38 4 SOU 1998:165

gande förprincip kompetensproven de skall kunnaär genomgåsatt
oberoende hur och yrkeskompetensen förvärvats. Ett kompe-av var

bör kunnatensprov genomgås på till fem dagar.tre
Ett kompetensprov skall dokumentera nivå yrkeskunska-samma

gymnasieutbildning eller utbildningpen angränsandesom nivåer,en
KY-utbildning,t.ex. inom yrkesområdet Det innebären gör. att ett

kompetensbevis erhållet efter validering skall jämställt enligten vara
definitionen i avsnitt 3.2 med förekommandei fall slutbetygett- -
från gymnasieskolan från motsvarande yrkesinriktat Kunska-program.

behöver inte identiskt lika, särskilt inte det gällerperna närvara mot-
svarigheter till gymnasieskolans kärnämnen. konsekvensEn blir att en
validering i det här sammanhanget inte automatiskt grundläggandeger
behörighet för högre studier.

Yrken saknar gymnasieprogram och/eller yrkesnämnd ochsom -därigenom saknar jämförelseobjekt respektive branschnämnd inom det
centrala valideringsorganet se 5.2.2 skall givetvis inte uteslutnavara
från kompetensprov, här får andra lösningar sökas.men

För valideringen skall bli trovärdigatt bevis yrkeskompetenssom
bör, inledningsvis, genomgång kompetensprov förobligatorisktav vara
alla ansöker validering. Efter hand erfarenheterna visarsom om attsom
vissa utbildningar/yrkeserfarenheter med god mariginal uppfyller de
krav ställs för motsvarande gymnasieutbildning, bör valideringensom
för dessa kategorier kunna kravgöras på kompetensprov ellerutan ge-

förkortatettnom prov.
De detaljerna i innehåll,närmare föreslår jag utreds im.m., arman

ordning.

Kompetensbevis
Godkänt kompetensprov dokumenteras kompetensbevisettgenom som
utfärdas det regionala kompetensrådet se kap. 5. anförtsSomav ovan
skall kompetensprövningen i förekommande fall ha gymnasieskolans
styrdokument utgångspunkt. Kompetensbeviset skall dokumenterasom

nivå på yrkeskunskapen slutbetyg från gymnasieutbild-samma ettsom
ning inom yrkesområdet och alltså hagör värde vid anställningsamma

slutbetyget.som

Meritporzjölj
När med utländsk utbildningsbakgrund fått sin yrkeskompe-en person

Validerad kan det fortfarandetens innebära vissa svårigheter överty-att
presumtiv arbetsgivare kvalifikationema. Det kan därförga en om vara

fördel kompetensbevisetatt systematiskt kompletterasen ett sätt
med andra handlingar, stärker den sökandes meriter och underlät-som
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sådantEttkompetens.hans/hermesbedömaarbetsgivarenför atttar
meritportfdlj.kallar härjagmeritdokumentsamlat

denmeritförteckning, upprättasvanligfrånskillnadTill avsomene innehåll,och ärutfommingvarierandemyckethakanochenskilde som
dendokumentationenhetligsystematisk ochfråga avhärdet enom
så-Ettförmågor,ocherfarenheterhandlingar,samtligaenskildes m.m.

validerings-medsökande tillsammansdendokumentdant upprättat av
särskilthjälptillochindividens ställningstärkakunnabör varaorganet

anställningstillfállena.förstavid de
förtsharmeritdokumentsystematiseratdennaBehovet typ avav

I siningenjörsgrupp. senasteSAF:sbl.håll, rap-flerafrånfram a. av
betydelsenframhållerSverigelyfterIngenjörer1998" gruppenport

meritportföljsystem.utvecklasSverigedet i ettenskildeför den attav
ochmeritportfölj gärna ettatttillockså positiv serFrån LO är enman

finnasskallmöjlighet attförsök förpå attförst prövassådant systern
utfomining.tillfram rättkomma

utvecklaskallockså systemettvalideringsorganetföreslårJag att
individenstydliggörasyfteiutformasmeritportfölj bör atthurför en

bedömaarbetsgivarenförunderlätta attochkompetensochkunskaper
arbetet.söktaför detförutsättningarvederbörandes

kommande be-iutvecklasföreslår jag ettmeritportföljBegreppet
redningsarbete.

Bedömning4.3.3

kännedomgodochsigbakomyrkesverksamhet ommed långPersoner
förrnodli-arbetsmarknaden kanochyrkesterrninologinsvenskaden om

formförberedelse isärskildnågon avkompetensprovdelta i utangen
förförbereda sigönskakanAndra däremotpraktik.och/ellerutbildning

provet.
invand-frånmångfalden,ochframtidenSverige1997/98:16,I prop

introduktionsprogramtillförslagetintegrationspolitik,tillrarpolitik tas
från in-utgåiInnehållet programmetinvandrareför avsesupp.vuxna

medtillsammansutformasochförutsättningaroch ve-behovdividens
svenskundervis-bl.a.förslaget,enligtingår,derbörande. I programmet

medbehövssådvs. ävenbehov,individs närmed varjeenlighetining
Iyrkesorientering.praktiskteoretisk ochochyrkesliv,inriktning mot

demedkontakttidigmedviktigtdetockså ärpropositionen att enanges
Jaguppnådd kompetens.utlandetibedömerochvärderarinstanser som

måldoku-utarbetarf.n.Integrationsverkethandundererfarithar att
introduktionsprogrammet.förmentet
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Jag introduktionsprogrammetatt bör kunnamenar godutgöra en
förberedelse för genomgång kompetensprov. Jag vill därförav utan--för mina direktiv framlägga följande.-

Inom introduktionsprogrammet bör, jag, kartläggninganser gö-en
tidigt deltagarnas yrkesmässiga bakgrund.ras Informationav bör ges
möjligheten till validering yrkeskompetens.om språkundervisning-av

i svenska bör omfatta relevant yrkesterrninologi.en Genom den teore-
tiska och praktiska yrkesorienteringen förmedlas kunskap denom
svenska arbetsmarknaden också värdeär för för kompe-som av provet
tensbevis.

I slutet den praktiska och/eller teoretiska yrkesorienteringenav bör
bedömning deltagarnasgöras yrkeskompetensen i syfte förseav att

dem önskar genomgå kompetensprov med underlagsom att avgöra om
de dessförinnan har behov kompletterande teoretisk och/ellerav -
praktisk utbildning och, så fallet,är vägledning vilka möjlig-om- om
heter finns.som

För de inte deltar i introduktionsprogrammetpersoner börsom en
bedömning och vägledninggöras arbetsförmedlingenst.ex.ges genom
försorg.

Mentor
Förslag för invandrare framfördesmentor Invandrarpolitiskaom av
kommittén i dess delbetänkande Arbete till Invandrare SOU 1995:76.
I 1997/98: understryks16 vikten deltagarnaprop. i introduktions-attav

möjligheter etableraprogrammet svensktatt nätverk ochges ett skaffa
sig strategiska kontakter kan underlätta inträdet på arbetsmarkna-som
den eller på kansätt värdeannat framtiden.isom Jag villvara av gärna
kommentera förslaget, jag det,även värdesom anser stortvara, av som
förberedelse för validering yrkeskompetensen.en av

En mycket viktig åtgärd enligt minär, uppfattning, varje deltaga-att
i introduktionsprogrammet för invandrare,re så önskar, beredssom

möjlighet till kontakt med Mentom kanmentor. samtalspartner,en vara
kontaktbyggare, inspiratör och stöd i olika situationer och bör bak-mot
grund detta i mycket tidigt skedeett och förav denengageras tid det tar
intill dess deltagaren fått fotfäste påatt arbetsmarknaden.

Mentorskapet bör frivilligt, oavlönat åtagande.ett Envara mentor
får förmånen medmänniskamötaatt från land ochett därige-en annat

också möjligheten lära känna kultur,attnom andra sedvänjor ochen ny
kanske lägga grunden tillatt vänskap efter detäven in-en som varar

vandraren blivit etablerad i det svenska arbetslivet.
En bör antagligen helstmentor yrkeskollega, gärnavara en en per-

pensionär, med anknytningt.ex. till det företagson, den praktiskasom,
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bör givetvisandraförläggs till, ävenyrkesorienteringen personermen
framställs.önskemålmed deenlighetifråga ikomma som

Branschprövning4.3.4

dokumenteras, nämnts,kompetensprovgenomgångetEtt genomsom
den"kvittot" pådåKompetensbevisetkompetensbevis. är att somett

erhållitmed denjämställdyrkeskunskap, ettifrågaär, somprövats om
yrkesområden detta till-vissagymnasieskolan. För ärfrånslutbetyg

sammanhanget klarahärdetmåste iViandra inte.förräckligt, vara
yrkesförberedande och såle-yrkesprogramgymnasieskolans äröver att

yrkesutbildning.färdigdes inte ger en
dettakonsekvensernayrkesornrådenvissaInom tar genomavman

lärling-yrkesförberedandeberördafrånanställa elever program somatt
oña frå-dåDetföretaget.fárdigutbildning ärisinoch låta dem göraar

densammautbildningstyrd ärmindre oavsetteller sommerenga om
byggsektorn detallt inomFramför ärelinstallatörer.förföretag, ex.

