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Till statsrådet Björn Rosengren

Regeringen utsåg den juni förbundsdirektören10 1999 KolkJaan som
särskild utredare med uppdrag utarbeta förslag till samlatatt ett program-
dokument för Europeiska socialfondens mål under3 programperioden
2000-2006, m.m.

Som i utredningen förordnandes den 10 juni programansvarigeexperter
Calle Dandanell och avdelningsdirektören Christina Lundahl, denRapp 22
juni departementsrådet Robert Cloarec och departementssekreteraren Lena
Wirkkala och den juli1 regionchefen Per-Erik Johansson. Calle
Dandanell, Per-Erik Johansson, Christina Lundahl ochRapp Lena
Wirkkala har också utgjort utredningens sekretariat. sekretariatet harInom
Christina Rapp Lundahl haft samordnande roll.en

Till utredningen har knutits konsulter för särskilda uppgifter. Utbildnings-
direktören Barbro Berg har behandlat frågor kring indikatorer, uppföljning
och utvärdering. Hennes ingår bilaga Civilekonomen Ollerapport som
Hammarström har utarbetat underlag rörande förslaget lokalt projekt-om
stöd. Hans ingår bilaga Organisationskonsulten Ulf2.rapport som
Wennerberg har biträtt utredningen i de delar handlar planeraattsom om

förberedaoch organisationen för det mål delar utred-Dessanya av
ningsuppdraget redovisas till regeringen i särskild ordning.

Utredningen har antagit Utredningen framtida mål inom3namnet om
EU:s strukturfonder. föreliggandeGenom betänkande mål 3 förNya
utveckling mänskliga i arbetslivet harSOU 1999:107 utred-av resurser
ningen slutfört sitt uppdrag i de delar gäller inriktning.programmetssom

Stockholm den 10 september 1999

KolkJaan
/ Calle Dandanell

Per-Erik Johansson
Christina LundahlRapp

WirkkalaLena
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Sammanfattning

mål 3Nya

Europeiska socialfonden ESF, strukturfonder, har tillEU:särsom en av
uppgift förebygga bekämpaoch arbetslöshet utveckla deatt samt att
mänskliga och den sociala integrationen på arbetsmarknaden iresurserna
syfte främja hög sysselsättningsnivå, jämställdhet mellan ochatt mänen
kvinnor, hållbar utveckling ekonomisk och socialsamten samman-
hållning.

Mål delñnansieras omfattarESF, perioden 2000-2006. Detsom genom
mål 3 skall till del innefatta och utveckla de uppgifterstornya som nu-

varande mål 3 och mål har, dvs. stärka4 individens ställning påatt ar-
betsmarknaden.

Medelsramen för mål i Sverige3 preliminärt beräknad till miljoner750är
från förESF åren dessa2000-2006. medel skall ellerAv 4 30procenteuro

miljoner till resultatreserv för fördelning till de insats-avsättaseuro en
områden bedöms ha uppnått goda resultat. innebärDetta de ESF-attsom
medel fördelaskan för det mål 3-programmet tilluppgår 720som nya
miljoner Enligt den Regeringskansliet anvisade Växlingskurseneuro. av
8,50 SEK detta 6 120 miljoner kronor för hela perioden och 875motsvarar
miljoner kronor år. Därtill kommer den nationella medfinansieringen.per

utredning har haftDenna till uppgift utarbeta förslag till samlatatt ett ett
programdokument för det mål de första kapitlenI redovisastrenya
utgångspunktema och förslag till den övergripande inriktning för pro-

kapitel 4 ochI 5 utredningens förslag till olikagrammet. presenteras
insatsområden. Kapitel innehåller fmaniseringsplan,6 medan kapitlenen

behandlar stödstrukturen7-9 för bl.a. övervakningskom-programmet
mittéen och de regionala partnerskapen. I kapitel behandlas indikatorer,10
uppföljning och utvärdering medan kapitel frågan teknisktll tar upp om
stöd. Kapitel 12, slutligen, beskriver mål 3-programmet referensramsom
för socialfondens insatser i hela landet.



6 Sammanfattning SOU 1999: 107

Utredningen har också haft i uppdrag planera och förbereda organi-att
sationen och verksamheten för det mål Detta uppdrag redovisasnya
separat.

plattformEn för arbetsplatsrelaterade kompetens-
utvecklingsinsatser

Det övergripande målet med mål 3 stärka individens ställningär attnya
arbetsmarknaden och bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Syftet är

bidra till överbrygga det växande mellan de kompetens-att att gapet nya
kraven på arbetsmarknaden och arbetskraftens befintliga kompetens.

Samtidigt insatserna skall utgå ifrån individperspektiv, krävsett attsom
ifrånutgår arbetsplatserna och deras behov. Det mål får3programmet nya

därigenom karaktären plattform för arbetsplatsrelaterade kom-av en
petensutvecklingsinsatser för anställda, arbetslösa och egenföretagare.

enlighet med direktivenI föreslår utredningen sju insatsområden för pro-
insatserna skall ske inom sammanhållen omfattargrammet. en ram som

både anställda, arbetslösa och egenföretagare. huvudlinjeEn främjaär att
där den berörda individen för sin kom-tar etten process ansvar egen

petensutveckling. harDet också varit skall följasträvan att programmeten
principen enkelhet, tydlighet och framförallt kundvänlighet.om

Gemensamt för samtliga insatsområden de bör vidareutvecklas ochär att
efter regionala och lokala förutsättningar och behov. De regi-anpassas

onala partnerskapen spelar därvid central roll för framtagandeten av
regionala program.

Kompetens- och verksamhetsanalyser
förstaSom insatsområde föreslår utredningen stöd till kompetens ochett

verksamhetsanalyser skall leda till utveckling arbetsorganisationensom av
och därmed relaterade kompetensbehov i små och medelstora företag m.m.
Stödet uppgår till 50 stödberättigade kostnader; lön inklusiveprocent av
lönebikostnader för den tid anställda deltar i insatsen, väg-
ledningsprogram, stöd, och intematkostnader.externt rese-

Målet stimulera ökad förändringsbenägenhet,är satsningar påatt en
kompetensutveckling och utveckling strategier för kompetensförsörj-av
ning.
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verksamhetsanalysema föreslåskomplement till kompetens- ochSom ett
Måletnätverk för kompetensutveckling.stöd till utveckling är attett av

och för-kompetensutvecklingutveckling nätverk stimuleragenom av
bland ensamföretagare.nyelsekapacitet i småföretag och

kompetensutvecklingGenerell stimulans för
stimulansföretag offentlig förvaltning fårUtredningen föreslår ochatt en

kompetensutveckling motsvarande 20för verksamhetsrelaterad procent av
dock ii kompetensutveckling,för den tid de anställda deltarbruttolönen

bruttolönesumman i företaget.normalfallet högst den totalaprocenten av

ökning kompetens-till kvantitativ och kvalitativMålet bidraär att aven
ikompetensutvecklingsprocesserutveckling anställda och till att startaav

privat och offentlig sektor.

Jobbrotation
införs tredjeUtredningen föreslår för jobbrotation ettatt ett system som

anställda fåri bygger påinsatsområde mål 3-programmet. Systemet att
flera arbetslösa erbjudskompetensutveckling samtidigt eller ensom en

i kompetensutveck-Stödet för den eller de deltarplats ersättare. somsom
bruttolönekostnaden.lingsinsatser bör uppgå till Därutöver50 procent av

utbildningskost-de verifieradekan bidrag med 50ett procent avges
förutsätts för lönekostnader.nadema. Arbetsgivama stå ersättarens

arbetsmarknadenMålet stärka individemas ställning påär ettatt genom
för anställda i kombination medstöd till kompetensutveckling ersättareatt

kommer i företagen.

mångfaldIntegration och
möjligheterna förförsta hand till förstärkainsatsområde syftar iDetta att

fått svensktutomnordiska medborgare och bland dessapersoner som
insatsområden. kan sigmedborgarskap del övriga Det rörat.ex.att ta av

stöd förjobbrotaionsssystemet liksomstöd för kunna delextra att ta avom
målnätverk. Utredningen föreslår ocksåutveckla praktikplatser och attatt

för valideringbidra till utvecklingskall kunna3-programmet ett systemav
utländsk yrkeskompetens.av

bakgrund får ökadebidra med utomnordiskMålet tillär att att personer
förutsättningar kompetensutvecklingsinsatser.delatt ta av

Ökad anställbarhet
från arbetsmarknaden.Insatsområdet riktar sig till står långtsompersoner

kompetens-ligga i linje med betoning påbörInsatsema programmets
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utvecklings- och kompetensförsörjningsinsatser och skall ettsomses
komplement till det inom den ordinarie arbetsmarknadspolitikengörssom
för de står långt från arbetsmarknaden. exempelSomgrupper som anges

stöd för delta i jobbrotation, långsiktiga utbildnings- och praktik-extra att
utveckling särskild introduktionsmetodik.samtprogram av en

Målet kompetensutvecklingsinsatser vidi mening bidra tillär att genom
öka anställbarheten för långt frånstår arbetsmarknaden.att personer som

Integrerade jämställdhetsinsatser
Jämställdhetsperspektivet skall hela samtligaochprogrammetgenomsyra
insatsområden skall karakteriseras efter ökad jämställdhetsträvanav en en
mellan och kvinnor på arbetsmarknaden. Det angeläget dettamän är att
perspektiv tyngd i innevarande mål och mål3- 4-program.större änges

Målet inom samtliga insatsområden medverka till tradi-brytaär att att
tionella könsmönster arbetsmarknaden och bidra till lika utvecklings-
möjligheter för och kvinnor.män

Lokalt projektstöd
Små lokala och mindre projekt har ofta svårt få stöd vi deattgrupper
traditionella insatsområde syftarDetta till stöd till mindresystemen. att ge
projekt lokal karaktär med inrikt-överensstämmer programmetsav som
ning. Stödet skall fördelas mellanhandsorganisation, i regelgenom en
regional nivå, förtrogenväl med dessa effektivtochärsom grupper som
och förmedlasnabbt kan stödet.

Målet med lokalt projektstöd stödja kompetensutveckling i vidär att
mening inom mindre, lokala organisationer.

Förslaget till finansieringsplan omfattar i första hand perioden 2000-2002.
den delenFör programperioden 2003-2006 görs över-senare av en mer

siktlig fördelning. insatsområdeFör kompetens- och1 verksamhets-
analyser och generella kompetensutvecklingsstimulanser2 föreslås en

mkr/år. insatsområde406 För jobbrotation, integ-3 4gemensam ram
ration mångfaldoch och ökad5 anställbarhet föreslås en gemensam ram

mkr/år.389
Till insatsområde 6 integrerade jämställdhetsinsatser föreslås en

mindre på nationell nivå på mkr och för insatsområde10 lokalt7pott
projektstöd 26 mkr/år.

samtliga insatsområden förutsättsFör nationell offentlig med-en
finansiering på nivå ESF-bidraget. vissa insatsområdenFörsamma som
område och1 3 också privat medfinansiering. denInomanges en
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imkr/årberäknats 44detta hartekniskt stöd. Förtotala ingår s.k.ramen
medfinansiering.mycket i offentligESF-bidrag och lika

partnerskapAktiva

skall bli fram-föreslagna mål 3-programmetför detförutsättningEn att
mellan mångaförtroendefullt samarbetebyggergångsrikt detär ettatt

framåt. Endrivaintresseharaktörer programmetattett gemensamt avsom
nationellsåväldärför det påmålbärande del det 3 är att somnyaav

partnerskap.aktivalokal nivå skapasregional och

berördaandraorganisationer ocharbetsmarknadensbörpartnerskapenI
betydelsesärskildföreträdda. Avmyndigheter ärorganisationer och vara

arbetsmarknadens Där-frånstarktdärvid fortsatt parter.ett engagemang
ochkönsfördelning eftersträvasjämndet angeläget att ettutöver är att en

mångfaldsperspektiv tillämpas.

Övervakningskommitté inrättasskall över-nationell nivåPå varsen
genomförstillskallgripande uppgift ettatt programmetatt sevara

med kvalitet.effektivt ochsätt

samordning ochstå förregionala partnerskapregional nivå skallPå genom-
möjlighetersärskildaVarje regionsmålförande det 3-programmet.nyaav

förverk-förstärkaförskall tillvaraoch förutsättningar programmetsatttas
helaomfattabörpartnerskapensregionalaligande. De engagemang

tillregionalafrån formuleringen genom-programavprogramprocessen
utvärdering.ochinformation, uppföljningförande,

tekniska stödåtgärdertill deinkluderar bidragfrånStödet ESF ett som
genomförandet. Bidragetprogramplaneringen ochled igenomförs ettsom
partnerskapen, informa-utbildninganvändas förföreslås kunna t.ex. av

Utred-utvärderinguppföljning ochtionsinsatser programmet.samt av
utvärderinguppföljning ochförsärskild vikt vid indikatorerläggerningen

kapitel.behandlas i ett separatsom
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Mål 3-insatser i hela landet

deFör områden i Sverige omfattas det geografiskt avgrän-norra som av
sade mål 1 gäller särskilda förutsättningar for mål 3-arbetet.

målI 1-området skall mål 3-insatsema integreras i för målprogrammen
Utifrån mål 3-programmet enligt direktiven skallatt utgöra en re-

ferensram for socialfondens insatser i hela landet förordar utredningen
mål 3-insatsema inom mål fårl inriktning och utformningatt samma

övriga landet och det inom mål l-organisationen inrättas fri-attsom
stående partnerskap for dessa frågor.
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och arbeteuppdragUtredningens1

Direktiven1.1

för utredning meddirektivenRegeringen beslöt den juni 199910 enom
församlat programdokument Euro-utarbeta förslag tilluppdrag ettatt

Utredaren skall2006.socialfondens mål under perioden 2000peiska 3 -
förhandsbedöm-den september 1999. Denredovisa uppdraget 10senast

inomprogramförslaget beredsskall ingå ining ante-utvärdering somex --
Regeringskansliet.

organisation och verksam-också planeraUtredaren skall enligt direktiven
riksdagen skalluppdrag skall dethet för det mål dettaI tasomnya

frågormedan övrigaden augusti 1999ställning till redovisas 16senast
fullgöra deskall utredarenden september. Vidareskall redovisas 30senast

fungera fr.o.m.organisationen skalluppgifter krävs for denatt nyasom
januariden 2000.1

Utredningens direktiv framgår bilagaav

Utredningsarbetet1.2

bedrivits i samrådmed direktiven,Utredningsarbetet har, i enlighet nära
för iuttryck dettaSvenska programkontoret. Ettmed och EUAMS är att
programkontoretfrån ochutredningens sekretariat ingår AMSexperter

utredningen.fungerat sekreterare iävensom som

regeringskanslietmedhaft fortlöpande överläggningarUtredningen har
programför-skall ingå ibl.a. ante-utvärderingdet gäller dennär somex

haftUtredningen har ocksåmed tillväxtavtalenslaget samspeletsamt
mål-l regionernaöverläggningar de länsstyrelser inomsärskilda med som

vidare haft samråd medUtredningen harförbereder mål l-programmen.
EU-kommissionen.företrädare för inomDG V

deför mål och målskall övervakningskommittéema 3Enligt direktiven
och lokal nivå deför mål regionalnuvarande partnerskapen dessa samt
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partnerskap för det mål 3 bildats inom det blivande målnya som
områdena beredas möjligheter aktivt medverkaatt när tasprogrammet
fram.

Utredningen har nationell nivå haft fortlöpande kontakter med före-
trädare för arbetsmarknadens organisationer och andra aktörer berörssom

det mål Bland har särskilt anordnats kring för-möteannat ettav nya
slaget lokalt projektstöd.om

På grund den korta utredningstiden och utredningsarbetet i huvudsakattav
bedrivits under har möjligheterna föra diskussionen påatt utsommaren
regional och lokal nivå varit begränsade. Utredningen har emellertid upp-
dragit åt ordföranden i de nuvarande regionala partnerskap för mål och3
ordföranden och vice ordföranden i partnerskapen för nuvarande mål 4 att

initiativ till med syfte forma de framtida partnerskapenta atten process
för det mål 3 stimulera till och konstruktiv dialogsamt öppenattnya en

programplaneringsprocessen på regional och lokala nivå. Enom samman-
ställning de regionala förberedelsearbetet kommer bifogasöver skrivel-att

till regeringen den 30 september.sen

Till utredningen har överlämnats eller inkommit antal skrivelser bl.a.ett
från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Kooperationens Förhand-
lingsorganisation, Lantbrukamas Riksförbund, Riksor-Företagarnas
ganisation och Lantbrukamas Riksförbund Industrikommitténgemensamt,
Industrins i samverkan och på byggarbetsmarknaden.parter parterna
Utredningen har också skriftligen och muntligen tagit del synpunkterav
och kommentarer från företrädare för nuvarande mål 3 och mål

Utredningen har informerat företrädare för personalorganisationerna inom
nuvarande mål och3 mål 4 utredningsarbetet. särskild informa-Enom
tionsträff har också med de regionala samordnama förägt nuvaranderum
mål 3 och mål Utredningen4. har det gäller de organisatoriskasnär
frågorna haft kontakt med Arbetsgivarverket.även

1.3 fortsatta förberedelsearbetetDet

Utredningen har, denna slutfört sitt uppdrag det gällernärrapportgenom
förslaget till samlat programdokument för framtidadet målett

finnsDet i det sammanhanget anledning peka de underlagatt att
utredningen lämnar i vissa delar går det behöver ingå i detutöver som
förslag till programdokument regeringen skall lämna till kom-som
missionen under delen oktober. frågorDet rörsenare av som senare
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på-programplaneringskomplementet. Förs.k.ingå i det attkommer att
utredningenförordarmål 3detimplementeringen attskynda nyaav

programplaneringskomplementet,gällerdetförberedelsearbetet, när
medparallelltbedrivsdetochunder senhösten 1999inleds redan att

programdokumen-samladedetkommissionenmeddiskussionerna om
årsskiftet.eftertet

tidigareutredningenharfrågorna över-organisatoriskadet gäller deNär
forvaltningsmedelaugusti,denskrivelse 16lämnat tar m.m.uppsomen

septemberden 30Utredningen kommerorganisationen. attför den nya
ochorganisationenförförberedelsernaförslag rörandeövrigaöverlämna

stmkturfondssekre-bl.a.gällerframtida mål Detför detverksamheten
förtillförslag syftarinom AMS. Dessaställningtariatets att ramarnaange

påbörjasmåsteförberedelsearbetetoperativafortsatta konkretadet som
kunna fungeraskallorganisationenför denoktober,under att o mnya

ljanuari 2000.den

partnerskapenregionalaavseende deförberedelsearbetetfortsattaDet
kapitelbehandlas i
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för det framtidaFörutsättningarna2

mål 3

Bakgrund2.1

Europeiskaoch särskilt den reviderademed strukturfondema,Arbetet
programperioden 2000-2006 föränd-socialfonden inför och underESF,

den roll och ställningbakgrund Agenda 2000 ochväsentligt mot nyaavras
sysselsättningsfrågoma fått inom gemenskapen.som

målsättningEG bildades,Redan i Romfördraget, 1957 sägsnär en vara
sysselsätt-gemenskapens medborgare. Frågorskapa välstånd föratt om

konkurrenskraft ochtill Vitboken tillväxt,ning hade dock fram om
framträdande i samarbete.inte varit särskilt EU:ssysselsättning 1993

attitydförändring och resulterade iavspeglar dock viktigVitboken en
in-och social sammanhållning, inte minstekonomiskökade satsningar

arbetskraftens kompetens, stmkturpolitiken.vesteringar i genom

regeringschefemadiskuterade och viddärpåRedan året 1994 stats-
sysselsättningsfrågoma.samarbetet kringEuropeiska rådets i Essenmöte

fleråriga sysselsättnings-fick uppdraget utarbetaMedlemsstaterna att
arbetsmarknads-mellan finans- ochoch samarbete inleddesettprogram

för EU-länder-samlad och tydlig grundsaknades dockministrarna. Det en
sysselsättningsområdet.samarbete pånas

fastställdes stod det också klart det inteMaastrichtfördraget 1995När att
långtgående resultat vissa medlemsländersåmöjligt nå öns-att somvar

bestämmel-regeringskonferens för undersöka vilkahöllskade. 1996 atten
rådets ibehövde ändras och vid Europeiskai fördragen möteser som

regeringschefemakunde ochAmsterdam den juni 199717 stats- omenas
maj medlems-trädde i kraft 1999fördragsändringar. Fördraget 1 men

bestämmelsernai förtid tillämpa debeslöt i Amsterdam attstaterna nya
sysselsättningen.om
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Amsterdamfördraget
detI fördraget har införts avdelning sysselsättningnya en ny om som

medlemsstaterna och gemenskapen utveckla samordnaduppmanar att en
sysselsättningsstrategi och särskilt främja kvalificerad, utbildad ochen
anpassningsbar arbetskraft och arbetsmarknad mottaglig förären som
ekonomiska förändringar. Den nationella sysselsättningspolitiken skall
bidra till detta. Gemenskapens insatser skall stödja och komplettera den
nationella politiken och sysselsättningsfrågorna skall beaktas vid utforrn-
ningen och genomförandet gemenskapens politik och verksamhet.av
Rådet skall årligen fastställa riktlinjer för sysselsättningen medlems-som

skall beakta i sin sysselsättningspolitik.staterna Medlemsländerna skall
årligen överlämna vad gjort inomöver sysselsättnings-rapporten man
politikens område bakgrund riktlinjerna. Dessamot granskasrapporterav

rådet vilket kan rekommendationer till medlemslandet ifråga.av avge

Rådet och kommissionen skall upprätta syssel-överrapporten gemensam
sättningssituationen i gemenskapen och genomförandet riktlinjerna förav
sysselsättning.

Riktlinjer för sysselsättningen
Riktlinjerna har funktionen Vägvisare eller i viss mån, kon-motsvarar,som
vergenskraven inom den ekonomiska politiken. Till Euro-gemensamma
peiska rådets i Luxemburg imöte november 1997 presenterade kommis-
sionen förslag till riktlinjer för medlemsstaternasett sysselsättningspolitik
under 1998 Rådet i huvudsak Luxemburgprocessen.antogsom

Riktlinjerna fokuserar fyra områden pelare; förbättra anställbar-att
heten, utveckla företagarandan, deatt anställdas och före-att uppmuntra

anpassningsförmåga och stärka politikentagens för lika möjligheteratt
för kvinnor och män.

fjärdeDen pelaren har i och med Amsterdamfördraget fått ytterligare
tyngd. I fördraget befästs principen mainstreaming, dvs. jäm-attom
ställdhetsperspektivet skall påverka utformningen gemenskapens politikav
inom samtliga områden.

Under varje pelare finns antal mål och inriktningar angivna.ett slut-I
från Luxemburgmötet utveckladessatserna den samordning ochsynen

övervakning Amsterdamfördraget innebär. Medlemsländerna skallsom
infoga riktlinjerna i nationella handlingsplaner. Varje medlemsland skall i
sin handlingsplan ställning till samtliga riktlinjer.ta Handlingsplanen skall
överlämnas till rådet och kommissionen varje år. Den svenska handlings-
planen för sysselsättning presenterades för riksdagen i anslutning till



framtida målför det 3 17FörutsättningarnaSOU 1999: l 07

rikt-ekonomiska vårproposition i april förslag tillregeringens 1998. De
december ochlinjer för Rådet behandlade i Wien 19981999 somsom

kommissionen i januari har endast genomgåttfastställdes 1999 smärreav
justeringar.

Fortsatt utveckling sysselsättningsstrateginav
ytterligare viktigt irådets i Cardiff utgjordeEuropeiska 1998möte ett steg

sysselsättning och minskadsamarbete för ökadfördjupningen EU:sav
presenterademedlemsstaterna för första gångenarbetslöshet. Förutom att

mark-reformer syftar till förbättrasina handlingsplaner så attantogs som
tjänster och kapitalfunktionssätt vadnademas avser varor,

Cardiffprocessen.

europeiska syssel-i i juni presenterades denVid Rådets Köln 1999möte
viktigastelyfter fram sysselsättningsfrågan densättningspakten somsom

CardiffprocessenLuxemburg- ochinom gemenskapen. Till
pelare,reformer läggs tredjesysselsättningsstrategin och ekonomiska en

ochplattform för makroekonomisk dialogKölnprocessen, vilken skapar en
centralbanken,mellan europeiskasamarbete europeiskt plan rådet,ett

inrikt-förkommissionen och arbetsmarknadens Detta attparter. enas om
penning-områden såsom löner, skatter ochning och samordning inom

politik.

pris-sysselsättningstillväxt i kombination medSyftet åstadkommaär att
syssel-roll verktyg för stödjastabilitet. Rådet fastslog också ESF:s attsom

Rådet uppmanadeoch de nationella handlingsplanema.sättningsstrategin
förslag riktlinjer för syssel-kommissionen i september 1999 läggaatt

sättningen för år 2000.

handlingsplan forSveriges2.2

sysselsättning 1999

tillhandlingsplan för sysselsättningRegeringen överlämnade maj31 en ny
för syssel-fyra pelama i riktlinjernakommissionen bygger desom

sysselsättningsstrategin Amsterdam-isättning och den gemensamma
fördraget.

inriktning
sysselsättningspolitikeneffektivahandlingsplanen slås fast denÄ att mest

och kunskapsnivåstärka arbetskraftens kompetensden attgenomsom
arbetslöshet. detsysselsättning motverkar Istimulerar tillväxt och samt
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sammanhanget understryks vikten mobilisera hela arbetskraften.attav
Åtgärder för öka rörligheten på arbetsmarknaden, främjaatt anställdas
kompetensutveckling insatser inom alla delar utbildningssystemetsamt av
för de krav på kompetensmöta och kvalifikationeratt den modernasom
arbetsmarknaden ställer kompletterar makropolitiken. förInsatser små och
medelstora företag föroch främja företagsklimatet centralaatt områden.är
Regeringen pekar också på skattepolitikens betydelse för sysselsätt-
ningspolitiken.

Problem
Trots ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet arbetslösheten,är
särskilt andelen långtidsarbetslösa, fortfarande oacceptabelt hög. Planen
pekar också ökade tendenser till matchnings-, rekryterings- och kom-
petensförsörjningsproblem på arbetsmarknaden. Kortutbildade och funk-
tionshindrade besvärliga situation arbetsmarknaden lyftspersoners
fram.

De fyra pelarna
förebyggandeEn strategi inriktad stärka individemas kunskaper ochatt

kompetens och satsningar på arbetskraftens ökade anställbarhet pelare l
aktiva åtgärder med betoning på utbildning och kompe-genom

tensutveckling framhålls viktiga. Yrkesinriktad arbetsmarknads-som
utbildning, den reguljära vuxenutbildningen och Kunskapslyftet utgör
viktiga element i denna strategi. Arbetsförmedlingamas uppgift främjaatt
den yrkesmässiga och geografiska rörligheten i syfte undvika flask-att

Ökadhalsar betonas. samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare, fack-
liga organisationer och arbetsförmedlingar viktiga.anses

När det gäller utvecklingen företagarandan pelare 2 pekar regeringenav
bl.a. på utvecklingen den regionala dimensionen i näringspolitiken,av
behovet sektorssamordning och företagens behov i utsträck-att störreav
ning skall vägledande för de offentliga utbud näringslivs-vara organens av
främjande tjänster.

Regeringen konstaterar företagens och de anställdas förmågaatt att
pelare 3 tillsig ändrade förhållanden i omvärlden haranpassa stor

inverkan på sysselsättning och tillväxt. Tillgången på de kategorier arbets-
kraft för vilka efterfrågan stiger måste så god risken för snabbattvara en
löneglidning motverkas och inflationsdrivande flaskhalsar förhindras.
Detta ställer krav på hög effektivitet och anpassningsförmåga inom det
reguljära utbildningssystemet, också på god tillgång till utbildningmen
och kompetensutveckling för dem redan har arbete. Arbetsmark-som
nadens betydelse i detta sammanhangparters betonas och vikten av
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samverkan mellan och arbetsmarknadens för tillsammansstaten parter att
skapa de förutsättningar främjar anställbarhet, livslångt lärande samtsom
ökad förmåga hos anställda och företag sig till förändradeatt anpassa
förhållanden i omvärlden. Under denna pelare hänvisning tillgörs en nya

förslagetmål 3 och från arbetsgruppen för kompetensutveckling i arbets-
livet.

När det gäller insatser för stärka jämställdhetspolitiken pelare lyfter4att
regeringen fram betydelsen både mainstreaming integrering jäm-av av
ställdhetsaspektema i alla insatser och särskilda riktade insatser för att
stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet
måste de svårigheter hindrar kvinnor från utvecklas iägnas attsom ar-
betet, öka sysselsättningsgraden eller företag.att att starta eget

Under respektive pelare finns antal riktlinjer, totalt för de fyraett
pelama stycken. Exempelvis20 behandlar riktlinje och under16 17
pelare insatser för3 modernisera arbetsorganisationen. Under varjeatt
riktlinje redogörs för situationen i Sverige, Sveriges politik, resultat-
uppföljning för handlingsplan,1998 års initiativ eller förändringarnya

bakgrund 1999 års riktlinjer budget. Exempelboxar medmot samtav
bidrag från Svenska Programkontoret VäxtkraftEU mål Adapt,
Employment och mål illustrerar socialfondsinsatserAMS 3 under de
fyra pelama.

Arbetsmarknadens betydelse fram;lyfts för denInomparters ramen
sociala dialogen måste förstärkas kommer arbetsmarknadens påpartersom
alla nivåer delta i alla stadier dessa åtgärder och medverka tillatt av
genomförandet riktlinjema.av

2.3 Strukturfonderna 2000-2006

Vid Rådets i Berlin förordningar för24-25 1999möte antogsmars nya
strukturfondema under programperioden fastställdes2000-2006. Dessa

efter behandling parlamentet vid Rådets i Luxemburg 21-mötesenare av
22 juni 1999. juli fastställdeDen 6 1999 kommissionen budgeten målper
och medlemsland för perioden 2000-2006. Sverige får totalt 1 908 Meuro
1999 års priser och inkl specialstödet till norrlandskusten 722varav

MålMeuro 354 och för utfasningMeuro 52 Meuro mål 2avser avser
och 750 Meuro Mål erhålls för insatserDärutöver 60 Meuro inomavser
fiskerinäringen utanför mål
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2.3.1 förordningarNya

femDe förordningar strukturfonderna, vari ingår övergripandenya om en
allmän förordning och vertikal förordning för varje strukturfond, iären

utsträckning grundade Agendastor 2000 och planerna på EU:s utveck-
ling. Den totala budgeten uppgår till 213 miljarder 1999 års priserecu
för sjuårsperioden och har utvecklats enligt följande principer:

Behovet bibehållen ekonomisk solidaritet och ökad kostnads-0 av
effektivitet under den programplaneringsperioden.nya
Önskan skapa partnerskap mellan kommissionenatt och med-ett nytt0
lemsstatema, med tydlig ansvarsfördelning mellan de tvåen parterna

innebär de enskilda medlemsstaterna får ökad befogenhetatt ochsom
kommissionens uppgifter inriktning.ges en ny
Främjande följande fyra grundläggande prioriteringar för0 av gemen-
skapen:

En hållbar ekonomisk utveckling
Konkurrenskraft och innovation

Sysselsättning och mänskliga resurser
Lika möjligheter för kvinnor och män.

Det kanske viktigaste inslaget dock rad vägledandeär principeren som
beskrivs i den allmänna förordningen och ligger till grund för de fyrasom
vertikala fondemas övergripande sammanhang och innehåll. Dessa
principer omfattar följ ande:

Ökad koncentration
I linje med de åtaganden beskrivs i Agenda inriktas2000 strukturfon-som
dema begränsat antal prioriterade mål. Strukturfondemaett har för
närvarande sju mål vilka reduceras till Två dessa regionalttre. ärav
orienterade medan det tredje har övergripande inriktning utveck-moten
ling mänskliga Detta mål skall finansieras ESF,av resurser. nya som av

övergripande till sinär och inriktas främst på anpassning ochnatur en
modernisering medlemsstaternas och EU:s politik och detnärsystemav
gäller sysselsättning och utbildning. skall fungeraDet referensramsom en
för alla insatser i medlemsstaterna mänskligarör särskilt närsom resurser,
det gäller ESF-stödet, med beaktande kapitlet i Amsterdamfördragetav
och EU:s sysselsättningsstrategi, och samordningenäven medlems-nya av

sysselsättningsplaner.staternas
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2. Förenkling och decentralisering
stärktstrukturfondemas framtida verksamhetNyckeln till är ett part-

Kommissionen föreslår därför följandenerskap mellan berörda aktörer.
två sakrelaterade reformer:

nationella ochtill omfatta inte barautvidgning samarbetetI En attav
meningsfulltreellt ochregionala myndigheter, på sättävenutan ett en-

fältet.arbetsmarknadenslokala myndigheter och partergagera
aktörer, vilkettydligare ansvarsfördelning mellan olikaEn är en

förvalt-förutsättning för förenkling strukturfondemasnödvändig en av
ning.

strukturfondemas viktigtså långt det går decentraliseraAtt är ettprogram
programplanerings-för förordningama. dragen imål de De storanya

ochbeslutas kommissionendokumenten kommer gemensamtatt av
heltdetaljerade programplaneringen kommermedlemsstaterna, denmen
föruppgift. aktuellaoch hållet medlemsstaternas Det systemetatt vara

alltföroch styrningstrukturfondemas ekonomiska förvaltning varaanses
betalningsdröjsmål grundkomplicerat. Eftersom det har lett till av

införs istället enklareganska obetydliga flaskhalsar i systemet, men
förvaltningen.regler för den ekonomiskasträngare

Ökad effektivitet3.
bör till viss deltydligare ansvarsfördelning och decentraliseringEn

detta mål kaninnebära ökad effektivitet. Bland andra uppnåsätt att
följande:nämnas

utgifter.definition stödberättigadeTillämpa påsnävare0 en
instrumentutsträckning använda fmansieringstekniskaI större genom0

stöd återbetalas ellerutveckla andra stödformer bidrag,änatt t.ex. som
lån till låg kostnad.

syfte sprida bästaFullständigt integrera utvärderingen, i de meto-att0
dema.

för additionalitetsprincipen.Förenkla kontroll0 processen av

Effektivare styrning4.
strukturfondemaförfarande för kontroll stödet frånBättre är annatettav

genomförandet. Kommissionenkrav det gäller decentraliseranär att
finansinspektion införsplanerar till tillförlitliga föratt att systemse mer

och eventuella finansiella korrigeringar effektiviseras.att
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Europeiska2.3.2 socialfonden

den förordningen föreskrivs,I ESF inom den allmänna förordning-nya om
övergripande sammanhang, rad särskilda bestämmelser enbartens en som

skall tillämpas inom socialfonden.