ochbranschgemensamföretagifärdigutbildning ärmedvanligt somen
framgårSomberördamellankollektivavtal parter.styrd av av-genom

fär-eñer avslutadprov/yrkesexamenutvecklingpågår3.3snitt aven
företagdigutbildning i

till detknutetkompetensbehovetdär äryrkesområden,andraFör en-
tillverkningsindustrin,inomproduktion,företagetsskilda ex.som

anställs ele-Därfárdigutbildning.styrdbranschgemensamfinns ingen
ochföretagetdirektgymnasieskolaniyrkesprogramfrån berört avven

företagets be-enskildaefter detutformadindividuelltdåinlärningen är
hov.

arbetsmarkna-svenskadeninomökar intresseterfaritEfter vad jag
fárdigutbildning itidsefterprov/yrkesexamenför denden entypen av

för ochplaneramedfärdibranscher ut-andra attFlera ärföretag. nu
kommerden härDärför jag typensådanaveckla att provtror avprov.

synnerhetarbetsmarknaden, isvenskadenpåvanligaganskabliatt
yrkesförberedande.svenska yrkesprogrammen ärdenämnts,somsom,

enskilda branschernaför deÄven angelägenhetdessa är enprovom
med dennaför, vill jag typhaochgenomföra ta avansvaretatt

fullständigförDettavärderingssystemet. attibranschprövning enge
uppehållstillstånd ifårinvandrarendetfrånhelabild attprocessenav

svenskadeninträde påförförbereddhan/hontill dess ärSverige att
arbetsmarknaden.
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förorganisationtillFörslag5

validering

Inledning1

i sinvärderingsverksamhetförjagföreslogkapitel 4 system somI ett
kompetens-erhållandeförvalideringbedömning,omfattarhelhet av-

förbere-innebäraBedömningenbranschprövning.ochbevis enavses- förekom-genomgås ibranschprövningenochvalideringendelse för
erhållet kompetens-efterbranschcertifikaterhållandefall förmande av
möjligheteningåocksåskall attför systemetbevis. Inom ramen
utbildning.praktiskochkompletterade teoretiskvägledning om

härläggerJagvalideringen.migjagkoncentrerarföljandedetI
omfattar verk-vilkenvalideringsorganisation,förprincipförslagett en

fig. 4.regional nivå. Secentral,såvälsamhet på som
verksamhetvalideringsorganisationensinnehållet i an-Det närmare

utredningsarbete.fortsatteventuelltipreciserasfårjag ettser
skallvalideringsorganisationförvillkorgrundläggande attEtt en

hosförankring avnämar-hardenarbetsmarknaden ärpålegitimitet att
de kompetensprovinnehållet ipålitakunna som an-måste attDena.

aktuellamedvalideringsorganisationen överensstämmerordnas inom
förförutsättningabsolut attbransch. Enrespektiveinomarbetslivskrav

de olikapådeltagandeaktivtmycketuppnås ärskall kunnadetta ett
sida.arbetslivetsfrånnivåerna

meddetintrycktagit systemkapitel har jag4framgår i yr-Som av
haryrkesproven,friståendeingåendedärideochkesexamina mansom

bedömningvarvidyrkeskompetensen,bedömsdettaFinland. Ii systern
bedöm-medintegrerasnaturligtpå sättyrkesutbildningeventuell ettav

framkommitvadmedtillsammansyrkeserfarenhet. Detta,ning somav
förgrund dentillgenomförts, liggerkartläggningdenii övrigt som

följande.detföreslår ijagvalideringsorganisation som
åtagande frånskillnader idetillhänsynocksåförslag jagI mina tar

bran-för dengällerländer. T.ex.olikamellanfinnssidastatens som
avsnitttill värderingssystemförslagmittingår ischprövning, som

respektiveheltoch bekostasförSverigeden i är4.3.4, avettatt ansvar
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branschorganisation, medan i exempelvis Finland det ekono-staten tar
miska bortsett från iansvaret sammanhanget mindre avgiften- som
examinanden erlägger för motsvarande prövning formi friståendeav-
yrkesprov.

F ig. 4

Principskiss: Organisation för validering utländsk yrkeskompetens.av
Aktör Uppgift, t.ex.

Värdmyndighet Anslagsframställning

Centralt valideringsorgan Mål, utveckling, uppföljning, utvär-
dering

med beståendestyrelse Information verksamhetenav: om
Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Registerhållning över
LO SAF med branschvisasamt yrkesnämn- utfärdade kompetensbevis
der, Insamlar/ informationger om
berörda myndigheter: AMS, Integrations- utländska utbildningar
verket, Högskoleverket, Skolverket, Svenska Underlag till anslagsframställning
EU-programkontoret Mål/Riktlinjer för kompetensprov

Fastställer dokument för
Nämnder bestående yrkesnämnd, kompetensbevisav resp

och demotsv, experter
tillkallas särskilt Utarbetarsom kompetensprov

Utarbetar riktlinjer för genom-
förandet kompetensprovav

Regionalt valideringsørgan Bedömer och planerar för de regio-
ingående i Regionala nala behoven kompetensprovav
Kompetensrådet "R.K" i län Sluter avtal med kompetensprovs-resp

anordnare
Utfárdar kompetensbeviset under-
tecknat och rektor, motsvav

Prøvanordnare Enligt avtal med "RK".
Gymnasieskola, komvux, AmuGruppen, Ger vägledning om prov-

fl.m. Anordnar kompetensprov-
-Undertecknar kompetensbevi-

tillsammans medset
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organisationCentral5.2

CVCV. Inomcentralt valideringsorgan,central nivå bör inrättasPå ett
branschnämnder.tillsätts

tillkomplementblimyndighet ochbefintligtillknytasCV bör etten
värdmyndig-dennabenämnsdetta kapitelverksamhet. Imyndighetens

heten.

Värdrnyndi gheten5.2. l

centrala kom-för dettillhandahåller kansliresurserVärdmyndigheten
förföreskriftererforderligautfärdarDenpetensvärderingsorganet. va-

verksam-föranslagsframstâllninglideringsverksamheten samt avger
heten.

värdmyndighet kapitelitillFörslag ges

medvalideringsorganCentralt5.2.2

branschnämnder

bransch-ochstyrelsebörvalideringsorganet utgörasCentrala av en
nämnder.

myndig-delsarbetslivet,för delsingåbörstyrelsenI representanter
valide-direkt eller liggeruppgifter berör näraförheter med somansvar

styrelsesammansätming:Föreslår följandeJagringsverksamheten.

Landstingsförbundet,LO,Landsorganisationenarbetslivet:Från
Kommunförbun-SvenskaSAFArbetsgivareföreningenSvenska samt
yrkesnämnderna.branschvisahörandeorganisationtill varjedet med de

Högskoleverket, Integ-AMS,ArbetsmarknadsstyrelsenMgdigheter:
EU-Programkontoret.SvenskaSkolverk,rationsverket, Statens

verksamhetendirektinformationFörvikt CVkanDet att omvara av
hand.efterfår lösasdetta bästCEDEFOP. Hur görsinom

behövasutföra, kommerskallarbetsuppgifter CV attdeFör som
till-uppdragiVärdmyndigheten börkansliresurser. attsärskilda ges

däriblanderforderliga tjänster,kansli och tillsättahandahålla detta en

FormationdeEvaluation8 DevelopmentEuropéen deCentreCEDEFOP et
Grekland,Thessaloniki iyrkesutbildningscenter iProfessionnelle EU:s som-

EU-ländema.iyrkesutbildningengrundläggandedenutvecklingförskall verka av
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kanslichef leda CV:s verksamhet. Kanslichefenatt föredragande iär
styrelsen. CV skall för planering, verksamhetsutveckling,svara upp-
följning och utvärdering. Mål för verksamheten bör utarbetas i samråd
med branschnämnderna se nedan och mål och riktlinjer för kompe-

fastställas förslagtensproven nämnderna. CV bör alltså ha be-av
myndigande utfärda nödvändiga föreskrifter. CVatt utarbetar därutöver
underlag för anslagsframställning för valideringsverksamheten värd-
myndigheten.

CV bör, vidare, ha centralt inforrnationsansvar förett validerings-
verksamheten. Såväl framtidaavnämare, examinander skallsom ges
information vad kompetensbevisen står för. I den mån det ålig-inteom

myndighet bör CV lämna information svensk yrkesut-ger annan om
bildning på gymnasial nivå till utländska organisationer, arbetsgivare,
mfl., efterfrågar sådan. Vidare bör CV bygga dokumentationsom upp

utländska yrkesutbildningar på gymnasial eller angränsande nivåom
och förmedla denna information på lämpligt sätt.

kompetensbevisenBeträffande bör fastställaCV blankett för dessa
föra register utfärdade bevis. Församt över provverksamheten bör CV

ha bemyndigande tillsätta särskilda branschnämnder. Tidigareatt har
jag anfört Finlands bra exempel från.utgåexamenssystem ett attsom
Där har särskilda utbildnings- och examenskommissionerutsettman
bestående företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och utbildnings-av
väsendet med uppgift utreda och planera för yrkesexaminaatt föratt
vuxna.

l Sverige finns väl utbyggt med yrkesnämnderett ellersystem mot-
svarande inom dels det privata LO-/SAF-omrâdet, dels det offentliga
kommun- och landstingsområdet. Istället för bygga heltatt upp nya
organisationer, jag befintliga yrkesnämnder, motsvarande,attanser
med fördel bör kunna användas branschnämnder, eventuelltsom
kompletterade med ytterligare expertis. Jag övertygad yrkes-är attom
nämnderna kommer vitaliseras dessa uppgifter.att av nya

De olika branschnämndema för varje bransch bör således be-en- -
stå yrkesnämnden, eller dess motsvarighet, för respektive branschav
och de tillkallas särskilt. För några branscher finnsexperterav som
idag inte någon yrkesnämnd. sådana fallI beslutar CV hur förslagom
till ledamöter skall inhämtas- från arbetsgivarorganisation/er ocht.ex.
facklig/a organisation/er. Branschnämndemas uppgift utarbetaär att
förslag till mål och riktlinjer för de branschvisa kompetensproven, att
konstrurera kompetensproven utarbeta förslag till riktlinjer församt att
anordnandet dem. Mål och riktlinjer, kompetensprov riktlinjersamtav
för anordnandet fastställs därefter CV.av
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Regional organisation5

Inledning5.3.1

reglerbetonat vikten förenkladehar regeringenolika sammanhangI av
åstad-för möjligheterarbetssätt regionernaoch flexiblare att attge

ochanpassade till regionala behovproblemlösningarkomma ärsom
ifråga sysselsättningsskapandegäller bl.a.förutsättningar. Detta om

inrättandetförslag till åtgärder kanåtgärder. Bland regeringens nämnas av
Regionalakompetensråd proposition 1997/98: 62. I avsnittetregionala

uppgifter ochkort redogörelse för rådenskompetensråd ges enovan
tillväxtavtalinförandet regionalaåtgärdsammansätming. En är avannan

Regionala tillväxtavtal ovan.1997/98:62 avsnittetseproposition
förtidigt fram till organisationöverväganden kom jagminaI att en

maximaltfinnas på regional nivå förmåstekompetensvärdering att vara
så-bli accepterad Enförutsättningareffektiv haoch avnämama.att av

de sysselsättnings-kunna naturlig delbördan organisation vara en av
depååtgärder vidtas i regionerna initiativtillväxtfrämjandeoch avsom

bakgrund tillväxtavtalen.kompetensråden bl.a.regionala mot av

Regionalt valideringsorgan5.3.2

valideringsorgan,län inrättas regionaltdet i varjeförslagMitt ettär att
regionala kompetensrådet, länet.RK, idetingår iRV, som

kompetensvärde-vanskligt inordna den regionalakanDet attsynas
uppbygg-verksamhet bara underiringsorganisationen ärännuen som

hittills olika långt de olika länen med inrättanått inad och där attman
råden.

medenlighetkompetensråden byggs iregionaladeFörutsatt att upp
utbild-utvecklat samspel mellanvälintentionerregeringens ettom

detarbetsmarknad samverkansformer, kommeriochningsväsende nya
därföreträdare för verksamheterfrämstaråd ingå regionensi dessaatt

mycketoch kompetensbehov.kompetens Detbedömningar ärgörs av
tillvaradetta råd också idenförtalar utgör, tasatt resurs, somsom

det därföryrkeskompetens.validering Jagsamband med varaanserav
inordnas i dessa kompe-regionala valideringsorganennaturligt deatt

nivåregionalpersonal. har påsamutnyttjar Jagtensråd och att man
medeller myndighetheller funnit någotinte annat organ annan --

näringslivsförank-med erforderligverksamhet kombinationlångsiktig i

ring.
be-bedöma och för de regionalaskall planerauppgiftRK:s attvara

ochavtal med provanordnareingårhoven kompetensprov. RK an-av
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alltså för kommer tillatt stånd ochsvarar de anordnasproven iatt en-
lighet med de CV/Värdmyndigheten utfärdade riktlinjerna ochav ev
övriga föreskrifter. harRK bemyndigande utfärda tillsammansatt -med provanordnaren kompetensbevisen för sin region och lämnar-
uppgifter till CV:s register utfärdadeöver bevis.

RK bör också sörja for möjligheter finns tillatt studievägledning
och kompletterande utbildning. börDetta institution ärges av en som
fristående från provverksamheten. En institution är provanordnaresom
bör nämligen inte samtidigt utbildningsanordnare vad gällervara
kompletterande utbildning förberedelse for Om detsom proven. av
praktiska skäl inte möjligtär skilja dessa uppdragatt åt, bör det vara
RK:s säkerställa inte undervisandeatt lärareattansvar också deltar i
anordnandet av proven.

Inom det regionala kompetensrådets kanslifunktion bör det finnas en
tjänsteman med särskilt uppdrag fullgöra RV:s uppgiñer.att Hur RV i
övrigt skall knytas organisatoriskt till kompetensråden jaganser vara en
fråga bäst löses regionalt.som

5.3.3 Provanordnare

Efter upphandling såväl viss långsiktighet,garanteraren kva-som som
litet ifråga anordnandet kompetensproven, tecknar RK årligaom av
avtal med lämpliga provanordnare.Till provanordnare kan utses gym-
nasieskola, komvux, AmuGruppen, mfl. utbildningsanordnare. Rektor,
motsvarande, vid provanordnande institution undertecknar tillsam--

med kompetensbevisen.RKmans -
Som framgått skall i för värderingsystemet yrkeskompe-ovan av

inte omfattabaratens provverksamhet också möjligheterutan till väg-
ledning och kompletterande studier. Provanordnama bör i dessa hänse-
enden vägledning ifråga informationge t.ex. hur yrkes-om proven, om
kompetensen och bedöms.mäts
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befintligtillAnknytning6 en

myndighet

värdering,ochbedömningfördetframgårdirektiv attminaAv organ
exempelvis tillknytaskanföreslå,uppdraghar i myn-jag art ensom

be-uppdrag. Organettillanknytninghar organetsredandighet nusom
framgår det,det kan,till endastbundet utanort varahöver inte envara

kompetensvärderingsfrågor in-forinstitutionfinnsdetfördel att enen
tillhörabör antingeninstitutionerregionalaDessaolika regioner.om

passandemedsamverkaellervärdmyndighet myn-annanenorganets
dighet på orten.

myndighetvalvidKriterier6.1 av

valideringfororganisationjagframgått attSåom tidigare enanser
maximalt effektiv. Minforregional nivåfinnas påmåste att upp-vara

etableradeha välmåsteorganisationenregionaladenfattning den,är att
avnä-förutsättningarfor ha accepterasattnäringslivskontakter att av

haft underdirektivmed minaenlighetijagkontakter,deI sommama.
genomgå-varitocksådettaharmed olikautredningsarbetet parter, en

från Yrkespröv-Erfarenheternalcraftigt.betonatssynpunktende som
såvälviktendenockså3.3.3 visaravsnitt storainvandrareför avning

näringslivsforanlcing.starklokalisering,regional ensom av
kunskapkanmyndighetvalvidfaktorer gymna-Andra omvaraav

kunskapnätverk,internationelladeltagande istyrdokument,sieskolans
värderingsarbete, m.m.om

myndigheterTänkbara6.2

olikafrånmyndighetsstruktur, jag ut-dagensmyndigheter iDe som
for valideringsorganetvärdmyndighetkunnagångspunkter varaanser

följande:bokstavsordningiär
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Arbetsmarknadsstyrelsen AMS, Högskoleverket, Statens skolverk
och Svenska EU-Programkontoret.

faktorerFöljande kan exempelvis för de olika myndighetema,:anges

AMS
Svarar för arbetsmarknadsåtgärder.-
Är anslagsmyndighet för För arbetsmarknadsåtgärder.resurser-
Ingår i central/regional organisation tillsammans med bl.a. läns-en-
arbetsnämndema.
Länsarbetsnämndema beslutar, efter uppdrag regeringenav- genom
AMS, tillsammans med beröda vilken dessa skallparter av som
samla relevanta aktörer till regionala kompetensrâd och, enligt rege-
ringens intention, for det regionala kompetensrâdets kansli-svara
funktion. Länsarbetsnämndema enligtär, i många länrapport, en
central aktör bildandeti länets kompetensråd.av

Högskoleverket
Har organisation för erkännande utländsk högre utbildningen av-
värdering baserad på dokument.
Ingår i internationella nätverk.-
Verksamheten omfattar inte gymnasienivån.-
Saknar regional organisation.l

Statens skolverk
Svarar för gymnasieskolans styrdokument.-
Har utvärderande/granskande och utvecklande funktionen gentemot-
gymnasieskola och komvux.
Har regional organisation med filtkontor.llen-
Avser utveckla validering grund for antagning till och tillgodo-som-
räknande inom betygsgivande studier inom vuxenutbildningen en-
ligt Plan för utvecklingen vuxenutbildningen.av

Svenska EU-Programkontoret
Har kompetensutveckling/validering i sitt program.-
Verksamheten primärt inriktad EU.mot-
Har regional organisation på 23 platser med samordnare ochen en-
i storstadslänen handläggare.även en
I varje län finns regionalt partnerskap med arbetsmarknadensett-

främsta aktörer.parter som
Permanent myndighet med både tidsbegränsade och löpande- upp-
drag.
Ingår i europeiskt nätverk.ett-
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värdmyndighettillFörslag6.3

starkbefinna sig ibörvalideringsorganetvidviktläggerJag att enstor
in-näiingslivskontakter. Detetablerademed välorganisationregional

finnas påibehöverskall inrymmasmyndighetdennebär organetatt
regional nivå.central ochbåde

detförankringregionalharEU-ProgramkontoretSvenska genomen
tillsatta inompartnerskapregionala ärDessapartnerskapet.s.k. ramen

fortsätt-tiden. EniVäxtkraft Mål avgränsatärEU-projektetför som
98:76.utredning Dirförf.n. föremålmål 4nuvarande ärning av

regionalframgårsaknar,SkolverketochHögskoleverket ovan,som
myndigheterhar dessanäringslivskontakter. Däremotmedorganisation
validerings-utvecklingenvidsamarbetsorganbetydelse avstor som