Den europeiska sysselsättningsstrategin grundsten för denärnya en
reviderade socialfonden. gäller särskiltDet kapitlet sysselsättning iom
Amsterdamfördraget och de årliga riktlinjerna för sysselsättningen, i
samband med vilka medlemsstaterna måste överlämna årlig hand-nu en
lingsplan för sysselsättningen.

ocksåDet de allmänna politikområden där socialfon-är värt att notera att
den kan artikel exakt2 huvudlinjema i dennästan motsvararagera
europeiska sysselsättningsstrategin anställbarhet, företagaranda, anpass-
ningsförrnåga och lika möjligheter. Socialfondens fem är:teman

i Utveckling och främjande aktiv arbetsmarknadspolitik för attav en
bekämpa och förebygga arbetslöshet, för förhindra kvinnor ochatt

från i lângtidsarbetslöshet, för underlätta långtids-män överatt att
arbetslösas återinträde på arbetsmarknaden och för stödja inträde iatt
arbetslivet för ungdomar och för återvänder till arbets-personer som
marknaden.

ii Främjande lika möjligheter för alla få tillträde till arbetsmark-attav
naden med särskild betoning på riskerar social utslag-personer som
ning.

iii Främjande och förbättring yrkesutbildning, utbildning och rådgiv-av
ning inom för politik för livslångt lärande för underlättaattramen en
och förbättra tillträde till och integration arbetsmarknaden, för att
förbättra och upprätthålla anställbarheten och för främja rörlighetatt
inom arbetslivet.

iv Främjandet kunnig, välutbildad flexibeloch arbetskraft, inno-av en
vation och anpassningsförmåga inom arbetsorganisationen, utveck-
ling företagarandan, underlättandet och skapandet arbetstill-av av
fallen kompetenshöjande åtgärder och förstärkning desamt av
mänskliga inom forskning, vetenskap och teknik.resurserna

v Särskilda åtgärder for förbättra kvinnors tillträde till och ställningatt
på arbetsmarknaden, inklusive deras befordringsmöjligheter, deras
möjligheter få arbete och deras möjligheteratt nytt att starta nya
företag, för minska den könsbetingade vertikala och hori-samt att
sontella segregationen arbetsmarknaden.
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Dessa prioriteringar och måste relativtär breda. berorDet inte baravara- -
på politiken ifråga sysselsättningatt och mänskliga skiljer sigom resurser
åt i de olika medlemsstaterna, på den förordningenäven harutan att nya

löptid sju år.en

Syftet till socialfondenär aktiv dessaatt på fematt är områden,se
samtidigt varje medlemsstat fri prioriteringarär göraattsom näregna
det gäller socialfondens insatser. Detta innebär det samladeatt pro-
gramdokumentets strategiavsnitt skall beakta alla fem områden, med
särskild prioritet för anpassningsförmåga och lika möjligheter för kvin-

och Medlemslandet skallmän. samtidigt koncentrera insatserna,nor
såväl mellan inom de fem områdena, till de viktigaste behoven ochsom
de effektiva åtgärderna. Möjligheterna koncentreramest insatsernaatt
till begränsat antal gäller särskiltett de länder där ESFteman -stödet ut-

mindre andelgör den samlade budgeten för arbetsmarknads- ochen av
sysselsättningspolitiken.
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följandeI matris illustreras relationen mellan sysselsättningsriktlinjer-
fyra pelare och ESF:s fem teman.nas

Översikt över sysselsättningsriktlinjernas fyra pelare och relationen till
ESF:s fem teman

Anställbarhet Företagaranda Anpassningsfönnåga Likamöjligheter
långtids-Aktiva Förebygga Lokal ochlokala Stödjautv. skapandet Integreringav avpersonersomarbetslöshetblandarbets- kvinnor initiativochpakterför arbetstillfällen. återvändertillarbetslivetoch

marknadsåtochmän. sysselsättningen. System utredn hinderhur motsomgynnarar- avLángtidsarbetslösas Stödjaskapandet áterinträdegärder betstagare kom-är gradvisskallkunnaav somáterinträdepåarbets- arbetstillfällen. kvalificeradepetenta, och avlägsnas.Åtgärdermarkaden. för utnyttja kan sig.att anpassaIntegreringungdomari möjligheternaskapaattav
arbetslivet. päarbetstillfällenlokal
Förbättra nivåutbsystemets inomsamhälls-

såkvalitet färre påekonominatt och nyaomr.skolgången,avbryter därbehoven inteännu
Integrering påtillgodosettsarbets-avpersoneråterinträdertill marknaden.som ar-betslivet,

Social Främjasocialintegrering Lokalutvecklingoch Främjalikamöjligheterförallaattgällandeintegrering möjligheternaatt lokalainitiativoch påpakter komma arbetsmarknaden.pákomma arbetsmark-försysselsättningen. Särskilduppmärksamhetskall
naden. åtdeproblemägnas somper-funktionshindermed harattsoner

deltagaiarbetslivet.
Livslångt Attinompolitikenförlivs- Attinompolitikenför livslångtAttinompolitikenförlångtlärande lärandeutvecklaför livslångtlärandeutveckla lärandeutvecklautbildnings-

utbildningssystemetsåanställ- att utbildningssystemetså så detfrämjaratt systemet att och
detfrämjarochupprätt-barhet detfrämjaroch upprätthållerupprätt- anställbarheten.hålleranställbarheten. hälleranställbarheten.
säkerställa skolsys-att

de för-temetger ungamåga sigtillattanpassa
förändringarochkvali-
fikationer motsvararsom
arbetsmarknadensbehov
bI.a. Iärlingsutb.genom
Avtalmedarbetsmark-
nadens för för-parter att
bättramöjligheternatill
livslångtlärande.

Anpassning System Lokalutveckling Systemoch lnfosamhälletsfördelarsomgynnar ochar- somgynnarbetstagare ärkom- lokalainitiativochpakter arbetstagare kom- möjligheterär närdetgällersom attsomkvalificeradepetenta, och forsysselsättningen. kvalificerade skapapetenta, och arbetstillfällen.
kan sig. System kan sig. Främjademänskligaanpassa somgynnar anpassa resursernaStödjaskapandet arbetstagare Främjaär nyskapandeoch inomforskning,vetenskapochav somarbetstilllallen. kompetentakvalificeradeanpassnförmägadet teknologi.när
Främjademänskliga kanoch sig. gällerarbetsorganisation.anpassainomforsk- lnfosamhålletsfördelar Informationssamhälletsresurserna
ning,vetenskapoch ochmöjligheter det fördelarochmöjligheternär
teknologi. gäller skapaatt nårdetgäller skapaatt

arbetstillfällen. arbetstillfällen.
Främjademänskliga

inomforsk-resurserna
ning,vetenskapoch
teknologi.

OkaLikamöjlig- Okakvinnorsdeltagande Möjlighetertillutvecklingi Minskahorisontell påoch kvinnorsdeltagandepåarbetsmarknaden.heter yrkeslivet,till arbets- påvertikalsegregering arbetsmarknaden.nyaMinska Ökahorisontelloch tillfällenochtill grunda arbetsmarknaden, vårdtjänsteratt möjligheternatill
påvertikalsegregering företag.eget på därbehoveninteomr.arbetsmarknaden. tillgodoses.

Möjlighetertill i yrkeslivet,tillutv.
arbetstillfällen tilloch attnya

företag.grundaeget
Minskahorisontellochvertikal

gåsegregeringarbetsmarknaden.
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2.4 Tillväxtavtalen

2.4.1 Inledning

Den 6 maj 1998 erbjöd regeringen i skrivelse länsstyrelserna ochen
självstyrelseorganen initiera, driva och samordna arbetet medatt att
utarbeta regionala tillväxtavtal i samverkan med det s.k. regionala part-
nerskapet. Samtliga länsstyrelser accepterade erbjudandet. Avtalen skall
innehålla analysdel, programdel och ñnansieringsdel. Avtalenen en en
kan delar eller hela län flera län.ävenavse av men

Bakgrunden till tillväxtavtalen den proposition,är Regional tillväxt -för
arbete och välfärd l997/98:62, där regeringen introducerade en ny
regional näringspolitik. Den näringspolitiken bygger på effektivarenya en
samordning mellan politikområden och sektorer syftar till främjaattsom
tillväxt och sysselsättning. Det regionala inflytandet tillgängligaöver

skall öka, liksom möjligheterna användaresurser att resurserna mer
flexibelt hittills. Sektorsintressenän måste då stå tillbaka till förmån för

helhetssyn ochstörre samordning. De olika aktörer förfogarresurser som
kanöver effekt aktörernaavsevärt större samverkar och koncent-ge om
sina insatser till fåtal högt prioriterade områden.ettrerar

Övergripande2.4.2 utgångspunkter

Regeringen anvisar huvudsakliga utgångspunkter för arbetet:tre
De nationella målen för olika politikområden ligger fast och ändras inte0

arbetet med tillväxtavtalen.av
Tillväxtavtalen det huvudsakliga instrumentetär för genomföra den0 att
regionala näringspolitiken.

Det tillkommer inga eller utökade till regionerna0 nya resurser genom
tillväxtavtalen; däremot skall givna utnyttjas effektivare.resurser

Arbetet innebär omställning och lärprocess innebär:en som
den offentliga sektorns verksamhet uttalatatt skall efter-styrasmer av

frågan hos det lokala och regionala näringslivet.
den statliga sektorns planeringshorisont bliratt treårig och strate-mer

giskt.

såväl lokala, regionala och centrala inomatt offentlig och privatparter
sektor i arbetet på sätt.ett nyttengageras

I avtalen skall framför allt de frågor berör företagens tillväxt och ut-som
vecklingsförutsättningar behandlas med beaktande såväl kvinnorsattav
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ekonomiskfokuseringMed dennatillmäns tas vara.resursersom
normaltflera de områdenrimligtvis utelämnatillväxt bör avtalen somav

dockAmbitionenutvecklingsstrategi.regionens samladeingår i är att
regionalabas för statliga,tillväxtavtalen på sikt skall kunna utgöra en

åtgärder.sysselsättningsbefrämjandeochtillväxt-

Erfarenheter2.4.3

Allmänt
Skr. 1998/99:96 konstaterastill riksdagenregeringens skrivelseI att

aktörer.för alla involveradelärprocessmed tillväxtavtalenarbetet är en
samordning i planeringsarbetetbättrehar tydliggjort behovetArbetet av

medinte alltidfastlagda tidplanenregional nivå då denlokal och stämt
i regionerna.planeringscyklema ute

och samordningkoncentrationtydliggjort behovetArbetet har också avav
teknikspridning ochexempelvisnäringslivsbefrämjande insatsernade

efterfrågeperspektiv endörrs-utifrånorganiserasexportstöd och de ettatt
detvissa problem medRegeringen pekar också påprincipen. att engagera

goda lösningardet behövsnäringslivet i arbetetprivata attsamt
representation.nytänkandemed få bred ochproblemet att en

haravtal till regeringen. Utkastenutkasten tillapril överlämnades15Den
LedningskonsultemaNordregio ochfristående utvärderare,bedömts tvåav

sin bilderitvå utvärderamai Stockholm AB. De rapportpresenterar var
avtal.i förslagen till Sam-och innehållethittillsvarande arbetetdetav

ochbild bådemycket heterogenmantaget rapporterna av processenger en
handlar det bl.a. hurgäller såinnehållet i avtalen. detNär omprocessen

och hur långtdet, vilka deltagitsig arbetet, organiserattagit till somman
medgäller innehålletmotsvarande detegentligen kommit. På sätt närman

mellan analys ochanalyser, kopplingenavseende på kvaliteten i program-
i finansieringsfrågoma.målformuleringar tydlighetdel bl.a. samt

mål 3Kopplingar till nya
kompetensutveck-stödja arbetskraftensmål sitt fokus på3 harDet attnya

de viktigastekompetensutvecklingNordregiosling. Enligt är ettrapport av
innehållet i dessa åt-utvecklaavtalen få län har lyckatsområdena i men

behov.kopplas till näringslivets Trotsspecifiktgärder sättett som mer
viktig in-kompetensutvecklingidentifieratmånga naturligtatt som ennog
inom detkompetenssituationenfå analyserfmns exempelvissats av

det nödvändigtpekarregionala näringslivet. Utvärderama är attatt
eftersträvarregionala nivånanalyskompetensen denstärka om man en
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regionalisering näringspolitikens genomförande. harDe i sin analysav
särskilt bedömt huruvida har integrerat socialfondens nuvarande målman

del i3 det kommande mål i3 kompetensutvecklingsprojekt eller inya
andra åtgärder i Vår uppfattning här relativt få länprogrammet. är att
aktivt förefaller ha tänkt i dessa banor undantaget Uppsala,t.ex. attmen
integrationsmöjligheter finns i flera fall.

Den regionala genomförandeorganisationen för mål 3 skall ha sin ut-
gångspunkt i den nuvarande organisationen för mål 4 liksom tillvara-
tagandet hos partnerskapen. Enligt Nordregiosengagemangetav rapport,

det gäller regionalanär och övergången från planering tillprocesser
genomförande, det viktigt Tillväxtavtalensäratt partnerskapattanser man
utvecklas till agerande partnerskap. Vidare med bakgrund isägs utvär-
deringama strukturfondsprogrammen kan skilja mellan vad viav man
kallar agerande partnerskap och representerande partnerskap. De ärsenare
partnerskap i huvudsak bevakande införär särintressen och därsom egna
den kreativa samverkan syftar till riskerar gå förlorad.processen attsom
De förra partnerskapen aktivare och har direktär uppgift ien genom-
förandet. liggerDet till hands tänkanära på de regionala partnerskapenatt
inom mål 4-programmet på aktivt och kreativaett sättsom genom
administrativa lösningar för delarsvarat stora programmetsav genom-
förande.

Inte minst inom det mål l-området finns skämingspunkt ochnya etten
samband med planeringsarbetet mål 3-insatser i mål 1 och tillväxt-av
avtalen. Tillväxtavtalen kommer viktig grund för uppbygg-att vara en
naden förSPD mål Mål 3-insatser i mål liksom i hela övrigaav
landet, kommer kunna komplettera tillväxtavtalen ochatt stödja genom-
förandet sysselsättningsstrategin se kap 12.1.3.även Detsammaav
kommer sannolikt gälla inom mål 2 där insatsernaatt skall komplettera
mål

2.4.4 fortsattaDet arbetet

budgetpropositionenI för år 2000 i september tydliggörspresenterassom
förutsättningarna för statlig finansiering tillväxtavtalen. Detta ärav en
viktig utgångspunkt for diskussioner och förhandlingar mellan den regio-
nala och centrala nivån kring finansieringen tillväxtavtalen för år 2000.av
Innehållet i budgetpropositionen har betydelse för mål 3 ochnya pro-

möjligheter kunna fungeragrammets i arbetet medatt attsom en resurs
långsiktigt utveckla arbetet med tillväxtavtalen. Förhandlingarna skall vara
slutförda den 15 november. Då propositionen antagits riksdagen fast-av
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regleringsbrevistatliga finansieringendecember deniställer regeringen
träffadärutöverRegeringenmyndigheter. överens-för berörda attavser

Avtals-finansierasviss deltillkommelser med aktörer staten.avsom
januari 2000.perioden börjar 1

kompetensrådRegionala2.5

in-regeringenföreslårtillväxt 1997/98:62regionalpropositionenI om
till uppgiftKompetensråden harkompetensråd.regionalarättandet attav

och olikahand arbetsmarknadensi förstadärfungera parterarenasom en
flaskhals-medför komma tillsamspelautbildningsanordnare kan rättaatt

vidarekompetensförsörjning iockså frågorproblem rör ettsommen
regionaladesamlad bildutifrånuppgiftperspektiv. Rådens är att aven

för-flaskhalsproblemanalysmed betoningutbildningsbehoven geav
behov.arbetslivets Läns-åtgärder utifrånlångsiktigakort- ochslag på
kompetensrådbildandetinitierahar fått i uppdragarbetsnämndema att av

utbildningsanord-arbetsmarknadensföreträdare förbestående parter,av
regionen.berörda aktörer ioch övriganare

regionalamedarbetetfebruari 1999uppföljning inom AMSEnligt aven
tagitlänsarbetsnämndersamtligakompetensråd konstateras tagutomatt en
nivåer isig på olikabefinnerkompetensrådi frågan attett manmenom

förefaller detuppföljningenigång. Enligtmed kommaarbetet att omsom
skall kunnakompetensrådmed vadambitionsnivåerolikahar ut-ettman

sannolikt kommerframöverinnebär detdettaMan attatträtta. attmenar
ochutbildningsinsatsersinasamordnavissa län lyckatsvisa sig t.o.m.att
i andra länmedankompetensutvecklingsbehovutveckla länetslyckats man

kompetensrådet.iha gjort någonmarginellt kommerendast nyttaatt
regionala kompetens-deuppföljningingen aktuellföreliggerTyvärr av

regionala kom-situationen.bild den aktuella Deråden kan avge ensom
tid försannolikt börrelativt företeelsepetensråden attär gessomnyen

arbetssätt.och utveckla sittsina formerhitta

med detväl i linjeuppgift liggerkompetensrådensregionalaDe nya
deKompetensråden kaninriktning.mål 3-programmets attgenom

viktigtutbildningssidaninbegripa aktörerockså skall utgöra ett
minstgäller intemed det mål Dettatill arbetetkomplement ut-nya

kompetensför-för deochstrategiervecklingen angreppssätt mötaattav
inom in-företagens analyserframkommersörjningsbehov genomsom

kompetensutveck-överenskommelseroch de lokalasatsområde 1 om
insatsområdetill grund förliggerling som
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inriktningövergripandeFörslag till3

mål 3av nya

beskrivs iövergripande inriktningenför denFörutsättningarna nämnare
främst syssel-framtida mål EU:sUtgångspunkten för det 3kapitel är

strukturfondsför-sättningsriktlinjer, de fastlagdaEU ramarna genomav
nationelladen svenskasocialfondsforordningenordningen och samt

för sysselsättning.handlingsplanen

social-utvecklingen de mänskliga INyckelbegreppet är resurserna.av
stödja och kompletterasocialfonden skallfondsförordningen sägs att

arbetsmarknaden deför utvecklaverksamhetmedlemsstaternas samtatt
for nationella handlings-inom demänskliga särskilt ramenresurserna,

social-effektivitetsskäl börVidareplanerna för sysselsättning. sägs att av
inriktasantal områden ochtill begränsatfondens insatser koncentreras ett

åtgärderna.behoven och de effektivastepå de viktigaste

till sysselsätt-finns också koppling EU:ssocialfondsforordningenI en
och arbetskraftensanställbarhetningsriktlinjer där begreppen anpass-

syftar bådekrävs insatserintar central roll. dettaningsbarhet För somen
kunna behållamöjligheter få jobb ochtill stärka individernas att ett attatt

socialfondsför-Både istrukturella förändringar.sina jobb i tider starkaav
tydligt jämställd-sysselsättningsriktlinjerna finns ocksåochordningen ett

hetsperspektiv.

gemenskapensstrukturfondsförordningen betonas betydelsenI attav
medlems-mellan kommissionen,genomförs i partnerskapstödåtgärder

arbetsmarknadensmyndigheter,och regionala och lokala parterstaterna
organisationer.andra berördaoch näringslivets organisationer samt

in-för sysselsättning somden svenska handlingsplanenI tas upp mer
inledningsvis denunderstryker regeringengående i kap och kap 122 att

stärkasysselsättningspolitiken deneffektiva är attmest som genom
och syssel-stimulerar tillväxtarbetskraftens kompetens och kunskapsnivå

ocksåhandlingsplanen behandlasmotverkar arbetslöshet.sättning Isamt
fyra pelama i sysselsätt-prioriteringar i förhållande till de EUsSveriges

mállör19-1729Nya2
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ningsstrategi. detNär gäller den första pelaren förbättra anställbar-att-
heten framhåller regeringen den till fullo delar uppfattningen iatt-
riktlinjerna arbetskraftens anställbarhet främjas aktivaattom genom
åtgärder med betoning utbildning och kompetensutveckling framför
passivt kontantstöd. frågaI den andra pelaren utveckla före-attom -
tagandet pekas bl.a. betydelsenpå regional näringspolitikav en som-
bygger effektivare samordning mellan de politikområden syftaren som
till främja tillväxt och sysselsättning. förhållande tillI den tredjeatt
pelaren företagens och de anställdas anpassningsförmågaatt uppmuntra-

betonar regeringen och arbetsmarknadens tillsammans harparter ett an--
för skapa de förutsättningar främjar anställbarhet och möjlig-attsvar som

heter till livslångt lärande. Här också koppling till det målgörs en nya
För den fjärde pelaren stärka jämställdhetspolitiken lyfter framatt man- -

särskild uppmärksamhet måste de svårigheter hindraratt ägnas som
kvinnor från utvecklas i arbetet, öka sysselsättningsgraden ochatt att starta

företag.eget

I Utveckling mänskliga i arbetslivet SOUrapporten av resurser
l99:23, ligger till grund för utredningens direktiv, kommenteras densom
aktuella svenska diskussionen s.k. flaskhalsar och rekryteringsproblemom

arbetsmarknaden. framhållsDärvid det finns anledning särskiltatt att
uppmärksamma den växande spänningen mellan de kompetenskravennya

arbetsmarknaden och arbetskraftens befintliga kompetens. Att över-
brygga den klyftan har avgörande betydelse för individemas möjligheter
både få och behålla sina jobb, för bidra till tillväxt och till ökadatt att
sysselsättning, för öka företagens produktivitet och konkurrenskraftatt

för kunna förena hög sysselsättning med låg inflation.samt att en

Den övergripande inriktningen för det framtida mål 3 föreslås denmot
bakgrunden utifrån målet utveckling de mänskligaattvara om en av

i arbetslivet prioritera insatser ligger i gränslandet mellanresurserna som
utbildning och arbete och riktar sig till både anställda och arbetslösa.som

gäller insatserDet för individer behöver bygga på sin kompetens försom
komma på arbetsmarknaden, individer riskerar förlora sinaatt attsom

jobb på grund otillräcklig kompetens och individer vill vidareav som
inom eller utanför den arbetsplatsen. Det mål kan därigenom3egna nya
bli plattform för samla arbetsplatsrelaterade kompetensutvecklings-atten
insatser för både anställda, arbetslösa och egenföretagare.

Ett syfte med EU:s strukturfonder de skall tillföra mervärdeär att ett
added value till den nationella politiken samtidigt de också skallsom
fungera utveckling och stöd till de insatser redan görs.som en av som
Utredningens förslag inriktas område lyfts fram i denmot ett som



SOU 1999: l 07 inriktning målFörslag till övergripande 3 31av nya

sammanhållen myndig-nationella politiken där Sverige saknarmen en
traditionella arbets-hetsstruktur. ligger i skämingspunkten mellan denDet

målmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken. Genom 3att ge en
tydlig profil kompetensutveckling i vid mening både för anställda ochmot

tillarbetslösa den sådant mervärde och bli viktigt bidragkan skapa ettett
kunskapsbaserad tillväxtpolitik.en

förutsättning för med framgång genomföra detta verksamhetenEn är attatt
aktiva partnerskap. Särskilt inomutvecklas i samverkan mednära nu-

angelägetvarande mål finns engagerade regionala partnerskap. Det4 är att
mål och målde partnerskap varit involverade inom nuvarande 3 4som

fåraktivt deltar i utformningen det och dettaprogrammet att enav nya
fortsattstark lokal förankring. särskild betydelseregional och Av är ett

från arbetsmarknadens Samtidigt bör organisa-aktivt parter.engagemang
utanför nuvarande partnerskapen ochtioner och myndigheter stått desom

delta.önskar med så långt möjligt beredas utrymme attsom vara

framtida har uppdragitsför förberedelsearbetet för det mål 3Inom ramen
mål och målde nuvarande regionala partnerskapen inom nuvarande 3 4

framtida partnerskapen förinleda med syfte forma deatt attprocessen
till och kon-mål detta uppdrag ingår också stimuleraI öppenatt en

programutformningen regional och lokal nivå.struktiv dialog kring på

anställda,mål skall enligt direktiven omfattaDet 3-programmet egen-nya
har svårastföretagare och arbetslösa med tyngdpunkten på attgrupper som

få behålla förankring arbetsmarknaden. skalleller på Programmeten
relatera till den omgivande arbetsmarknaden och tillväxtpolitiken densamt

skall ifrånframtida arbetsmarknaden. Vidare betonas insatserna utgåatt
individens behov perspektiv skall förstärkas i detoch dettaatt nya pro-
grammet.

arbetsmarknaden ochHuvudsyftet stärka individens ställning påär att
sysselsättning. Samtidigt ligger det idärigenom bidra till tillväxt och ökad

insatsemas kopplas till arbetsplatserna och deras behov.de måstenatur att
framtida föreslås omfatta hela arbetsmarknaden,Det mål 3 sär-utan att

skilda branscher eller sektorer förhand. Också verksamheteranges
inom den offentliga sektorn bör således inbegripas i den övergripande
strategin. dock naturligt det finns särskild betoning småDet är att en
och medelstora företag.

inriktat arbetslösa ochUnder den nuvarande programperioden mål 3 påär
syftarmål anställda. kännetecken för det framtida mål 3 det4 Ett är att

till lösa uppdelning i insatser för anställda och arbetslösa.dennaatt upp
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olikaDe insatsområdena och konkreta åtgärderna kan givetvis inte vara
inriktade på alla samtidigt det angeläget insatsernaär görsgrupper attmen
inom för sammanhållen strategi. De kompetens- och verksam-ramen en
hetsanalyser på arbetsplatserna spelargörs därvid central rollsom en
liksom de individuella handlingsplaner arbetsfönnedlingen iupprättarsom
samråd med de arbetslösa.

finnsDet också anledning peka strukturförändringarna arbets-att att
marknaden bidrar till luckra mellan anställdaatt gränserna och arbets-upp
lösa. Växande har olika fonner tidsbegränsade anställningargrupper av
och/eller anställningar på deltid. Dessa måste också bli delaktiga igrupper
satsningar på kompetensutveckling i arbetslivet.

Inom nuvarande mål 3 och mål finns4 detaljerade målgruppsangivelser.
framtidaDet mål 3 bör inte arbeta med denna specificerade ochtyp av

avgränsade målgrupper. Det håller de olika insatsområdenasom samman
de syftar till kompetensutvecklingär iatt vid mening och de konkretaatt

åtgärderna bygger på aktiva partnerskap. Det ligger därigenom ett stort
på partnerskapen och genomförandeorganisationen på regional nivåansvar

tillse jämställdhets- och mångsfaldsperspektivenatt att beaktas och att
särskilt på arbetsmarknaden,utsatta funktionshindrade,t.ex.grupper
omfattas insatserna.av

I direktiven finns angivna sju olika insatsområden för det framtida mål
Insatsområdena bör sådan utformningöppen de kan utvecklasges atten
och inom för den regionala och lokala planeringspro-anpassas ramen

Det angelägetär åtgärdernaäven knyter till de godaatt exempelcessen. an
framkommit under nuvarande programperiod för mål och3 mål 4 ochsom

de till innovativa lösningar.att uppmuntras

olikaDe insatsområdena måste också stödja varandra utifrån den ovan an-
givna övergripande inriktningen. Tidigare har betonats betydelsen kom-av

och verksamhetsanalyserpetens- grund för arbetsplatsemas långsik-som
tiga kompetensförsörjning. Inom för insatsområde föreslås1 småattramen
och medelstora företag får ekonomiskt förstöd genomföra sådanaatt
analyser. Offentliga verksamheter skall därvid jämställas med företag.
Större företag förutsätts kunna finansiera sådana analyser med medel.egna

Denna analyser har värde ityp sig och samtidigtett plattformutgörav en
för andra insatsområden. Det gäller inte enbart för den generella kompe-
tensutvecklingsstimulansen insatsområde 2 också för det föreslagnautan
jobbrotations-programmet insatsområde 3 och för integration och mång-
fald insatsområde 4.
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for individer långt frånPå motsvarande bör insatserna stårsätt som
ökadarbetsmarknaden inte enbart fråga för insatsområde 5ses som en

insatsområdeanställbarhet. också relaterade till åtgärder inom 3De är
mångfald. Till grundjobbrotation och insatsområde integration och4

for åtgärderna bör ligga de individuella handlingsplanema.

sammanfattande slutsats från den nuvarande programperiodenEn är att
jämställdhetsfrågorna goda ambitioner blivit något icke-fråga.trots enav

nödvändigt jämställdhetsperspektivet medveten ochDet är att ges en mer
tydlig alla insatsområden. integrerade jämställdhetsin-ställning inom De

insatsområde. insatsom-skall finansieras inom respektive Inomsatsema
skall i förstaråde finns dock mindre för riktade åtgärder.6 Dennapotten

hand inriktas säkerställa de integrerade jämställdhetsinsatsemaattatt
blir verklighet.

denOckså insatsområde lokalt projektstöd skall stödja7 över-
partnerskap. Syftetgripande inriktningen kompetensutveckling och

stödja idéutveckling och planering lokala projekt. Detär utgöratt av
intedär igenom komplement till övriga insatser. innebärDettaett en

söka stödbegränsning de sociala aktörernas möjlighetert.ex. attav
inom övriga insatsområden.
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olikaFörslag rörande de
insatsområdena

Inledning

olika insatsområdendetta kapitel lämnas förslag till utformningen deI av
skalli utredningens direktiv. för dessa deGemensamt är attsom anges

bygga vidare övergripande strategi för det mål 3 utveck-på den somnya
lats föregående kapitel. Strategin kan sammanfattas i följande punk-i tre
ter:

kompetensutveckling i vid mening,koncentreras tillprogrammet-
sammanhållen omfattar bådeinsatserna skall ske inom en ram som-

egenföretagare,anställda, arbetslösa och
genomförandeorganisationen bygga på aktiva regionala ochmåste-
lokala partnerskap.

individens ställning på arbetsmark-övergripande målet stärkaDet är att
ökad sysselsättning. Syftet bidra tillnaden och bidra till tillväxt och är att

överbrygga det växande mellan de kompetenskraven påatt gapet nya
befintligaarbetsmarknaden och arbetskraftens kompetens.

Samtidigt insatserna skall utgå ifrån individperspektiv krävs attettsom
mål fårutgår ifrån arbetsplatserna och deras behov. Det 3programmet nya

därigenom plattform för arbetsplatsrelaterade kom-karaktären av en
egenföretagare.petensutvecklingsinsatser för anställda, arbetslösa och

uppbyggd för respektiveGenomgången de olika områdena såär attav
bakgrundsbeskrivning, därefter kommerinsatsområde lämnas först en en

förslagsdel målet för respektive område.inleds med attsom man anger
generella stimulansen för kompetensutvecklinginsatsområde denFör 2 --

i kapitel det gäller insatsområdeutvecklas förslaget vidare När 7 -
lokalt detaljerad beskrivning i bilagaprojektstöd återfinns meren-

insatsområdena delvisBakgrundsbeskrivningama för de olika är över-
lappande. ofrånkomligt eftersom de olika områdena harDet näraär ett

insatsområdena och alla har till syftesamband. gäller 2 3Det t.ex. som
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initiera på arbetsplatserna kring kompetens- och verksam-att processer
hetsanalyser.

Förslagen har också olika detaljeringsnivå. det gäller insatsområdeNär 2
och de7 särskilt utförliga. Bakgrunden det sigär oprövadeär röratt om
insatser där detaljerad beskrivning nödvändiga för kunnaär atten mer
bedöma förslagets effekter. utförliga beskrivningarDessa inte avseddaär

ingå i de förslag till samlat skall lämnas till kommis-att program som
sionen. i förstaDe hand framtagna underlag för utarbetandet detär som av
kommande programplaneringskomplementet. gällerDet också olika
konkreta detaljer rörande övriga insatsområden inom insatsområdet.ex.
Utredningen vill också betona de operativa målformuleringama,att mer
både vad kvalitativa och kvantitativa mål, för de olika insatsom-avser
rådena bör formuleras regionalt.

kapitelDetta inte de ekonomiska för de olika insatsom-tar upp ramarna
rådena. Dessa behandlas samlat förslageti till finansieringsplan i kapitel

förslagenAv i kapitel framgår6 utredningen föreslåratt gemensamen
ekonomisk för insatsområdena och respektivel 2 insatsområdena 4ram
och

motiverasDetta två skäl. Det det starka samband finnsärav ena som
mellan de olika insatsområdena. Det andra i sin helhetär att programmet
skall bygga förstärkt regional och lokal dimension. förutsättningEnen
för detta regional nivå har för påverka inriktningär att utrymme attman
och prioriteringar också det gäller de ekonomiskanär ramarna.

börDet samtidigt understrykas sambandet mellan de olika insatsom-att
rådena inte begränsas till de insatsområdena föreslagits fåsom ovan en

ekonomi Exempelvis finns samband mellan in-näraettgemensam ram.
satsområdena 2 och 3 både de förutsätter det på arbetsplat-att attgenom

utvecklas kompetens- och verksamhetsanalyser och den offent-attserna
liga medfinansieringen sker skattekreditering. Ett exempelannatgenom en

den betoning nätverk återfinns i insatsområdena ochär 1 Ettav som
ytterligare exempel de integrerade jämställdhetsinsatser där insats-är
område 6 för övriga områden. Också insatsområde harutgör 7 etten resurs
samband med insatsområdena och4

Gemensamt för samtliga insatsområden de måste byggaär att en
där individens delaktighet står i Oavsett det sigrörcentrumprocess om

anställda eller arbetslösa krävs individen för sinatt tar ettom ansvar egen
kompetensutveckling.
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har ocksåDet varit de olika insatsområdena skall byggassträvan atten
enligt principen enkelhet, tydlighet och framförallt kundvänlig-upp om

het. förutsätterDetta detta följs i det regionala och lokalasynsättatt upp
förberedelsearbetet. frågorDessa behandlas till del i kapitel 9 part-en om
nerskapens roll och uppbyggnad. finnsHär anledning betonaatt att ge-
nomförandeorganisationen och arbetsformerna i den mål 3-organisa-nya
tionen får nyckelroll för framgång.programmetsen

4.1 Kompetens- och verksamhetsanalyser

4.1.1 Bakgrund

Anställda och företag förnyar och utvecklar sin kompetens har bättresom
möjligheter klara den omvandling och strukturförändring pågår.att som

finnsDet tillväxtmöjligheter i utveckla verksamhet och arbets-stora att
organisation så i högre grad tillvara de anställdas kapacitet. Enatt tarman
sådan omvandling innehåller starka drivkrafter för och starkt moti-är
verande för kompetensutveckling. Framgången med utvecklingsåtgärder i
företag, såsom införande teknik, produkt- och tjänsteutveckling,av ny
internationalisering och organisationsutveckling beroende deär attav
anställda utvecklar sin kompetens. företagDe varit framgångsrika isom
denna omvandling visar måste bygga på delaktighet, delegeraatt man
problemlösning och skapa förutsättningar för de anställda utveckla sinatt
kompetens integrerad del i verksamhetsutvecklingen.som en

Erfarenheterna visar varje företag måste kartlägga sina behov ochatt av,
strategi för kompetensutveckling/försörjning. handlar i förstaDet hand om
lärande i arbetet eller verksamhetsrelaterad kompetensutveckling,annan

kan också komplettering baskunskaper Grund-t.ex.men avse av m.m.
läggande varje verksamhet själv inventerar behovär och planeraratt
åtgärder. Parallellt med kompetensutvecklingsinsatsema det ocksåär
viktigt företagets verksamhet och organisation utvecklas i helhets-att en

börHär dels de arbetsorganisatoriska aspekterna och dels kompetens-syn.
försörjningsbehovet in.vägas

Samverkan, delaktighet och partnerskap präglar framgångsrikt utveck-
lingsarbete och kompetensutveckling. de företagI sådana hel-görsom
hetsorienterade förändringar framträder tydliga behov kompetens-av
utveckling samtidigt motiverar de anställda utveckla sin kom-attsom

sådanEn kompetensutveckling har förutsättningar blipetens. att ut-
vecklande både för företag och medarbetare. Erfarenheten visar kom-att
petensutveckling anställda kombineras med helhetsorienteradav som
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organisationsutveckling har direkt samband med produktivitetsförbätt-ett
ringar. Utbildningar eller kompetensutveckling sådan kombinationutan en
visar inget tydligt sådant samband. kompetensutveckling sker iDet är när
anslutning till Förändring den möjligheter och blir attrak-mening,som ger

effektiv.tiv och

Inom nuvarande mål har små och medelstora företag stimulerats4 att
påbörja utvecklingsarbete för höja kompetensen bland anställda,ett att
utveckla sin organisation och verksamhet och därmed sin konkurrens-öka
kraft. små och medelstora företag harFörutom vård- ochäven omsorgs-
verksamheter inom kommuner och landsting omfattats. Arbetet med att ta
fram kompetens- och verksamhetsanalyser, det s.k. Steg har skett på
företagens deoch anställdas villkor och med allas delaktighet i utveck-en
lingsprocess.

säkerställa det processinriktade arbetet har stödjande vägled-För att
ningsprogram har funnits möjlighet nyttjaDetanvänts. även att externt
stöd i samtidigt det stöd för kompetensutvecklinggettsprocessen som av
nyckelpersoner vilka utgjort internt stöd såväl före, under efterett som
arbetet med analys och utarbetande handlingsplanen. Handlingsplanenav
för företaget har sedan legat till grund för det fortsatta förändringsarbetet
inklusive de anställdas kompetensutveckling på individnivå.

viktig del i det mål tillvara och stimuleraEn 3-programmet är taattnya
sådana företagutvecklingsprojekt i medför och motiverar nytänkandesom
och kompetensutveckling hos de anställda. handlar utvecklaDet attom en

arbetsorganisation innebär både kvinnor med olikaoch män,attny som
bakgrund och härkomst, får möjligheter och befogenheter använda sinatt
kapacitet, kompetens och vilja. skapas också förutsättningar förDå
lärande i arbetet, de oftadär finns internt i företagen kanresurser som
utnyttjas bättre mål omfattar helaDet 3-programmetsätt.ett nya
arbetsmarknaden, såväl offentlig privat sektor.som

Huvudinriktningen för insatsområde ligger i stöd till analyser led1 ettsom
i utvecklad arbetsorganisation och därmed relaterade kompetesutveck-en
lingsbehov i små och medelstora företag. för-Analyserna syftar till att
stärka medvetenheten behovet förändring, inte minst det gällernärom av
de små och medelstora företagens kompetensförsörjningsstrategier. Dessa
företag kan goda exempel till spridningseffekterupphov till andrasom ge
företag får reda på lyckats väl. viktig uppgift forDet ärsom var man en

helhet underlätta och medverka till informationprogrammet att attsom om
framgångsprojekt tillgänglig.görs
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Skillnaden mellan Steg inom måll och kompetens-4 och verksam-
hetsanalyser inom det mål 3 analysen och handlingsplanen i detär attnya

bör omfatta kompetensförsörjningsfrågoma. Därigenomävensenare
förutsättningarskapas för insatsområde l kan ligga till grund del föratt

företagens agerande det gäller kompetensförsörjning och dels förnär
insatser inom övriga insatsområden.

Som komplement till analyserna Steg l och genomförandet kom-ett av
petensutvecklingsinsatser har detSteg 2 inom nuvarande mål funnits4
möjligheter stöd för utvecklingen nätverk för kompetensutveck-att ge av
ling. De oberoende utvärderama mål har särskilt vikten4 poängteratav av

tillvarata den potential nätverk för utvecklingen företagenatt utgörsom av
och de anställdas kompetens.

Såväl uppbyggnad förändringskompetens, kompetensanalysav som
genomförande kompetensutveckling, företagsvarje villkor, kanav egna
med fördel bedrivas i samverkan mellan företag i nätverksform. minstInte
i underleverantörsnätverk finns betydande utvecklingspotential. Men även
andra nätverk, baserade på särskild fokusering, geografisktyper t.ex.av
närhet, branschtillhörighet eller de kvinnor, kan hautgörsatt storav
betydelse utvecklingsförstärkare. Genom jämföra angreppssätt,attsom
tillämpningar och resultat kan erfarenheter tillvara detas attgenom
berörda företagen för sig får satsningen. Kostnader förutvar mer av

kan därmed delas flera företag. Erfarenheter från mål 4externa resurser av
visar bl. analyser verksamhets- och kompetensutvecklingsbehovatta. av

fördelmed kan genomföras i nätverksform för ensamföretagare.

4.1.2 Förslag

Kompetens- och verksamhetsanalyser
Utredningen föreslår för kompetens- och verksamhetsanalyserett system

bygger erfarenheternapå Steg 1 inom mål 4.som av

Målet stimulera ökad förändringsbenägenhet, satsningar påär att en
kompetensutveckling och utveckling strategier för kompetensför-av
sörjning.

Stöd till kompetensutveckling för utveckla fömyelsekompetens hosattges
anställda företageti har nyckelroller i utvecklingsprojekten, för attsom
analysera behovet kompetensutveckling för de anställda i företaget ochav
för analysera företagets behov kompetensförsörjning. Analysemaatt av
bör incitament igång helhetsorienterade utvecklingsprojekt.sättaattge
Härigenom hjälp till Självhjälp stimulera tidiga åtgärder i föränd-attges
ringsprocessen.
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skall kostnader; inklusiveStödet täcka 50 stödberättigade lönprocent av
lönebikostnader för den tid anställda deltar i insatsen, vägledningspro-

börstöd och internatkostnader. beviljat stödAvexternt samtgram, rese-
hälften kostnader för konsultinsatser. Syftet medhögst kunna användas till

begränsningen och anställdas medverkan ochstimulera deär att garantera
säkerställa företaget anställda utvecklar kompetensoch deattatt en

arbetsplatsen för Stödets omfattning begränsasåterkommande analyser.
maximalt företagets maximalatill visst belopp relaterat till storlek. Detett

företag istödet skall utformas så det anställd i småär större änatt per
företag. Ambitionen skall förenkla det administrativastörre attvara

arbetet vid ansökan, beslut och redovisning. företagen redovisasGentemot
stödet i form "kompetenscheck.av en

företag. företag medStödet till små och medelstora Med dettages avses
mindrehögst 250 anställda med koncentration företag med änmen en

anställda. programkomplementet, skall utarbetas förvaltnings-50 I avsom
myndigheten i samråd med övervakningskommittén, bör enligt utred-
ningens uppfattning, tydlig definition och avgränsning utformas, somen

hänsyn till definitions relevans i förhållande till insatsområde 2även tar
och det gäller den offentliga sektorn bör stödet till små- ochNär ges
medelstora verksamheter med resultat- och budgetansvar. Deneget

föravgränsningen bör i den trepartsöverenskommelse dennärmare tas upp
offentliga sektorn skisseras i avsnitt 4.2 och kapitelsom

Stödet bör endast få användas till vägledningsprogram partnerskapensom
har kvalitetsprövat och godkänt. vägledningsprogram skallDessa utgöra

metodstöd för företagen med ochoch de anställda i arbetet analysenett
utarbetandet handlingsplanen. Handlingsplanen skall kunna ligga tillav

förgrund insatsområde generell stimulans, insatsområde jobb-2 3
rotation insatsområde integration och mångfald och4 utgörsamt
därigenom viktigt del i det sammanhållna mål 3 utgör.ett somprogram
Utformningen perspektivmöjliggör långsiktigt och förebyggande påett
företagens kompetensförsörjning, anställdas behovbåde det gällernär av
kompetensutveckling och företagets behov tillföra kompetens.attav ny

skall följande utfästelser för få utnyttja kompetens-Företaget göra att
checken:

skall innehålla aktiviteter för bygga sådan kompetensInsatsen att0 upp
krävs för planera strategisk operativ utveckling verk-ochattsom en av

samheten.
ianställdas medverkan, såväl kvinnors skall säkras redanDe mäns,0 som

förberedelserna och planeringen utvecklingsprojektet. anställdasDeav
och delaktighet skall bekräftas underskrift densamsyn genom en av
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fackligchecken och handlingsplanen. Omfackliga företrädaren på en
utseddskallföreträdare inte finns arbetsplatsen representanten av

check.handlingsplan ochpersonalen underteckna
anställdasföretagets och deskall innehålla analysInsatsen av0 en

tillvara be-handlingsplankompetensbehov och resultera i tarsomen
skall inne-de anställda. Analysenfintlig och potentiell kompetens hos

kompetensutveckling in-påhålla beskrivning hur behoven aven av
sinföretaget hanteradividnivå skall tillgodoses, hur attsamt avser

beskrivaHandlingsplanen skallkompetensförsörjning.långsiktiga även
arbetsorganisationen.för utvecklingenvad detta innebär av

sedvanligaregionala mål 3-kontoret.Ansökan tillställs det Förutom
och skallanställda fördelat på kvinnoruppgifter företaget, antalet mänom

genomförandekostnadsberäkning och tidplan föranmälan innehålla aven
beskriv-skalloch framtagande handlingsplanen. Dessutomanalysen enav

och genomföras bifogas. Projekt-ning hur analysen skall läggas uppav
tiden bör längre 4-6 månader.änvara

stöd grundat på projektanord-regionala mål 3-kontoret beslutarDet om
i den regionala planen övervak-ansökan och de urvalskriterier somnarens
skall framgå:ningskommittén fastställt. beslutetAv

projektanordnareärvem som
stödberättigadevilka kostnader ärsom

stödbeloppets storlek
projekttid

anställda skall omfattas analysenallaatt av
analysen skall och desshandlingsplan grundval upprättasatt aven

innehåll
redovisningen skall till.hur0

underlag förde verifierade kostnadernaHandlingsplanen och utgör
ansökan redovisning sker tillutbetalning stöd. Såvälbeslutet somom av

regionala mål 3-kontoret beslutardet regionala mål 3-kontoret. Det om
för kreditering beslutat stödstödet. ekonomiadministrationAMS svarar av

skattekonto. Projektanordnaren erhåller med-på projektanordnarens
från ekonomiadministration.delande utbetalning AMSom

för kompetensutvecklingStöd till utveckling nätverkav
föreslår, komplement till kompetens- och verk-Utredningen ettsom

stimulerar småföretag ochsamhetsanalyser, åtgärd som ensam-en
byggerföretagare utveckla nätverk för kompetensutveckling ochatt som

från målvidare på erfarenheterna
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Målet utveckling nätverk stimulera kompetensutvecklingär att genom av
och fömyelsekapacitet i småföretag och bland ensamföretagare.

Stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samverkan kring kom-samtges
organisations- och verksamhetsutveckling. Kunskaper hurpetens-, om

igång och ständigt ökar ambitionsnivån i utvecklingsprojektsätterman
hur i detta sammanhang effektivt förverkligar kompetensut-samt man

veckling finns i första hand i de företag själva har erfarenhetsom av
Ävensådana möjligheter utnyttja och utveckla deattprocesser. resurser

byggs vid regionala lärcentra kan viktigt förstödutgöra ettsom upp
lärande.vuxnas

prioriteradEn uppgift underlätta för de anställda i småföretag ochär att
ensamföretagare i olika nätverk utveckla fömyelseförmåga,att egna
kompetens och strategier för kompetensförsörjning. Genom samverkan
mellan anställda och företag i nätverk kan kompetensförsörjning göras
effektivare och ekonomisk delar på kostnaderna.attmer genom man
Fokus insatserna skall ligga lokalpå och regional nivå.

viktigEn grund i uppsökande insatser i eller via företagensärprogrammet
och de anställdas nätverk för öka medvetenheten förändrings-attegna om
behov, stimulera utvecklingsinitiativ och förmedla kontakter mellan
företag och mellan företag och stöd. På lokal och regional nivåexternt
finns omfattande kunskaper, kontaktnät och med utveck-storresurser en

Åtgärdenlingspotential. skall stimulera småföretag och ensamföretagare
tillsammans i nätverk genomföra kompetens- och verksamhetsanalyser.att

Åtgärden skall också stimulera systematisk samverkan mellan företag,en
företagsorganisationer, arbetsmarknadens utbildare, konsulter ochparter,
myndigheter utifrån faktiskade behov fömyelsekompetens, kompe-av
tensutveckling och kompetensförsörjning finns i företagen, bl.som a.
utifrån genomförda kompetens- och verksamhetsanalyser. Nätverken kan
också ha betydelse för igångsättning samverkan mellan mindre företagav
inom insatsområde

viktigasteDe berörda aktörerna i varje region, däribland arbetsmarknadens
och näringslivets organisationer, bör underlättaparter gemensamt

nätverkssamverkan mellan anställda/företag i syfte förstärka ochatt
effektivisera utvecklingsarbete och kompetensutveckling och för göraatt
sådan kompetensförsörjning ekonomiskt attraktiv för företagen. De
berörda aktörerna bör också planera för bättre tillvaragemensamt att ta
stöd till fömyelsekompetens, kompetensanalys, utvecklingsanknuten
kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Nätverken bör arbeta för
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kompetensutveckling för de anställda i de mindretillgängliggöraatt mer
företagen.

Exempel aktiviteter förberedelser och genomförandepå ärsom avses av
seminarier och konferenser, uppsökande verksamhet, under-möten,

sökningar, kontaktförmedling, utbildning, erfarenhetsutbyte, informations-
verksamhet, studiebesök etc.

Stöd till nätverk och samverkan mellan företag och utbild-utveckling av
ningsanordnare skall från behoven i dekan också Sådant stöd utgåges.
mindre syfta utbudet ochoch medelstora företagen och till att attanpassa
öka tillgängligheten.

Ansökan skall tillställas det regionala mål 3-kontoret. sedvanligaFörutom
uppgifter den sökande skall ansökan innehålla målangivelse ochom en en
beskrivning hur nätverksarbetet skall genomföras och hur målgruppenav
skall i Projekttid och beräknade kostnader skallengageras processen.
anges.

regionala 3-kontoret beslutar stöd grundat ansökan ochDet mål påom en
de urvalskriterier i den regionala planen övervakningskommittén harsom
fastställt. beslutet skall framgå:Av

projektanordnareär0 vem som
vilka kostnader stödberättigadeärsom
stödbeloppets storlek
projekttid
hur redovisningen skall till.

Projektredovisning och de verifierade kostnaderna underlag förutgör
beslut utbetalning stöd. Såväl ansökan redovisning sker till detom av som
regionala mål 3-kontoret. regionala 3-kontoret beslutarmål stödet.Det om

ekonomiadministration för kreditering beslutat stödAMS påsvarar av
projektanordnarens skattekonto. Projektanordnaren erhåller meddelande

utbetalningen från ekonomiadministration.AMSom

örskott skallF kunna utbetalas projektanordnaren så önskar. Förutsätt-om
ningen dock denne sitt godkännande till mål 3-kontoret fårär att attger
debitera skattekontot i det fall det visar sig insatserna inte haratt genom-
förts under tid eller endast delvis har genomförts.utsatt
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4.2 Generell stimulans för kompetens-
utveckling

Bakgrund4.2.1

svenska arbetsmarknadenDen karaktäriseras snabb strukturomvand-av en
ling vilket ställer höga krav medarbetarnas kompetens. Kunskap och
kompetens åldras allt snabbare. den inteOm uppdateras successivt kom-

god utbildning i år försumbar under denattmer en unga vara senare
delen förvärvslivet. Sannolikt förstärks detta fenomen i framtiden. Iav en
värld förändras allt snabbare förslitningenökar humankapitalet. Ettsom av
kontinuerligt underhåll nödvändigt för gedigen grundinvesteringär att en

fortsättaskall avkastning och kontinuerlig kompetensutvecklingatt ärge -
förutsättning för individens produktivitet och anställbarhet skall be-atten

stå och öka.

främstDet med kort utbildning drabbas arbetslöshet.är personer som av
Under de omfattande neddragningarna i början 1990-talet detav var

uteslutande personal, såväl tjänstemän yrkesarbetande, mednästan som
kort utbildning blev uppsagda. svensk studieI genomfördsom en av
NUTEK konstateras högre utbildningsnivå i företagenatt procenten ger
1,13 högre arbetsproduktivitet Kompetensutveckling förbättrarprocent -
således förutsättningarna för god tillväxt i ekonomin. Studier frånen

visar ocksåNUTEK företag med decentraliserat beslutsfattande ochatt
organiserad personalutveckling produktiva och har lägre personal-är mer
omsättning och sjukfrånvaro.

ökat inslag kompetensutvecklingEtt i arbetslivet avgörande be-ärav av
förtydelse svenska företags möjligheter hävda sig i allt starkareatt en

internationell konkurrens. Samhällets ständiga förändring ställer mycket
krav företagenshöga flexibilitet. företags framgångEtt i många fallär

beroende förmågan snabbt kunna förändra produktionssystemen ochattav
utbudet och tjänster, vilket i sin ställer höga krav påturav varor perso-
nalens kompetens. Kontinuerlig kompetensutveckling anställda för-av
bättrar företags stabilitet och ställning marknaden vilketpå minskarett
risken för uppsägningar.

Kompetensutveckling anställda bör investering för indivi-av ses som en
den, företaget, den offentliga arbetsgivaren och samhället i övrigt. Kom-
petensutveckling handlar inte bara formell utbildning ävenutanom om
lärande det dagliga arbetet. sådant lärande främjasEtt med-genom av en

utformning arbetsorganisationen lärandetveten sätt görett attav som
blir naturligt inslag i arbetet.ett
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ledningunderarbetsgrupparbetadeVåren 1998 trepartssammansatt aven
stimu-till statligförslagframNordh,Sturestatssekreteraredåvarande ett

anställda.kompetensutvecklinglans avav

verksamhetsrelaterad kompetensut-främjastimulansenSyftet med är att
för-bidrar tillståndfå tillanställda ochför allaveckling att processer som

anställda deltarviktigtarbetsplatserna. Detflexibilitet ärnyelse och att
verk-utformning. analysEnarbetsorganisationenskringi diskussioner av

identifiera vilkakanlättarearbetsorganisationensamheten och gör att man
alladärkompetensutveckling. Genomökadbehoven är en processav
tillvilket bidrari beslutendelaktighetenocksådeltar ökararbetsplatsen en

utveckling.anställdasdeochstrategi för företagetsgod förankring av en
verksamhets-ochkompetens-stöd tilllämnasinsatsområde 1Inom

förutsättning för defalloch i vissabraanalyser. Detta är start, enen
från insats-med stödgenomföraskankompetensutvecklingsinsatser som

ochområdena 3

från ArbetsgruppenförslagDirektiven4.2.2 samt

arbetslivetikompetensutvecklingför

de förslagutgå ifrånskall utredarenutredningför dennadirektivenEnligt
nedan skrivsarbetslivetkompetensutveckling iförArbetsgruppensom

iarbetsmarknadsministemtillöverlämnadeenbart arbetsgruppen sep-
följande:förslag innebärArbetsgruppenstember 1998.

tidgrundval denberäknas påekonomisk stimulansEn som an-av-
skallverksamheterOffentligakompetensutveckling.deltar iställda

företag.därför endast Förutsätt-skrivsföretag nedanjämställas med
grundaskompetensutvecklingenstimulansenförningen är att en

allaomfattari företagetöverenskommelse mellan parterna an-som
kollektivavtal sak-företag däromfattaskallStimulansenställda. även

nas.

före-andelpreciseradicketillskall uppgåStimulansen ännu aven-
kompetensutveckling.överenskommenfor tid ilönekostnadertagets

Tak-takbeloppvarförbegränsadskallStimulansen ett anges.vara
totala lönesumma.företagetsandeluttryckasbeloppet bör avsom en

arbets-administrerasskallstimulansenFörslaget attär att genom
Skattemyndig-myndighet.statliganmälan tillgivaren sänder enen

företagetsstimulansbeloppetkrediterauppdragfår sedan iheten att
kommandearbetsgivarensreduceringmedförvilketskattekonto aven

och skatt.avgiftinbetalning av
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direktivenI hänvisas till de medel regeringen anvisat i vårproposi-som
tionen för kompetensutveckling under åren 2000-2002. Vidare sägs att
utredaren skall utgå ifrån de analyser skall leda tillatt utvecklingsom en

arbetsorganisationen och därmed relaterad kompetenshöjning i företag,av
skall ligga till grund för överenskommelser kompetensutveckling. Deom
medel enligt regeringens förslag skall för kompetensutveck-avsättassom
ling ska inkludera kostnaderna föräven analyser arbetsorganisationenav

därmedoch relaterade kompetensbehov i små och medelstora företag.

Enligt direktiven skall förslag läggas procentandel företagetsom en av
lönekostnader skall stimulansenutgöra utgiftstak i och isamtsom procent
krontal. Syftet möjliggöraär prioritering småatt och medelstoraen av
företag inom den totala ramen.

Därutöver i direktiven antal områden utredaren särskiltett skallanges som
analysera och lägga förslag se beskrivning i direktivennärmare iom
bilaga 1.

4.2.3 Förslag

Utredningen föreslår företag och offentlig förvaltning fåratt stimulansen
för verksamhetsrelaterad kompetensutveckling motsvarande 20 procent av
bruttolönen för de anställda den tid de deltar i kompetensutveckling, dock
högst 1 den totala bruttolönesumman i företaget.procent av

Målet bidra till kvantitativär och kvalitativatt ökning kompetens-en av
utveckling anställda och bidra till kompetensutveck-attav att starta
lingsprocesser i privat och offentlig sektor.

finnsDet huvudsakligatvå del stimulansen:sätt att ta av

de företagI där det finns lokala fackliga organisationer0 är överens-en
Överenskommelsenkommelse grunden för stimulansen. skall baseras

på analys kompetens- och verksamhetsbehoven företaget.i Småen av
och medelstora företag kan ansöka stöd för genomförandetom av ana-
lysen inom för insatsområde i mål1ramen

deI företag där det inte finns lokala fackliga organisationer skall0 en
handlingsplan beträffande kompetensutvecklingsinsatsema iupprättas
samråd med arbetstagarna. Handlingsplanen skall grundas på kom-en

och verksamhetsanalys genomfördpetens- med stöd insatsområde 1av
imål
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förinsatserredovisninggrundvalerhålls påStimulansen attavenav
överenskommelsen/handlings-genomförts enligtkompetensutveckling har

under-Redovisningenarbetsplatsen.kompetensutvecklingförplanen
sådanaellerfackliga organisationerna,och dearbetsgivarnatecknas omav

arbetstagarna.förarbetsgivarensaknas representantsamt enav

överenskommelsen/handlingsplanenenligt ärkompetensutvecklingNär
Medlenmål 3-kontoret.regionalatill detredovisas dettagenomförd

krediterasskattekontoföretagetstillgodoarbetsgivarenkommer attgenom
stimulansenmed den motsvarar.summa som

regionala mål 3-till detskickas anmälangenomförsinsatsernaInnan en
bruttolönekostnadenutifrånstorlekstimulansensberäknarkontoret som

skall finnaskompetensutveckling. Detideltarför de enpersoner som
önskar.företaget såi förskottutbetaldfå stimulansenmöjlighet att om

ekonomi-godkänner AMSarbetsgivarendockFörutsättningen attär att
sig kom-fall det visarskattekontot i detdebiteraradministration att

ellertidgenomförts underharintepetensutvecklingsinsatsema utsatt
möjligtskatteteknisktförfarandeHuruvidadelvis.genomförts ärendast ett

beredning.ytterligarekräver

förslagbeskrev i sinkompetensutvecklingförArbetsgruppen rapport ett
förmedelsutrymmesiggrundadestimulanstill statlig störreettsom

utredning.för dennai direktivenvadjämfört medinsatsen som anges
ibegränsningkrävsförväntatlägremedelsramenEftersom änär sys-en

medelstorasmå ochprioriteringinnebärbegränsningDennatemet. aven
kronor. DessutomStimulansen 400 000förföretag övre gränsgenom en

deförutsattkronorstimulans till 20 000tillföretaghar alla atträtt uppen
innebäromfattningen.i den Detkompetensutvecklingsinsatsergenomför

intebruttolönesummanden totalatakbegränsningen på 1 procentatt av
företagen.för de minstatillämpas

stimulansensanpassningbedömning krävsEnligt utredningens ut-aven
Anledningoch förvaltningar.myndigheter äroffentligaformning för att

offentligaprivata och detmellan detförutsättningarskillnader idet finns
företagoch medelstorasmåavgränsningenTill exempelområdet. är av

också hänsynstagan-sektorn. krävsoffentliga Detproblematisk inom den
förskallför utbetalningenTill grundregelverk.förhållande till EU:sden i

och övrigabåde löne-förvaltningar liggaochmyndigheteroffentliga
Även ochoffentliga myndigheterförkompetensutvecklingskostnader.

tilltekniskt beräknas 20stimulansendockförvaltning skall procent av
maximaltdockkompetensutvecklingen,deltagit iför dembruttolönen som

arbetsplatsen.bruttolönesummanden totalal procent av
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Utredningen det fördel inomatt den offentligaanser parternavore en om
sektorn diskussion utformningentog stimulansen inom denupp en om av
offentliga sektorn. Detta bör sedan kunna ligga till grund för treparts-en
överenskommelse med regeringen.

Utredningens förslag till detaljerad utformning den generellaen mer av
stimulansen återfinns i kapitel

4.3 obbrotationJ

4.3.1 Bakgrund

I underlaget från EU-kommissionen den europeiska sysselsättnings-om
strategin för åren 1997-2000 läggs vikt vid vad kallas The Skillsstor som
Gap, med vilket i korta drag eller skillnaden mellan de kravgapetmenas

ställs arbetskraften och arbetskraftens kompetens. Detta ökarsom gap
Årsuccessivt. 2005 beräknas 80 den teknologi användsprocent av som

utvecklad de tio åren medan 80senaste arbetskraftenvara procent av
utbildades för tio år sedan.än Av detta följer investeringar i arbets-attmer
kraften blir det viktigaste investeringsprojektet i Europa under de kom-
mande tio åren.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning två de viktigasteär av
inslagen för utveckla både näringsliv och offentligatt förvaltning. Livs-
långt lärande och lärande organisationer möjlighet tillsom ger nya er-
farenheter och personlig utveckling nödvändiga inslag i detta.är

Ett med jobbrotation sammanfallersystem mycket väl med tanken om
livslångt lärande. I drag här med jobbrotation därgrova ett systemmenas

eller flera anställda på arbetsplats deltar i kompetensutveckling,en en
samtidigt den eller de genomgår utbildning direkt eller indirektsom som

på arbetsplatsenersätts eller flera arbetslösaav en personer.

Pâ kort sikt innebär jobbrotation möjlighet för arbetsgivarna vidare-atten
utveckla sin personal samtidigt verksamheten säkerställs med hjälpsom av

Företagen får ocksåersättare. incitament sin kompetensförsörj-överatt se
ning och påbörja eventuell rekrytering tidigare vad varitän som annars
fallet. deFör anställda förbättrade förutsättningarsystemet mötager att ny
teknik och därmed möjligheter behållastörre jobben. De arbetslösa fåratt
uppgraderade kvalifikationer och värdefulla kontakter med företag och
arbetskamrater. För Arbetsförmedlingen, slutligen, godasystemetger
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deras kompetensut-företagenmedför dialogförutsättningar nära omen
kompetensförsörjningsplaner.vecklingsbehov och

Även fungerande jobbrota-fördelar medsikt finns detlängre ettstora
konkurrenskraftföretagensarbetskraft ökarVälutbildadtionssystem.

ökad produktion.ochmarknadsandelarökademöjligheter tillvilket ger
nyanställa. detofta Attföretagenbehöverökad produktionklaraFör att en

företagenivarit verksammafinnssådant lägei somett personer som
produktionen,ikommasnabbt åter kan äroch storersättare ensom

tillfälligavidocksågällerföretagen. Dettaför de berördafördel mer
flaskhalsproblem.

länder.flera andra Detijobbrotation förekommer mestBegreppet om-
jobbrotation hardärDanmark, använtskanske iexemplet finnstalade

mål ochsocialfonden 3Europeiskafrånfinansieringår medunder antalett
för ökainstrumentende bästadet bedöms attmål och där4 ett avvara

uppgraderas.anställdas kompetensdesamtidigtsysselsättningen som

jobbrotationpåminnerutsträckningi vissSverige harI systemett omsom
fårutbildningsbidragSärskiltKunskapslyftet.företablerats inom ramen

överenskommelsearbetsgivarenarbetstagarelämnas till engenomomen
för arbete isighar åtagitarbetstagarorganisationenlokalamed den att

anställa någonsökandeutförts den äromfattningminst somavsomsamma
arbetsförmedlingen.offentligadenanvisatsochlångtidsarbetslös avsom

omfattning.fått relativtkort tidhar påSystemet storen

europeiskatill denknyter välnedan,förslagDet presenteras ansom
anställbarhetökaddvs.tredje pelare,ochsysselsättningsstrategins första

handlings-svenskatill denanpassning, liksomarbetskraftensrespektive
deljobbrotation iinförasysselsättning.för Genomplanen att avsom en

undermöjlighetocksåi Sverigemål 3-programmet att program-enges
och dende nätverksynergieffekteranvända och fåperioden 2000-2006 av

målochinom mål 3byggtskunskap uppsom

Förslag4.3.2

förinförs inomjobbrotationförföreslårUtredningen systematt ett ramen
det svenska mål 3-programmet.

arbetsmarknadenställningindividemas ettstärkaMålet är att genom
medkombinationiför anställda ersättarekompetensutveckling attstöd till

i företagen.kommer
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Tidigare svenska erfarenheter från syftar till i skalastörreattprogram som
kombinera utvecklings- och utbildningsinsatser för anställda och arbets-
lösa pekar på dessa måste präglas enkelhetatt och de inte fårattav vara
förenade med rad regler och villkor, de skall fungera i skala.störreen om
En viktig förutsättning också mekanismemaär bygger på företagens/att
verksamhetens behov.

En viktig förutsättning för skall lyckas det, vidattannan programmet är att
sidan enkelhet, präglas grad flexibilitet. Det handlarstorom av en av
således inte i första hand vidareutbildas skallattom g person som er-

arbetslös.sättas Istället kan det så inom företagetav g attvara man
skapar rotationsmodell möjligheten redan anställdaen att översom targer
arbetsuppgifter från den eller de vidareutbildas samtidigtsom som en

går i företaget.ersättare kanDet också så flera anställdaatt etapp-vara
vis genomgår kompetensutveckling och arbetslös dessaatt ersätteren

under den sammanlagda tidsperioden.personer

Många företag alltför försmå kunnaär erbjuda dessa flexibilitet. Ityper av
sådana fall måste alternativa vägas Ett exempel kanprövas. att ettvara
antal små arbetsplatser knyts i nätverk och flera anställdaattsamman som
vidareutbildas olika tider ochersätts Mål kan3 iav en samma person.
detta sammanhang bli viktig aktör för mäkla kontakter mellan deatten
små arbetsplatserna, sprida erfarenheter och inspirera till utbyte.

En tredje förutsättning för för jobbrotation skallatt bli fram-ett program
gångsrikt stimulansenär för arbetsgivarna, deatt anställda och de arbets-
lösa tillräckligt hög jämförtär med alternativ situation.en

Den modell utredningen föreslår för jobbrotationsprogrammet inomsom
mål 3 utgår antingen från överenskommelse mellan de lokala arbets-en
marknadspartema eller handlingsplan blivit resultat de kom-en som av

och verksamhetsanalyser beskrivspetens- i insatsområde Såväl densom
lokala överenskommelsen handlingsplanen skall bild före-som ge en av

Överenskommelsemaaktuella och framtida kompetensbehov.tagets och
analyserna bör också underlag för hur kompetensförsörjningen kan ske.ge

I de fall där analyserna visar på behov kompetensutvecklingett hos deav
anställda samtidigt den löpande verksamheten måste säkerställas, börsom

konkret förslag jobbrotationett arbetas fram företaget i fråga iom av
samarbete med det regionala mål 3-kontoret och Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingens uppgift blir här lämna förslag på arbetslösaatt

skulle kunna gå Härvidlag börersättare. de arbets-personer som som
sökandes individuella handlingsplaner viktigt redskap.ettvara
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ekonomiska stimulansenkräver modellen dentidigareSom nämnts att
stödandel vaddet krävs högreligger relativt hög nivå, dvs.på änenen

eftersomenbart anställdariktar sig tillgäller för stimulansen somsom
arbetsmarknadspolitisk motprestation,arbetsgivaren gör att tagenomen

betala dennes lön.ocharbetslös ersättareen person som

enkla och smidiga rutiner. DessaJobbrotationsmodellen bör präglas av
utvecklas regionalt.rutiner bör

för deltar i utbildningenbör stödet denHuvudprincipen att somvara
till viss nivå,bruttolönekostnadenuppgår till 50 uppprocent somenav

dvs. basbeloppsammanfalla med taket för egenavgiftema, 7,5kant.ex.
bidrag medkr/mån. kanvilket cirka 24.000 Därutöver ettmotsvarar ges

utbildningskostnadema.de verifierade Det50 sammantagnaprocent av
bruttolönekostnaden.får dock högst uppgå till 80stödet procent av

lönekostnader.förutsätts stå förArbetsgivama ersättarens

reduktioni formekonomiska stödet till arbetsgivarna bör utgåDet av en
föreslås i insatsområde 2 seskattekonto,på företagens sättsamma som

kapitel 4.2.

periodutbildningen bör kunna pågå under 2stödberättigadeDen en av -
veckor/anställd.40

Även börsig på arbetsmarknadenhar svårtextra att tapersoner som
i formmed jobbrotation. insatserkunna får del Genomsystemet avav
berörsintroduktionsutbildning skullestöd tillextra avpersoner som
detta stödStorlekeninsatsområdena och kunna4 5 ersättare.som

riktpunkt kanberoende insatsemas utformning. Ettbör kunna variera på
lönekostnaden ochför 50stöd utgår 50 procentprocentatt avavvara

högst uppgående tillutbildningskostnaden, 80 procentsammantaget av
bruttolönekostnaden.

jobbrotationsmodellenutformningenangeläget denDet är närmareatt av
behov finns regio-regionalt utifrån de förutsättningar ochutarbetas som
konjunkturkänsliga ochlokalt. ocksånalt och Denna ärtyp programav

volymer. Detaljer ochregel branschanpassning för nåkräver i att storaen
med berörda arbets-därför utformas i samarbetekriterier bör nära

marknadsparter.
arbetslivfrån utbildning tillför underlätta övergångenInsatser att

praktikmöjlighetema föranknytning till vikariats- ochhar nära
ingå stöd till olikaområde bör därförarbetslösa. dettaInom även

studerande bådeoch inskolningsplatser förformer praktik-, lärlings-av
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på Ävengymnasial och eftergymnasial nivå. här föreslår utredningen
den konkreta utformningenatt utarbetas regionalt.

Utredningen föreslår också särskilda uppföljnings-att och utvärderings-
rutiner etableras för följa detta insatsområde,att noggrant vilket motiveras

det föreslagna jobbrotationssystemetatt mycket knyterav tillnära an en av
intentionerna i det framtida mål nämligen bidra till helhetssynatt en
kompetens- och personalförsörjningsfrågoma, detaljerna i detsamt attav
förslag inte tidigare harpresenterats i Sverige.som använtsovan,

Uppföljningen och utvärderingen jobbrotationen inom mål bör3av
kopplas med erfarenheterna de församman finnssystem ersättareav som
inom Kunskapslyftet. Syftet med sammankopplingen bör prövaattvara
eventuella samordningsmöjligheter Kunskapslyftetnär i sin nuvarande
form år 2002.uppgör

4.4 Integration och mångfald

Bakgrund4.4.1

Under de tjugo åren har sysselsättningsintensitetensenaste sysselsatta
andel befolkningen 16-64 år blandsom utomnordiska medborgareav

Årminskat dramatiskt. 1998 sysselsättningsintensiteten 45var procent
bland ochmännen endast 32 bland kvinnorna, vilketprocent 39ger

for helaprocent utomnordiska medborgare, jämföra medgruppen 74att
år 1980.procent

Under 1990-talet har arbetslösheten ökat för alla arbetsmark-grupper
naden. Detta gäller i synnerhet för utomnordiskt medborgarskap och

bland dessa erhållit svenskt medborgarskap.personer Sedan 1997 harsom
dock arbetslösheten bland utomnordiska medborgare minskat något,
främst beroende på olika utbildningssatsningar,typer Kunskaps-t.ex.av
lyftet. Andra skäl till den minskande arbetslösheten ökad efterfråganär en

arbetskraft och minskad invandring.