6.2.central nivå se avsnittpåverksamheten
regionalcentral,såvälpåuppfyller kravetmyndighet somDen som

ochtillväxt-regeringensperspektivetSett iAMS.etablering är nyaav
organise-formnuvarandei sindockAMS intesysselsättningspolitik är

innebär.dennalcrav,för derat som
årsskiftet,frånArbetsmarknadsdepartementetbakgrundMot attav

han-ochNärings-ochKommunikations-Inrikes-,medtillsammans
förutsätterNäringsdepartementet,detuppgår idelsdepartementet, nya

förverkligandetroll inäringslivsinriktadfår re-AMS avjag att meren
tillväxtpolitiken.medintentionergeringens t.ex.

förvärdmyndighetblirAMSföreslår jaganledningenden attAv
tillkomplementvalideringsorganisationen, ettföreslagna ver-den som

verksamhet.kets

ochmyndigheterandramedSamverkan6.4

organ

ochmyndighetervilkaangivit5.2.2avsnittföregåendedetiharJag
viktigaerfarenheteroch är attkunskaperharjag sommenarsomorgan

börmyndigheternaviktigasåvalideringsorganisation, atttillföra en
avsnittlvalideringsorganet.centraladet föreslagnaförstyrelseningå i

före-styrelsentilldeFörför detta.skälenockså någraframgår6.2 av
degälleryrkesnämnderna attrespektiveorganisationerna an-slagna

branschkun-direktaoch/ellerarbetsmarknadsanlcnytningdenhartingen
verksamheten.förnödvändigskap ärsom

internationellamed nät-samverkarverksamhetenviktigtDet är att
5.2.2.avsnittverksamhetCEDEFOP:sinformationfårverk, t.ex. om
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Samverkan kan också bransch- eller yrkesnämndemasavse motsvaran-
de organisationer i andra länder.

detI regionala arbetet torde samverkan underlättas berör-attgenom
da i regel ingår i det regionalaparter kompetensrådet. Det viktigtär att
det regionala valideringsorganet samverkar med utbildningsanordnama
i regionen så den examinand, önskaratt kompletterandegenomgåsom
studier, smidigt kan erbjudas kontakt med studievägledning.
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Ekonomiska konsekvenser7

det dag finns någon instanstill mitt uppdrag i inteBakgrunden är att
utländskvärderarsystematiskt och erkänteller sättettsomorgan

före-särskilt småoch därvid svenska arbetsgivare,yrkeskompetens att
innebärinvandrare. Detosäkerhet inför anställavisskänner atttag, en
fördröjsarbetsmarknadeninträde på den svenskaofta invandrarensatt

enskildedenför samhälletkostnader och passiviseringmed onödiga av
följd.invandraren som

1995:76kommitténs SOU Ar-invandrarpolitiska delbetänkandeI
de ekonomiska konsekvensernatill Invandrarebete atttar avman upp

allsoch kanske inteoch erfarenheter tidinte iinvandrares kunskaper
ökadearbetslivet. Beräkningarna där visarsvenskatillvara detitas

sektornmiljardbelopp för den offentligaåtaganden pålångsiktiga -
flyktingsmottagande och bidragsnivåer.dåvarandemed

utländsk yrkes-för värderingochförslag tillMina system avorgan
till-till bättretidigareframgår avsnitt,syftar,kompetens taattavsom
dearbetslivserfarenheter såochyrkeskunskaperinvandrarnas attvara

arbetsmarknaden.den svenskaetablerasnabbare kan sig
arbetsmarknadsåt-deskall således leda tillförslag jag läggerDe att

tid.omfattning ochförkortas iinvandrare genomgårgärder som

Staten1

validering kansystematiseradinvandrareHur många ensom genom
fotfäste påarbetsmarknadsåtgärder fårdeförkorta tid i innansin ar-

få,kansådan förkortningoch vilken omfattningbetsmarknaden ären
exakt dag.möjlig iinte att ange

kostnadsminsk-storleken defå uppfattning påändåFör att omen
föreslagna valide-för finansiera denbli frågadet här kanningar attom

följande utifrån vissadet beräkningarringsorganisationen, jag igör
antaganden.bedömningar och

för valideringsorganisationKostnader
Mkr/årlOadministra-medCentralt 4-5 tjänster,organ-

information bibliotek, datasystemtion,
köpta tjänsterm.m.
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Regionala 0,3-0,5 tjänster län, Mkr/år10organ per-
administration, köpta tjänster
Prov i samband med validering 20 MIG/år-

Mkr/årTotalt 40
Besparingar i samband med validering

Antag 3 000 invandrare år av deatt 30 000 invandrarper somca-
årligen åtgärderi utbildning,är förpraktik, a-kassa m.m. i ge-
nomsnitt 150 000 kr individ. Det innebär årskosmad påper en
450 Mkr dagensi läge.

deAntag sammanlagda kostnaderna systematiseradatt engenom-
validering reduceraskan med 10 innebär besparingDetprocent. en
på Mkr/år.45

En tio-procentig reduktion arbetsmarlmadsåtgärder enligt givnaav an-
taganden således tillräcklig för finansieringär valideringssystemettav
för invandrare enligt mitt förslag.

Dessa tio torde kunna ökas ytterligare två skäl.procent av

Effektivare organisation på regional nivå
Jag har framgår föreslagit det regionala valideringsor-attsom ovan,

RV, skall höra till de regionala kompetensrådenganet, underärsom
uppbyggnad. Enligt regeringens inentioner deras huvud-är en av
uppgifter inventera regionens kompetensbehov både kortatt och
lång sikt. Eftersom de regionala kompetensråden kommer besittaatt
den främsta kompetensen i länet beträffande översikt och bedöm-
ning vilka de framtida kompetensbehoven inom olika yrkes-ärav

länet, bliri också träffsäkerheten för de arbetsmark-störregrupper
nadsåtgärder genomförs, jämfört med dagens läge.som
Då dessutom RV enligt förslagmitt ingår de regionalai kompetens-
råden, bör den samlade bedömningen dels yrkesområde ochrättav
dels kompetens hos demrätt genomgår validering, innebärasom
förutsättningar för effektivisering arbetsmarknadsåtgärdemaen av
med dubbla,det dvs. reducering kostnaderna med 20 procent.en av

En generell valideringsorganisation
De beräkningar jag gjort har utgått från de kostnader och kost-ovan
nadsbesparingar den föreslagna utbildningsorganisationen får isom
samband med validering invandrares yrkeskompetens. Tidigare harav
jag framfört valideringsorganisationen behöver generelltatt vara an-
vändbar för alla, oberoende kompetensbakgrund, for att motsvaraav
den svenska integrations- och arbetsmarknadspolitiken. Räknar inman
alla har behov få sin yrkeskompetens Validerad enattvuxna som av
åtgärd efterlyses arbetsmarknadens parter, bör det kunna ske isom av

med marginell förstärkning valideringsorganisatio-systemsamma av
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arbetsmarknadsât-effektivisering deytterligareinnebärDet en avnen.
med kom-förse svenska arbetslivetfor detgärder behövs rättattsom

petens.
Även ovanståendebedömningar gjortantaganden och jag ideom

det föreslagnauppfattninguppskattade, det minberäkning är attär va-
kostnadsbesparingar forinnebärakommerlideringssystemet staten.att

särskild ordning.får beräknas ikan blibesparingenHur stor
inne-för valideringsorganisationenvärdmyndighetMed AMS som

denfinansieraskan AMS inomorganisationenförslagbär mitt att av
arbetsmarknadsåtgärder.aktuellaförharAMSbudgetram som

Näringslivet7.2

yrkeskunska-framhålls följande: de"Omuppdragtill mittI direktiven
medmånga invandrare bär sigarbetslivserfarenheter näroch somper

förökar förutsättningarnabättre,till Sverige utnyttjas attde kommer
särskiltgällernödvändig kompetens. Dettatillförsnäringslivsvenskt

kun-med lämpligapåråder bristdär detyrkesområdeninom personer
skaper".

hög ni-tid.under TrotsaktualiseratssärskiltharsistaDet ensenare
utbildadrekryteraföretag svårtsvenskahar rättarbetslösheten attvå på

Arbetsgivarföreningen,Svenskaenkätundersökningpersonal. I somen
företag,har tioföretag, sjubland 5001gjortnyligenSAF, somavca

medhatt problemmedarbetare,sökthalvåret attunder det senaste nya
tillnejföretag fått tackablivitFöljden harpersonal.få på atträtttag

och service.produktionoch draorder ner
Iföretag ökar dessutom.svenskarelcryteringsproblem förDessa

företagharenkätundersökning förra åretmotsvarandetillförhållande
medökat 15rekryteringssvårighetermed procent.