Fortfarande dock arbetslöshetenär betydligt högre bland utomnordiska
medborgare blandän någon på den svenska arbetsmarknaden.annan grupp
Under 1998 i genomsnitt 27 de utomnordiskaprocent medborgarnavar av
arbetslösa, vilket 36.500 enligtmotsvarar arbetskraftsunder-personer
sökningen AKU. Bland dem invandrat de fyra årensenastesom var
arbetslösheten 36närmare jämföra med knapptprocent, att förprocentsex
svenska medborgare.
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Den situation på arbetsmarknaden for utomnordiska medborgareutsatta
kan delvis förklaras många korn till landet i början 1990-talet dåattav av
situationen den svenska arbetsmarknaden försämrades dramatiskt.
Samtidigt övervägande del flyktinginvandrare, många med kortvar en
skolutbildning och bristfälliga kunskaper i svenska språket. väsentligEn
del de utomnordiska medborgarna har dock hög utbildning och/ellerav

Ävenmånga års yrkeserfarenhet från sina hemländer. dessa ofta påstöter
problem på den svenska arbetsmarknaden.

Mycket tyder på de utomnordiska medborgarna och de nyligen fåttatt som
svenskt medborgarskap kommer ha det fortsatt svårt på den svenskaatt
arbetsmarknaden. berorDetta bl.a. på många företag rationaliserar bortatt
enklare arbetsuppgifter samtidigt kompetenskraven ökar inom i stortsom

alla områden arbetsmarknaden, vilketsett görsammantaget att utom-
nordiska medborgare liksom andra med kort utbildning kommer mötaatt

fortsatt kärv arbetsmarknad.en

En orsak till invandrarnas ställning på arbetsmarknadenutsatta ärannan
möjligheter använda de utbildningar och/eller erfarenheteratt att som

invandrarna har med sig från sina hemländer ofta saknas i Sverige. Det
beror både på de saknar kontaktnät på den svenska arbetsmarknadenatt
och på diskriminering.ren

4.4.2 förutsättningarNya mål 3genom

Utifrån den bild skisserats kan konstateras kraftfulla insatserattsom ovan
krävs för utomnordiska medborgare och bland dessa fåttatt personer som
svenskt medborgarskap skall få starkare ställning den svenskaen
arbetsmarknaden.

Vid sidan de finns i Sverige för integrera invandrareattav program som
arbetsmarknaden, bör mål 3-programmet, sina speciella utgångs-genom

punkter i form aktivt partnerskap på lokal, regional och nationellettav
nivå koncentrationen kompetensutvecklingsinsatser,samt utgöra ett

förstöd ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

De aktiva partnerskapen, byggts under programperioden 1995-som upp
1999 och kommer fortsatta sitt arbete under periodenatt gemensamtsom
2000-2006, viktig i detta sammanhang. kan bidraär De meden resurs
aktuella kunskaper förhållandena i de delar samhället deom av represen-

och kan därmed medverka till beslut utformade förterar är attsom passa
de de Det gäller inte minst lokalt och regionalt. Derepresenterar.grupper
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också i spridningen information och kunskap Euro-är en resurs av om
peiska socialfonden och vad den insatsområdeInom dettarepresenterar.
kan partnerskapet bidra med viktig uppgift, nämligenäven extra atten

förverka ökad kunskap led i långsiktigt påverka attityderett attsom om
andra kulturer och utländska utbildningars kvalitet.

andraDen utgångspunkten för mål koncentrationen3- programmet,
kompetensutvecklingsinsatser, innebär i vid mening, ökasträvan att,en
arbetskraftens kompetens och överbrygga den växande klyftan mellan
arbetslivets krav och arbetskraftens kompetens i olika avseenden. Detta är

synnerligen angelägen del i arbetet för underlätta för underlättaatt atten
invandrares insteg på den svenska arbetsmarknaden.

Utredningen vill här också erinra möjligheten knyta integrations-attom
arbetet till de regionala tillväxtavtalen, vilket också föreslagits Utred-av
ningen Invandrare företagare för lika möjligheter och ökad tillväxtsom -
SOU 1999:49.

Förslag4.4.3

insatsområde syftar i första hand till förstärkaDetta möjligheterna föratt
utomnordiska medborgare och bland dessa fått svensktpersoner som
medborgarskap del i övriga mål 3-programmet.att ta

Målet med utomnordisk bakgrund får ökade förutsättningarär att personer
del kompetensutvecklingsinsatser.att ta av

dettaPå område det varken rimligt eller önskvärt detaljeradelämnaär att
förslag för hur dessa förstärkningar skulle kunna utformas, eftersom
regionala och lokala behov och förutsättningar här bör väga extra tungt.

därför inte utredningensDet avsikt detaljerat förslag till hurär att ettge
förstärkningardessa skulle kunna utformas.

Även planeringen måste ske regionalt, föreslår utredningen att ettom
utvecklingsarbete initieras under hösten med syfte1999 konkretisera deatt
insatser bör inom detta insatsområde stöd vidochgöras ettsom vara
utarbetandet de regionalaav programmen.
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mångfaldI utvecklingsarbetet bör Integrationsverket, AMS, Rådet för
struktursekretarietet för mål 3 delta. Arbetet bör ske isamt samverkannära

med Projektet för produktiv mångfald i näringslivet och på arbetsmark-
naden, finns inom Regeringskansliet.som

angelägetDet i detta arbete läggaär vikt vid de regionalaatt stor
och lokala förutsättningarna och behoven. Det också angeläget iär att
detta sammanhang beakta de utomnordiska kvinnornas särskilt utsatta
situation på arbetsmarknaden.

Det utredningens åsikt följandeär områden bör ligga till grund föratt
utvecklingsarbetet.

Extra förstöd delta i jobbrotationatt
Det angeläget utomnordiskaär medborgare har utbildningatt som men
saknar yrkeserfarenhet och har svårt sig på arbetsmarknadenatt tasom
får del med jobbrotation. Genom insatser i formsystemet stödav extraav
till introduktionsutbildning kan möjligheterna för dessa gåattpersoner

öka se kapersättare 4.3.ävensom

Praktikplatser
Som led i öka möjligheterna för utomnordiskaett medborgareatt och

nyligen fått svenskt medborgarskap snabbt komma påpersoner attsom
arbetsmarknaden, bör olika former för praktik arbetsplatser utvecklas.
Vid den utformningen denna insatsnärmare bör vikt läggas vidstorav
kopplingen såväl till undervisningen i svenska till arbetsmarknadsut-som
bildningen.

Validering yrkeskunskaperav
Många utomnordiska medborgare söker arbete de har utbildning försom
och erfarenheter från sina hemländer. många fallI gäller det arbetenav
inom sektorer där det råder brist på arbetskraft. vårdsektom. Eftersomt.ex.
de arbetssökande i allmänhet saknar svensk behörighet har de inga möjlig-
heter få dessa jobb. Det därför angeläget få tillatt är ståndatt ett system
för validering utländska yrkeserfarenheter.av

Utredningen det angelägetär för valideringatt att ett systemanser av
utländsk yrkeskompetens kommer till stånd och vill därför hänvisa till det
beredningsarbete pågår inom Regeringskansliet utifrån betänkandetsom

Rådet för mångfald består för SAF, Arbetsgivarverket,representanterav
Landstingsförbundet Kommunförbundet, Försäkringskasseförbundet, LO,
TCO SACO. Rådet har till uppgift stödja, följa ochsamt vidareut-att upp
veckla mångfaldens utveckling på arbetsmarknaden.
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Validering utländsk yrkeskompetens SOU 1998: 165. Mål 3-program-av
dettaroll i sammanhang beroende det ställningstagandeärmets av som

inom Regeringskansliet. En möjlig roll kan stöd tillgörs attvara ge
utvecklandet branchvis validering.av

Nätverk för invandrarfáretagare villoch starta egetpersoner som
Enligt utredningens direktiv skall insatser riktas småföretagär motsom
och stöder företagaranda särskilt understödjas. Insatserna skall ocksåsom
utgå från principen mångfald i arbetslivet.om

Många utomnordiska medborgare har erfarenheter affärsverksam-av egen
frånhet sina hemländer. verksamhetFör ocksåärstoren grupp en egen

den enda möjligheten komma den svenskapå arbetsmarknaden.att
dock problem de skallDessa och driva sina företag istöter när starta

Sverige. sådant problem svårigheten fåEtt kan fram riskkapital,attvara
vilket i ofta fall beror bristandepå bankkontakter. Andra problem kan vara
löpande ekonomiadministrativa rutiner, såsom momsredovisning m.m.

Under programperioden 1995-1999 har stöd från mål och gemenskaps-3
initiativet Employment bl.a. för satsningar företagsskolor ochanvänts
företagshus. exempelSom kan Företagshuset i Rinkeby. harDärnämnas
de nyblivna företagarna fått stöd utbildning, affársplanering,t.ex.genom
marknadsföring, finansiering, lokaler service från ochväxelsamt
reception. Två företagskonsulter har konkret hjälpt till och funnits till
hands företagsidéernamedan utvecklats, tagit form och sedan förverk-
ligats. med utbildning, har detta skapatVarvat grunden för företagarnas
långsiktiga överlevnad. Genom företagarna har delat lokal, har deatt
kunnat varandra och skapa nätverk.stötta

utredningens uppfattningDet mål 3-programmet sin inrikt-är att genom
ning kompetensutveckling och sin närhet till aktiva partnerskap bör
kunna bli betydelsefullt stöd i arbetet med öka förutsättningarna förett att

bakgrundmed utländsk driva företag, bl.a. stöd tillattpersoner genom
olika former nätverk.av

Nätverk för arbetslösa
Stödjande nätverk, liknande dem beskrivits skulle också kunnasom ovan,
utvecklas för arbetslösa med utomnordisk bakgrund. dessaIpersoner
nätverk skulle de fåkunna stöd och hjälp varandra och utomståendeav av

finna sinmed roll på arbetsmarknaden. nätverk kan med fördelDessaatt
byggas i samråd med lokala fackliga organisationer och intresseföre-upp

förningar med utländsk bakgrund.personer
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En uppgift för dessa nätverk bör skapa möjligheter för individenattvara
komma i Företaget och andra verksamheteratt för visa sina kun-att

skaper och färdigheter för eventuell anställning.

ÖvervakningskommitténUtredningen föreslår det till knytsatt bered-en
ningsgrupp med uppgift aktivt följa de frågor berör integrationatt ochsom
mångfald i mål 3-programmet se kap. 8,även mångfalds-samt att
perspektivet tillämpas i de regionala partnerskapen och programmen.

Ökad4.5 anställbarhet

4.5.1 Bakgrund

Mot bakgrund de förändringarna på arbetsmarknadenstora under 1990-av
talet, genomförde Arbetsmarknadsstyrelsen AMS i slutet 1998av en

undersökningomfattande främsta syfte få uppfattningattvars var en om
storleken på den arbetsförmedlama inte ansåg sig inte kunna fågrupp som

arbetsmarknaden inom för deut möjligheter står arbetsför-ramen som
medlingen och arbetsmarknadsinstituten till buds. Ett andra syfte attvar
kartlägga hur såg och vilka deras svårigheter Det tredjeutgruppen var.
syftet, slutligen, få uppfattning vilka insatseratt skullevar en om som
kunna bidra till lösa svårigheterna.att upp

Av undersökningen framgår 36 000 eller 7att deprocentca personer av
arbetssökande arbete eller i någon arbetsmarknadspolitiskutan åtgärd
bedöms ha små eller inga möjligheter komma på arbetsmarknadenatt ut
med förmedlingens eller arbetsmarknadsinstitutens hjälp. De allvarligaste
hindren för de arbetslösa komma arbetsmarknadenatt ut uppgavs vara
icke gångbara yrkeskvalifikationer och otillräcklig skolutbildning.

Andra hinder hög ålder, invandrarskap och fysiska elleruppgavs vara
psykiska handikapp. Ytterligare antal faktorer sannolikt betingasett som

de nämnda, såsom dåligt självförtroende, otillräcklig socialav nyss
kompetens, svårighet sig gällande vid anställningsintervjugöraatt och låg
motivation kännetecknar också dessa sökande.
Att stärka de ställning arbetsmarknaden har längesvaga gruppemas
varit prioriterat område inom denett svenska arbetsmarknadspolitiken.
Insatser inom detta område knyter också väl till den europeiska syssel-an
sättningsstrategin till den svenska handlingsplanen för sysselsättning.samt

AMS Ura 1998:11 Svaga bland arbetsförmedlingens sökandegrupper -
omfattning och hinder
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från arbets-riskerar uteslutasLångtidsarbetslösa och attpersoner som
3-arbetet.nuvarande målhar varit prioriterade i detmarknaden grupper

projektprojektform. Flertalethar skett iövervägande delen arbetetDen av
delerfarenheterbör finnas mängdavslutade och det att taär av.ennu

gemenskaps-finns ierfarenheter lämpliga delAndra är att ta av,som
Horizon ochEmployment, främst då i delprogrammen Integra.initiativet

Förslag4.5.2

stödlämna förslag påför denna utredning skall utredarenEnligt direktiven
arbetsmarknaden ochför står långt fråntill insatser sompersoner som

reguljär utbildning eller iför motiveras delta ibehöver särskilt stöd attatt
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

till ökakompetensutveckling i vid mening bidraMålet attär att genom
från arbetsmarknaden.anställbarheten för står långtpersoner som

utredningeninsatserangeläget redan här framhålla deDet är att att som
inom dentill dekan bli komplement insatserföreslår, bara görsett som

frånför de står långtordinarie arbetsmarknadspolitiken somgrupper
bör ligga iinom målarbetsmarknaden. insatser 3-programmetDe görssom

kompetensutvecklings- och kom-betoning pålinje med programmets
petensförsörjningsfrågor.

detaljerade förinsatserhär föreslåinte utredningens avsiktDet är att
iställetUtredningen föreslårlångt från arbetsmarknaden.stårpersoner som

försärskilda insatserdet de regionala utarbetasinomatt programmen
dessa personer.

byggerbör härvidlag stödja insatserMål roll3-programmets att somvara
samverkan medkompetensutveckling och arbetsplatspraktik ipå parterna

medi samverkanarbetsmarknaden. regionala arbetet börpå Det göras nära
handlingsplanemaindividuellalokala arbetsförmedlingarna, varvid dede

under-vill i det sammanhangetutgångspunkten. Utredningenbör vara
håller högaktuella ochstryka betydelsen handlingsplanema ärattav

kvalitet.

liggaområden skulle kunnaUtredningen vill också lyfta fram antalett som
grund för det regionala utvecklingsarbetet.till
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Extra stöd för delta i jobbrotationatt
Det angelägetär har står långtäven frånatt arbetsmarknadenpersoner som
får del med jobbrotation. Genom insatsersystemet i form stödav extraav
till introduktionsutbildning kan möjligheterna för dessa gåattpersoner

öka. Se kapersättare 4.3.ävensom

Långsiktiga utbildnings- och praktikprogram
På flera håll i Sverige har metod utvecklats bygger på i mycketatten som

samverkan med arbetsgivarenära planera och bedriva utbildning för
arbetssökanden står långt från arbetsmarknaden. Utbildningensom varvas
med praktik eller flera arbetsplatser.en

involveraAtt arbetsgivarna under hela utbildningsprocessen och inte bara
under behovsanalysen och vid utbildningens slut leder till flera olikaatt
framgångsfaktorer säkras. Genom lokala arbetsgivare påverkar utbild-att
ningens mål, innehåll, omfattning och pedagogiska former utifrån sina
specifika behov, kommer marknadsanpassning och hög kvaliteten en
automatiskt till stånd samtidigt ledtidema kan bli relativt korta.som
Utbildningama med praktikperioder eller flera företag ellerettvarvas
arbetsställen.

I modellen kan också ingå fadderföretag bland de involveradeatt utses
företagen vilket innebär de känner för kursdeltagarna,att läransvar-
känna dem och lättare kan anställa dem. Arbetslösa får möjlighet att
utvecklas på den lokala arbetsmarknaden knyta personliga kontaktersamt
med flera arbetsgivare.

Inom nuvarande mål 3 och mål 4 har rad olika lärlingsprogram utveck-en
lats. Det angeläget erfarenheternaär från dessa tillvara.att kanDettas
också finnas skäl till på det regionala planet fortsatt stöd tillatt sådanage

under förutsättning resultaten bedöms tillfredsställande.attprogram, som

Vidareutveckling särskilt introduktions- och uppföljningsstödav
SIUS
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd SIUS individuellt stödär ett

används till arbetssökande med funktionshinder inför anställ-som en en
ning. Det särskilda stödet såväl till den arbetssökande till arbets-ges som
platsen s.k. -konsulentSIUS har särskild kompetens i introduk-av en som
tionsmetodik. Stödet ned successivt under stödperioden förtrappas heltatt
upphöra den arbetssökande kannär utföra planerade arbetsuppgifter
självständigt. Stöd SIUS-konsulent förutsätts inte pågå längre ängenom en

månader. Om behov finns kan visst uppföljningsstöd lämnas underettsex
år från anställningens början.ett
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ianställningsförhållandeingetUnder introduktionstiden Föreligger men
vadarbetssökande med arbetstagarearbetspraktik likställs denlikhet med

innebär bl.a. arbets-arbetsmiljölagen.gäller vissa bestämmelser i Det att
personligsäkert ochför arbetet utförs pågivaren sätt attettattansvarar

medför i övrigterfordras.skyddsutrustning tillhandahålls så SlUSnär
kostnad för arbetsgivaren.ingen

introduktionsmetodikbygger speciellSIUS-modellen, somsom en
målinom förutvecklas ytterligareutvecklats i bör kunnaUSA, ramen

3-programmet.

jämställdhetsinsatserIntegrerade4.6

Bakgrund4.6. 1

ökad jäm-långsiktigt arbete fördecennierna harUnder de två ettsenaste
utbyggnadenkonsekventabedrivits i Sverige.ställdhet mellan könen Den

bl.a.och 1980-talen harföräldraförsäkring under 1970-barnomsorg ochav
i Sverige idagförvärvsfrekvensen bland kvinnor 71inneburit äratt pro-

siffra cirkamotsvarande 75i Blandde högsta Europa. män ärcent, en av
tilluppgick under i juli 1999 8,8Arbetslösheten för kvinnornaprocent.

förarbetskraften, jämföra med 8,1den kvinnliga procentattprocent av
deltids-andelenkvinnor högreAndelen deltidsarbetslösa är änmännen.

arbetslösa män.

svenska arbets-snedfördelningar på denFortfarande finns dock allvarliga
andelenden totalaregionala skillnader.marknaden och Aväven stora

statlig ellercirka inomkvinnor arbetar 50yrkesverksamma procent
BlandcirkaMotsvarande siffra för 17kommunal sektor. män är procent.

jämföra medi den privata sektorn,arbetar 68männen närmare attprocent
vård,Kvinnorna återfinns inombland kvinnorna.45 t.ex.procent omsorg

Andelentekniska sektorer.återfinns inomoch utbildning medan männen
börs-eller vice inomledande styrelseledamot, VD VDkvinnor på poster

företag uppgår endast till 0.4noterade procent.

90deltid i Sverige. dessaarbetar Av900.000Närmare är överpersoner
inriktad gymnasieut-tvåårig praktisktkvinnor. flesta har högstDeprocent

iutbildningssektoremaochbildning och arbetar inom vård-, omsorg-
handel,verksamheter såsomoch landsting, också i privatakommuner men

hotell och restaurang.
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Under nuvarande programperiod har jämställdhet varit s.k. horisontelltett
mål i arbetet med socialfondsprogrammen. Några särskilda insatsområden
med jämställdhet explicita mål har således funnits.inte Inom mål 3som
har del jämställdhetsstrategin för hela Arbetsmarknads-man som en av
verket integrerat jämställdhetsperspektivet i alla planer och förordnings-

l den handledning tagits fram för dem ansöker medeltexter. som som om
för projekt finns jämställdhetsaspekten med liksom i anvisningarna för
projektuppföljning.

Kvinnors och deltagande i visar tillfredsställandemäns programmen
resultat. Inom mål 3 kvinnorna 50 i samtliga åtgärderutgör över procent
och inom mål 4 50 En analys docknästan någotnärmareprocent. ger en
annorlunda bild. l utvärderingen mål 3 konstateras den underlig-attav
gande prioriteringen för jämställdhetsmålet enligt SPD:n endast gett ett
begränsat avtryck i projekten både det gäller inriktning och utförandenär
och utvärderingen mål framgår4 jämställdhetsambitionen kom-attav av
mit långt dagordningen och dessutom successivt tunnats ut.ner

Inom mål kommer4 kvinnorna till del från offentlig sektor. Sert.ex. stor
enbart till deltagande privata företag blir andelen kvinnor betydligtman

lägre. Inom mål har visserligen3 antal projekt riktats enbart till mänett
eller enbart till kvinnor finnsdet få exempel på projekt syftar tillmen som

förändra attityder eller bryta könsbarriärer arbetsmarknaden.att

Integrerade jämställdhetsinsatser prioriterat område i strukturfon-är ett
derna och i Europeiska scialfonden. Jämställdhetsinsatsema skall bygga på
principen mainstreaming, dvs. löpa röd tråd allaom som en genom
insatser finansieras socialfonden. innebär bl.a.Detta jämställd-attsom av
hetsperpektivet skall finnas med i hela från programarbete viaprocessen
genomförande till utvärdering.

4.6.2 Förslag

Utredningen föreslår jämställdhetsperspektivet skallatt samt-genomsyra
liga insatsområden i det svenska mål 3-pr0grammet och samtligaatt
insatsområden skall syfta till ökad jämställdhet mellan och kvinnor påmän
arbetsmarknaden. Det angeläget detta perspektivär tyngd iatt störreges
det mål 3-pr0grammet i de föregående mål och3- 4-programmen.ännya
Eftersom jämställdhetssträvandena skall integrerad del devara en av
konkreta insatserna skall finansieringen ske inom respektive område.

målför19-1729Nya3
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tradi-insatsområden medverka till brytaMålet inom samtligaär attatt
och bidra till lika utvecklings-tionella könsmönster på arbetsmarknaden

möjligheter for och kvinnor.män

övergripande inriktningen forinledningsvis föreslås denSom redovisats
utveckling mänskligautifrån målet demål 3-programmet att om en avvara

i gränslandet mellani arbetslivet prioritera insatser liggersomresurserna
anställda och arbetslösa.arbete och riktar sig till bådeutbildning och som

utsträckning tillvisar kvinnor iTidigare erfarenheter större än mänatt tar
synnerhetutbildning och kompetensutveckling, isig erbjudanden om

inriktning. kvinnorna mindre benägnasådan med generell Däremot ären
kompetensutveckling i de expanderandesöka sig till utbildning ochatt
arbetskraftsbrist. bakgrund dettatekniska sektorerna där det råder Mot av

i Sverige, bör projekt bryteroch den segregerade arbetsmarknaden somav
och spridas.särskilt stimuleras, uppmärksammasdessa mönster

vägledningsmaterial och utbildninginsatser för förbättraGenom att av
förutsättningarna finnas forkonsulter och företagsrådgivare bör ettparter,
personella behöverjämställdhetsarbete deintegrerat utan att resurserna

utökas.

olikajämställdhetsinsatsema inom dekonkreta utformningenDen av
för ochregionalt, bl.a. eftersom situationeninsatsområdena bör mängöras

och lokala arbets-sig mellan olika regionalakvinnor skiljer åt avsevärt
således skall utgå frånmarknader. konkreta utformningen,Den som

skallregionala och lokala förutsättningar och behov,grundliga analyser av
programplaneringsdokumenten.framgå i de regionalatydligt

disponerasföreslår utredningen mindre belopp börDärutöver att ett
böråtgärder olika skäl inte kan ellernationellt for vissa riktade som av

syfte stödjafinansieras övriga insatsområden, och skallinom attvars vara
i helhet.jämställdhetsinsatser i mål sin3-programmet

lyfte i sittmänskliga i arbetslivetUtredningen Utveckling av resurser
riktade insatser påfram antal särskilda,betänkande SOU 1999:23 ett

uppfattning dessajämställdhetsområdet. denna utredningsDet är att
jämställdhetsarbete skall ingå iinsatser behövs stöd till detett somsom

insatsområdena l-5 samt
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Kvalitativa och kvantitativa indikatorer
Under programperioden 2000-2006 bör jämställdhetsperspektivet få större
tyngd och konkret under tidigare programperiod. kvantita-än Devara mer
tiva indikatorema och den uppföljning gjorts medanväntssom som av-
seende på jämställdhetsaspekten under perioden bör1995-1999 finnas
kvar, kompletteras med andra indikatorer och uppföljningsmodeller,men

såväl kvantitativa kvalitativamäter resultat. Målet för insats-som som
området bör följas årligen.Se kapitel 10.ävenupp

Detta kräver metodutvecklingsarbete, bör komma igång underett som pro-
gramperiodens inledande fas och bör beaktas i de regionalasom pro-
grammen.

Könsfördelningen i partnerskapen
Under programperioden 1995-1999 har kvinnorna utgjort ungefär hälften i
de regionala mål 3-kommittéema, medan partnerskapen i mål har haft4 en
högre andel Detta sannolikt uttryck förmän. denär segregerade arbets-ett
marknaden, där kvinnor arbetar inom offentlig sektor, i detta fall med
arbetsmarknadsfrågor, medan näringslivet i form privata företag i störreav
utsträckning män.representeras av

jämnEn könsfördelning i de kommittéer och partnerskap, ärsom enga-
gerade i förutsättning för jämställdhetsperspektivetär attprogrammen, en
skall få genomslag i mål 3-progammet. Det denna utrednings uppfatt-är
ning samtliga myndigheter och organisationer deltar iatt mål 3-som

bör särskilt för kommittéema ochprogrammet partnerska-ta ett attansvar
på såväl lokal, regional nationell nivå karakteriseras jämnpen som av en

könsfördelning.

Kunskap och utbildning aktörernaav
Ytterligare förutsättning måste uppfylld för få tillfreds-att etten som vara
ställande resultat jämställdhetsarbetet gedigen kunskap hos de in-ärav
volverade aktörema. kanDet gälla kunskap situationen för ochmänom
kvinnor arbetsmarknaden och i utbildningssystemet, erfarenheter från
andra länder etc.

Innovativa utbildningsinsatser, syftar till ökad insikt jämställd-som en om
hetsfrågomas betydelse, bör därför genomföras för förstärka ochatt
utveckla partnerskapen, projektanordnare de skallsamt personer som
handlägga ansökningar och följa projekt. Utbildningen kan ske it.ex.upp
form miniseminarier där olika företeelser arbetsmarknaden analy-av

jämställdhetsperspektiv.ettseras ur
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Över-Utredningen föreslår också beredningsgrupp tillskapas underatt en
vakningskommittén med uppgift dels bevaka jämställdshetsaspekterna iatt

förändringar, dels utarbetahela mål och vid behov föreslå3-programmet
Övervakningskommitténförslag för användandet den särskilda,till av

nationella beskrivits kapitel Vidare bör bered-se 8.ävenpott som ovan
ningsgruppen behovet särskilt nätverk med fokus på metod-pröva ettav
utveckling utbildning jämställdhetsområdet.och på

3-organisationenbör ha löpande kontakter med såväl mål deGruppen som
strukturfondssekretariatet börregionala partnerskapen. det centralaInom

finnas med särskilt för jämställdhetsfrågoma.etten person ansvar

Slutligen föreslår utredningen Jämställdhetsombudsmannen fårJämOatt
Övervakningskommittén.plats ien

4.7 Lokalt projektstöd

Bakgrund4.7. 1

del Europeiska socialfonden för mindre stöd för-skall iEn avsättasav
enklad form riktat till sociala ekonomin. sociala ekonominden s.k. Med

ideella organisation, kooperativa företag och liknande organisationeravses
utanför den offentliga sektorn inte i första hand har kommersielltsom
syfte. verksamhet bygger i regel på kombination insatser frånDeras aven
anställda och medlemmar. Organisationerna har begrän-i regel små ochär
sade har därför tillgodogöra sig stödet inomDe svårtegna attresurser.
övriga insatsområden

.

Lokalt projektstöd global har under innevarande programperiodgrants
förekommit inom de geografiskt avgränsade målområdena inte i målmen

och mål Avsikten under den kommande programperioden3 4. är att
erbjuda särskilt insatsområde för den social ekonomins aktörer ochett
därmed stimulera dem sig aktiviteter gäller tillväxt ochatt engagera som
kompetensutveckling i vid mening.

Avsikten den förutsätt-sociala ekonomin aktörer skall bättreär att ges
ningar sig under den kommande programperiodenatt attengagera genom

särskilt insatsområde inför för dem. de på så visFörutomett somresurser
särskilt för den sociala ekonomin ökar dessutom deras förutsätt-avsätts

ningar del övriga insatsområden då lokala projektstöd kanatt ta av
användas för förstudier och projektplanering. Införandet lokaltav pro-
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jektstöd innebär inte den sociala ekonomins aktörer i något avseendeatt är
förhindrade söka stöd inom övriga insatsområden.att

4.7.2 Förslag

föreslåsHär lokal projektstöd har syfte mål övrigt,3 iett som samma som
stöd till kompetensutveckling i vid mening. Förslag lokalt projektstödom
utvecklas i bilaganärmare

Målet med lokalt projektstöd stödja kompetensutveckling i vidär att
mening inom mindre, lokala organisationer.

Insatsområdet syftar till stimulera den sociala ekonomins aktöreratt att
sig i tillväxt och kompetensfrågor. Lokalt projektstöd skallengagera ses

komplement till övriga insatsområden inom målettsom

Stödet skall förmedlas på enkelt och obyråkratiskt och kansätt etten avse
mindre projekt eller förstudie för projekt. Lokalt projektstödstörreatten

via lokal eller regional förrnedlande organisation singes en som genom
lokalkännedom kan etablera kontakt med potentiella bidragssökare och
enkelt förmedla stöd och följa verksamheten. förmedlandeDenupp
organisationen, mellanhandsorganisationen formellt slutlig stödmot-är

och för information, beslut stöd, utbetalning ochtagare svara om upp-
foljning.

Mellanhandsorganisation
lokalaDet projektstödet skall administreras regionala mellanhands-genom

organisationer. Mellanhandsfunktionen bör efter upphandlingutses som
genomförs det regionala mål 3-kontoret och det lokala partnerskapet iav
varje län. Upphandlingen bör föregås ingående samråd med denettav
sociala ekonomins aktörer inom regionen. Det viktigt de får tillfälleär att

framföra synpunkter på valet mellanhand och vilka kravatt skallav som
ställas vid upphandlingen. Upphandlingen bör inledningsvis treårs-avse
perioden 2000-2002. bör ankommaDet på strukturfondssekretariatet och
Övervakningskommittén fastställa principer och riktlinjer för huratt

Övervaknings-upphandlingen skall genomföras. Det lämpligtär att
kommittén särskilt utskott medverkar till utarbeta rikt-utser ett attsom
linjerna for hur det lokala projektstödet skall administreras och följersom
insatsområdet. huvudsakI bör mellanhand anlitas i varje län, deten men
bör möjligt anlita flera organisationeräven mellan hand ellerattvara som

låta mellanhand för verksamheten i två län.att en svara
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Avsikten med mellanhand upphandling finnaatt är attengagera en genom
någon lämplig organisation har god kännedom den socialaen som om
ekonomin i regionen och har förutsättningar administrera stödetattsom
och sköta redovisning och uppföljning. Genom med för-öppenatt ut en
frågan blir det möjligt för olika organisationer erbjuda olika metoderatt
för uppdraget. Genom använde mellanhandsorganisationatt en som
fungerar slutlig stödmottagare kan redovisningen mindre projektsom av
ske i agregerad form och därmed förenklas.

Mellanhandsorganisationen kan offentlig eller privat organisationvara en
har allmännyttig inriktning. Organisationer kan lämpligasom en som vara

och intresserade kooperativa utvecklingscentra ochär regionalaex.
sammanslutningar ideella organisationer.av

Mellanhandsorganisationens uppgift blir informera möjligheternaatt om
till lokalt projektstöd, behandla inkomna ansökningar, besluta stödom

för utbetalning, redovisning, uppföljning och kontroll.samt Mellan-svara
handen blir slutlig stödmottagare och inför strukturfondssekretariatetsvara
inom AMS för medlen används enligt de riktlinjer överenskommit.att som

Lokalt projektstöd
Lokalt projektstöd bör utformas så mellanhandsfunktionen erhåller denatt
tilldelade medelsramen i förskott. Mellanhanden får själv stå risken om

betalas i strid med den överenskommelse gäller för mellan-utpengar som
handsuppdraget. Mellanhandsorganisationen för redovisningansvarar av
hur tilldelade medel har förbrukats och vilka resultat uppnåtts.som

Stödet bör uppgå till lägst 10 000 kr och högst 100 kr000 projekt.per
Inom den bör det möjligt finansiera mindre projekt ochattramen vara
förstudier i sin helhet eller delfinansiera projekt också haratt som annan
finansiering.

lokalaDet projektstödet skall kompetensutveckling i vid mening. Detavse
kan omfatta exempelvis utbildning, studiebesök, praktik och andra aktivi-

ökar de deltagande individemas möjligheter behålla eller fåteter attsom
arbete. Stöd får användas till löner, arvoden, lokalhyror ochett nytt resor,

liknande utgifter kan förekomma.som

Under innevarande programperiod har förskott i regel inte förekommit
inom för mål 3 och mål 4 stöd har betalats i efterskottutan ut motramen
dokumenterade utgifter. harDet inneburit små organisationer medatt
begränsade inte kunnat utnyttja stödet då de inte haft likviditetresurser

ligga med tills projektet genomfört. Därför böratt detute ärnog pengar
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lokala projektstödet utformas så det blir möjligt betala delatt att ut av
stödet i förskott.

bör mellanhandsfunktionensDet uppgift redovisa hur tilldeladeattvara
medel och vilka resultat uppnåtts.använts som



Äçø-ê-çøeaøävol
L medtas".

.LexinL:§f{5: s:vL



SOU 1999: 107 69

generella stimu-Särskilt den5 om

kompetensutvecklinglansen till av

anställda

Definitioner5.1

ligger till grundkompetens- och verksamhetsanalysdenAnalysen är som
kompetensutvecklingför stimulansen. överenskommelseEn lokal om

grundas sådankollektivavtalsslutande skallmellan de parterna en
finns kollektivavtalsslutandearbetsplatsen inteanalys. de fall detI

planerade kompetens-för deskall det finnas handlingsplanparter en
kompetens-Handlingsplanen måste byggautvecklingsinsatsema. en

stöd insatsområde iverksamhetsanalys har genomförts med 1och avsom
mål

till 3-kontoret.skickas målfå del stimulansen skall anmälanFör att enav
till grund för beslutetuppgifter sedan liggerAnmälan skall innehålla som

det finnsutbetalning stimulansen. anmälan skallI även att enangesom av
kompetensutveckling vidöverenskommelse/handlingsplan förrelevant

bruttolönen,företaget. lönekostnad skall i anmälanDen avsersom anges
avgifter enligt lag och avtaldvs. lön inklusive skatt exklusivemen

arbetsgivaravgifter avgifter.och sociala

aktiebolag handelsbolag,inkluderar förutomBegreppet företag även en-
ideellaekonomiska föreningar ochskild firma, offentligt ägda aktiebolag,
i dettaicke-offentliga sektorn. skallorganisationer inom den Företagm.m.

offentlig sektor.kapitel myndigheter och förvaltningar ijämställas med
Definitionen gäller där inget annat anges.

utbildningMed här intern ellerkompetensutveckling samtexternavses
möjliggör deltagande iandra former organiserat lärande i arbetet somav

exempelvis projektarbete eller jobbrotation.
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Överenskommelse/handlingsplan5.2 och
anmälan

Överenskommelse eller handlingsplan
finnsDet två huvudsakliga del stimulansen:sätt att ta av

de företagI där det finns lokala fackliga organisationer är överens-0 en
Överenskommelsenkommelse grunden för stimulansen. skall baseras

på analys kompetens- och verksamhetsbehoven företaget.i Småen av
och medelstora företag kan ansöka stöd för genomförandetom av ana-
lysen inom för insatsområde i mållramen

de företagI där lokala fackliga saknas skall hand-organisationer0 en
lingsplan beträffande kompetensutvecklingsinsatsema iupprättas sam-
råd med arbetstagarna arbetsplatsen. Handlingsplanen skall grundas

kompetens- och verksamhetsanalys genomförd med stöd in-en av
satsområde imåll

Analysen skall omfatta alla anställda, aktuell och relevant.vara

Stimulans beviljas för verksamhetsrelaterad kompetensutveckling, dock
för sådan kompetensutveckling arbetsgivaren enligt lag och förord-som
ning skall tillgodose. Exempelvis berättigar inte kompetensutveckling i an-
slutning till rehabilitering anställda till stimulans. heller introduk-av
tionsutbildning nyanställd, eller utbildning återkom-av av en person som

i arbete efter längre tids ledighet eller frånvaro. Alla anställda skallmer en
omfattas analysen, den eller deäven tillhör någonav som personer som av
de nämnda kategorierna.ovan

Överenskommelsen/handlingsplanen skall innehålla beskrivning huren av
kompetensutvecklingsarbetet skall bedrivas och grunden för denär an-
mälan skickas till det regionala mål 3-kontoret.som

Anmälan
För företag med lokala fackliga skall anmälanorganisationer0 vara
undertecknad arbetsgivaren och den/de fackliga organisationerna.av

För företag där lokala fackliga saknas skall anmälanorganisationer0
undertecknas arbetsgivaren för arbetstagarna.samt representantav en

I anmälan skall intygas det finns överenskommelse/handlingsplan.att en
Anmälan skickas till det regionala mål 3-kontoret fattar beslutsom om
stimulansens storlek. Beräkningen stimulansbeloppet sker utifrån deav
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uppgifter lämnas i anmälan vidarese under avsnitt Godkännande5.3som
och utbetalning.