åsamkassvenskabara deminte extraDet statenär somsynessom
bättre. Somyrkeskompetens utnyttjasinvandrareskostnader for inteatt

de intesvenska företag intäkterförlorar dessutomframgår attovan
omfattning.tillräckligkompetens ipersonal medrekryterakunnat rätt

frånperiodinvandrarnaskortareffektivt valideringssystem,Ett som
såle-arbetsmarknaden bidrarsvenskadentill inträdet påarbetstillstånd

naturligtvisnäringslivet ochochbåde förekonomisktdes positivt staten
själv-tillfredsställelse ochenskilde invandrarenstill deninte minst

känsla.
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8 Konsekvensprövning enligt de
generella kommittédirektiven

Direktiv 1994:23 offentliga åtagandenprövningom av
De offentliga åtagandena blir oförändrade dei förslag här läggs isom
och med kostnaderna för den Föreslagna valideringsorganisationenatt
redan ligger förinom AMS anslag.ramen

Direktiv 1996:49 konsekvenser för brottsligheten och det brotts-om
förebyggande arbetet
Några konsekvenser för brottslighet och det brottsförebyggande arbetet
torde förslagen i utredningen inte ha. I den mån brottsligheten påverkas
borde den fall skei så i positiv riktning då invandrarnas inträde på den
svenska arbetsmarknaden förslagenenligt skall ske snabbare och mer
systematiskt.

Direktiv 0I 992.5 redovisa regionalpolitiska konsekvenserattom
förslagDe läggs här, syftar till stärka invandrarens ställning påattsom

den svenska arbetsmarknaden och därigenom öka vederbörandesatt
möjligheter finna arbete. Den systematiska introduktionenatt mer av
invandrare svenskpå arbetsmarknad, enligt förslagen skall ske viasom
de kommande regionala kompetensråden, bör innebära positiva kon-
sekvenser för regionemas framtida kompetensförsörjning och därmed
förutsättningar till ökad tillväxt.

Direktiv 1994:124 redovisa jämställdhetspolitiska konsekven-attom
ser

förslagDe läggs den karaktären det svårtär bedömaäratt attsom av
huruvida de får några konsekvenser från jämställdhetssynpunkt. Det
blir framför allt den informationsverksamhet den föreslag-genom som

valideringsorganisationen skall bedriva, jämställdhetsfråganna som
kan uppmärksammas och få från jämställdhetspolitisk synpunkten po-
sitiv utveckling.
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Kommittedirektiv

Organ för värdering utländskav
yrkesutbilding gymnasial nivå Dir.

arbetslivserfarenheteroch utländska 1998:23

Beslut vid regeringssammanträde den 26 1998.mars

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas med uppgift lägga fram förslag tillatt ett
skall ha till uppgift hurvärdera utländsk yrkesutbildningattorgan som

på gymnasial nivå och utländska arbetslivserfarenheter förhåller tillsig
motsvarande svensk utbildning. Utredaren skall föreslå hur detta organ
kan inrymmas i eller knytas till någon statlig myndighet.

Bakgrund

Invandrarnas utländska yrkesutbildning och arbetslivserfarenheter
måste till för målen för den svenskatas integrations- ochattvara
arbetsmarknadspolitiken skall kunna uppnås. Om de yrkeskimskaper
och arbetslivserfarenheter många invandrare bär med sig denärsom
kommer till Sverige bättre,utnyttjas ökar förutsättningarna för att
svenskt arbetsliv tillförs nödvändig kompetens. Detta gäller särskilt
inom yrkesornråden där det råder brist på med lämpligapersoner
kunskaper. Om dessa yrkeskunskaper inte till skapas det bådetas vara
onödiga kostnader för samhället och frustration hos de människor som
inget hellre vill använda kunskaper.än sinaatt

Ett hinder för invandrare komma in på svensk arbetsmarknadatt är
avsaknad kontakter och nätverk. Ett hinder dåligaärannatav
språkkunskaper. olikheterDe finns mellan svensk yrkesutbildningsom
på gymnasial nivå och motsvarande utbildningar i andra länder utgör
också hinder för invandrare komma in på denett svenskaatt
arbetsmarknaden. Ett ytterligare hinder många svenskaär att
arbetsgivare, inte minst småföretagare, har begränsade förutsättningar

kunna bedöma utländska arbetslivserfarenheter, betygatt och andra
bevis utbildningar har fullföljts i andra länder. För ökaom som att
invandrares integration i det svenska samhället och för öka derasatt

3 18-6452
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arbetsmarknaden räckerpå den svenska det intemöjlighet komma inatt
invandrare elleri svenska forerbjuda dem utbildningmed t.ex.att

bedömabehövs det kanställetandra utbildningar. I ett organ somnu
ochderas utbildningarvilka svenska utbildningar motsvararsom egna

värderas.arbetslivserfarenhet skallhur deras
avdelningen, finns detden internationellaHögskoleverket, påInom

högskoleområdets yrkesutbildningar.forfunktionsådanredan en
utländsk högre utbildning ochuppgiñ värderatillVerket har att att ge

endastHögskoleverket värderarutländska utbildningar.information om
regleradetill Sverige. Förleder yrken inte iutbildningar ärsomsom

Social-sektorsmyndighet,respektiveyrkenreglerade t.ex.ansvarar
informationHögskoleverketSjöfartsverket.styrelsen och ävenger om

till utlandet svenskEG-direktiven, informerargenerellade om
utbildning utomlands.erkännandet svenskfrämjarochutbildning av

"Gnmdutbildning vidareutbildninggrönbokEG-kommissionensl --
ömsesidigtrörlighet gränserna"förforskning: hinder över ettattanges

friaavgörande för denmeriterutbildningsbevis ocherkännande ärav
kommissionentillnationellaSverigesrörligheten. I svarsrapport

certifieringssystemutformadock alla försökSverigetillbakavisar att ett
nödvändigastället debetonar iSverigeeuropeisk nivå.på att

kvalifikationer börerkännandeömsesidigtvidgatåtgärderna för ett av
nationell nivå.vidtas på

uppgiftersyfte ochDet organetsnya

yrkesutbildningarjämföra utländskaSyftet med det är attorganetnya
utländska arbetslivs-ochangränsande nivåellergymnasialpå

med utländskTilloch värdera dem.svenskaerfarenheter med personer
dokumenterar vissbevishar betyg,yrkesutbildning, etc. ensomsom

deutlåtandekunnaskallyrkesutbildning, attettorganet angersomge
detskall så långt låtersådant utlåtandeyrkeskompetens. Etthar vissen

arbetssökandedirekt kanså arbetsgivareutformassig attgöras att se en
de frågar efter.utbildninghar den som

betyg skallvärderarpåmedI samband ettt.ex.att organet manman
kompletterandeförslag tillfall kunnaförekommandei även ge

yrkesutbildning.
kunna bedömautsträckning ocksåskall vissiDet organetnya

livserfarenhetereller andraarbetslivserfarenheterutländska ärsom av
dock krav påyrkesområdet. ställerför aktuella Dettabetydelse det ett

fallarbetsmarknadsmyndigheter. mångaImedsamarbete berördanära
form yrkesprövning.någonnödvändigt medkan det även avvara

Med hjälpområdet.informationskall också kunnaOrganet avge
för alla. De intetillgängliginformationen enkeltkanInternet göras som
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har tillgång till datorer kan exempelvis bibliotekensutnyttjaegna
service.

För kunna samla kompetens inomatt området och den servicege
tänkt börär exempelvis knytas till myndighetorganet medsom en

uppgifter redan har anknytning till uppdrag. Organetsom organetsnu
behöver bundetdock inte till endast Det kan fördelort.vara en vara en

det olikainom regioner finns institutionatt invandrare kanen som
vända till kompetensvärderingsfrågor.sig i Dessa regionala
institutioner bör antingen tillhöra värdmyndighet ellerorganets
samverka med passande myndighet på orten.en annan

Utredarens uppdrag

Utredarens uppgift skall attvara
kartlägga vilka myndigheter i dag har snarlika uppgifter ochsom-
snarlik service,
kartlägga hur yrkesprövning för invandrare YPI hittills har-
bedrivits,
kartlägga hur andra länder inom EU hanterar denna frågor,typ av-

förslaglämna till för bedömning och värderingett organ av-
utländska yrkesutbildningar på gymnasial eller angränsande nivå
och dokumenterade arbetslivserfarenheter erhållna i ett annatav
land,
lämna förslag till hur kan inrymmas förinomorganet ramen en-
befintlig myndighetstatlig och hur denna myndighet skall samverka
med andra myndigheter och organ,
bedöma vilken omfattningi det behövs regionala institutioner-
knutna till organet,
bedöma hur kan samverka med utbildningsinstitutioner förorganet-

råd kompletterande utbildning.att ge om

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall samråda med arbetsmarknadens for försökaparter att
stöd för forslag.sina förslagDe utredaren lägger fram får ledaintesom
till utgiftsökningar eller inkomstminslcningar för den offentliga sektorn.
Förslag medför ökade utgifter skall finansierassom genom
omprioriteringar berördainom områden. Utredaren får dock inte i sina
förslag finansieringtill omfördela medel anvisade konjunkturskäl tillav
ordinarie verksamhet inom området.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv dir. 1994:23 till
samtliga kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaatt
åtaganden. Utredaren skall följa direktivregeringens tilläven
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kommittéer och särskilda utredare regionalpolitiska konsekvenserom
dir. 1992:50, redovisa konsekvenser för brottsligheten ochatt detom
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49 och redovisaattom
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.

Utredaren skall den 1 april komma1998 medsenast en
budgetplan beräknade kostnader for utredningensöver arbete.