Särskilt stimulansens utformning för den privata sektornom

Med privata företag under denna rubrik offentligt ägda aktie-ävenavses
bolag, handelsbolag, enskilda firmor, ekonomiska föreningar och ideella
organisationer.

Följande uppgifter skall finnas i anmälan:

antal fördelat kvinnor och vid företaget skallmän,personer, som-
omfattas kompetensutvecklingav

antal timmar kompetensutvecklingen skall pågåper person som-
tidpunkt då handlingsplanen skall genomförd. Handlingsplanen fårvara-

i de avseende den berör stimulansberättigade insatser, sträcka sig
längre 12 månader framåt i tidenän

bruttolönesumman för dem deltar i kompetensutvecklingsom-
företagets totala bruttolönesumma för det år anmälningen skickas in.-

Stimulansen med 20 bruttolönen under den tid kom-procentges av som
petensutvecklingen fårpågår. Stimulansen dock i normalfallet inte över-
stiga l företagets totala bruttolönesumma.procent av

bakgrund den tillgängligaMot medelsramen i vårproposi-av som anges
tionen krävs enligt direktiven ytterligare begränsningsregel i form etten av
krontalstak möjliggör prioritering små och medelstora företag.som en av
Utredningens förslag denna maximalt stöd företagär sättsatt ettsom per
med 400 000 kronor. innebär stimulansenDetta blir tillgänglig för allaatt
företag den värde för ochsmå medelstora företag.är störstattmen av

ytterligare prioritera företagenFör de minsta föreslår utredningenatt att
företagalla skall ha till stimulans till kronor20 000 de irätt en upp om

övrigt uppfyller villkoren för stimulansen. innebär takbegräns-Det att
ningen på den totala bruttolönesumman1 inte tillämpas för deprocent av
minsta företagen.

Begränsningama gäller för hela perioden 2000-2002 vilket möjliggör en
flexiblare planering kompetensutvecklingsinsatsema. anmälan kanEnav
skickas vid flera tillfällen får totalt inte överskrida de angivnamen
begränsningarna.



72 SOU 1999:Särskilt den generella stimulansen 107till kompetensurv. anställdaom av

Analysen och överenskommelse/handlingsplanen behöver inte skickas
tillsammans med anmälan, skall finnas tillgänglig vid företaget ochmen
skickas vid begäran. Uppgifter vilka individer deltagit i kom-om som
petensutvecklingsinsatsema skall också finnas tillgängliga.

privata företagFör finns möjlighet få stimulansen utbetald i förskottatten
vidare under avsnitt Godkännande och utbetalning.5.3se-

Särskilt stimulansens utformning för den offentliga sektornom

Med offentlig sektor offentliga myndigheter och förvaltningar.avses

Enligt direktiven skall offentligade verksamheterna jämställas med före-
Samtidigt finns förutsättningarskillnader i mellan det privata och dettag.

offentliga området. Till exempel avgränsningen små och medelstoraär av
företag problematisk inom den offentliga sektorn. finns ocksåDet
hänsynstagande i förhållande till regelverk det gäller utformaEU:s när att
stimulansen del den offentliga arbetsgivarens lönekostnader.som en av

dennaMot bakgrund bör anpassning stimulansens utformning skeen av
för offentliga förvaltningarmyndigheter och innebär stimulansenattsom
grundas lönekostnaden och förkostnaden genomföra kompetensut-att
vecklingsinsatsema förutsätter den offentligaDetta sektorn anvisasatt en.
på förhand angiven andel den totala kostnadsramen. Utredningen före-av
slår andelen utifrån offentligabestäms den sektorns andel det totalaatt av
antalet anställda.

Följande uppgifter skall finnas med i anmälan:

antal fördelat på kvinnor och vid företaget skallmän,personer, som-
omfattas kompetensutvecklingav

antal timmar kompetensutvecklingen skall pågåper person som-
tidpunkt då handlingsplanen skall genomförd. Handlingsplanen fårvara-

sträcka sig längre månader framåt i12 tiden.än

bruttolönesumman för dem deltar i kompetensutvecklingsom-
företagets totala bruttolönesumma för det år anmälningen skickas in-
kostnaden för kompetensutvecklingsinsatser genomförande utöver-
lönekostnaden.
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lön,kompetensutvecklingskostnadtotalaverksamhetensUppgifter om
till-finnasskallkonsult/lärarkostnadochmaterial,lokal,deltagare, resor

på begäran.skickaskunnaarbetsgivaren ochgängliga hos
förbruttolönenmotsvarande 20med högstStimulans procent avges

deneller 1kompetensutvecklingideltar procentde anställda avsom
periodengäller förBegränsningenår.bruttolönesummantotala per

2000-2002.
intebehöveröverenskommelsen/handlingsplanenochAnalysen
ochtillgängligfinnasskallanmälanmedtillsammansskickas men

begäran.skickas vid

offentligainom denfördeldetUtredningen parternaatt omvore enanser
förutformningtekniskastimulansensdiskussionsektorn förde omen

till grundliggakunnabörförvaltningar.och Dennamyndigheteroffentliga
sådanregeringen. En trepartsöver-medtrepartsöverenskommelseför en

verksamhet-ochtill kompetens-stödetomfattaocksåenskommelse kan
insatsområdeinomverksamheteroffentligatillsanalyser

utbetalningochGodkännande5.3

regionalasänds till detoffentlig sektorochprivatbåde frånAnmälan
baserat påstimulansenbeslutpreliminärtfattar3-kontoretmål ett omsom

beslutetpreliminäraangivits.har Detuppgifteruppskattadede som
meddelas företaget.

handlingsplanenenligt ärkompetensutvecklingsinsatsemaNär genom-
mål 3-kontoret.redovisas tilldettaförda skall

skall anmälanfackligamed lokala organisationerföretagFör vara0
organisationerna.fackligaden/deochundertecknad arbetsgivarenav

skall anmälansaknaslokala fackligadär organisationerföretagFör0
för arbetstagarna.arbetsgivarenundertecknas representantsamt enav

eftermånadertvå3-kontorettill målskickasskallRedovisningen senast
sågenomförda. Omskallanmälan, ärenligtdå insatserna,det datum vara
verk-ekonomiadministration3-kontoret AMSmålfallet underrättar som
medskattekontoföretagetskrediteringutbetalningenställer avgenom en

möjligblirlösningtekniskatill.uppgår Dennastimulansenbeloppdet som
riksdagsbeslutenligtekonomiadministrationdå AMSoktober 1999den 10
krediteringanställningsstöd viabörjar betalajuni 1999den 14 ut aven

förordningenlagen ochföreslårUtredningensskattekonto.företagens att
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1999:591 utvidgas till omfattaäven utbetalningar/krediteringaratt från
mål 3-programmet.

Om företaget vill, finns möjlighet till förskottsutbetalning. Detta skeren
krediteringen skeratt med det beräknade stimulansbeloppetgenom en

redan i anslutning till det preliminära beslutet, dvs. innan insatserna är
genomförda. Beslut förskottsutbetalning kräver dock arbetsgivarenom att
vid anmälan i förhand godkänner eventuell framtida debiteringen av
skattekontot. En debitering sker i de fall redovisningen visar kompe-att
tensutvecklingsinsatsema inte har genomförts hela beloppet, eller endast
delvis har genomförts ett delbelopp. En debitering skattekontot kanav
också ske i de fall då redovisningen inte har inkommit två månadersenast
efter det insatserna skulle genomförda.att dessaI fall debiterasvara
skattekontot med hela stimulansbeloppet. Huruvida detta skatteteknisktär
möjligt kräver dock ytterligare beredning.

5.4 Information och utvärdering
I utredningsdirektiven utvärderingsägs insatsernaatt skall ligga tillen av
grund för hur kompetensutvecklingen skall hanteras i den efterföljande
delen programperioden. Arbetsmarknadens organisationer, bådeav på
regional och nationell nivå, har för tillsammans med målansvaret 3att,
sekretariatet informera följa och utvärdera insatsområdet. Dettaom, upp
bör ske kontinuerligt redan från dettaI ingår ocksåprogramstarten. att
följa medelsförbrukningen så det på tidigt stadium finnsatt möjlighetett

diskutera och ställningatt till åtgärder i situationta där huvuddelenen av
medlena intecknade.är

Utvärderingen bör omfatta både kvalitativa och kvantitativa aspekter.
Detta innebär i utvärderingen böratt kompetensutvecklings-mätaman om
satsningen har lett till kvantitativ ökning kompetensutvecklingenen av

stimulansen används tillsamt saker, dvs. interätt tillom använts änannat
verksamhetsrelaterad kompetensutveckling, heller till sådant som
arbetsgivaren enligt lag och avtal skall för. Ett de viktigasteansvara av
målen med utvärderingen bör stimulansenutröna har bidragitattvara om
till ökning kompetensutvecklingsinsatsema i företagenen av samt om
stimulansen har bidragit till i företagetatt syftarstarta tillprocesser som

kontinuerligt öka kompetensenatt hos de anställda och verksamhetens
kvalitet och ekonomiska resultat.
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företagMindre5.5

20 000få lägstmöjlighetalla företagavsnitt har5.2framgår attSom enav
tillförslaguppfyllda. Dettavillkorenförutsatti stimulans, ärkronor att
takMedföretag.mindreintresserasärskilt etttillkommit förhargräns att

lillaför detriskfinnsbruttolönesummanden totala att1 procent enav
påMed lägstastimulansen. gränsdelskulleinte allsföretaget ta enav

attraherakommerstimulansenutredningen även attkronor,00020 atttror
små företag.

anställdaFöretag utan
tillÄven få tillgångkansoloföretagareanställdaegenföretagare utan

nätverklokaltdeltar iföretagarenförutsättningunderstimulansen, ettatt
hurplan förharinom dettamål och upprättatstöd 3med att enmanav

utveckla kompetensen.skallgemensamtman

firmaEnskild
utred-föreslårstimulansenfå delskall kunnafirmaenskildFör att aven

högstafastställsprogramplaneringskomplementetdet i ettningen att
bruttolönekostnaden.förbelopp

Räkneexempel5.6

stimu-kostnaden förtotaladenbelysasyftar tillräkneexempelFöljande att
delviseftersomsektornprivataenbart denBeräkningarnalansen. avser

privatadenMedoffentliga sektorn.inom dengällerförutsättningarandra
företagsform, dvs. ävenprivatanställdahär allasektorn oavsettavses

före-ekonomiskaochorganisationerideellaaktiebolag,ägdaoffentligt

ningar.

Förutsättningar
miljonertotalt 3,5miljonertill avuppgår 2,3privatanställdaAntalet-

anställda

med 20reducerasskattebetalningaroch procent-avgifts-Företagens-
i kom-deltaranställdedenden tidunderbruttolönenenheter somav

överenskommelsen/ hand-lokalaenligt denpetensutvecklingsinsatser
arbetsgivaravgiftennedsättninglingsplanen. Detta motsvarar aven

lönebikostnadematillhänsynprocentenheter. Ommed 20 tar en-man
totaladencirkastimulansen till 14avtal uppgåroch procentligt lag av

lönekostnaden.
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Stimulansen kan uppgå till högst l den totala bruttolöne-procent av-
beräknad på årsbasis och till maximalt 400 000 kronorsumman per

företag under perioden 2000-2002

Den genomsnittliga bruttolönen anställd/år 200 kr.000antasper vara-

beräkningarnaI har hänsyn inte kunnat till de minsta företagen itas att
vissa fall har till stimulans pårätt 20 000 kronor.en

Stimulansens storlek
När det gäller i vilken utsträckning företagen kommer utnyttja stimu-att
lansen finns undersökning från DEMOSKOP på uppdrag SAF ien som av
februari 1999 genomförde undersökning svenska företagsledaresen av
åsikter kompetensutveckling. dennaAv framgår bl.a. nio tioom att av
företagsledare intresserade utnyttja möjligheten till sänktaattvar av
arbetsgivaravgifter under den tid lägger kompetensutveckling.man ner
Den andel den totala arbetstiden detta skullesättav avsättasom man
för kompetensutveckling uppskattas i genomsnitt till 3,6 underprocent ett
ar.

Utifrån denna undersökning kan följande antagande detgöras om genom-
snittliga stimulansbeloppet: bruttolönen/år 200 000 kr stimulansensX
storlek 20 procentenheter lönen nedlagdX tid på kompetensutveck-av
ling 3,6 arbetstiden. Detta innebär: 200procent 000 0,2 0,036av x x
l 440 kronor.

Den maximala stimulansen anställd uppgår till 200 000 0,01 2 000per x
kr vilket 5 arbetstiden undermotsvarar år. Takbeloppetprocent ettav om
400 000 kr/per företag innebär den maximala stimulansen kanatt tillges
företag med till 200 anställda. Om utgår från denupp antagnaman ovan
genomsnittliga stimulansbeloppet/anställd inträder takbeloppsbegräns-
ningen vid 278 anställda.

Kostnader
Enligt DEMOSKOP-undersökningen planerar hälften företagen för attav
de åren genomföranärmaste någon form kompetensutveckling för allaav
anställda. Antalet anställda i företag med högst 278 anställda uppgår till ca

miljoner.1,4 Om hälften dessa får del stimulansenantar att ochman av av
den stimulansberättigade tiden iatt genomsnitt 3,6 arbets-är procent av

tiden under år, uppgår kostnaden till miljardett l kronor 700 000ca an-
ställda l 440 kr/anställd.x
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till 000. Omföretag med anställda uppgår 1Antalet 278än ca manmer
kompetensutvecklings-företag genomförtvå tredjedelar dessaantar att av

kronor till-på 000insatser berättigade till maxbeloppet 400så de äratt
kostnaden blir då 1,3totalakommer knappt miljoner kronor.300 Den ca

miljarder kronor.

alla företag skulleorealistiska antagandetutgår från detOm ut-attman
kostnaden följande: Iblir maximalanyttja stimulansmöjlighetema den

miljon totalföretag med till anställda arbetar 1,3200 personercaupp -
fler anställdaföretag med 200kostnad miljarder kronor. Antalet2,6 ärän

kostnaden ytterligarebliralla dessa erhåller 000 kronor200. Om 400lca
kronor.kronor. Totalt drygt miljarder480 miljoner 3

Kommentarer
det totala antalettillAndelen privatanställda uppgår 66 procent an-av

regeringen föreslagitkompetensutveckling anställda harställda. För ettav
fördelas i relation tilldessabelopp totalt miljarder kronor. Om2,4 an-om

för kompetensut-miljarder kronordelen privatanställda finns cirka 1,6
dock beaktas dessaHärvid börveckling inom den privata sektorn. att

iverksamhetsanalyserochmedel också ska täcka stödet till kompetens-
företag.små och medelstora

landet, dvs.räkneexempel helaVidare bör ovanståendeattnoteras avser
medel anvisades idetta demål l-området. Anledningen till äräven att som

hela landet.för kompetensutvecklingvårpropositionen avser

sektornanställd i den privatautgår ifrån stimulansenOm att upp-perman
tillgängligakronor deoch miljardergår till i snitt 440 kronor 1,21 att av
kommer in-generella stimulansen,miljarder kronorna för den1,6 avsätts

stimulansenanställda. Omkunna omfatta drygt 800 000attsatserna per
denstorlek inomoffentliga sektornanställd inom den är samma somav
allaanställda, dvs. 36omfattas totaltprivata sektorn 1 250 000 procent av

anställda.

angelägenhet ochKompetensfrågoma är gemensamtett an-en gemensam
före-anställda. härfacklig organisation och Denför arbetsgivare,svar

mindre del företagensenbart täckaslagna stimulansen att avavser en
tillhuvudsyfte bidrakompetensutveckling.kostnader för Ett är attatt

för-myndigheter ochkompetensutveckling i företag,förstarta processer
valtningar.

fördet s.k.nuvarande mål finns, inom för4Inom steg ett systemramen
be-småföretag. Stödetför i första handstöd till kompetensutveckling
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räknas utifrån genomförda utbildningsdagar och deltagare. Stödet utgår
med 50 lönekostnaden inklusive lönebikostnader för deprocent av
anställda deltar i utbildning och 50 styrkta utbildnings-procentsom av
kostnader. Det maximala stödet företag beror företagets storlek,per
dock högst 600 000 kr för företag med anställda.151-250

till halvårsskiftetFram har1999 56 000 vid företag3 270 deltagitpersoner
i 2-utbildningar. totalaDet beviljade stödbeloppet uppgår till 376steg
mkr. Bidraget deltagare har uppgått till i snitt 6 kr och snitt-730per
bidraget företag till 115 000 kr.per

Detta stöd, således har begränsad räckvidd jämfört med densom en nu
aktuella stimulansen, har andra utgångspunkter och förutsättningar. Det
torde varken möjligt eller önskvärt långsiktigt byggaattvara upp en
stimulans till kompetensutveckling i företag med sådana stödnivåer.
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Förslag till finansieringsplan6

Enligt direktiven skall utredaren ställa vägledande finansierings-upp en
plan för insatsområdena och för varje år specificera den planerade till-
delningen anslag från socialfonden. totala bidraget för varje år frånDetav
fonderna skall förenligt med den gällande budgetplanen.vara

förFörutsättningar finansieringsplanen
miljonerMedelsramen för mål i Sverige preliminärt beräknad till3 750är

förfrån Europiska socialfonden ESF åren 2000-2006. dessaAveuro
medel skall till resultatreserv för fördelning till de4 avsättasprocent en

strukturfonds-insatsområden bedöms ha uppnått goda resultatsom
förordningen artikel skall fördelas kommissioner, i7.5. Denna näraav
samråd med varje medlemsstat, den 31 Resultatreserven2004.senast mars
uppgår till 30 miljoner euro.

innebär de medel skall fördelas i finansieringsplanenDetta att som nu
uppgår till miljoner Enligt den Regeringskansliet anvisade720 euro. av

förVäxlingskursen på detta 6 120 miljoner kronor8,50 SEK motsvarar
hela miljonerperioden och 875 kronor år.per

strukturfonsförordningen artikelMedelsramen för mål skall enligt3 7.7
indexregleras från med den januari medoch 2000 2 % år. Dessa1 per
indexmedel inräknade i föreliggande förslag till finansieringsplan.är

programplaneringen för socialfondens andelI stödåtgärder skall skäligen
socialfondens anslag delas form bidrag till lokalai småutav av grupper

och mindre projekt normalt har svårt få stöd via de traditionellaattsom
socialfondsförordningen artikel föreslås4.2. Här 3systemen. att procent

det årliga ESF-bidraget för mindre projekt lokal karaktär. Detavsättsav av
innebär 26 mkr/år.

Stödet från inkluderar också bidrag till de tekniska stödåtgärderESF ett
genomförs led i programplaneringen och genomförandet.ettsom som

Omfattningen det tekniska stödet föremål för förhandlingar medärav
kommissionen. tekniska stödetHär det storlekärantas att av samma som
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inom nuvarande mål dvs. det totala ESF-bidraget.5 Dettaprocent av
mkr/år.44motsvarar

Regeringen har i vårpropositionen prop 1998/99: 100 anvisat 400 mkr2
för kompetensutveckling under åren 2000-2002. Beloppen inkluderar med-
finansering från ESF. beräknas mkr förbrukasDärav 400 år 2 000 och

miljard kronor varderal för år och2001 2002.

Enligt direktiven skall dessa medel inkludera analyser arbetsorganisa-av
tionen och därmed relaterande kompetensbehov i små och medelstora
företag Offentlig verksamhet skall jämställas med företag.m.m.

i vårpropositionenDe anvisade medlen för kompetensutveckling avser
hela riket. framtidaDet mål 3 omfattar inte de områden ingår isom nya
mål Samtidigt fastslås i direktiven mål 3-programmet skallatt utge en
referensram för socialfondens insatser utanför målområdet.

Mål 1-områdena omfattar befolkningen.11 deHärprocent antas attca av
regeringen anvisade medlen fördelas mellan mål 3-området och mål l-av

området i förhållande till befolkningsandelen. Det innebär 89att procent,
eller mkr faller inom2 136 mål Vidare medfinanseringen frånantas att
ESF uppgår till 50 dvs. 068 mkr för hela treårsperioden ellerlprocent,
i genomsnitt till 356 mkr/år med tyngdpunkt på åren 2001 och 2002.en

Härvid bör ESF bidrar till genomförandet motsvarandenoteras att av
insatser inom mål l-området förså hela landet når den i vår-att man
propositionen angivna nivån på miljarder2,4 kronor. medel till-Dessa
kommer ESF-bidraget till målutöver

Enligt direktiven skall stimulansema till den verksamhetsrelaterade kom-
petensutvecklingen utgå under perioden 2000-2002. utvärderingEn av
dessa insatser skall ligga till grund för hur kompetensutvecklingen skall
hanteras i den efterföljande delen programperioden.av

medförDetta det inte möjligt utforma specificerad finan-äratt att en
sieringsplan för hela programperioden. Fördelningen på olika insats-
områden beroende i vilken form och i vilken omfattning sti-är av som
mulansen till kompetensutveckling för anställda kommer ingå iatt pro-

också för den delen programperioden.grammet senare av

bakgrundenMot den omfattar det detaljerade förslaget till finansierings-
plan endast de första iåren programperioden. det gäller de efter-Närtre
följande fyra åren kan specificerad fördelning först under årgörasen
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sammanhangochi äveneftersträvasDärvid bör2002. att ett sammaman
förTill grundresultatreserven.tillmedeldefördelar är avsattasom

halvtidsutvärderingskall ligga denresultatreservenfördelningen somav
moti-artikelstrukturfondsförordningen 42. Dettagenomföras enligtskall

under årredandelför Sverigeshalvtidsutvärderigen ägeratt rumverar
2002.

fmansieringsplanenförutgångspunktenfastdock läggasRedan bör attnu
inrikt-övergripandedenprogramperiodendelenför den är attavsenare

dvs.programperioden,helafastskall ligganingen överprogrammet enav
ochi arbetslivetmänskligadeutvecklingkoncentration på resursernaav

Samtidigtoch arbetslösa.anställdabådeskall riktasinsatserna motatt
insatsområdenaolikatill defördelningengivetvismåste an-resursernaav

från den in-erfarenheternaarbetsmarknaden,utvecklingentillpassas
denutvärderingensärskilt påoch dåprogramperiodendelenledande avav

kompetensutveck-verksamhetsrelateradetill denstimulansengenerella
lingen.

insatsområdenade olikaBidragen till
beskrivsinsatsområdenaolikadeutformningenmed ochMålen av

ESF-fördelningenförslagkapitel läggsdettakapitel Iinärmare avom
finansierings-detaljeradHärvid harinsatsområde.respektivemedel till en

2003-2006perioden görsför åren 2000-2002. Förutarbetatsplan en mer
fördelning.översiktlig

fallförekommandeoch ioffentligadenbehandlas omfattningenVidare av
medfmansieringenoffentligagäller dendetmedfmansieringen. Närprivat

vilketförslagläggauppdrag sättutredningensinte iligger det att om
finnsochinsatsområdena 2 3det gällersäkerställas.skall Närdenna en

villUtredningenskattekreditering.medteknikendettamodell för genom
iklarläggsmedfinansieringförformernabetydelsenbetonadock attav

insatsområden.övrigaförtid föregod ävenprogramstarten

finnskommerregional nivådet påframgårkapitel 4 utrymmeAv attatt
och finan-prioriteringarplaneringsprocessenregionalaför i den göraatt
omfördel-Sådanainsatsområdena.olikamellan deomfördelningarsiella

ochinsatsområdena 2laktuella dels mellanhandi förstaningar är som
mellandelsochfinansieringsramangiveni direktivenhar gemensamten

omfördelningsådanmöjliggöraochinsatsområdena 4 För att en
erhållerochrespektive 4 5ochinsatsområdena 21föreslås enatt

insats-det gällerfmansieringsplanen. Närifinansiell ramgemensam
föremål förblibör intekaraktär ochoch deområdena 6 7 är av annan

omfördelningar.regionala
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Insatsområde 1 kompetens och verksamhetsanalyser.-
Insatsområde l omfattar stöd till analyser skall leda till utvecklingsom av
arbetsorganisationen och därmed relaterade kompetensbehov i små och
medelstora företag Offentliga verksamheter skall jämställas medm.m.
företag. Detta insatsområde bygger vidare på inoml nuvarandesteg mål

Här beräknas ESF-bidragetatt uppgår till 95 mkr/år. Detta innebär en
minskning jämfört med föregående programperiod då ESF-bidraget för
motsvarande verksamhet uppgick till 125 mkr/år.ca

Utöver ESF-bidraget tillkommer offentlig medfinansiering med 95en
mkr/år och privat medfinansiering med 190 mkr/år. Detta baseraden på

fördelningsnyckel gäller inom nuvarandesamma målsom

Nära knytet till analyserna arbetsorganisation och kompetensbehoven iav
de små och medelstora företagen stöd tillär uppbyggnadenett nätverkav
mellan småföretag inklusive enmansföretag i syfte stimulera kompe-att
tensutveckling och fömyelsekapacitet. Inom nuvarande mål 4 finns från
ESF-medel för dessa ändamål 55 mkr/år. Likaavsatt mycket tillkommerca

offentlig medfinansiering. Någongenom privat medfinansieringen
medräknas inte för denna åtgärd. beräknasHär 50 mkr/år i ESF-bidragatt

för nätverksbyggeavsätts och lika mycket i form offentlig medfinan-av
siering.

Insatsområde 2 generell stimulans för kompetensutveckling-
Enligt direktiven skall bidraget till kompetensutveckling fördelas så att
huvuddelen faller under åren 2001 och 2002. Motivet för detta detär att
förutsätts analysen verksamhetenatt och de anställdas kompetensbehovav
föregår stimulansema till den verksamhetsrelaterade kompetensutveck-
lingen.

Här beräknas hela treårsperiodenöveratt 261 mkr/åravsätts i ESF-bidrag
och lika mycket i offentlig medfinansiering. Merparten medlen beräk-av

dock bli förbrukade under åren 2001 och 2002.nas

Stimulansen från mål 3 syftar till täcka mindre del kostnadernaatt en av
för insatserna. Som utvecklasnärmare i kapitel 4.2 och kapitel beräknas5
ESF -bidraget och den offentliga medfinansieringen sammantaget motsvara
20 bruttolönekostnadenprocent under den tid de berördaav som personer
deltar i kompetensutvecklingsinsatsema. Merparten lönekostnademaav
bärs således berörda arbetsgivare. Om också till kostnadernaav man ser
för genomföra utbildningsinsatsemaatt arbetsgivamasär kostnadsansvar

Eftersomännu större. syftet med stimulansen stödär till fåatt ett attge
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igång arbetsplatserna kring verksamhetsrelaterade kom-påprocesserna
i fmansieringsplanen inte angivits någonpetensutvecklingsaktiviteter har

privat medfinansiering.

det gäller den offentliga föreslås modell för stimulansensektornNär en
inte enbart för de deltar i kompe-grundas på lönekostnademasom som

tensutvecklingsinsatsema arbetsgivamas kostnader förpåävenutan att
genomföra dessa. kostnadsansvar dock detsammaArbetsgivamas äreget

inom den privata sektorn.som

Insatsområde 3 jobbrotation-
insatsområde syftar till stöd till utbildnings- och utvecklings-Detta att ge

insatser riktade anställda i kombination med arbetsgivaren görmot att en
arbetsmarknadspolitiskt motiverad kan gälla vika-motprestation. Det t.ex.
riat, olika former lärlings-praktikplatser detta kan också ingåIm.m. av
och inskolningsplatser från utbildning tillför underlätta övergångenatt
arbetsliv.

relativt högmotiverar den ekonomiska stimulansen ligger påDetta att en
nivå, dvs. arbetsplatsen blirstödet till kompetensutvecklingsinsatsema på

arbetsgivaren Storleken bidragetmotprestation. påstörre görattgenom en
bör kunna variera beroende åtgärdsprogrammens utformning. Huvud-
principen bör dock stödet uppgår till lönekostnaden50att procentvara av
för det bidragden deltar i utbildningen utgår på 50ävensamt att ettsom

verifierade utbildningskostnadema till viss nivå.de uppprocent av en
Samtidigt förutsätts arbetsgivarna för lönekostnadema förstå ersättarna

stöd ivikarier, praktikanter Kopplat till insatsområde och kanetc. 4 5
vissa fall också introduktionsutbildning förtill ersättarna.ges

har antagits bidrar med kostnaderna, denHär ESF 25att procent attav
offentliga medfinansieringen och den privata med-likaså 25är procent att
finansieringen tilluppgår 50 procent.

med-Sammantaget föreslås ESF-bidrag på mkr/år, offentliga160ett en
finansieringen medfinansie-på nivå vilket medför den privataattsamma
ringen uppgår till 320 mkr/år.

Insatsontråde mångfald4 Integration och-
insatsområde med i första handDetta bör präglas sampelnäraettav

insatsområdena 3 och innebär de medel härDe avsätts äratt som
beroende bl.a. regionala behov och prioriteringar. Samtidigt behövsav
också medel för åtgärder inte inryms inom de övriga insatsområden.som
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För detta insatsområde beräknas 100 mkr/år från ESF och 100 mkr/år t
offentlig medfinansiering. Någon privat medfinansiering har inte antagits

detta kanäven komma bli aktuellt för enskilda åtgärder.attom

ÖkadInsatsområde 5 anställbarhet-
Åtgärderna inom detta insatsområde bör i första hand inriktas på ökaatt
anställbarheten för individer står utanför den reguljära arbetsmark-som
naden. Utformningen åtgärderna i hög grad beroendeär de initiativav av

utvecklas inom den regionala och lokala planeringsprocessen.som

För detta område kan i regel inte räkna med någon privat med-man
finansiering. Fördelningen mellan ESF och offentlig medfinansiering har
antagits hälftenvara var.

beräknasHär ESF-bidraget uppgår tillatt 129 mkr/år den offent-samt att
liga medfinansieringen uppgår till volym.samma

Insatsområde 6 Integrerade jämställdhetsinsatser-
Jämställdhetsinsatsema förutsätts prioriterat område för helaett målvara

Eftersom dessa skall integrerad del i de olika insatsområdenavara en
skall de konkreta åtgärderna finansieras inom respektive insatsområde.

Utöver detta bör det dock finnas mindre för vissa riktade åtgärderpotten
olika skäl inte kan eller bör finansieras inom övriga insatsom-som av

rådena. Denna bör disponeras på nationell nivå.pott

Här har anvisats 10 mkr/år i ESF-bidrag och lika mycket i offentlig med-
finansiering. Någon privat medfinansiering har inte kalkylerats.

Insatsområde 7 lokalt projektstöd-
Små lokala och mindre projekt har ofta svårt få stöd vi degrupper att
traditionella insatsområdeDetta syftarsystemen. till stöd till mindreatt ge
projekt lokal karaktär överensstämmer med inrikt-av som programmets
ning. Stödet skall fördelas mellanhandsorganisation, i regel pågenom en
regional nivå. Programmet komplementär till övriga insatserett och
begränsar inte möjligheterna söka stöd inom övriga insatsområden.att

Till för mindre projekt lokalprogrammet karaktär föreslås 26 mkr/av
år i ESF-bidrag. harHär vidare antagits offentlig medfinansiering påen

nivå. Privat medfinansiering torde inte aktuell inomsamma dettavara
insatsområde.
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år för 2000-2002Finansieringsplan periodenper
;Miljoner skr

Offentligt PrivatESF
190och 406 406Insatsområde 1 2

Därav:
95 190verksamhetsanalyser 95Kompetens g
50Utveckling nätverk 50av -

261kompetensutv.stimulanser 261Generella -

389 320Insatsområde och 3894 5

Därav:
160 320obbntation 160J

mångfald 100Integration och 100 -
Ökad 129 129anställbarhet -

10 10Insatsområde 6 -
26Insatsområde 267 -

Tekniskt stöd 44 44 -
510875SUMMA 875

Översiktlig år 2003-2006för periodenñnansieringsplan per
Miljoner skrz

OffentligtESF
406Insatsområde och 406l 2

Insatsområde och 389 3894 5
10 10Insatsområde 6
26 26Insatsområde 7

44Tekn skt stöd 44

875875SUMVIA

fördelasde medel kommerTill detta tillkommerAnm att ursom
finansierings-indexeringsmedel. Med hänsyn tillresultatreserven samt

medfinansiering tagitskaraktär har ingen privatplaneis översiktliga
ñr åren 2003-2006.upp
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framtida målOrganisationen7 3av

direktiven för framgårAv denna utredning det inom Arbetsmark-att
nadsstyrelsen AMS skall biladas struktursekretariat skall fungeraett som

förvaltningsmyndighet för mål Verksamheten inom3-programmet.som
mål 3 skall ledas särskild övervakningskommitté. skallAMSav en vara
utbetalande myndighet för de medel beviljas mål Uppgifterna försom
övervakningskommittén, förvaltningsmyndigheten den utbetalandeoch
myndigheten framgår Rådets förordning 1260/1999EG artiklarnaav nr

34 35samt

Beträffande struktursekretariatets ställning inom uttalas i direktivenAMS
sekretariatet skall ha särskilda beslutsbefogenheter enligt AMV:satt

instruktion och chefdess skall tillsättas beslut regeringen.att genom av
Vidare uttalas det inom skallAMV skapas regional organisationatt en ny
under sekretariatet och inom dess beslutsområde. regionala organisa-Den
tionen skall enligt direktiven ha sin utgångspunkt i den nuvarande organi-
sationen för mål 4.

Utredningen har i skrivelse till regeringen den augusti16 1999 redo-en
visat förslag till förvaltningsbudget för den mål 3-organisationenett nya
struktursekretariatet. redovisade utredningen vissa förslag vadDessutom
gäller det operativa förberedelsearbetet för det mål Förslagen hadenya
följande utfonnning.

mål 3-organisationen förvaltnings-Den anvisas 130 mkr år i0 nya per
medel inklusive de medel krävs för finansiera utbetal-AMSattsom
ningsfunktion för det mål och detta sker särskilt förvalt-3 påatt ettnya
ningsanslag

Regeringen bör anvisa mkr i särskilda medel för bekosta8snarast att0
de engångsinsatser behöver genomföras inom för detsom ramen

förberedelsearbetetoperativa för det mål 3nya

Regeringen bör uppdra ät i samråd med ProgramkontoretAMS på-att0
börja utvecklingsarbete vad gäller för detsystemstöd mål och3ett nya
anvisar mkr för3 inom de särskilda medlen för förberedelse-ramen

förarbetet detta ändamål
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Regeringen bör uppdra åt AMS och Programkontoret också i övrigtatt0
biträda utredningen i det operativa förberedelsearbetet.

skrivelsen tillI regeringen redovisade utredningen endast de ställnings-
taganden nödvändiga för förslag till förvaltningsbudget föratt ettsom var
den mål 3-organisationen skulle kunna utarbetas. Med denna utgångs-nya
punkt räckte i de förutsättningar i direktiven. Utred-stort sett som anges
ningen såg det dock angeläget redan i skrivelsen den 16 augustiattsom av

vissa förtydliganden.göra

dessaEtt förtydliganden gällde den regionala organisationens ställning.av
Den regionala organisationen kommer del sekretariatet.att vara en av
Ingen del mål 3-organisationen kommer ingå i länsarbets-attav m.a.o.
nämndema. Utredningen bedömningen den mål 3-organisa-gör att nya
tionen kommer bestå liten central enhet och regionala18-19att av en
kontor. I Västra Götaland kommer sannolikt finnas eller fyra regio-att tre
nala kontor. övrigtl räknar utredningen med det kommer finnasatt att ett
kontor län.per

Utredningen betonade också i skrivelsen den mål 3-organisationenatt nya
bör byggas på sådant förutsättningar skapas för godsättett attupp en
integrering mellan de har präglat nuvarande mål 3 och målsynsätt som

ocksåDet väsentligt arbetet genomförs på sådantär detatt sättett att en-
har kommit till uttryck i de regionala partnerskapen bibe-gagemang som

hålls och vidareutvecklas. särskild betydelse därvidAv fortsatt starktär ett
från arbetsmarknadens parter.engagemang

utredningensI förslag till förvaltningsbudget, redovisades tillsom
regeringen den augusti16 1999, ingår medel för köp utbetalnings-av
tjänster från AMS ekonomiadministration. Avsikten således utbetal-är att
ningsfunktionen bör ligga utanför strukturfondssekretariatet inom AMS.

Särskilda förhållanden gäller för de fyra nordligaste länen inklusive vissa
kommuner i närliggande län där mål 3-insatser kommer genomförasatt

Östersundinom för mål Länsstyrelserna i respektive Luleåramen
kommer i egenskap förvaltningsmyndigheter för mål haatt, ävenav
förvaltningsansvaret för mål 3-insatser. Utredningen vill särskilt uppmärk-

vikten det bör finnas fristående förpartnerskap mål in-3attsamma av
i de berörda länen mål 3-samordnama förutsättningarsatserna samt att ges
samverka med mål 3-organisationen i övrigt. Utredningen villnäraatt

också framhålla de administrativa och effektivitetsmässiga fördelarna med
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AMS ekonomiadministration får för utbetalningsfunktionenatt ansvaret av
mål 3-medel i hela landet.

Utredningen återkommer till organisationsfrågoma i den skrivelse som
skall lämnas till regeringen den 30 september bl.a. för-1999. Då skall
slag lämnas behov ändringar i instruktion.AMV:som av
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Övervakningskommitténs8 roll och

sammansättning

8.1 Bakgrund

Under programperioden 1995-1999 har mål 3 och mål sina olikap.g.a.
inriktningar, haft sitt samlat programdokument och sin övervak-var var
ningskommitté. båda kommittéema har dock haft likartade huvudupp-De
gifter: för den övergripande strategin och medelsfördelningenatt svara

för uppföljning och utvärdering viktigEnsamt av programmen. annan
uppgift har varit vid behov ställning till förändringar iatt ta programmen.

Kommittéemas sammansättning har naturliga skäl skilt sig i vissaåtav
delar. I övervakningskommittén för mål har följande organisationer varit3
representerade enligt regeringsbeslut: Riksorganisa-SAF, Företagarnas
tion, Landstingsförbunden,LO, TCO, SACO, Kommun- och Arbetsgivar-
verket, Invandrarverk Integrationsverket,AMS, Statens senare NUTEK,
Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Ungdomsstyrelsen, Invandrar- och
flyktingpolitiska rådet, Handikappombudsmannen, Folkrörelserâdet Hela
Sverige Ska Sveriges Ungdomsorganisationer,Leva, Landsrådet för
Kooperativ utveckling, Handikappförbunden, förtvåsamt representanter
EU-kommissionen. Ordförande har varit statssekreterare i Arbetsmark-en
nadsdepartementet, Näringsdepartementet. SAF och Företagarnassenare
Riksorganisation, ursprungligen ingick i övervakningskommittén,som
valde kommitténlämna i slutet respektive början1997 1998.att av av

I övervakningskommittén för mål enligt regeringsbeslut följande4 har - -
varit representerade: Riks-SACO, LO, TCO, SAF, Företagarnasparter

organisation, och Landstingsförbunden, Social-, Utbildnings-Kommun-
och, Näringsdepartementen, Arbetarskyddsstyrelsen, Högskole-AMS,
verket, Statens Skolverk, Arbetslivsinstitutet, Rådet för Arbets-NUTEK,
livsforskning, Kooperativa Rådet, Folkbildningsrâdet EU-kommis-samt
sionen.

Övervakningskommittén för förmål har därutöver haft arbetsgrupp4 en
övervakning och utvärdering aktivt följt arbetet med ochprogrammetsom
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Ävenmånadsvis. i Övervakningskommittén för mål harsammanträtt 4som
statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepar-en senare

varit ordförande.tementet

8.2 Rådets förordning allmännaom

bestämmelser för strukturfondema

I Rådets förordning EG 1260/99 allmänna bestämmelser förnr om
strukturfondema, artikel stipuleras35, varje samlat programdokumentatt

Övervakningskommitténskall ha övervakningskommitté. skall inrättasen
medlemsstaten enligt överenskommelse förvaltningsmyndighetenmedav

efter samråd med arbetsmarknaden. skall främjaParternaparterna en
jämn fördelning mellan kvinnor och i kommittén, skall inrättasmän som
inom månader efter beslut från kommissionen bidrag från fonderna.tre om

Övervakningskommittén står under medlemsstatens behörighet och
jurisdiktion. Kommittén skall fastställa sin arbetsordning inom denegen
berörda medlemsstatens institutionella, rättsliga och finansiella ochram
besluta den tillsammans med förvaltningsmyndigheten, utifrån deom
uppgifter i nämnda förordning. företrädare förEnsom anges ovan
kommissionen skall delta i Övervakningskommitténs arbete rådgivare.som

Övervakningskommitténs8.3 roll

Enligt nämnda rådsförordning skall Övervakningskommittén till attovan se
genomförs effektivtpå och med kvalitet. Kommitténsättprogrammet ett

enlighetskall därvid, i med förordningens artikel 35.3 ha följande upp-
gifter:

den skall enligt artikel 15 bekräfta eller programkomplementetanpassa
inklusive de fysiska och finansiella indikatorer skall användas vidsom
uppföljningen Godkännande från kommittén behövs förprogrammet.av
alla eventuella anpassningarsenare

den skall inom månader från det programdokumentet har godkäntsattsex
granska och godkänna urvalskriteriema för de insatser eller projekt som
finansieras inom varje insatsområde den skall regelbundet utvärdera de
framsteg för uppnå särskildagörs målatt programmetssom
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den skall resultaten från genomförandet, särskilt målen förpröva deatt
olika insatserna uppnås, den utvärdering efter halva programperiodensamt

i artikel 42som avses

den skall granska och godkänna den årliga och den slutliga rapporten om
genomförandet innan dessa sänds till kommissionen

den skall beakta och godkänna varje förslag till förändring innehållet iav
kommissionens beslut bidrag från Europeiska socialfondenom

den skall helst föreslå förvaltningsmyndighetennär varje anpassningsom
eller det möjligtöversyn uppnå de målgörprogrammet attav som som

i artikel 1 eller förbättra förvaltning, inklusive denatt programmetsanges
ekonomiska förvaltningen. Varje anpassning skallprogrammetav genom-
föras i enlighet med artikel 34.3.

ÖvervakningskommitténsI uppgifter bör ingå godkänna de regionalaatt
dessaI skall jämställdhets- och mångfaldsperspektivettprogrammen.

tillämpas.

8.4 Förslag till Övervakningskommitténs
sammansättning

Under den tidigare programperioden har mål 3 varit inriktat åtgärdermot
för arbetslösa och mål 4 på kompetensutveckling för anställda. harDet
funnits två skilda programdokument och två övervakningskommittéer. Ett
kännetecken för mål 3 det i form syftar tillär att ett attnya av program- -
lösa indelningen i insatser för arbetslösa respektive anställda, vilketupp
bl.a. motiveras strukturförändringama arbetsmarknaden luckrarattav

mellan anställda och arbetslösa.gränsernaupp

Med dessa utgångspunkter förefaller det naturligt för utredningen att
föreslå dels övervakningskommitté för mål 3-programmet,att g ansvarar
dels denna får något förändrad sammansättning, jämfört med vadatt en

tidigare varit fallet för mål 3 respektive målsom

förslagDet redovisas nedan bygger på principen att tresom grupper av
aktörer berörs bör representerade i övervak-som av programmen vara
ningskommittén, nämligen arbetsmarknadensl organisationer, 2 berörda
myndigheter 3 ideella och andra berörda organisationer. Därutöversamt
bör fjärde för forskarvärlden ingå iutgörs representanteren grupp som av

målför4 19-1729Nya
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kommittén. motiveras framförDetta allt de skärpta kraven uppfölj-av
ning och utvärdering ställs såväl EU-kommissionensom av som av

Övervakningskommitténsvenska myndigheter. l bör så jämn könsför-en
delning möjligt eftersträvas.som

ÖvervakningskommitténUtredningen föreslår för mål får följande3att
sammansättning under programperioden 2000-2006:

SACO
LO
TCO
SAF

RiksorganisationFöretagarnas
Arbetsgivarverket
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet

AMS
SkolverkStatens

Högskoleverket
NUTEK
Integrationsverket
Svenska EU-Programkontoret
Handikappombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen

örsäkringskasseförbundetF
Handikappförbundens samarbetsorganisation
Arbetsgivare inom den sociala ekonomin
Kooperativ Utveckling

olkbildningsrådetF
olkrörelserådet HelaF Sverige Ska Leva

Samarbetsorganisationen för invandrarorganisationema i Sverige

Arbetslivsinstitutet
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Rådet för arbetslivsforskning

Ordförande i övervakningskommittén bör statssekreterare ivara en
Näringsdepartementet.

En företrädare för EU-kommissionen skall delta i övervakningskon-
mitténs arbete rådgivare.som
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Övervakningskommittén bör inrättas, efter beslut regeringen, så denattav
kan påbörja sitt arbete den januaril 2000. Den bör därefter sammanträda
två gånger år eller oftare bedömsså nödvändigt. Sekretariatet förper om
mål 3 skall biträda övervakningskommittén de till kommittén knutnasamt

föreslås nedan.organ som

Över-Utredningen föreslår arbetsutskott, bestående ledamöter iatt ett av
vakningskommittén, med uppgift löpande följa arbetet medutses att

detta ingårI också beredningsansvar det gällerprogrammet. ett när upp-
följning och utvärdering.

övervakningskommitténUtredningen föreslår också det till knytsatt tre
beredningsgrupper med särskilt för integrations- och mångfalds-ansvar
frågor, jämställdhetsfrågor för det lokala projektstöd föreslåssamt som

Övervaknings-inom insatsområde Beredningsgruppema bör utses av
Övervak-kommittén under år 2000. Ordförande bör ledamot ivara en

ningskommittén. övrigt kanl beredningsgruppema bestå ledamöter iav
Övervakningskommittén och/eller företrädare för berörda intresseom-
råden.

Beredningsgruppen för integration och mångfald bör ha till uppgift dels att
driva det utvecklingsarbete föreslås under insatsområde 4 ochsom som
syftar till konkretisera de insatser skall inrymmas iatt programmet,som
dels aktivt följa samtliga frågor berör invandrare i målatt 3-pro-som

Övervakningskommitténvid behov till föreslå justeringar igrammet, samt
inriktningen programmet.av

Beredningsgruppen för jämställdhetsfrågor bör ha till uppgift dels att
bevaka jämställdshetsaspektema i hela mål 3-programmet och vid behov

Övervakningskommitténföreslå förändringar, dels utarbeta förslag tillatt
för användandet den särskilda, nationella beskrivitspottav som ovan.
Gruppen bör ha löpande kontakter såväl med mål 3-organisationen och då
särskilt med den inom det centrala mål 3-sekretariatet bär ettperson som
särskilt för jämställdhetsfrågoma, med de regionala partner-ansvar som
skapen.

Beredningsgruppen för lokalt projektstöd bör ha till uppgift särskiltatt
följa insatsområde Därvidlag blir de första uppgifterna för-en av

Övervakningskommitténberedelser för beslut i allmänna riktlinjerom
för det lokala projektstödet enligt det förslag redovisas under in-som
satsområde
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9 Partnerskapens roll och

uppbyggnad

9.1 Bakgrund

Partnerskapens betydelse betonas i sysselsättningsriktlinjer och iEU:s
regelverket för strukturfondema. Vid genomförandet sysselsättnings-av
strategin har särskilt arbetsmarknadspartemas lyfts fram, vilket harroll
särskild betydelse för Nyckeln till strukturfondemas framtidaESF. verk-
samhet stärkt partnerskap mellan berörda aktörer.är ett

Sverige har lång tradition olikapartssamverkan vilken har tagit sigen av
uttryck vid olika tider. Erfarenheter från visarinnevarande programperiod

det möjligt och önskvärt skapa aktiva partnerskapoch engageradeäratt att
mycket väsentligt kan bidra till framgångsriktsättett ettsom genom-

förande strukturfondsprogrammen. erfarenheter ligger till grundDessaav
för regeringens ställningstagande den genomförandeorganisationenatt nya
på regional nivå skall sinha utgångspunkt i den nuvarande organisationen
för mål med aktiva partnerskap.4

så långt det decentralisera strukturfondemas viktigtAtt går är ettprogram
mål enligt de förordningama. dragen i det samladeDe storanya program-
planeringsdokumentet kommer beslutas kommissionenatt gemensamt av
och medlemsstaterna, den detaljerade programplaneringen ochmen
genomförandet kommer helt och hållet medlemsstaternas uppgift.att vara

i detta sammanhang de regionala partnerskapens roll skallDet är som ses.

föreslårDet mål 3-program utredningen förutsätter förtroende-ettnya som
fullt samarbete mellan många aktörer grundat intresse.ett gemensamt

detta krävs det funk-För på regional nivå kan skapas aktivt ochatt ett
tionellt partnerskap. erfarenheter finns frånMånga här hämtaatt nu-
varande mål 3 och mål
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9.2 Partnerskapens roll och uppgift
Partnerskapen skall ha stark ställning i organisationen fören programmets
genomförande. Partnerskapet för regionalutgör samordning ochorgan
genomförande det mål-programmet och den regionala planen.av nya
Varje regions särskilda möjligheter och förutsättningar skall användas för

förstärka förverkligande.att Partnerskapensprogrammets börengagemang
prägla hela från utredning, formulering förberedel-processen av program,

organisering, information, genomförande, uppföljning ochser, utvär-
dering.

Partnerskapen har särskilt viktig uppgift:en
utforma regionala och urvalskriterieratt0 program
informera och visa på möjligheternaatt
inventera och definiera regionala behovatt
följa och bedöma utvecklingatt programmets

råd och vägledningatt ge

minstInte sin kompetens, sitt kontaktnät och sina kunskapergenom om
förhållanden i de delar samhället de kan de organisationerrepresenterarav
och intressen ingår i partnerskapet bidra till beslut inom och informa-som
tion det mål 3-programmet anpassade till deär deom nya som grupper

harDe också roll skapa legitimitetrepresenterar. för den verksamhetatten
de deltar harDet betydelse för omvärldens och intresse föracceptans av

målnya

Det viktigt hänsynär till arbetsmarknaden ochatt ta näringslivetatt ser
olika i olika delar landet. Det måste därförut inom det mål 3-av nya

vida kan tillprogrammet de olika förutsättning-ges ramar som anpassas
finns i länen. Beredskap skall finnas strukturella föränd-mötaarna som att

ringar på lokala och regionala arbetsmarknader.

De regionala partnerskapen för och utformar de regionalaansvarar
inklusive urvalskriterier. Dessa skall i det mål 3-pro-programen nya

första fas för programperiodensgrammets göras första år, 2000-treupp
2002. Beslut godkännande regionala fattas övervak-om av program av
ningskommittén för år i och planerna revideras årligenett taget utifrån
eventuellt ändrade förutsättningar och erfarenheter. Av de regionala
planerna skall framgå det regionala partnerskapets sammansättning.

En regional samordnare skall finnas i och de berörda länen ochvart ett av
skall ingå i det regionala partnerskapet för förvaltning-representantsom
smyndigheten. Samordnarens uppgift genomföra ochär utveckla detatt
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och på uppdragsamverkan medregionala i nära part-programmet av
för regionalapartnerskapets stöd detSamordnarennerskapet. utgör pro-

exempelvis stödmyndighetsbeslut,fattargenomförande ochgrammets om
delegationsordningsärskildreglerastill enskilda projekt. Detta genom en

myndighetsbeslut och detsamordnarensuppdelning mellanoch innebär en
genomförande.förpartnerskapet i sin helhet har programmetsansvar som

regionalaprojekt i detför urvaletSamordnaren partner-att avansvarar
och åtgärder ochprioriteringarskapet programdokumentetsmotsvarar

relevantadess kriterier,genomförs i enlighet med rapportersamt att avges
Övervakningskommittén.tilldet regionala partnerskapetav

denbetoningenför genomförandetGenomgående ärprogrammet avav
informationgäller ocksåoch partnerskapen.regionala nivån Detta om

regionala planenfram.erfarenheter kommer Denoch deprogrammet som
prioriteringar sker.och hurinformationen skall spridasbör redovisa hur

beroregionala planerna kommergenomförande deframgångsriktEtt attav
förmågaregionale samordnarensoch dendet regionala partnerskapets

framåt.och villighet drivaatt processen

partnerskapen inomfriståendeskall gälla deVad ävensagts ovansom
mål

förvaltningensamordningen ochförPå nationell nivå kommer attansvaret
övervaknings-i samråd medstrukturfondssekretariatet inom AMSvila

ochkommittén enligt vad framgår kap 7avsom

finnas behov olikadet ocksåförutsättningarna kanUtifrån de regionala av
behandlas ipartnerskap börlokalaformer lokala partnerskap. Frågan omav

de regionala programmen.

uppbyggnadPartnerskapens9.3

ochlegitimitetförutsättning förgrundläggandeEn programmets genom-
för uppbygg-uppslutning. Uppdragetslagskraft regionalär att ansvara

ordföranden inomhar givitsför det mål 3naden partnerskapen nyaav
nuvarandeordföranden inomordföranden och vicenuvarande mål 3 och

mål

börtill dessamål bör hänsynformandet partnerskapen för 3I atttasnyaav
inriktning och mål-i förhållande tillrepresentativa programmetsvara

könsfördelning efter-jämnangelägetdetDärutöver är att engrupper.
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och mångfaldsperspektiv tillämpas.strävas Relevanta berördaochatt ett
myndigheter och organisationer bör företrädda. förRepresentantervara
dessa bör beredda aktivt föratt ta ett programmetsvara ansvar genom-
förande. Särskild vikt skall läggas vid det skapas förutsättningar föratt
arbetsmarknadens sig i Samtidigt börparter att programmet.engagera
organisationer och myndigheter stått utanför de nuvarande part-som
nerskapen för mål och3 mål och4 önskar med så långt möjligtsom vara
beredas delta. gällerDetta företrädare för den socialautrymme att även
ekonomin.

Partnerskapen inom sig ordförande och vice ordförande harutser samt att
utforma sina arbetsformer. Ordföranden och vice ordföranden skallegna

företrädaren för förvaltningsmyndigheten. fallän I de part-vara annan
löpandenerskapen blir så det försvårar det arbetet bör detstora att över-

inrätta arbetsutskott följervägas de operativa frågornaatt ett som mer
medan partnerskapet i sin helhet behandlar de övergripande strategiska
frågorna.

gällerDetta de fristående partnerskapen inom måläven

9.4 fortsattaDet arbetet

Utredaren har i skrivelse den juni29 uppdragit ordförandenåt i deen av
regionala partnerskapen för mål 3 och ordföranden och vice ordföranden
för mål 4 inleda med syfte forma partnerskapen föratt atten process nya
mål 3 stimulera till och konstruktiv dialog kring utform-öppensamt att en
ningen med utgångspunkt från den övergripande inriktningprogrammetav
och de insatsområden för mål 3 i direktiven. gällerDettanya som anges

de fristående partnerskapen inomäven mål

I skrivelse den 18 augusti har utredaren begärt till den 20atten av sep-
tember erhålla hur arbetet fortskridit med avseenderapporter om
formeringen regionalt partnerskap och arbetet med fram-ett nyttav
tagandet regionalt för det målettav program nya

I samband med redovisningen utredningsuppdrag till2 regeringen denav
30 september kommer lägesrapport det regionala förberedelse-en om
arbetet lämnas.att

det fortsattaI förberedelsearbetet på nationell nivå ingår råd ochatt ge
vägledning angående det regionala programarbetet och vidta förbere-att
delser inför utbildningen de regionala partnerskapen.av
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det fortsattaI förberedelsearbetet på regional nivå ingår forma regio-att
nala partnerskap, deras arbetsformer och regionala formellaDetprogram.
bildandet de regionala partnerskapen bör kunna ske i början år 2000.av av

Under hösten bör de deltar i förberedelsearbetet ochparter som som
kommer ingå i det partnerskapet möjlighet delta i diskus-att attnya ges
sionen bemanning den regionala organisationen, särskilt detnärom av
gäller rekrytering samordnaren också chef för det regionalaärav som
kontoret.
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lO Indikatorer, uppföljning och

utvärdering

10.1 förSystemet uppföljning och

utvärdering

Under den programperioden ökar medlemsstaternas förnya ansvar upp-
följning och utvärdering strukturfondsprogrammen. Uppföljnings- ochav
utvärderingssystemet skall gälla samtliga nivåer i dvs detprogrammet
övergripande de olika insatsområdena åtgärder ochprogrammet, samt
projekt.

enlighet med kommissionensI särskilda riktlinjer skall program-
dokumenten, dvs. det samlade programdokumentet ochSPD, program-
planeringsdokumentet innehålla:

beskrivning målen, i kvantitativa där möjligtså ärtermer,av
definition indikatorerav
organisation uppföljningen, inklusive förmetoder datainsamlingav

för utvärdering, organisation, procedur, anlitandesystem ansvar, av
oberoende utvärderare.

detta kapitel behandlasI vissa övergripande frågor uppföljningrörande
och utvärdering. bilagaI utvecklas ytterligare och exempelresonemangen
på indikatorer inför det fortsatta arbetet.ges

Operativa mål och indikatorer bör utvecklas de regionala partnerskapenav
i samband med utarbetandet programplaneringsdokumentet. någraFörav

insatsområdena finns i förslag särskilda medtexten att utseav om grupper
beskriva insatsområdet ytterligare. uppföljning ochFråganattansvar om

utvärdering dessa insatsområden bör i det sammanhanget.tasav upp
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ochIndikatorer definition10.1.1 systern-

målupp-ska indikatorerbidragit till målenhur insatserna harFör att se
uppföljningen och utvärderingen kommerliksom hurfyllelse attanges

åtgärds-finnas insatsområdesnivå och påIndikatorer ska påorganiseras.
följande slag:Indikatorema skanivå. vara av

resursanvändningenfinancial indicatorsfinansiella indikatorer avser
omfattningenindicatorsfysiska indikatorer physical output avser av

vad gjorts;som
omedelbaraindicators direkta ochresultatindikatorer outcome avser0

resultat
effekterkort och långsiktigaindicatorseffektindikatorer impact avser0

del uppföljnings-fysiska indikatoremafinansiella ochDe utgör en av
framförallt baseffektindikatoremamedan resultat och utgörsystemet en
fysiska indikatorerminimum finansiella ochför utvärderingen. Ett somav

rapporteringengrund för den årligatäcker hela skall utgöraprogrammet
kämindikatorer.fortsättningsvis kallademinimum,common

fysiska indikatorerFinansiella och
utbetalningar,antalet beslut ochfinansiella indikatoremaDe avser

åtgärd och in-medfinansiering,finansieringskälla, inklusive privat per
årligen.sammanställas ochsatsområde och ska rapporteras

få samladutformas så kanfysiska indikatorema skallDe att enman
genomförts.omfattningen och de aktiviteteröversikt över arten av somav

åtgärdsnivå från projektägamaför rapporteringen samlas in påUnderlaget
i åtgärder,Aktiviteterna kan delasdel i uppföljningssystemet. uppsom en

eller indirekta stödmottagaredär individer de direkta stödmottagamaär
riktlinjerna kan kate-och strukturer. Enligtstöd till ävensystemgenom

accompanying förekomma.gorien särskilda stödåtgärder measures

fysiska indikatorer skallfinansiella indikatorer ochUppgifter baserade på
vidarebefordras till kommissionen.ochsammanställas gång åreten om

sammanställning de kämindi-Halvtidsutvärderingen skall inkludera aven
rapporteringarna.minimum ingår i de årligakatorer common som

fysiska indikatorema såSammanfattningsvis skall de finansiella och vara
för prioriterade insatsområden,de visar de särskilda målenutformade att

hur långt nått ideras inbördes sammanhang,åtgärder och de samt man
möjligt,genomförande, resultat och såfråga praktiskt snart somom

förhållande tilloch hur ligger till ieffekterna på den aktuella nivån man
finansieringsplanen.



utvärdering 105ochuppföljningIndikatorer,1999:107SOU

effektindikatorerResultat och
grund forkan mätafinnas indikatorer utgöraskall också attDet som

effekterUppgifter sådanalång sikt.ochmellanlångeffekter kort, om
slut-ochhalvtidsutvärderingensamband mediuppdaterasskall

huvudsakligenhandlarresultatindikatorerKvantitativarapporteringen. om
skalldeltagandet i åtgärden. Deefterstödmottagamavad händer angesom

anställning,individen fåtttill harlettaktiviteten harvad deltagandet i en
utvärderatillsyftarEffektindikatorernakvalifikationerökat sina etc. att

volym-både analysomfattarUtvärderingenresultatet.varaktigheten i av
analysinkluderaskall ocksåeffektmålen,resultat- ochmålen, avenmen
Analysengått till.implementationsprocessenhelaoch hurprocesserna av

Utvärderingenkvalitativ.kvantitativ ochbåde programmetskall avvara
ochhandlingsplanennationelladendiskussionenunderlag tillskall omge

handlingsplanennationellaför denansvarigamellansamarbetenäraett
Utvärderingennödvändigt.därförorganisationenoch mål 3 är av pro-

denbidra tillkanerfarenheterinformationocksåskallgrammet somomge
sysselsättningspolitikeneuropeiska

Övergripande ochuppföljningsyfte med10.2

utvärdering

flera syften:utvärdering harochför uppföljningsamladeDet programmet
resursforbrukninginfomiationa att omge

omprioriteringar inomförunderlagb programmetatt ge
den regul-implementeras ikanerfarenheterinformationc att somomge

nationell nivå.ochregionallokal,jära politiken

på olikaaktörerberör mångautvärderingssystemetochUppfoljnings-
Aktöremaprojektanordnare.till lokalaEU-kommissionenAlltifrånnivåer.

ochvilja delforoch motivutgångspunkterolika ut-har också att ta av
utvärderingsinsatser.uppföljnings- ochfrånresultatennyttja

tilli relationdärför ocksåskallutvärderinguppföljning ochFrågan sesom
viktigerfarenhetsutbyte. Eninformation ochmeduppgiftenhur löserman

utvärderingssystemetochuppfoljnings-utformningenforutgångspunkt av
infor-vilkenden tänktaanalysdärför är mottagareär avsomav vemen

tidpunkt.vid vilkenmation och

sammanställning olika intressenteröversiktligtabellvidstående1 avges en
be-tabellenutvärderingssystemet. 1ochuppföljnings-ioch aktiviteter
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skrivs dels förutsätts information dels vilkenmottagarevem som vara av ,information önskvärdtyp dels hur informationenär förmedlas.av som

Uppföljning och utvärdering. Aktörer och aktiviteter

Vem Till Vad Hur
EU-kommissionen ÅrligaUnderlagför kontroll medels- rapporterav

användning
Kontroll måluppfyllelse Halvtidsutvarderingav
Underlagför beslut resultatreserven Slututvärderingom

Svenskaregeringen Underlagför beslut dennationellaom
politiken ochnationellahandlingsplanen
Underlagför beslut statligmed- Halvtids-ochslutvärderingom
finansiering
ÖvervakningFörvaltningsmyndig- medelsanvändning Kontinuerliguppföljning finansiellaav avheten/ÖK Övervakning måluppfyllelse ochfysiskaindikatorerför helaav pro-
Underlagför förslagtill omprioritering via elektroniskainfosystemetgrammet
mellaninsatsområden

Utvärdering resultatocheffekter inomav
Underlagför insatserför spridagoda deolika insatsområdenaatt
exempelmellanregionerochtill
regeringen till kommissionensamt

Regionalapartnerskap Underlagför rapporteringtill ok ochmål Uppföljning utbetalningarochmedels-av
3 sekretariatetcentralt användningvia elektroniskainfosystemet
Underlagför förslagtill omprioriteringi sammanställningar resultatav av upp-
denregionalaplanen följning ochutvärdering

Erfarenheter godaexempel kan Tillgång till godaidéeroch viaav som ex.
i denfortsattaverksamhetenprövas sammanställningar,konferenserm.m.

Regionalaoch lokala Underlagför projektansökningar Tillgång till godaatt göra exempelocherfaren-
projektanordnareoch ochtillämpagodaidéeri den heterfrån ochandrasverksamhetegna egen
andraaktörer verksamheten

10.3 Fortsatt arbete med uppföljning och
utvärdering

10.3.1 Kvantitativa volymmål

Kommissionen pekar på vikten i möjligaste mån ställa kvanti-attav upp
tativa indikatorer vilka måluppfyllelsemot på övergripandeprogrammets
strateginivå kan inledningsvisAttmätas. ställa kvantitativa volymmålupp
för de olika insatsområdena dåligtstämmer med den principöverens om
efterfrågestyming förutsätts och detprogrammetsom genomsyra engage-

från på regional nivåparterna grundelement iutgörmang ettsom pro-
uppbyggnad. Den fördelninggrammets på de olika insats-av resurser
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finansieringsplanennationellaövergripande,områdena i dengörssom
påkvantifieringindikativadärför denkommer görsutgöraatt na-som

tionell nivå.
deföreslås utarbetasoperativ nivåKvantitativa indikatorer på re-av

i sambandfmansieringsplanenförgionala partnerskapen inom ramen
innebärprogramplaneringsdokumentet. Dettamed utarbetandet attav

avseenderegionala variationermöjligheter tilldet kommer finnasatt
kan resulteraregionala fördelningenvolymmål densamt att resurserav

region tillskiljer sig åt frånfmansieringsplanemai de regionalaatt en
en annan.

frånbetydande inflytandeefterfrågestyming ochmodell medDen
innebär det liggerpartnerskap valtsregionala stortatt ett ansvarsom

kontinuerligtövervakningskommitténförvaltningsmyndigheten och att
och övergripandefinansieringsplanen dei relation tillfölja programmet

insatsområdena.inom de olikamål ställts uppsom

dels det integre-uppföljningför denna löpandeinstrumentEtt utgörs av
ska utvecklas. Deekonomiuppföljningför beslut ochrade stöd som

för möjlig-grundenuppgifter redovisas i kommer utgöraattsystemetsom
för denoch samtidigtinomfölja utvecklingenheterna programmetatt

för dekommissionentillrapportering skall lämnasårliga ut-samtsom
slututvärdering. förut-Enskall i halvtid ochvärderingar göra somsom

de grunddataska fungeralöpande övervakningsättning för denna är attatt
börjanredan frånfullständiga och korrektaiin ärsystemetmatassom

regionala kon-med dedärför i samarbeteFörvaltningsmyndigheten bör
konkretaprojektnivå. bilagadokumentationsmallar på Iutarbetatoren ges

elektroniska stödsystemet.i detuppgifter, kan registrerasexempel på som

uppföljning resultatKompletterandelO.3.2 av

iblir det naturligttill individerinriktat på stödEftersom attärprogrammet
de individerpå fråganutvärderingen sökaprogrammet somomsvarav

bidragit tillkompetensökningdeltagit i erhållitprogrammet somen
ioch anpassningsförmåga.individens anställbarhet

individnivåaggregeradför jämförande mätningar påförutsättning ärEn att
deras kom-arbetsmarknaden, ochpåinformation deltagarnas statusom

finnas via detinformation kommerViss sådanfinns tillgänglig. attpetens
förvaltningsmyndig-inomföreslås byggasinformationssystem uppsom

uppfölj-löpandeDenför följa genomförandetheten programmet.att av
informationssystemeti elektroniskaövervakning detning och görssom

individnivå.företags- ochsärskilda analyser påkompletteras medmåste
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Sådana analyser, syftar till granska resultatetatt mål insatserna3som av
på individnivå, kan på urvalgöras deltagande företag förett erhållaattav
individresultat med hjälp uppgifter finnssamt tillgängliga via SCBav som
och förAMS erhålla underlag för jämförelseratt mellan deltagare i mål 3

och andra individer och företag.programmet Uppgiften för denatt svara
analyser bör kunnatypen genomföras Arbetslivsinstitutet, Institutetav av

för arbetsmarknadspolitisk utvärdering eller Rådet för arbetslivsforskning
på uppdrag förvaltningsmyndigheten. För ytterligare kringav resonemang
resultatindikatorer hänvisas till bilaga.