Uppdraget i dess helhet skall slutfört den l oktobersenastvara
1998.
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SRY

RengöringsbranschensStäd- och
Yrkesnämnd

Yrkesbevis

utbild-utfärdas till deltagare genomgåttstädyrketförYrkesbevis som
utbildningsföretag tillellergymnasieskola, iKomvuxning i samt an-

ska haföretagsförlagd utbildning. Utbildningengenomgåttställd som
resultat.godkäntgenomförts med

"Ettgenomföras med utbildningsmaterial:SRYsskaUtbildningen
utbildningsmaterial kan dock god-över. AndrastoltobbMilj att vara

innehåll ochmotsvarandeförutsättning de harunderSRYkännas attav
utbildningsnivå.

handledare.genomföras godkändaSRYskaUtbildningen av
praktiskt kunskapstest.ochgenomgå teoretisktskaDeltagaren ettett

dokumentet.fram iredovisas längreUtbildningskraven

utbildning:godkändingå iskaFöljande ämnen
metodikarbetstelmik,-

arbetsplanering-
manuellastädredskap,-

städmaskiner-
dagligastädmetoder,-

bl.a. maskinkömingperiodiskastädmetoder,-
teori/praktikergonomi,-

Kemisk-tekniska produkter-
materialkännedom-
hygien-
arbetsmiljö-
service/kvalitet-

arbetslivsktmskapbranschanpassad-
städekonomi-

gruppsamverkanstädorganisation,-
och företagDu Ditt-
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Teoretiskt test

arbetsmetodikArbetsplanering /

städområde beträffar städning och periodisktvad dagligPlanera eget
städvagn,underhåll. metod manuell/maskinell, priorite-Välja utrusta en

för olika metodertyda städinstruktion, kunna fackuttryck samtra, en
städning.vilka kostnader kan uppstå vid felaktigsom

manuellaStädredskap,

fackuttryck,vanligaste förekommande redskapen,Ha kunskap deom
ñinktion, vård.arbetsområde samt

Städmaskiner

fackut-städmaskinema;vanligaste förekommandekunskap deHa om
kunskap tillbehör,användningsområde.tryck, funktion och Ha om

batteriladd-skydds- och säkerhetsbestämmelser,hantering,vård, samt
uppmärksamhet riktas elsäkerheten.ning. Särskild mot

Ergonomi

arbetsteknik och lyft-inställning redskap,arbetsätt,kunskapHa avom
åtgärder vilkakunskaper förebyggandeallmännatelcnik. Inneha om

statisk och dyna-skillnaden mellankroppsdelar är mest utsatta,som
fysisk och psykisk belastning.misk belastning samt

Kemisk-tekniska prdukter

förpH-skalan, innehåll och funktionpiktogram,Ha kunskap pro-om
användningsområde,produkt,huvudgrupper, valdukten, indelning i av

dose-skyddsföreslciiñer, skyddsutrustning, hanteringvaruinforination,
och allergier.miljöaspekterring,

Materialkännedom

inredningsmaterialen såsomvanligaste golv- ochidentifiera deKunna
textilia dessaskeramik, linoleum, plast, laminat ochträ, samtnatursten,

vadskötsel. tillämpliga delar kunna redovisaegenskaper och I ärsom
medmaterialen. kunskaper behandlingskadligt för de olika Ha po-om

lish, och olja.vax
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dagliga/periodiskaStädmetoder

kombinera dessa.ocherfordrasstädmetodervilkabedömaKunna som
ochflermoppssystemetmetoder,användningenMotivera torrareav

och ekonomislitageeffektivitet,skillnaden iredovisamaskiner samt
for under-insatseroch motiverametoderna.olika Ange attmellan de

tek-produkter ochkemisk-tekniskaoch vilkaandraochgolvhålla ytor
för dettabehövsniker som

KvalitetService/

begreppvadochservice/kvalitetbegreppendefinieraKunna somange
innebärinlevelseförmåga,servicevilja, etc.hänsyn,kunskap, ansvar

ochdefinieraKunnaexempel på dessa.konkretaockså kunnaoch ge
kvalitetfrån tekniskutgångspunktmedoch innebärkvalitetvad ärange

påverkarfaktorervilkaredovisakvalitet. Kunnafunktionelloch som
arbete.ikvalitetsnivån ett

HygienArbetsmiljö och

arbetsgi-vadarbetsmiljölagstiñziingenihuvuddragentillKänna avser
arbetsmiljön.gällandeskyldigheterochrättighetervares/arbetstagares

säkerhet.ochhygientrivsel,begreppeninnebördenFörstå rent,av
vilkaochkravenhygieniskade störreärvilkaiKunna utrymmenange

uppfylla dessa.förkrävsdååtgärder attsom

inventarierochInredningsmaterial

ochkakelmåladerengöringskötsel ochfor ytor,redogöraKunna av
och textilier.möblerklinkers,

arbetslivskunskapBranschanpassad

till-kollektivavtaletaktuelladethuvuddrgen i samtredovisaKunna
arbetstidslagen.anställningsskydd,lagenlämpliga delar i semes-om

arbetsmarlcnadsforsälcñngarna.terlagen samt

gruppsamverkanStädorganisation /

städföretag/orga-olikainomorganisationarbetetskunskapHa om
medarbetarna.mellangruppsamverkanbetydelsenochnisationer av
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Du och Ditt företag

Kunna redovisa det företagets organisation och verksamhetegna samt
övrig infonnation företaget bestämmer.som

Praktiskt test

Manuellt test

Deltagaren ska själv välja kemisk-teknisk produkt och städ-utrusta en
efter arbetsinstruktion ska innehålla: korridor, möbleratvagn en som

med white-board tavla, toalettutrymme och Deltagaren skarum trappa.
eñer avslutat återställa städvagnen till städrummettest och erfor-göra
derlig eftervård.

Moppteknik

kunskapHa och fuktiga metoder, skjutmetoden,torra svirvelmeto-om
den, flerrnoppssystemet arbetsplanering och ergonomiskt utföran-samt
de.

Svabbning

kunskapHa ergonomiskt utförande dosering.samtom

Sanitetsstädning

Ha kunskap arbetsplanering, val kemisk-teknisk produkt ochom av
inneha hygienmedvetande. kunskapHa användning microfiber-om av
duk.

Maskinellt test

Deltagaren skall iordningställa maskinen, fylla dosera ochvatten,
bearbeta så bedömning kan och sedanatt återställayta görasen en ma-
skinen. Med återställning rengöring och eftervård maskinen.avses av
rondeller, sladdupphängning laddning batterier.samt av
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Maskiner

ef-användande ochergonomisktdosering,planering,kunskapHa om
för:tervård

kombimaskinochliten stor-
högvarvsmaskine
singelmaskin-
vattensug-



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringarochbeskattning.F 29. års1976 lag immunitetochprivilegier i vissaom
Tänderhelalivet fall- UD.översyn.en

ersättningssystemfor vuxentandvård.nytt 30.Utlandsstyrkan.Fö.-
Välfärdensgenusansikte.A. 31. gällerDet livet. Stödochvårdtill bamoch
Män alltid Nivå- ochorganisationsspecifika ungdomarmedpsykiskaproblem. Bilaga.S.passar +

med frånexempel handeln.A. 32. vårdbehovRättssäkerhet, ochsarnhällsskyddprocesser vid
Vårt liv kön.Kärlek,ekonomiska och tvångsvård.psykiatrisksom resurser
maktdiskurser.A. 33.Historia,ekonomiochforskning.

maktenTy din detär Myten rationella Fem idrott. In.rapporterom om
arbetslivetochdetjämställdaSverige.A. 34.Företagaremedrestarbetsfomiåga.
Översyn7. rörelse-ochtillsynsreglerför kollektiva 35.Förordningartill miljöbalken. Bilagor. M.av +

försäkringar.Fi 36.Identifieringoch identiteti digitalamiljöer
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdrycker frånReferat hearingden12november1997.av en-ochSystembolagetsprodukturval.S. IT-komrnissionens 4/98.K.rapport
Integritet- Effektivitet- Skattebrott.Fi. 37. framtidaDen arbetsskadeförsäkringen.S.

10.Campusför konst.U. 38.Vad får vi för pengarna Resultatstymingav-Friståendell. utbildningarmedstatligtillsyn statsbidragtill vissaorganisationerinomdetsociala
inom olika områden.U. området.
Självdeklaration12. ochkontrolluppgifter 39. fmsk-svenskaDet gränsälvssamarbetet.M.

förenkladeförfaranden.Fi. 40.BROTTSOFFER.-
13.Säkrarekemikaliehantering.Fö Vad hargjorts Vad bör göras Ju.
14.E-pengar frågor.näringsrättsliga Fi. Läkemedelsinformation4l. för alla.S.-
l5. Grönanyckeltal- Indikatorerför ekologiskt 42.Försvarsmaktsgemensamutbildningett för

hållbartsamhälle.M. framtidakrav. Fö.
åsikter16.När blir handling. kunskapsöversiktEn skall43.Hur Sverigemåbättreom

bemötande medfunktionshinder. första nationellafolkhälsomål.avpersoner stegetmot-17.Samordning digitalmarksändTV. Ku. 44.Ensamladvapenlagstiftning.Ju.av
18.En myndighetgräns Fi. 45.Sotningi framtiden.Fö.en-
19.IT ochregionalutveckling. 46.Ombuggningochandrahemligatvångsmedel.Ju.

120exempelfrån län.Sveriges K. 47.Bulvaneroch Ju.annat.
20. IT-kommisionenshearing infrastrukturen 48.Kontrolleradochifrågasattom

för digitalamedier.Andrakammarsalen, intervjuermed medfunktionshinder.S.personer-Riksdagen1997-10-24.K. 49.Konsekvenser taxfreeförsäljningenavvecklasattav
21.Problemmedinbäddade inför 2000-skiftet. inomEU. K.system

Hearinganordnad kommissionenIT i 50. 39De Läkemedelsutredningarunderstegen.av
samverkanmedIndustriförbundetochStatskontoret 1900-taletoch underlagsmaterialtillannat
1997-11-14.K. Läkemedel vårdi ochhandel,SOU 1998:28.S.