10.3.3 Utvärdering

Oberoende utvärderingar skall genomföras efter halva programperioden
och slututvärdering. Ansvar för upphandling och styrningsom dessaav
utvärderingar åvilar förvaltningsmyndigheten och övervakningskom-
mittén. Eftersom halvtidsutvärderingen ska underlag förutgöra en
bedömning inriktningen mål 3 under den andra halvanav programmetav

programperioden och för fördelning resultatreservenav 4 %av om av
programbudgeten, den mycket betydelsefull.är

Den svenska halvtidsutvärderingen bör vidare genomföras i så god tid att
den kan underlag för regeringens bedömning hur vill gå vidarege av man
med insatser inom området kompetensutveckling, ställningstagande,ett

kan påverka inriktningen och medfmansieringen målsom 3 under denav
andra halvan programperioden. I samband med den halvtidsutvärderingav

ska till kommissionen kommerrapporteras också den resultatreservsom
4 % för de olika medlemsländernaavsats fördelas.om som att

Utvärderingen skall omfatta både analys volymmålen, resultat- ochav
effektmålen, skall också inkludera analys hur hela implementa-men en av
tionsprocessen gått till. Analysen skall både kvantitativ och kvalitativvara
och belysa effekter berör individer och strukturella effekter berörsom som
hur fungerar effekternasystemen på sysselsättningen.samt

För ESF bidraget inom mål måstel med ytterligare dimensiontaman en
nämligen relationen mellan utvecklingen mänskliga ochav resurser
åtgärder syftar till främja den ekonomiskaatt och socialasom ut-
vecklingen; till exempel bör värdera hur åtgärder syftar till ökadman som
konkurrenskraft har kunnat förenas med åtgärder syftar till stärkaattsom
de på arbetsmarknadenmest utsatta
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berörts.och uppgifter individnivå har tidigareFrågan indikatorer påom
struktumivå det viktigtdet gäller utvärdering ochNär är attsystern

aktivabeakta olika delar har påverkathur och dess parternasprogrammet
verksamheten harmedverkan i kompetensutveckling,och omengagemang

anställdaresulterat i förändrade attityder och handlingsmönster gentemot
initiativ ioch arbetslösa inom företag och arbetsplatser samt nyaom

kunskapsbaserad tillväxtpolitik har kunnatriktning sammanhållenmot en
metoder för kom-utvecklas och lyckats finna attnya genomom man

individer och arbets-petensutvecklingsinsatser bidra till utveckling av
platser.

kvalitativa under-kvantitativa torde i utsträckningFörutom analyser stor
förändringar iförutsättning för mätningsökningsmetoder krävas. En av

ochattitydmätningar blandattityder och förhållningssätt är parteratt
företag redan i inledningsskedetgörs programmet.av
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stödTekniskt11

Bakgrund
tekniskabidrag till deinkluderarsocialfondenEuropeiskaStödet från ett

genomförande.planering ochkrävs förstödåtgärder programmetssom
föranvändasTA-medel, kankallashar kommitbidrag,Detta attsom

följ ande ändamål:

förvaltningsamordning ochviss0
information0

utvärderinguppföljning och0
Övervakningskommitténtillhärrör sigkostnader0 som

medför förhandlingarföremåltekniska stödetdetOmfattningen ärav
storlektekniska stödetdetkommissionen. Här ärantas att somav samma

totala ESF-bidraget. Dettadetdvs.nuvarande mål 5inom procent av
nationella med-denDärtill kommermkr/år kap. 6.se44motsvarar

finansieringen.

och omfatt-användningenutredning föreslådennaEnligt direktiven skall
det härUtredningen vill ii Sverige.tekniska stödetningen det sam-av

förvaltningen.självafinansieringenfråganintemanhanget ta avupp om
behandlats iförvaltningsmyndigheten harförkostnadernaFrågan om

augusti.regeringen den 16skrivelse till

stödfunktionerdeiställethär sammanhangetUtredningen vill i det ta upp
blir framgångsrikt.skallför målbör finnas 3-programmetattsom

driftutveckling ochSystemstöd -
Infonnation/kommunikation
Uppföljning/utvärdering

genomförandeorganisationenochpartnerskapenUtbildning av
erfarenhetsutbyteocherfarenheterSpridning av

m.fl.partnerskapenErsättning till
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Systemstöd utveckling och drift-
En mycket viktig förutsättning för mål 3-programmet skall bli fram-att
gångsrikt tillförlitliga, enkla och snabba administrativaär och ekonomi-
administrativa rutiner. Detta kräver fungerande systemstöd. Utifrån deett

används inom nuvarande mål och3 mål börsystem ett nyttsom system
utvecklas och i drift. I bör såväl beslutsinformationtas systemsamma som
ekonomisk information samlas. Stöden skall utvecklas enligt de regler som

föreskriver.EU

Information/kommunikation
En förutsättning för det framtida mål 3-programmet skall bliattannan
framgångsrikt blir känt och väckerär intresse hos deatt programmet
målgrupper kan söka medel för mål 3-insatser. kräverDettasom om-
fattande informations- och kommunikationsinsatser.

handlarDet i första hand allmän information det mål 3-pro-om om nya
och dess innehåll. kanDet också sig informationsin-grammet röra om

för lyfta fram kopplingen mellan EU:s arbete medsatser sysselsätt-att
ningsfrågor och de aktiviteter genomförs med stöd Europeiskasom av
socialfonden i Sverige. Därefter måste praktisk information ansök-om
ningsförfarande, villkor spridas. I skede skall ocksåettm.m. senare er-
farenheter från tillvara och tillgängliga för olikagörasprogrammet tas
aktörer.

Insatsema kan många olika slag, broschyrer, tidningar,t.ex.vara av
Intemet-information, projektdatabaser, profilprodukter ochannonser,

konferenser. Insatsema ska stödja de kvantitativa och kvalitativa mål som
finns för mål 3-programmet.

Insatsema behöver på såväl lokal och regionalgöras central nivå.som
Arbetet lokal/regionalpå nivå handlar framför allt direktkontakter medom
lokala/regionala intressenter och massmedier. Arbetet på central nivå inne-
bär främst samordna insatser, fram stödmaterial kan användasatt ta som

alla och löpande informera aktuella frågor, policyfrågorattav om m.m.
hör med programmet.som samman

Uppföljning/utvärdering
Insatser för följa och utvärdera mål 3-programmet avgörandeatt ärupp av
betydelse för dra slutsatser effektivitet och framgång.att programmetsom
Med tanke på insatsområdena i har olika karaktär böratt programmet upp-
följning/utvärdering för så relevant och användbar infor-attanpassas ge
mation möjligt för de olika aktörerna i se kap. 10.ävenprogrammetsom
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struktursekretariatetutarbetasskalluppföljning/utvärderingförplanEn av
skallKommitténövervakningskommittén.iförankrasochoch presenteras

skall iochutvecklas mestahurinformationfå programmetlöpande om
uppföljning/utvärdering.kringarbetetiinvolverasmånmöjliga

genomförande-ochpartnerskapenuppföljningochUtbildning av
organisationen

god insatssåkunnaskall göramålberörda 3-programmetallaFör enatt av
nationell nivåochregionallokal,partnerskapenmöjligt, krävs attsom

vilkainventerabl.a.handlarsamarbetsformer. Det attgodautvecklar om
vilkenochnuvarandefrånmed sigkanerfarenheter seprogramtaman

detgenomföra programmetförbehövseventuelltutbildning att nyasom
blikanlagarbeteskapaförOlika insatserframgångsfullt attsätt.ett

kanDetmål 3 programmet.i frågorutbildningar röraktuella liksom som
kunnaförväsentligafrågor attövergripande ärhandlaockså sommerom
ÄvenEU-perspektiv.sammanhangenoch ettEU-insatsemaförklara urse

hanteringenrörande programmetfrågorpraktiskautbildning avrentom
aktuell.kan vara

jämställd-insiktökadtillsyftarsärskiltUtbildningsinsatser, omensom
utvecklaochförstärkaförgenomförasbörbetydelse, atthetsfrågomas

kanUtbildningengenomförandeorganisationen. t.ex.ochpartnerskapen
arbetsmarknadenpåföreteelserolikadärminiseminarierformske i av

jämställdhetsperspektiv.analyseras ettur

programperiodensvidigångkommerinsatserdessaangelägetDet är att
inledning.

erfarenhetsutbyteocherfarenheterTillvaratagande av
mål 3-programframgångsrikt ärförarbetetiviktig faktorYtterligare etten

handlakanDeterfarenheter.andras t.ex.del ommöjligheterna taatt av
erfarenhetsutbytesigocksåkan rörainformationsinsatser. Detriktade om

EU-ländema.mellanlandetregioner inomochlänolikamellan men

m.fl.partnerskapentillErsättning
målfungerande 3-välförgrundenpartnerskap ettfungerande utgörvälEtt

faktiskai detbidramöjlighetskall hapartnerskapet attFör attprogram.
ersättningfåkunnapartnerskapeniingårbör dearbetet representanter som

kanDetideltagandetmed programmet.förenadekostnaderför ärsom
lokalminstintegällerarbetsförtjänst. Dettaförloradsigrörat.ex. om

nivå.regionoch
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referens-Mål 3-programmet12 som

socialfondsinsatserför allaram

Bakgrund12.1

måldet 3-pr0-utredning skalltill dennadirektivregeringensEnligt nya
samtligainominsatserför socialfondensreferensramutgöragrammet en

målområden.

utvecklingoch syftar tillutanför målområden lomfattarmål 3Det avnya
förroll inomsocialfondens ESF:sEuropeiskamänskliga ramenresurser.

syssel-i kapitletutgångspunkthar sinstrukturfondemade ändrade om
social-socialfondsforordningenAmsterdamfördraget. I sägssättning i att
förverksamhetmedlemsstaternaskompletterastödja ochfonden ska att

inomsärskiltmänskligadearbetsmarknadenutveckla samt resurserna,
målsysselsättning.för Dethandlingsplanemanationellaför de nyaramen

mål har.mål och 4nuvarande 3vidare vaddel byggaskall till3 stor

skall, iför mål 3programplaneringsdokumentet SPDsamladeDet
fungeraoch 9c,artikel 133förordningens 153,allmännaenlighet med

utvecklingföri medlemsstatenbidragreferensram för ESF:s avsom en
sådantskall beskrivas påreferensram sättmänskliga Denna attettresurser.

hur denskall visaReferensramendokument.friståendekanden utgöra ett
för sysselsättninghandlingsplanennationellakopplad tillstrateginvalda är

sysselsättningsstrategin.och den gemensamma

inriktning påoch denprioriteringardeskall tydliggöraReferensramen
ochför prioriteringarnagrundenoch skallvaltsinsatserna utgörasom

godkännasskallReferensramenmålområden.samtligainsatserna inom av
fördel SPDnellerfristående dokumentkommissionen, ett avsom ensom

för deprogramplaneringsdokumentensamladeinnan dedet mål nyanya
utifrånskallReferensramengodkännas.mål kanmål och 2l presenteras

stödjer dende valda insatsernaoch hurfemESF:s teman gemensamma
sysselsättningsstrategin:

femförhållande till ESF:sigjortsprioriteringarvilka teman.som0
förhållandena.nationellamed desamstämmighetstrateginsden valda0
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andra strukturfondsinsatsers potentiella0 bidrag till utvecklingen av
mänskliga utanför målresurser
uppskattning fördelningen0 strukturfondsinsatser utifrånav ESF:sav
fem inom deteman målområdena.tre
samlad hur strateginsyntes stödjer0 den nationella sysselsättnings-av
planens fyra pelare och relevanta delar riktlinjerna för sysselsätt-av
ning.

Mot denna bakgrund i detta kapitelgörs utifrån referensramsperspektivet
samlad genomgång mål 3-programmet.en Det ofrånkomligtärav dettaatt

till del medförstor upprepning i förhållande till tidigare kapitelen Sam-
.tidigt fördjupadgörs analys i förhållande till den nationellaen handlings-

planen.

12.2 Strategi

Övergripande12.2. 1 inriktning

I den aktuella svenska diskussionen s.k. flaskhalsar och rekryterings-om
problem på arbetsmarknaden framhålls det finns anledningatt särskiltatt
uppmärksamma den växande spänningen mellan de kompetenskravennya
på arbetsmarknaden och arbetskraftens befintliga kompetens. Att över-
brygga den klyftan har avgörande betydelse för individemas möjligheter
både få och behålla sinaatt jobb, för bidra till tillväxt ochatt till ökad
sysselsättning, för öka företagensatt produktivitet och konkurrenskraft

för kunna förenasamt högatt sysselsättning med låg inflation.en Detta
återspeglas i den nationella handlingsplanen för sysselsättning. Det finns
också anledning peka på strukturförändringamaatt att på arbetsmarknaden
bidrar till luckraatt mellangränserna anställda och arbetslösa.upp
Växande har olika former tidsbegränsadegrupper anställningarav
och/eller anställningar på deltid. Dessa måste också bli delaktiga igrupper
satsningar på kompetensutveckling i arbetslivet.

Den övergripande inriktningen för det framtida mål föreslås3 denmot
bakgrunden utifrån måletatt utvecklingvara de mänskligaom en av

i arbetslivet prioritera insatserresurserna ligger i gränslandet mellansom
utbildning och arbete och riktar sig till både anställda och arbetslösa.som
Det gäller insatser för individer behöver bygga på sin kompetens försom

komma på arbetsmarknaden,att individer riskerar förlora sinaattsom
jobb på grund otillräcklig kompetens och individerav vill vidaresom
inom eller utanför den arbetsplatsen. Det mål 3 kan därigenomegna nya
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förkompetensutvecklingsinsatserarbetsplatsrelateradebli plattform fören
anställda, arbetslösa och egenföretagare.

addedtillföra mervärdesyfte strukturfonder de skamed EU:sEtt är ettatt
fungerade också skavalue till den nationella politiken samtidigt somsom

Utredningensredanutveckling och stöd till de insatser görs.somen av
politikenlyfts fram i den nationellaförslag inriktas områdemot ett som

ligger imyndighetsstruktur.där Sverige saknar sammanhållen Detmen en
utbildnings-arbetsmarknads-,skämingspunkten mellan den traditionella

kom-tydlig profilnäringspolitiken. mål 3och Genom motatt enge
och arbetslösa kan denvid mening både för anställdapetensutveckling i

kunskapsbaseradbli viktigt bidrag tillskapa sådant mervärde ochett ett en
tillväxtpolitik.

individens ställ-stärkaövergripande målet med det mål 3Det är attnya
sysselsättning.tillväxt och ökadarbetsmarknaden och bidra tillning

deväxande mellanSyftet bidra till överbrygga detär gapetatt att nya
befintligaarbetskraftenskompetenskraven arbetsmarknaden och

kopplas tillde måstekompetens. Samtidigt ligger det i insatsemas attnatur
omfatta helaframtida mål föreslåsarbetsplatserna och deras behov. 3Det

branscher eller sektorerarbetsmarknaden, särskildautan att anges
bör såledesinom den offentliga sektornförhand. Också verksamheter

finnsnaturligt detövergripande strategin. dockinbegripas i den Det är att
företag.särskild betoning små och medelstorapåen

omfatta anställda,enligt direktivenmål 3-programmet skaDet egen-nya
har svårastföretagare arbetslösa med tyngdpunkten påoch attgrupper som

ska relateraarbetsmarknaden. Behovenfå eller behålla förankring påen
fram-tillväxtpolitiken denarbetsmarknaden ochtill den omgivande samt

ifrån indivi-ska utgåtida arbetsmarknaden. Vidare betonas insatsernaatt
förstärkas i detdens behov och detta perspektiv ska programmet.att nya

ochinriktat på arbetslösaprogramperioden mål 3Under den nuvarande är
syftarframtida mål detmål anställda. kännetecken för det 34 på Ett är att

arbetslösa.för anställda ochtill lösa denna uppdelning i insatseratt upp
givetvis inteåtgärderna kanolika insatsområdena och konkretaDe vara

insatsernaangelägetinriktade alla samtidigt det görsär attmengrupper
och verksam-strategi. kompetens-inom för sammanhållen Deenramen

central rollspelar därvidhetsanalyser på arbetsplatsernagörs ensom
ide arbetslösaliksom de individuella handlingsplaner upprättarsom

med arbetsförmedlingen.samråd
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håller de olikaDet insatsomrâdena syftarde till kom-är attsom samman
petensutveckling i vid mening och de konkreta åtgärderna byggeratt
aktiva partnerskap. ligger därigenomDet partnerskapenpåett stort ansvar
och genomförandeorganisationen på regional nivå tillse särskiltatt att

på arbetsmarknaden, funktionshindrade, omfattasutsatta t.ex.grupper av
insatserna.

förutsättning för framgångEn med utveckla och genomföra dennaatt
inriktning verksamheten utvecklas i samverkan med aktivaär näraatt
partnerskap. Särskilt inom nuvarande finnsmål engagerade regionala4
partnerskap. angelägetDet de partnerskap varit involveradeär att som
inom nuvarande mål och mål3 aktivt deltar i framtagandet4 och genom-
förandet det och detta får stark regional ochprogrammet attav nya en
lokal förankring. Av särskild betydelse fortsatt aktivtär ett engagemang
från arbetsmarknadens Samtidigt bör organisationer och myndig-parter.
heter utanförstått de nuvarande partnerskapen och önskarsom som vara
med så långt möjligt beredas delta.utrymme att

för förberedelsearbetetInom för det framtida mål har uppdragits3ramen
de nuvarande regionala partnerskapen inom nuvarande mål och mål3 4

inleda syftemed forma de framtida partnerskapen föratt atten process
mål detta uppdrag ingår ocksåI stimulera till och kon-öppenatt en
struktiv dialog kring programutforrnningen på regional och lokal nivå.

Partnerskapens12.2.2 roll och uppbyggnad

Partnerskapens betydelse betonas i EU:s sysselsättningsriktlinjer ioch
regelverket för strukturfondema. minst arbetsmarknadensInte rollparters
vid genomförandet sysselsättningsstrategin har lyfts fram, detta harav
särskild betydelse för ESF. Nyckeln till strukturfondemas framtida verk-
samhet stärkt partnerskap mellan berörda aktörer.är ett

Sverige har lång tradition partssamverkan vilken har tagit sig olikaen av
uttryck vid olika tider. Erfarenheter från innevarande programperiod visar

det möjligt och önskvärt skapa aktiva och engagerade partnerskapäratt att
på mycket väsentligt kan bidra till framgångsriktsättett ettsom genom-

förande strukturfondsprogrammen. erfarenheterDessa ligger till grundav
för regeringens ställningstagande den genomförandeorganisationenatt nya

regionalpå nivå skall ha sin utgångspunkt i den nuvarande organisationen
för mål med aktiva partnerskap.4
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Det mål 3-programmet bygger på förtroendefullt samarbete mellanettnya
många aktörer grundat på intresse och allaett möjlighetgemensamt att ser

vinna för de intressenatt nytta förutsättningEn förrepresenterar.man att
arbetet med mål skall3 bli framgångsrikt det på regionalär nivånya att
kan skapas aktivt och funktionellaett partnerskap. Många erfarenheter
finns här hämta från nuvarande mål ochatt 3 mål

Vad gäller för partnerskapens roll, uppgift och uppbyggnad inom målsom
3 skall också gälla för motsvarande insatser utanför mål

l2.2.3 Insatsområden

Stöd till analyser skall leda till utveckling arbetsorganisa-som av
tionen och därmed relaterade kompetensbehov i små och medelstora
företag Offentliga verksamheter skall jämställas med företag.m.m.
Kompetens- och verksamhetsanalyser: för kompetens-ett system
och verksamhetsanalyser bygger på erfarenheterna Steg lsom av
inom mål Målet stimulera ökad förändringsbenägenhet,är att en
satsningar på kompetensutveckling och utveckling strategier förav
kompetensförsörjning. Stöd till utveckling nätverk för kom-av
petensutveckling: komplement till kompetens-ett och verk-som
samhetsanalyser. Detta åtgärdär stimulerar småföretag ochen som
ensamföretagare utveckla nätverk för kompetensutvecklingatt och

bygger på erfarenheterna från mål Måletsom är att ut-genom
veckling nätverk stimulera kompetensutveckling och förnyelse-av
kapacitet i småföretag och bland ensamföretagare.

En generell stimulans till verksamhetsrelaterad kompetens-en
utveckling för underanställda perioden 2000 2002. En utvärdering-

dessa insatser skall ligga till grund för hur kompetensutvecklingenav
skall hanteras i den efterföljande delen programperioden. Företagav
och offentlig förvaltning får stimulans för verksamhetsrelateraden
kompetensutveckling motsvarande 20 bruttolönen för deprocent av
anställda den tid de deltar i kompetensutveckling, dock i normalfallet
högst 1 den totala bruttolönesumman i företaget.procent Måletav är

bidra till kvantitativ och kvalitativatt ökning kompetensutveck-en av
ling anställda och bidra till kompetensutvecklings-attav att starta

i privat och offentlig sektor.processer

Stöd till utbildning anställda i kombination med vikariat, praktikav
för arbetslösa för jobbrotation. Syftetett systemm.m. ärgenom att

bidra till överbrygga det växandeatt mellan de kompetens-gapet nya
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kraven arbetsmarknadenpå och arbetskraftens befintliga kompetens.
Målet stärka individemas ställning arbetsmarknadenpåär att ettgenom
stöd till kompetensutveckling för kombination medanställda i att

kommer in i företagen.ersättare

till insatser för mångfald.Stöd insatsområdeintegration och Detta
syftar i första hand till förstärka möjligheterna för utomnordiskaatt
medborgare deoch erhållit svenskt medborgarskap delatt tasom av

insatsområden.övriga Målet med utomnordisk bakgrundär att personer
får förutsättningarökade del kompetensutvecklingsinsatser.att ta av

Stöd till står långt frånökad anställbarhet för personer som ar-
och behöver särskilt förbetsmarknaden stöd motiverasatt attsom

delta i reguljär utbildning eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
insatser skall komplementDessa till de insatser görsettses som som

inom den ordinarie arbetsmarknadspolitiken och ligga i linje med pro-
betoning kompetensutvecklings-på och kompetensför-grammets

sörjningsfrågor. deInom regionala utarbetas särskildaprogrammen
insatser för dessa Målet kompetensutveck-är attpersoner. genom
lingsinsatser i vid mening bidra till föröka anställbarhetenatt personer

står långt från arbetsmarknaden.som

åtgärderIntegrerade jämställdhetsinsatser och riktade för jäm-
Jämställdhetsperspektivetställdhet. skall hela programmet.genomsyra

angeläget detta perspektiv tyngd under denDet är större änatt ges nu-
varande programperioden. Eftersom jämställdhetssträvandena skall

integrerad del finansieringende konkreta insatserna skallvara en av
ske inom respektive område. Målet inom samtliga insatsområdenär att
medverka till bryta traditionella könsmönster arbetsmarknadenatt
och bidra till lika utvecklingsmöjligheter för och kvinnor.män

målLokalt projektstöd har syfte 3 i övrigt, dvs.som samma som
lokala ochstöd till kompetensutveckling i vid mening. Små grupper

mindre projekt har normalt svårt få stöd via de traditionellasett att
skallStöd kunna gå till regionalsystemen. en

mellanhandsorganisation väl förtrogen med dessa ochärsom grupper
effektivt och snabbt förmedlakan stödet. lnsatsområdet syftarsom

också till stimulera den sociala ekonomins aktörer sig iatt att engagera
tillväxt och kompetensfrågor. Målet stödja kompetensutveckling iär att
vid mening inom mindre, lokala organisationer.
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Sammanhållnal2.2.4 insatser

Det övergripande målet stärka individens ställning på arbetsmark-är att
naden och bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Samtidigt in-som

skall utgå ifrån individperspektiv krävs utgårsatserna ett att programmet
ifrån arbetsplatserna och deras behov. Det mål får därigenom3nya
karaktären plattform för arbetsplatsrelaterade kompetensutveck-av en
lingsinsatser för både anställda, arbetslösa och egenföretagare.

Exempelvis finns samband mellan insatsområdena och2 3 bådenäraett
de förutsätter det på arbetsplatserna utvecklas kompetens-att attgenom

och verksamhetsanalyser och den offentliga medfinansieringen skeratt
skattekreditering. Ett exempel den betoning nätverkärannatgenom en av

återfinns i insatsområdena och ytterligare1 4. Ett exempel deärsom
integrerade jämställdhetsinsatser där insatsområde 6 förutgör en resurs
övriga områden. Också insatsområde har7 samband in-mednäraett
satsområdena 4 och

Gemensamt för samtliga insatsområden de måste byggaär att en
där individens delaktighet står i Oavsett det sigrörcentrum.process om

anställda eller arbetslösa krävs individen för sinatt tar ettom ansvar egen
kompetensutveckling.

har ocksåDet varit de olika insatsområdena skall byggassträvan atten
enligt principen enkelhet, tydlighet och framförallt kundvänlig-upp om

het. förutsätterDetta detta följs i det regionala och lokalasynsättatt upp
förberedelsearbetet enligt vad särskilt de regionalasägs partner-som om
skapen. finns anledningHär betona genomförandeorganisationenatt att
och arbetsformema har nyckelroll för framgång.programmetsen

lnsatserna koncentreras till sju olika insatsområden för det framtida mål
Insatsområdena bör sådan utformning de kan utvecklasöppen attges en
och inom för den regionala och lokala planeringspro-anpassas ramen

Det angeläget åtgärderna knyter till de goda exempelär även attcessen. an
framkommit under nuvarande programperiod för mål 3 och mål och4som

de till innovativa lösningar.att uppmuntras

De olika insatsområdena måste stödja varandra utifrån den angivnaovan
övergripande inriktningen. Tidigare har betonats betydelsen kompetens-av
och verksamhetsanalyser grund för arbetsplatsemas långsiktigasom
kompetensförsörjning. för insatsområdeInom föreslås och1 småattramen
medelstora företag får ekonomiskt förstöd genomföra sådana analyser.att
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Offentliga verksamheter ska därvid jämställas med företag. företagStörre
förutsätts kunna finansiera sådana analyser med medel.egna

Denna analyser har värde i sig och samtidigt plattformtyp ett utgörav en
för andra insatsområden. gällerDet inte enbart för den generella kom-
petensutvecklingsstimulansen insatsområde 2 också för det före-utan
slagna jobbrotations-programmet insatsområde 3 och för integreraatt
invandrare på arbetsmarknaden insatsområde 4.

På motsvarande bör insatserna för individersätt står långt frånsom
arbetsmarknaden inte enbart fråga för insatsområde ökad5ses som en
anställbarhet. De också relaterade till åtgärder inomär insatsområde 3
jobbrotation och insatsområde integration4 och mångfald. Till grund
för åtgärderna bör ligga de individuella handlingsplanema upprättassom

arbetsförmedlingen tillsammans med berörda individer.av

nödvändigtDet jämställdhetsperspektivetär medveten ochatt ges en mer
tydlig ställning inom alla insatsområden. En sammanfattande slutsats från
den nuvarande programperioden jämställdhetsfrågoma godaär att trots
ambitioner blivit något icke-fråga. integreradeDe jämställdhetsin-av en

skall finansieras inom respektive insatsområde. insatsom-satsema Inom
råde finns6 dock mindre för riktade åtgärder. Denna ska i förstapotten
hand inriktas på säkerställa de integrerade jämställdhetsinsatsemaatt att
blir verklighet.

Också insatsområde lokalt7 projektstöd skall stödja den övergripande
inriktningen på kompetensutveckling och partnerskap. Syftet stödjaär att
idéutveckling och planering lokala projekt. Det därigenomutgör ettav
komplement till övriga insatser. innebärDetta inte begränsning t.ex.en av
de sociala aktörernas möjligheter söka stöd inom övriga insatsområden.att

12.3 Samband med den nationella handlings-
planen för sysselsättning

Regeringen överlämnade 31 maj handlingsplan för sysselsättning tillen ny
kommissionen bygger riktlinjernapå för sysselsättning.som

Inriktning
I den svenska handlingsplanen för sysselsättning understryker regeringen
inledningsvis den effektiva sysselsättningspolitiken denatt mest är som
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stärka arbetskraftens kompetens och kunskapsnivå stimulerarattgenom
tillväxt och sysselsättning motverkar arbetslöshetsamt

detI sammanhanget understryks vikten mobilisera helaattav ar-
Åtgärderbetskraften. för öka rörligheten på arbetsmarknaden,att

främja anställdas kompetensutveckling insatser inom alla delarsamt av
utbildningssystemet för de krav på kompetens och kvalifika-mötaatt
tioner den moderna arbetsmarknaden ställer kompletterar makro-som
politiken. förInsatser små och medelstora företag och för främjaatt
företagsklimatet centrala områden. Regeringen pekar ocksåär
skattepolitikens betydelse för sysselsättningspolitiken.

Förslaget till mål 3-pr0gram inriktar sig på hela arbetsmarknaden. Fokus
ligger kompetensutveckling i vid mening för anställda, arbetslösa och
ensamforetagare. Små och medelstora företag prioriterade det gällerär när
de företagsrelaterade insatserna.

Problem
Trots ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet arbetslösheten,är
särskilt andelen långtidsarbetslösa, fortfarande oacceptabelt hög. Planen
pekar också på ökade tendenser till matchnings-, rekryterings- och kom-
petensförsörjningsproblem på arbetsmarknaden. Kortutbildade och funk-
tionshindrade besvärliga situation på arbetsmarknaden lyftspersoners
fram.

Förslaget till mål innehåller3-program kompetensutvecklingsinsatser som
syftar till bidra till öka anställbarheten för står långtatt att personer som
från arbetsmarknaden. innehållerProgrammet också kompetens- och
verksamhetsanalyser förgrund arbetsplatsemas långsiktiga kom-som
petensförsörjning.

De fyra pelama
I handlingsplanen behandlas också Sveriges prioriteringar i förhållande till
de fyra pelama i EU:s sysselsättningsstrategi..

förebyggandeEn strategi inriktad på stärka individemas kunskaper ochatt
kompetens och satsningar på arbetskraftens ökade anställbarhet pelare 1

aktiva åtgärder med betoning utbildning och kompetensut-genom
veckling framhålls viktiga liksom ökad samverkan mellan arbets-som
givare, arbetstagare, fackliga organisationer och arbetsförmedlingar.

Förslaget till mål 3-pr0gram innehåller kompetensutvecklingsinsatser som
syftar till bidra till öka anställbarheten for långtståratt att personer som
från arbetsmarknaden. Partnerskap och samverkan med arbetsmarknadens
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organisatoriskt fundament för genomförande-utgörparter ett programmets
organisation. Lokal samverkan mellan arbetsgivare, anställda fackliga

,
organisationer och arbetsförmedling förutsättning förutgör en program-

genomförande.mets

det gällerNär utvecklingen företagarandan pelare pekar regeringen2av
bl.a. utvecklingen den regionala dimensionen i näringspolitiken, be-av
hovet sektorssamordning och Företagens behov i utsträckningstörreattav
ska vägledande för de offentliga utbud näringslivs-vara organens av
främjande tjänster.

Förslaget till mål 3-program bygger, särskilt vad insatsområde 2avser
och på efterfrågestyming och på företagen själva skall analysera ochatt
formulera sina behov. behov, tillsammansFöretagens med de individuella
handlingsplanema för arbetslösa, utgångspunkt förutgör programmets
insatser.

Regeringen konstaterar företagens och de anställdas förmågaatt att
pelare 3 till ändrade förhållanden i omvärlden harsig storanpassa

inverkan på sysselsättning och tillväxt. Tillgången på de kategorier arbets-
kraft för vilka efterfrågan stiger måste godså risken för snabbattvara en
löneglidning motverkas och inflationsdrivande flaskhalsar förhindras.
Detta ställer krav hög effektivitet och anpassningsförmåga inom det
reguljära utbildningssystemet, också på god tillgång till utbildningmen
och kompetensutveckling för dem redan har arbete. Arbetsmark-som
nadens betydelse i detta sammanhang betonas och viktenparters av sam-
verkan mellan och arbetsmarknadens för tillsammansstaten parter att
skapa de förutsättningar främjar anställbarhet, livslångt lärande samtsom
ökad förmåga hos anställda företagoch sig till förändradeatt anpassa
förhållanden i omvärlden. Under denna pelare hänvisning tillgörs en nya
mål och förslaget3 från arbetsgruppen för kompetensutveckling i arbets-
livet.

Förslaget till mål har3-pr0gram sin andra tyngdpunkt i denna pelare.
Förslaget från arbetsgruppen för kompetensutveckling i arbetslivet utgör

integrerad del insatsområde Insatsområde2. 2 och 3programmeten av
har utgångspunkt stimulera företagensoch stödja och de anställdasattsom
förmåga sig till förändringar i omvärlden. Partnerskap ochatt anpassa
samverkan med arbetsmarknadens på alla nivåer organisa-ärparter en
torisk förutsättning för genomförande.programmets

det gäller insatser förNär stärka jämställdhetspolitiken pelare 4att
lyfter regeringen fram betydelsen både mainstreaming integreringav av
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jämställdhetsaspekterna i alla insatser och särskilda riktade insatser för att
stärka kvinnors ställning arbetsmarknaden.på Särskild uppmärksamhet
måste de svårigheter hindrar kvinnor från utvecklas iägnas attsom ar-
betet, öka sysselsättningsgraden eller företag.att att starta eget

Förslaget till mål innehåller3-pr0gram både integrerade insatser och
riktade åtgärder med målet medverka till bryta traditionella köns-att att

arbetsmarknaden och bidra till lika utvecklingsmöjligheter förmönster
och kvinnor. Huvudstrategin dock jämställdhetsaspektema skallmän är att

integreras i övriga insatsområden.

Samband12.4 med tillväxtavtalen

Strukturpolitiken skall stödja och komplettera medlemsstaternas in-
inom for den sysselsättningsstrategin.satser ramen gemensamma

Regeringen har introducerat långsiktig regional näringspolitiken ny
sig uttryck i arbetet med tillväxtavtalen.tarsom

Det finns stark koppling mellan tillväxtavtalen och det mål i3en nya
den meningen de innehåller satsningar kompetensutveck-påatt stora
ling. fåEndast tillväxtavtal baserade analyser näringslivetsär av
kompetenssituation, här kan det mål 3s insatsområde fylla1nya en
viktig funktion. förInsatser arbetslösa och invandrare saknas också i

utsträckning. kan insatsområdenaHär och4 komma ha5stor att en
betydelse. det gäller organisationsfråganNär kan den grund som
genomförandeorganisationen partnerskapen för det mål 3genom nya
bygger på värde för genomförandet tillväxtavtalen, inteävenvara av av
minst det gäller området utveckling mänskliganär av resurser.

kommerDet viktigt åstadkomma dialog mellan mål 3 ochatt attvara en
ansvariga for tillväxtavtalen i syfte inte minst på regional nivå,att, ut-
veckla kunskapsbaserad tillväxtpolitik. Därigenom kan mål bidra3en
till regeringens ambition tillväxtavtalen sikt skall kunnaatt utgöra

bas for statliga, regionala tillväxt- och sysselsättningsbefrämjandeen
åtgärder. harProgrammet potential i skapa brygga mellanatt ut-en en
bildnings-, arbetsmarknads- och näringspolitiken.