22.Försäkringsgaranti. 51.Vuxenutbildningoch livslångtlärande.
Ett garantisystemför forsäkringsersättningar.Fi. Situationeninfor ochunderförstaåretmed

23. Statenochexportñnansieringen.N. kunskapslyftet.U.
24.Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv. 52.Utstationering arbetstagare.ett A.avÖversyn Fiskeriadministrationen Östersjöregionen.Jo. 53.Ta möjligheternai N.av m.m. vara
25.Tre städer.Enstorstadspolitikför helalandet. 54.Hur offensivIT-användningkanskapatillväxt

4 bilagor.+ st för mindreföretag. rådslagEtt anordnatav
26.Frånhembränttill Mariakliniken. IT-kommissionen uppdrag Kommunikations-av

fakta ungdomarochsvaitsprit. departementet,Närings-ochhandelsdepartementetom-
27.Nya ledningsregler bankaktiebolagför och ochIndustriförbundet.

försäkringsbolag.F Rotundan,Rosenbad1997-11-l8.K.
Läkemedel28. vårdi ochhandel.Om säker,flexibel 55.Demokratinsräckvidd.Dokumentationfrånen ett
ochsamordnadläkemedelsförsörjning.S. seminarium.Demokratiutredningensskriftserie.

SB.

,Qiallo
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Distansutbildningskormnittén.DUKOMlevnadskostnadervid 83.ökade tjänsteresaAvdrag för56. lärande.undervisningochPå utbildning,distansochtillfälligt arbete.Fi
distansutbildning.Kostnadseffektiv U.Distansutbildningskommittén.57.DUKOM

Distansutbildningskonnnittén.DUKOMdistansutbiidningsprojektmed 84.Utvärderingav
distans.utbildning U.FlexibelIT-stöd.U.

medhänder-na.Omstormöten,85.Attframtidsscenarier. röstaochnationalstaten.Fyra58. IT
Schweiz.direktdemokratiiochfolkomröstningar6/98.IT-kornrnissionens K.rapport

SB.Räddningstjänsteni Sverige59.
rättsonnådet.Utvecklingssamarbete86.RäddaochSkydda.Fö.- Östeuropa.Ju.Hallandsåsen.60.Kring M.

Premiepensionsmyndigheten.Fi.87.Livsmedelstillsyni Sverige.Jo.61.
Beredningsorganisationenoch88.Domarenochkänslor.Ommedkunskaper62.Kampanj

arbetsfördelning.Ju.utbildningochMalå kommun1997.M.kärnavfallsornröstningeni - utveckling.vända regionsavslöjanden 89.GreppetMotalaJoumalisternasgodaffär63.En i att en- Söderharrmskommittén.från N.skriñse- RapportDemokratiutredningensoch etik.läsarnas
Nedslag detlokalaföre. i90.Stegetrie. SB.

brottsförebyggandearbetet.Ju.infomiation.och tillgängligBättre mer. ochkompetens-kommunalförnyelse9 NyaN.Småföretagsdelegationensrapport grepp-. utveckling.In.tider, förutsättningar...65.Nya nya
samverkan.småföretagochGodaidéer8/98. 92.IT-komrnissionens K.rapport om

N.Småföretagsdelegationensskolan.U. rapportfunktionshindradeeleveri66.FUNKIS - småföretag.Kapitalförsörjningtill93.67.Socialavgiftslagen.
Småföretagsdelegationens N.kämavfallsornrådetpå 1998.M. rapport68 Kunskapsläget. Förslagskatalog.94.personalinom69.Lämplighetsprövningav
Snråföretagsdelegationens N.skolbamomsorg.förskoleverksamhet,skolaoch U. rapport

naturvård.M.skydd skogsmarkförFörstärkt95.livslångalärandet.Skolan, ochdet70. IT av
UD.ochRiksbanken.Interimrapport.Naziguldet96.anordnad UtbildningsdepartementetHearing av

demokratibarnochtill medborgareOmbarn97.GörRosenbad1997-12-04,ochIT-komrnissionen,
l900-talet.SB.under7/98.K.IT-komrnmissionensrapport

företags-Konkurrenslagensreglerdemokratiskt 98.kommunalarevisionen7 Den ett om-. koncentration. Bilaga.N.kontrollinstrument.In. +
från nationellaBetänkande denacceptera99.fmansförbund.72.Kommunala Fi. sam-
Europaåret rasism.In.ordningskommitténförframtidaMångfaldIntegration Ett mot73.Organisationer - till betänkandeBilagatagit slutnurasismen100.Harför statsbidragtill invandrarnassystem

samordningskommitténförfrån nationelladenm.fl.riksorganisationer In.
Europaåret rasism.In.polisen.74. Styrningen Ju. motav

frånmedborgarskapet.Dokumentation101.DetDjurförsök.75. Jo. unga
seminarium.SB.stödtill idrotts-Idrott och för livet. Statens76. motion ett

Dokumentationtid.Lekmarmastyrei102.rörelsenochfriluñslivets organisationer.In. experternas
från seminarium.SB.småföretag.Småföretagsdelegation77.Kompetensi ett

ochlagendomstolarna,Bemäktigaindividerna.Om103.N.rapportens
Sverige.SB.individuellarättigheternaideSmåföretags-Regelförenklingför framtiden.78.

rehabiliteringsansvar.Arbetsgivarens104.delegationens 4. N.rapport
landsting.ochregleringen kommunerMinska105.utveckling.79. ochregionalIT av

In.från hearingarunder 1998.Erfarenheter tre mars
ohälsoförsäkringen.106.Ungai9/98.IT-komrnrnissionens K.rapport

ochutveckling.S.Tid för aktivitet80.BostadsrättsregisteLJu.
Främjandelagen A.statsflygplan, SB. 107. översyn.81 Användningen vissa enav m.m. -. Analysera Jo.108.regelsystem82 Försäkringsföreningar-ettreforrnerat mera.. Fi.
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tvångsvården.fråntvå ochkvalitet109.Rättsinfomiationoch semi- 140.Effektivitet i FortsattIT. Rapport
institutionsstyrelseSiSnarier1996och IT-kommissionens utveckling Statens1998. rapport av

10/98. Bilagedel.K. +
Medlingochlönebildning. Bilagor.110.Makes dödsboförvaltareochdödförkla- 141. A.arvsrätt, +

ñlmpolitik.ring. Ju. 142. svensk Ku.Ny
forE-plikt. säkradetelektroniskakulturarvet. Sverige.Ettll Att U. 143.Ett systemtryggare gemensamt

på lika villkor mobil kommunikation.112.Resurser U. K.
God Samhället nyandligheten. Automatspel.113.I Tro. och 144. Fi.

frånSvenskan kvalitetenpå demokratiprojekt Dokumentationl 14. i EU.Hur vi kan främja de 145.EU- ett ett
svenska Demokratiutredningensskriftserie.EU-textema.SB. seminarium.
Distansarbete.115. A. SB.
Stoppreglema. Från Chartatill Motionerna.Om lobbningi116. Fi. 146. Magna
Utgått ochSverige.Demokratiutredningens117. USA, EU
"SustainableSweden" skriñserie.118. SUCCESS SB.story.a-
Möjligheterochhinder internationalisering Effektivarehantering direktstödtillfor 147. EU:sen av

svensktmiljöanpassatnäringsliv. jordbruket.Jo.ettav
principñågor.Bilaga. RikstrafikenN. 148. vissa K.+ -

Kommunaluppdragsverksamhet bilda försäkringskassai GötalandS.119. 1998.In. 149. VästraAtt
EñerlevandepensionEn till det Utvidgatbalanskrav omfattandeverksamheti120. anpassning refor- 150. -
meradeålderspensionssystemet. kommunalaföretag.In.
Arbetsförhållanden Kosnadsutjämning ochlandsting.121. ochattityder. 151. for kommuner

professionellas ochmed med statsbidrags- utjärnnings-Enmöten översynpersoner av-
funktionshinder. Bilaga.In.S. +systemet.

frågor122.E-pengar civilrättsliga Vindkrañen energikälla plats..VLFi. 152. tarenm.m. ren- - -
123.Folkrättslig skall finansieravälfärdeni detFö. 153.Hurstatusm.m. man

på124.Demokrati europeisknivå Demokrati- globaliseradeIT-samhället samtalEtt Il-om
utredningensskriftserie. utvecklingochoffentlig ekonomianordnat IT-SB. av

Rosenbad.125.Statens för världskultur. kommissionenochESO.Rottmdan,Ku.museer
Beskattning 12/98.126. taxfree.Fi. IT-kommissionens K.utan rapport
Tullagensöverklaganderegler framtiden.127. vid 154.OAS i S.m. m. en
omorganisation Tullverket. Lokalademokratiexperiment exempelochFi. 155.av -

128.Forskningspolitik. analyser.DemokratiutredningensskriñserieJu.U.
Svensksjöfartsnäring129. hot ochmöjligheter. 156.Alkoholpolitikensmedel.Införsel ochK. av
KämavfallochSäkerhet. från partihandelmedspritdrycker, och130. Rapport vin starkölett
seminarium säkerhetsanalys slutforvaringen fordonsbränsle.157.Biogas N.om av som

kämbränsle. komma oljeutsläppen.M. 158.Att K.använtav
131.CSN Enmyndigheti ständigförändring. 159.Kassaservice.Fi.U.-

granskning banker132.En Estoniakatastrofenochdess 160.Regleringochtillsyn ochkredit-av av
följder. K. marknadsföretag.Fi.
Godetik På från133. IT-kommissionens 161. marginalen. intervjubok Socialtjärst-Ennätet. rapport
11/98K. utredningen.Demokratiutredningensskññseje.Ju.

ochdemokratin134.Läsarna brev till det läsande Vägtrafkregistrering.162. K.ett-
Sverige.SB. Bildandet Skånelänsallmännaförsäkringrkassa.163. av

135.Dornstolsorganisationensammanställningav-
grundmaterialfrån årsDomstolskormnitté. marknaden.1995 Ju. 164.Allas frihet.Demokratin "lremöter

136.Redovisningochaktiekapital Demokratiutredningensi ronder. skriftserie.Ju. Jr..euro.
Miljö grundochbotten från137. i erfarenheter 165.Validering utländskyrkeskompetens.U.av-
Hallandsåsen.M.

funktionshinder.138.Kvinnor, och S.män
särskildutsatthet.139.En Om medpersoner

funktionshinderfrånandraländer.S.
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intervjubokfrån Socialtjänst-Påmaginalen.Statsrådsberedningen En
skriftserie. 161Demokratiutredningensutredningen.frånräckvidd.DokumentationDemokratins ett ronder.marknaden.TreAllas frihet. DemokratinmöterDemokratiutredningensskriftserie.55seminarium. Demokratiutredningensskriñserie.164avslöjandenochgodaffär Motala. ournalistemasEn i J

läsarnas Demokratiutredningensskriftserie.63etik. Utrikesdepartementet
statsflygplan, 81Användningen vissaav m.m. privilegier i vissafallårslag immunitetoch1976 ommedhänderna.OmAtt storrnöten,rösta

29översyn.endirektdemokrati Schweiz.SB.folkomröstningaroch i - 96ochRiksbanken.Interimrapport.Naziguldet85
bamochdemokratiunderGörbarntill medborgareOm Försvarsdepartementetl900-talet.97

13Säkrarekemikaliehantering.frånDokumentationDet medborgarskapet. ettunga Utlandsstyrkan.30seminarium.101
utbildningförFörsvarsmaktsgemensarnfråntid. DokumentationLekmannastyrei experternas

framtidakrav. 42seminarium.102ett
i framtiden.45Sotningdomstolarna,lagenochBemäktigaindividerna.Om

Skydda.Räddaoch 59Räddningstjänsteni Sverigede 103individuellarättigheternai Sverige. -
Folkrättslig 123statusm.m.kvaliteten deSvenskan vi kanfrämjai EU. Hur

svenska 114EU-textema. Socialdepartementetnivå DemokratiutredningensDemokrati europeisk
Tänderhelalivetskriftserie.124

vuxentandvård.2ersättningssystemfordetläsandeLäsarna demokratin brev till nyttoch ett -- ochMarknadsföring alkoholdryckerAlkoholreklam.Sverige.134 av
produkrurval.Systembolagets 8fråndemokratiprojekt DokumentationEU- ettett

kunskapsöversiktåsikterblir handling.EnNärDemokratiutredningensskriftserie.145seminarium. om
funktionshinder.16bemötande medlobbningFrån till Om i USA,Charta Motionerna.Magna avpersoner

helalandet.städer. storstadspolitikförTre EnDemokratiutredningensskriftserie.146EU ochSverige.
bilagor. 254+ st

Justitiedepartementet Mariakliniken.Frånhembränttill
ochsvartsprit.26fakta ungdomaromBROTTSOFFER. - flexibelvårdochhandel.Om säker,Läkemedeli enVad har Vad bör göras 40gjorts

28samordnadläkemedelsforsörjning.ochEnsamladvapenlagstiñning.44
vårdtill barnochgäller livet. StödochDettvångsmedel.Om andrahemliga 46buggningoch

psykiskaproblem. Bilaga.3 lungdomarmed +Bulvaneroch 47annat.
vårdbehovochsarnhällsskyddvidRättssäkerhet,Styrningen polisen.74av tvångsvård.psykiatrisk 32Bostadsrättsregister.80

restarbetsfömiåga.34medFöretagarerättsornrådet.Utvecklingssamarbete
arbetsskadeforsälcringen.37framtidaDenÖsteuropa.86

tår ResultatstymingVad vi for pengarna avBEREDNINGS-DOMAREN OCH -
detsocialastatsbidragtill vissaorganisationerinomORGANISATIONEN

området.38utbildningocharbetsfördelning.88- alla.Läkemedelsinformationfor 41detlokalabrottsförebyggandeStegetfore.Nedslagi
måskall bättreHur Sverigearbetet.90

folkhälsomål.nationella 43forstastegetmotdödforklaring.Makes dödsboforvaltareocharvsrätt, -
ochifrågasattKontrollerad110

medfimktionshinder.48intervjuermedpersonerDomstolsorganisationensammanställning grund- -av- LäkemedelsutredningarunderDe 39 stegen.materialfrån årsDomstolskommitté.1351995
underlagsmaterialtill1900-taletochannatRedovisningochaktiekapitali 136euro. vårdochhandel, 1998:28.50Läkemedeli SOULokalademokratiexperiment exempelochanalyser.- Socialavgiñslagen.67Demokratiutredningensskriñserie.155

rehabiliteringsansvar.104Arbetsgivarens
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från under 1998.erfarenheter hearingarohälsoforsäkringen.Ungai tre mars
9/98.79IT-kommissionensaktivitetTid för ochutveckling.106 rapport

från tvâseminarierochRättsinformation IT. RapportGod Samhälletochnyandligheten.113I Tro.
10/98.109IT-kommissionensreformerade 1996och 1998.Efterlevandepension. anpassningtill detEn rapport

hot ochmöjligheter.129Svensksjöfartsnäringålderspensionssystemet.120
följder.EstoniakatasrofenochdessgranskningArbetsforhållanden professionellas Enochattityder av-

funktionshinder. 132med med 121möten personer
1l98.l33IT-kommissionensGodetikKvinnor, ochñmktionshinder.138 nätet. rapportmän

for mobilSverige.medfunktionshinder Ettsärskildutsatthet.Om EttEn gemensamtsystemtryggarepersoner
kommunikation.143frånandraländer.139

principfrågor.Rikstrafiken 148tvångsvården. vissaEffektivitet ochkvalitet i Fortsatt - detglobaliseradeskall finansieravälfärdeniSiSutveckling institutionsstyrelse HurStatens manav
offentligIT-utvecklingochIT-samhället samtalEttBilagedel.140+ om

ochESO.anordnat IT-kommissionenGötaland. ekonomibilda försäkringskassani 149Att Västra av
12/98.Rosenbad.IT-kommissionensRotundan,OAS i framtiden.154 rapport

ochpartihandel 153Alkoholpolitikensmedel.Införselav
oljeutsläppen.158kommamedspritdrycker, ochstarköl.156 Attvin

Vägtrafilcregistrering.162Skåne försäkringskassa.Bildandet länsallmännaav
163

Finansdepartementet
Kommunikationsdepartementet beskattning.1Omstruktureringaroch

Översyn kollektivatillsynsreglerförrörelse-ochochregionalutveckling.IT av
försäkringar.7exempelfrån län. 19120 Sveriges

skattebrott.9EffektivitetIntegritetIT-kommissionenshearing infrastrukturenom -
kontrolluppgiñerochSjälvdeklarationför digitalamedier.Andrakammarsalen,

förfaranden.12förenkladeRiksdagen1997-10-24.20 - frågor.14näringsrättsligaProblemmedinbäddade infor ZOOO-skiñet. E-pengarsystem -
myndighet 18anordnad lT-kornmissioneni EnHearing gräns enav -

Försäkringsgaranti.Statskontoretsamverkanmedlndustriforbundetoch
22försäkringsersättningar.forEtt garantisystem1997-11-14.21

bankaktiebolagochledningsreglerfordigitalamiljöer. NyaIdentifieringoch identiteti
27försälaingsbolag.från hearingden november1997.Referat 12en- levnadskostnadervid tjänsteresaökadeAvdrag forIT-kommissionens 4/98. 36rapport

tillfälligt arbete.56avvecklas ochKonsekvenser taxfreeforsäljningenattav
fmansforbund.72Kommunalainom EU. 49

82regelsystemFörsäkringsforeningar-ettreforrneratkanskapatillväxtHur offensivIT-användning
Premiepensionsmyndigheten.87for mindreföretag. rådslaganordnatEtt av

116Kommunikations- Stoppreglema.IT-kommissionenpåuppdragav
frågor 122civilrättsligadepartementet, ochhandelsdepartementet E-pengarNärings- m.m.- 126taxfree.Rosenbad BeskattningochIndustriforbundet.Rotundan, 1997-11- utan

vidöverklagandereglerTullagens18.54 enm. m.
Tullverket. 127omorganisationframtidsscenarier.IT ochnationalstaten.Fyra av

Automatspel.1446/98.IT-kommissionens 58rapport
Kassaservice.159tider, förutsättningar...Nya nya

kreditmarknads-ochtillsyn bankerRegleringochIT-kommissionens 8/98.65rapport av
företag.160Skolan, det livslångalärandet.lT och
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