5 19-1729Nyamálför
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12.5 Strategi och koncentration i förhållande

till de fyra pelarna och ESFs teman

Översikt över sysselsättningsriktlinjernas fyra pelare och ESFs fem
förhållandei måltill det 3-pr0grammetteman nya

Anställbarhet Företagaranda Anpassnings- Lika möjligheter
förmåga

Aktiva 103:Jobbrotation
arbets- 104: Integrationoch
marknads- mångfald

Ökadåtgärder 105: anställ-
ningsbarhet

Social 104: Integrationoch IO7: Lokalt projekt- 104:Integrationoch
integrering mångfald stöd mångfald

Ökad Ökad105 anställnings-anståll- 105::
ningsbarhet barhet

Livslångt 103:Jobbrotation 101:Kompetens-och
lärandeför 104: Integrationoch verksamhetsanalyser
anstållbar- mångfald 102: stimu-Generell

Ökadhet 105: anståll- lansför kompetens-
ningsbarhet utveckling

103:Jobbrotation
Anpassning 103:Jobbrotation 101:Kompetens-och 101:Kompetens-och

104:Integrationoch verksamhetsanalyser verksamhetsanalyser
mångfald 102:Generellsti-

Ökad105: anställ- mulansför kompe-
ningsbarhet tensutvcckling
107:Lokalt projektstöd 103:Jobbrotation

Lika möjlig- 106:Integrerade 106: Integrerade 106:Integrerade
heter jåmställdhetsinsatser jämstålldhetsinsatser jämställdhetsinsatser

ovanståendeAv matris framgår tyngdpunkten i in-att programmets
ligger under pelare och1 3 och och4satser tema

12.6 Särskilt mål 1om

regeringens direktiv tillI mål 3-utredningen det mål till3attanges nya
del skall innefatta och utveckla de uppgifter nuvarande mål 3 ochstor som

mål har. Mål skall4 3-programmet referensram för alla social-utgöra en
fondens insatser utanför målområdet, dvs inom mål Referensramen i

för det mål skall infogas i förSPDn 3 SPDn det mål innan1 SPDnnya nya
för det mål kan godkännas1 kommissionen.nya av

Utredningen skall föreslå vilketpå partnerskapen skall organiseras ochsätt
utbildas för sin uppgift och då utgå från partnerskapen inom nuvarandeatt
mål och 4 skall grund. skall3 Detta gälla de friståendeutgöra ävenen
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förvaltnings-skalllänsstyrelserdetillknutnapartnerskapen varasom
målförmyndigheter

bl.a.direktiveniutredningsuppdragetgenomförandeVad angesavavser
nivåregionalmål påoch 4 samtmål 3förpartnerskapennuvarandedeatt
1-områdetmålblivandedetinombildasmål 3förpartnerskapdet somnya

fram.medverka programmet tasaktivt närmöjligheterberedasskall att
l-regioner,målinomlänsstyrelsernamedskevidareskallSamordning

påutvecklingsplanertillförslagutarbetauppdragregeringensfått attsom
II-nivå.NUTS

NorrbottensiLänsstyrelsernamålfor 1utredningsuppdragdetI somnya
medsamverkanlän iJämtlandsochVästerbottenmedsamverkanilän

regeringenfåttharGävleborgVärmland ochDalarna,Västernorrland, av
regionalai deutgångspunkt delsmedorganiserasskallarbetetframgår att

till-regionalautarbetandesamband medibildatspartnerskap avsom
förverkarpartnerskapregionaladels i deochväxtavtal genom-som

Vadochmål 3nuvarandeinomstrukturfondsprogrammenförandet av
utveck-tillförslagetskallmål 3for detinominsatsergäller nyaramen

sysselsättningsplanennationelladenbeaktal-regionenför mållingsplan
motsvarandepågår forprogramarbetemed detsamordnasarbetetoch som

och kompetens-utbildnings-inom3-området. Insatsermålinominsatser
deniprioriteringarde görsenligtskallutvecklingsområdet göras som

tillväxtavtalen.regionalai deoch3-planenmålnationella

detmellankopplingdirektocksåfinns1998/992100Genom nyaenprop.
krmiljarderoch 2,4insatsområde lvadmål 1och detmål 3 avsernya

2000-2002under årkompetensutvecklingmålfor 3-programmetsär avsatt
andradenochmedfinansieringoffentlignationellhälften utgörvarav

mål 3-programmethela riket. IomfattarESF-bidrag. Insatsernahälften
inominsatsermkr,264dvs. utgör11finansieringsplan procentattantas

l-området.mål

naturligt:detbakgrund ärMot denna
ii mål 13-insatsermålförpartnerskapenregionalafriståendedeatt0

organi-länJämtlandsochVästernorrlandsVästerbottens,Norrbottens,
organisatoriskt tillknytslandet ochövrigaipå sätt somsammaseras

i Norrastrukturfondsdelegationemaochforvaltningsmyndighetema
Norrland.MellerstaNorrland och

motsvarandemålinom 1varje länipartnerskapenfriståendede gesatt0
målinomuppgiftochrollställning, som

sammanhålletformgenomförs imål 3-insatsema ett programatt av0
l-området.målockså inom
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insatserna får minst omfattningatt innevånare inom mål0 1samma per
i övriga landet.som

det därutöver genomförs ytterligareatt socialfondsinsatser utifrån de0
regionala behoven och prioriteringarna.

12.7 Särskilt mål 2om

Socialfondsinsatsema inom mål 2-programmet får enligt strukturfonds-
förordningen inte de inom mål 3-programmet fårvara samma utansom
endast komplettera dessa. Finansieringsplanen för mål 3-programmet skall

hänsyn till de speciella förhållandenta och behov mål 2-området harsom
med avseende på strukturella förändringar. harDetta dock inte varit
möjligt redovisa inom för utredningens arbeteatt på grundramen attav
planeringscykeln för utarbetandet mål 2-programmet ligger efter mål 3-av
programmet.

12.8 De samlade strukturfondsinsatsemas
bidrag till sysselsättningsstrategin

Referensramen skall ange:
andra strukturfondsinsatsers potentiella bidrag till utvecklingen0 av
mänskliga utanför målresurser
uppskattning fördelningen strukturfondsinsatser utifrån ESFs fem0 av av

inom de målområdena.teman tre
samlad hur strategin stödjer den nationellasyntes sysselsättnings-0 av
planens fyra pelare och relevanta delar riktlinjerna för sysselsätt-av
ning.

insatsernaDå inom mål ochl mål 2 kända för utredningenännu harär
dessa varit möjliga lägga och åskådliggöra detta i avsnittatt 12.5.
Utredningen har dock utgått ifrån mål 3-insatsema i mål genomförs1 iatt
minst motsvarande omfattning för och insatsområdena, vilketvart ett av

1 514 mkr under programperiodenmotsvarar eller drygt 216 mkr årper
baserat på befolkningsandelen inom mål 1 11%. harHänsyn då inte
tagits till så kallade indexeringsmedel förslagetse till fmansieringsplan
kapitel 6. Därutöver kan andra kompletterande insatser tillkomma. För
mål gäller2 de insatser finansieras skallatt ESF slagsom annatav vara av

de genomförs underän målsom
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Kommittédirektiv mvdä:

Dir.

programdokument förtill samlatFörslag 1999:45ett

mål under periodensocialfondensEuropeiska 3

2000 2006, m.m.-

den juniregeringssammanträde 10 1999.Beslut vid

uppdragenSammanfattning av

tilluppdrag utarbeta forslagtillkallas medsärskild utredareEn att ett ett
frågaEuropeiska socialfondens mål 3 iforsamlat programdokument om

uppdragetUtredaren skall redovisaprogramperioden 2006.2000 senast-
september 1999.den 10

förbereda organisationen och verksam-planera ochUtredaren skall också
riksdagen skalluppdrag skall detheten för mål dettadet I tasomnya

medan övriga frågorden 16 augusti 1999ställning till redovisas senast
framseptember Vidare skall utredarenskall den 1999.redovisas 30senast

för denfullgöra de uppgifter krävstill den januari 20001 attsom nya
fungera fr.o.m. detta datum.organisationen skall kunna

Bakgrund

femEuropeiska socialfondens teman
strategiförstärka stödet tillanvänds för EU:sEuropeiska socialfonden att
Social-de mänskligaför och till utvecklingensysselsättning resurserna.av

programperiodenfondens för denfem är att:teman nya
sysselsättningen,arbetsmarknadspolitik for främjastödja aktiv atten

medarbetsmarknadenmöjligheter komma påalla skall ha lika
riskerar social utslagning,riktad till demärskild uppmärksamhet som

livslångti samband medutbildning och fortbildningutveckla ett
lärande,
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förnyelsevälutbildad och flexibel arbetskraftkunnig,främja samten
arbetsorganisationen, utveckla fore-anpassningsförmåga inomoch

arbetstillfällen,skapaoch det lättaretagaranda göra att

till ochför förbättra kvinnors tillträdebehövssärskilda åtgärder att
möjligheterarbetsmarknaden, inklusive derasställning på att avancera,

och möjligheter före-arbetsmöjlighetertillderas tillgång att startanya
tag.

natio-mellan sysselsättningsstrategin i desamstämmighetskall rådaDet
Europeiskade insatsområden stödshandlingsplanema ochnella som av

socialfonden.

innevarande programperiodunderSocialfondens mål och 43 ersätts nästa
mål skall till delmål, mål 3programperiod Det storett nytt nyaav

uppgifter nuvarande mål och mål har,3 4innefatta och utveckla de som
förhållande till arbetsmarknaden med åt-individen istödjanämligen att

mål skall också särskilt stödjakompetensutveckling. 3och Detgärder nya
för den europeiska sysselsättnings-inomsådana insatser görs ramensom

för sysselsättningen.riktlinjernaoch de årligastrategin

målInriktningen 3 Sverigeiav
strukturfondsförord-juni 1999 fastställarådet den 21Allmänna väntas

imedelsramen för mål 3mål indikativabl.a. Denningarna, rörsom
socialfondenfrån Europeiskatill miljonerberäknad 720Sverige är euro

för åren 2006.2000 -

särskilddirektiv tillseptember 1998Regeringen beslöt den 17 enom
inom struktur-inriktningen mål EG:s3utredare bl.a. överatt m.m.avse

överlämnadefebruariprogramperioden 2000 2006. I 1999underfonder -
i arbetslivetUtveckling mänskligabetänkandetutredaren resurserav -

strukturfonder SOUmål 3 inom EG:still inriktningFörslag av nya
offentlighar behandlats vidregeringen. Betänkandettill1999:23 ut-en

ochför berörda myndighetermedfrågning i 1999 representanter or-mars
skriftligatillfälle medhaft kommahar ocksåganisationer. Dessa att

desammanställningfrån utfrågningen ochsynpunkter. Anteckningar aven
har i Närings-finns i skrivelseskriftliga synpunktema upprättatssomen

1999/5 138/IRT.dnrdepartementet
EG-kommissionen överlämnaoktober tilli 1999Regeringen ettattavser

ocksåskalli Sverige. Förslaget tilltill för mål 3förslag programprogram
målmål 3-karaktär inomreferensram för insatserutgöra aven

ante-utvärdering, skall ingå iförhandsbedömningDen program-somex-
Regeringskansliet.för mål bereds inomförslaget
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Sedan det samlade programdokumentet fastställts EG-kommissionenav
och publicerats skall Sverige fram programkomplement skallta ett som
precisera de åtgärder väljs för genomföra de prioriterade delarnaattsom

Denna uppgift ingår inte i uppdraget tillprogrammet. utredaren.av

Förutsättningarna för den för målorganisationen 3nya
tidigareDen utredaren mål 3 föreslog fyra olika alternativ för hurav m.m.

arbetet med det mål 3 skall organiseras. Ett dessa förslag ligger inya av
princip till grund för hur den organisationen skall utformas.nya

Inom Arbetsmarknadsstyrelsen AMS inrättas strukturfonds-ett separat
sekretariat skall för mål Sekretariatet skall förvalt-som svara vara
ningsmyndighet för det enligt definitionen i artikel i9programmetnya
Rådets förordning EG xx/99 allmänna bestämmelser för struktur-nr om
fonderna och AMS skall utbetalande myndighet. Sekretariatet skallvara
ha särskilda beslutsbefogenheter enligt instruktionen för Arbetsmarknads-
verket AMV och dess chef anställs beslut regeringen. Inomgenom av
AMV skapas regional organisation under sekretariatet inom dessen ny
beslutsområde. regionalaDenna organisation skall ha sin utgångspunkt i
den nuvarande organisationen för mål

Förutsättningen för den verksamheten kompetensen hosär denattnya
personal arbetar inom verksamhet med anknytning till den inne-som
varande programperiodens mål och3 skall4 till liksomtas vara engage-

hos partnerskapen för dessamanget program.

Uppdrag l

Framtagande förslag till samlat programdøkumentettav

Förslaget till skall frånutgå följande dokument:program
Europeiska unionens räds resolution riktlinjer för sysselsättningen0 om
under år 1999

Den nationella handlingsplan för sysselsättning regeringen0 som
lämnade till EG-kommissionen den 31 maj 1999

De de oberoende utvärderama för målrapporter och3 mål har40 som
överlämnat till respektive övervakningskommittéer

Förslagen i den kompetensutveckling i arbetslivetrapport0 om som
Arbetsgruppen för kompetensutveckling i arbetslivet överlämnade till
arbetsmarknadsministem i september 1998

1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99: 1000
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skrivelse angående de regionala tillväxtav-Regeringens Lägesrapport0
1998/99:96talen skr.

de regionala tillväxtavtalen utarbetats tvåavstämningarDe0 av som av
oberoende utvärderare

den sociala ekonominArbetsgruppen In l998:ADen rapport0 som om
fram junilägger under månad 1999

Även för uppdraget sedan de fast-följande dokument skall ligga till grund
ställts Allmänna rådet:av

för:förordning xx/99 allmänna bestämmelserRådets EG0 nr om
strukturfondema

förordning xx/99 Europeiska socialfondenRådets EG0 nr om

strukturfondemaKommissionens riktlinjer för0

för strukturfondsplaner ochKommissionens Vademecum program-0
dokument

till förslaget till omfattarVissa dokument relaterassom programnu
programperioden vilket ställer krav flexibilitetkortare tidsperioder än

samlade programdokumentet. skall åter-det gäller det Detta ävennär
i programkomplementen.speglas

referensramMål skall3-pr0grammet utgöra en
socialfondensskall referensram för alla in-Mål 3-programmet utgöra en

utanför målområdet.satser

Målgrupper
från individens och detta perspektivEuropeiska socialfonden utgår behov

programperiodförstärkas i det Under innevarandeskall programmet.nya
med tyngdpunktinsatserna uppdelade så mål omfattar arbetslösa3är att

från arbetsmarknaden medan mål omfattarstår längst 4somgrupper
mål kommer omfatta anställda,redan anställda. Det 3-programmet attnya

företagare och arbetslösa med tyngdpunkt hargrupper somegen-
få eller behålla förankring på arbetsmarknaden. Behovensvårast att en

tillväxtpolitikenskall relateras till den omgivande arbetsmarknaden och
utformas kon-den framtida arbetsmarknaden. skall såInsatsema attsamt

regul-kurrenssnedvridning undviks oönskad undanträngningsamt att av
och inlåsningseffekter minimeras.jära arbeten
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Insatsområden

arbetsorganisationenskall leda till utvecklingStöd till analyser avsom0
företagoch medelstoradärmed relaterade kompetensbehov i småoch

skall jämställas med företag.Offentliga verksamheterm.m.

kompetensutveckling förtill verksamhetsrelateradStimulanser an-0 en
beskrivs i särskiltperioden enligt vadställda under 2000-- 2002 ettsom

skall ligga tilldirektivet. utvärdering dessa insatseravsnitt i En av
i den efterföljandeför kompetensutvecklingen skall hanterasgrund hur

delen programperioden.av
med vikariat, praktikutbildning anställda i kombinationStöd till0 av

för arbetslösa.m.m.
arbetsmarknaden.för integrera invandrare påStöd till insatserf att

långt från arbetsmarknaden ochStöd till insatser för stårpersoner som0
motiveras delta i reguljär utbild-behöver särskilt stöd för attattsom

åtgärder.eller i arbetsmarknadspolitiskaning

för jämställdhet.jämställdhetsinsatser och riktade åtgärderIntegrerade0

karaktärför mindre projekt lokalRamprogram överensstämmerav som0
projektlokala och mindremed inriktning. Småprogrammets grupper

via de traditionella Stödethar normalt svårt få stöd systemen.sett att
väl förtrogentill mellanhandsorganisationskall kunna ärsomen

effektivt kan förmedla stödet.och och snabbtmed dessa grupper som
för idéutveckling och planeringsådant bör inrättasEtt avramprogram

vägledningkopplade till kompetensutveckling,verksamheter ärsom
utvecklande insatsområden.och andra

långsiktighet.präglas ändamålsenlighet ochSamtliga insatser skall av
Även och öka individenskortvariga projekt skall del i helhetutgöra en en

och få och behållakomma arbetsmarknadenförmåga närmare att ettatt
skall projekt ingå i den individuella hand-Vad gäller arbetslösaarbete. ett

arbetsförmedlingen.arbetslöse i samråd medlingsplan den upprättarsom
exempel framkommitskall kunna knyta till de godaInsatsema soman

och mål och tillnuvarande programperiod för mål 4under 3 uppmuntra
innovativa lösningar.

småföretag stöder företagaranda skallinriktade på ochInsatser är somsom
från principen mång-understödjas. skall också utgåsärskilt Insatsema om
fördelningspolitiska ocharbetslivet liksom verksamhetsmässiga,fald i att

aspekter skall beaktas.regionalpolitiska

vägledning i varje individuelltåtgärd skallOavsett övervägastypen av
fall.

mållör19-1729Nya6
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för utbildnings-Insatsema och kompetensutveckling bör kunna kopplas till
utbudet inom det reguljära utbildningssystemet.

Beredskap skall finnas de strukturella förändringarmöta kanatt som
inträffa på lokala och regionala arbetsmarknader.

Utredaren skall beträffande förslaget till det samlade programdokumentet:

översiktligt beskriva för insatsområdenaprogrammet samt samman--
fattande beskriva de åtgärder planeras för insatsområdena, in-som
begripet de uppgifter behövs för kontrolleraatt att överens-ange som
stämmelsen med programdokumentet.

föreslå vilket partnerskapen skall organiserassätt och utbildas för-
sin uppgift och då utgå från partnerskapen inom nuvarande mål 3att
och skall4 grund. Detta skall friståendeutgöra gällaäven part-en
nerskap knutna till de länsstyrelser skall förvaltningsmyndig-som vara
heter för mål

detaljerad analys kostnaderna för varje åtgärd inom in-presentera en av-
satsområdena.

föreslå hur projekt skall kvalitetssäkras före genomförandet och hurett-
utvärdering skall genomföras projektnivå. En plan för huräven er-
farenheterna skall kunnas spridas och återföras från mål 3-programmet
skall ingå förberedelsernai för projektarbetet.

föreslå användningen och omfattningen tekniskt stöd.av-
beskriva hur det samlade programdokumentet skall förvaltas och be--
skriva övervakning och utvärdering, inbegripet övervaknings-
kommitténs roll och sammansättning.

Stimulanser till verksamhetsrelaterad kompetensutveckling för anställda
Utredaren skall, framgått, utgå från förslagdet Arbetsgruppensom som
för kompetensutveckling i arbetslivet överlämnade till arbetsmarknads-
ministern i september 1998. Arbetsgruppens förslag innebär följande:

ekonomisktEtt stöd beräknas på grundval den tid anställda0 som av som
i företag deltar i kompetensutveckling. Offentliga verksamheter skall
jämställas med företag. Förutsättningen för stödet kompetens-är att
utvecklingen grundas på överenskommelse mellan i före-parternaen

och det omfattar alla anställda. Stödet skall omfattataget att även
företag där kollektivavtal saknas.

Stödet skall uppgå till icke preciserad andel företagetsännu0 en av
lönekostnader för tid i överenskommen kompetensutveckling. Stödet
skall begränsat med takbelopp uttrycks andelettvara som som en av
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företagets lönesumma. Förslaget stödet skall administrerastotala är att
sänder anmälan till statlig myndighet.arbetsgivarenatt en engenom

Skattemyndigheten får sedan i uppdrag kreditera stödbeloppet påatt
medför kommande in-företagets skattekonto vilket reduceringen av

betalning skatt.av

vårpropositionen prop.l998/99:100 föreslagitRegeringen har i 400att
skall för kompetensutveckling under år ochmiljoner kronor 2000avsättas

under och Beloppen inkluderarmiljard kronor år åren 2001 2002.1 per
socialfonden.medfinansiering från Europeiska

skall vidare utgå från analyser skall leda till utvecklingUtredaren att som
arbetsorganisationen och därmed relaterade kompetensbehov i företagav

skall ligga till grund för kompetensutvecklingen.och motsvarande De
föreslagit skall för kompetensutveck-medel regeringen har avsättassom

till sådana analyser i och medelstora företagling skall inkludera stöd små
verksamhetinom privat och offentlig m.m.

beträffande verksamhetsrelaterade kompetensutveck-Utredaren skall den
lingen:

föreslå procentandel företagets lönekostnader, utgiftstak i procentaven-
utformningen stimulansen föroch i krontal vid den tekniska attav

och medelstora företag inom denmöjliggöra prioritering småaven
totala ramen,

bör ställas analys verksamheten och devilka krav påange som av-
kompetensbehov, på handlingsplan och den efterföljandeanställdas

utvärderingen,

företagvilka krav skall ställas på de inte har kollek-somange som-
där överenskommelsetivavtalande dvs. inte kan nås,parter,

arbetsgivarensföreslå de uppgifter anmälan skall innehålla ochsom-
uppgifter skall finnas tillgängliga hos arbetsgivaren,vilka som vem
vilka skall underteckna anmälan hur anmälan skalleller samtsom

handläggas vid myndigheten och hur stimulansbeloppet skall överföras
till företaget/förvaltningen,

tidsbegränsningar bör gälla stimulans och maximaltföreslå de som per-
antal tillfällen och/eller hela perioden börår 2000 2002överper som-
gälla,

i samråd med arbetsmarknadens föreslå eller beskriva hur departer-
genomföra det arbete krävs för genomföra dennaattatt sats-somavser

ning,
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föreslå vilken statlig myndighet arbetsgivaren skall sända in sinsom-
anmälan till,

samråda med EG-kommissionen vid utformningen systemet.av-

F inansieringsplan
Utredaren skall vidare ställa vägledande fmansieringsplan för in-upp en
satsområdena och skall för varje år specificera den planerade tilldelningen

anslagen från socialfonden. Det totala bidraget för varje år från fondenav
skall förenligt med den gällande budgetplanen.vara

Uppdrag 2

Planering och förberedelse verksamheten för det mål 3av nya
Utredaren skall förbereda den verksamheten för mål Arbetet skallnya

frånutgå direktiven fram för detatt ta mål 3 ochprogrammet nya pro-
utformning skall vägledandegrammets för organisationensvara ut-

fomming. Förutsättningen den verksamhetenär skallatt kunna startanya
den januari1 2000 och också kunna fullfölja åtaganden inom nuvarande
programperiod.

Organisationen skall utgångspunkt ha dels självständigt sekre-ettsom
tariat, chef regeringen, dels denutses nuvarande organisationen förvars av
mål 4 med aktiva partnerskap. Organisationen skall till attanpassas
behoven kan variera mellan olika regioner.

förutsättningEn skall den organisationen frånatt och med den 1vara nya
januari 2000 det regeringsuppdragövertar Svenska EU-program-som
kontoret har avsluta mål 4 under åren 2000 ochatt 2001.

Regeringen kommer i budgetpropositionen för åratt 2000 analy-närmare
bakgrunden till organisationsförändringen.sera

Utredaren skall beträffande organisationen:

föreslå ändringar i instruktionen för Arbetsmarknadsverket AMV och-
eventuella tillägg till AMV Verksamhetsmål på grundval analys:s av en

de behov finns och verksamhetens inriktningnärmareav som m.m.,
vidta de administrativa åtgärder och de åtgärder i övrigt behövs försom-

förbereda inrättandet denatt organisationen redovisa desamtav nya
beräknade kostnaderna för organisationen,

bemanna den organisationen utifrån nuvarande förhållanden inomnya-
mål och3 mål 4 varvid bestämmelserna i b§6 lagen 1982:80 om
anställningsskydd skall iakttas,
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fullgöra de åtgärder krävs enligt lagen 1976:580 med-som om-
bestämmande i arbetslivet,

samråda med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.-

Genomförande utredningsuppdragenav

Utredaren skall fram förslaget till och planera och förberedata program
verksamheten för det mål i3 samarbete med AMS och Svenska EU-nya
programkontoret för utbildning och kompetensutveckling. Vidare skall
övervakningskommittéema för mål och3 mål de nuvarande partner-
skapen för dessa mål regional och lokal nivå de partnerskap församt

mål 3 bildats inom det blivande mål l-området beredas möjlig-nya som
heter aktivt medverka fram.näratt programmet tas

Utredaren skall kontinuerligt samråda med den arbetsgrupp inom
regeringskansliet för den ante-utvärdering skall ingå isom svarar ex som
programförslaget.

Även organisationer och myndigheter har stått utanför de nuvarandesom
partnerskapen och önskar med bör så långt möjligt beredassom vara som

delta. gäller företrädareDetta för den socialautrymme ekonomin.ävenatt

förProcessen framtagande för det mål skall3 utgå frånprogrammetav nya
det syftar till samlat nationellt medatt utvecklad ochett program men en

förstärkt regional dimension.

den månI de regionala partnerskap bildats i samband med utarbe-som
tandet de regionala tillväxtavtalen och de regionala kompetensrådenav
inte täcks partnerskapen för mål och3 mål skall4 dessa också beredasav
möjligheter delta i framtagandetatt av programmen.

Utredaren skall också samråda med tvärsekretariatet placerat iärsom
Näringsdepartementet. Samordning skall ske med länsstyrelserna inom
mål l-regionen, fått regeringens uppdrag utarbeta förslag tillattsom
utvecklingsplaner på NUTS lI-nivå.

Vad gäller utformningen satsningen kompetensutveckling i arbets-av
livet skall utredaren samråda med de arbetsmarknadsparter ingick isom
Arbetsgruppen för kompetensutveckling med Företagarnas Riks-samt
organisation.

Förslagens kostnadskonsekvenser skall redovisas enligt vad isom anges
§ kommittéförordningen14 1998: 1447.
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Redovisning uppdragenav

Uppdrag fram förslag till samlat1 programdokument skall redo-att ta ett
visas den 10 september 1999.senast

Uppdrag planera och förbereda2 verksamheten skall i den delatt som
riksdagen skall ställning till redovisas den 16 augusti 1999ta senast
medan övriga frågor skall redovisas den 30 september 1999.senast

Utredaren skall fram till den januari fullgöra1 2000 de uppgifter som
Förkrävs den organisationen skall fungera fr.o.m. detta datum.att nya

Näringsdepartementet
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Lokalt projektstöd

Bakgrund

Lokalt projektstöd del verksamheten inom för den Euro-är en av ramen
peiska socialfonden. Med lokalt projektstöd globalt stöd mindremenas
stöd förenkladutdelas i form till mindre organisationer, framför alltsom
inom den sociala ekonomin. Möjligheterna använda lokala projektstödatt
finns reglerat i Rådets förordning 1260/1999, kap artikel 27.nr

Utredningen inriktning mål 3 inom strukturfonderEG:s förom av pro-
gramperioden 2000 2006 Utveckling mänskliga i arbetslivetav resurser-

föreslogSOU 1999:23 införandet lokalt projektstöd. Regeringenav
förslagetaccepterade och anförde i direktiven till föreliggande utredning:

förramprogram mindre projekt lokal karaktär överensstämmerav som
med inriktning. Stödet skall kunna gå via mellan-programmets en
handsorganisation väl förtrogen med dessa ochärsom grupper som
effektivt och snabbt kan förmedla stödet. Sådant bör inrättasramprogram
för idéutveckling och planering verksamhet kopplade till kom-ärav som
petensutveckling, vägledning och andra utvecklande insatsomrâden.

Under innevarande programperiod har den sociala ekonomins aktörer i
första hand varit engagerade i mål och i de3 regionalt avgränsade målen.

nuvarande mål 3-organisationenDen har byggt omfattande erfaren-upp en
het arbete med den sociala ekonomins aktörer bör tilltasav som vara
under programperiod. Lokalt projektstöd skall komple-nästa ettses som

till övriga insatsomrâden inom mål Avsikten den socialament är att
ekonomin aktörer skall bättre förutsättningar sig underattges engagera
den kommande programperioden. detGenom lokala projektstödet öppnas

särskilt insatsområde för den sociala ekonomins aktörer. deFörutomett
på så vis särskilt för den sociala ekonomin ökaravsättsresurser som

dessutom deras förutsättningar del övriga insatsomrâden då lokalaatt ta av
projektstöd kan användas för förstudier och projektplanering. Införandet

lokalt projektstöd innebär inte den sociala ekonomins aktörer i någotattav
avseende förhindrade söka stöd inom övriga insatsomrâden.är att

Huvuddragen i förslaget till lokala projektstödet

Avsikten med det lokala projektstödet möjlighet för småär att ge en
organisationer och få förstöd verksamheter ligger i linjeattgrupper som
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med mål dvs. kompetensutveckling i vid mening. Stödet skall förmedlas
enkeltpå och obyråkratiskt och kan mindre projekt ellersätt etten avse en

förstudie för projekt.störreatt

Lokalt projektstöd via lokal eller regional förmedlande organisationges en
sin lokalkännedom kan etablera kontakt med potentiellasom genom

bidragssökare och enkelt förmedla stöd och följa verksamheten.upp

Lokalt projektstöd del mål och skall ingå i3 mål 3-organisa-är en av
tionen. förmedlandeDen organisationen, mellanhandsorganisationen är
formellt slutlig stödmottagare och för information, beslut stöd,svara om
utbetalning och uppföljning.

Syfte

lokala projektstödetDet har syfte mål 3-programmet i övrigt,samma som
stärka individens ställning arbetsmarknaden och bidra till tillväxtatt

och ökad sysselsättning. Stöd skall till insatser utvecklar in-ges som
dividens kompetens och ökar möjligheterna behålla eller få arbete.att ett

vänder sig tillProgrammet såväl anställda arbetslösa och företagare.som
Avsikten bl.a. söka eliminera de i många sammanhangär gränseratt som
finns mellan anställda och arbetslösa. Prioritet till insatser riktarges som
sig både till ochanställda arbetslösa och till individer finns i gräns-som
landet mellan anställning och arbetslöshet.

Lokalt projektstöd skall komplettera övriga insatsområde inom mål 3
möjligheter för mindre har svårigheter sökaatt attgenom ge grupper som

stöd från övriga insatsmården. Stödet främst för aktörer inom denär avsett
sociala ekonomin. denMen sociala ekonomin åsyftas organiserad
verksamhet primärt har samhälleligt ändamål och organi-ett ärsom som
satoriskt fristående från den offentliga sektorn Arbetsgruppen för social
ekonomi, Till denDs 1998:48. sociala ekonomin ideellaräknas organi-
sationer och frivilligverksamheter icke-kommersiell karaktär. Ditav
räknas exempelvis flertalet folkrörelseorganisationer, religiösa och ideella
organisationer kooperativa organisationer och hushållningssällskap.samt

aktörerDessa har givetvis också möjlighet söka stöd inom andraatt
insatsområden.

Lokalt projektstöd skall också plattform för utvecklaattses som en
samverkan mellan den sociala ekonomin aktörer och mellan den sociala
ekonomins aktörer och samhället i övrigt.
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projektstödför lokalaEkonomiska ramar

insatsområdet lokaltföreslåsfinansieringsplanenframgårSom attav
innebär 26medlen för mål Detprojektstöd tilldelas 3 procent ca.av

Regeringenför treårsperioden 2000-2002.milj. krmilj. kr år och 78per
medfinansiering. Därmed kom-i svensktill lika mycketförutsätts skjuta

årligen för fördelning.milj. krdet finnas 52attmer

således ikan kommeromfattar län. Stödet3-området 17Mål att genom-
lämpligtlän och år.miljoner kr Detuppgå till 3snitt kunna är attperca.

syssel-såväl befolkningstalhänsyn tillmedelvid fördelning tas somav
börkompetensutveckling. Detsättningsforhållanden och behov an-av

Övervakningskommittén i det kommandefor mål 3komma att pro-
för fördelningfastställa principernagramplaneringskomplementet av

medel mellan länen.

programperioden möjligtdet underFördelningen bör utformas så är attatt
län inte finnssig det i vissakan visamedel mellan län. Detomfördela att

efterfrågan i andradet rådermedlen medande anvisadeefterfrågan på stor
justeringar i medelsför-varje årmöjligt efterdålän. bör göraDet attvara

till användning såanvisade medel kommersäkerställadelningen för attatt
möjligt.långt som

Mellanhandsorganisationen

Organisation
mellanhandsorganisa-skall administrerasprojekt stödetlokalaDet av en

gäller för mål 3regionala indelningbör följa dention. Organisationen som
organisationförmedlandeblirdet i huvudsakvilket innebärövrigt att en

möjligt för två länDock bör detlän. att gemensamenas om envaraper
förmedlingsuppgiften påliksom delamellanhandsorganisation att upp

flera aktörer.
Önskemålet kanflera aktörermellanhandsuppdragetdelaatt upp

svårigheternastorlek,länensflera skäl.uppkomma Ett är ett annatav
samhälletde sektorer ikan täcka allalämplig aktörfinnaatt mansom
ekonominden socialsamarbetsorgan inomfinnsönskar nå. Det som

administrera detintresseradeochmycket lämpligaskulle attavvara
bereddaintekretsen,projektstödet inom denlokala ärmen somegna

haralla de sektoreruppgiften i relation tillförsigatt ta somansvar
sådana aktörer skulleantallokala projektstödet. Ettintresse detav

det lokalauppgiften administrerasigkunna på attgemensamt ta
projektstödetdet lokalaorganiseraprojektstödet. sådantEn sätt att
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skulle säkert kunna medföra rad fördelar vad gäller spridaen att
information och projektägamastötta underatt arbetet. En uppdelning

medlen i flera delbelopp på mellanhänder skulle kunnaav separata
försvåra bevakningen medlemsförbrukningen och öka risken förav att
medel inte kan omfördelas mellan sektorer med stark efterfrågan och

Övervägandeefterfrågan. skäl talar för sammanhållensvag en
mellanhandsorganisation län. Det bör dock för denutrymmeper ges
regionala samrodnaren och partnerskapet i varje län lösa fråganatt
det de finner lämpligast.sätt

Upphandling
Mellanhandsorganisationen skall upphandlas den regionala mål 3-av
samordnare efter samråd med de regionala partnerskapet. Upphandlingen
måste föregås ingående samråd med den socialaett ekonomins aktörerav
inom regionen. Det angelägetär upphandlingen förberedsatt väl och
genomförs så de berörda organisationerna förståratt mellanhandens roll
och hur de själva skall i relation till mellanhanden. börDetagera ge

möjlig förutsättningarstörsta få aktiva och engageradeatt mellanhändera
till rimlig kostnad kan förmedla stödet. Enligt förordningensom en om

strukturfondema det endast organisationerär verkar i allmänhetenssom
intresse kan komma i fråga mellanhand. Det innebär offent-som som att
liga myndigheter, ideella föreningar och företag inte primärt harsom
vinstsyfte kan komma i fråga.

Intresserade aktörer inbjuds lämna anbud med beskrivningatt hur deav
önskar sköta uppdraget och vilka ersättningsanspråk de har. Upphand-
lingen skall ske i enlighet med reglerna offentlig upphandling. Detom
innebär bl.a. såväl pris kvalitet deatt erbjudna tjänsternasom är av-
görande. Det bör ankomma på strukturfondssekretariatet inom AMS iatt
samråd med den föreslagna beredningsgruppen inom övervaknings-
kommittén, utforma enhetligt upphandlingsunderlagett kan användassom
i alla län. Det bör specificera de krav skall ställas på mellanhands-som
organisationema och de kriterier önskar tillämpa vid urvalet. Service-man
nivå i form handläggningstid för inkomna ansökningar exempelav är att
på kvalitetskrav bör ingå i upphandlingsunderlaget. Ett detsom ärannat
stöd mellanhandsorganisationen bör lämna till projektägamasom under
arbetets gång. Underhandskontakter viktigt bådeär för säkerställaett att

projektet genomförs påatt bra och försätt samlaett underlag föratt
resultatredovisning och utvärdering.

En svårighet vid beräkning ersättningen till mellanhanden ärav att
ingen i förväg kan hur många ansökningarveta kommer lämnasattsom
in. Ur mellanhandsorganisationens synpunkt räcker det så mångaatt
acceptabla ansökningar kommer de tilldelade medlen räcker till,som
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Mellanhandsorganisationenuppskattningsvis stycken år.50-100 per
uppdrag fördela med minimumkan då fullgöra sitt ettatt pengarna av

emellertid önskvärtoch sida detarbetsinsatts. EU:sUr är att ettstatens
in. bör medverka till högreantal ansökningar kommer Detstort en

initiativ projektmedföra många ochkvalitet projekten, och kanpå att
bak-beviljats bidrag från mål dennagenomförs de inte Mottrotts att

utforma upphandlingen så anbuds-grund finns det anledning attatt
begränsa antalet ansökningar.givaren inte får något intresse Detattav
delar sina ersättningsanspråkanbudsgivamakan innebära att uppex.

marknadsföring, behandling in-för information ochi separata poster av
uppföljning. Kostnaderna föroch redovisning ochkomna ansökningar

styckkostnadansökningar kan utformasbehandling inkomna som enav
behandlad ansökan.per

grundas den sökandesmellanhandsorganisation skallUrvalet av
och denför anbudsgivaren vill bedriva arbetetmeriter, på planen hur

erfarenheterEndast organisationer harersättning begärs. som avsom
ekonomiskkontroll och har sundekonomisk redovisning och ensom

ställning kan komma i fråga.

mellanhandsorganisation också denför urvaletbetydelseAv ärav
den lokala organisa-och erfarenhetersökandes kännedom typav avom

projektstödet vänder sig till. Alla organisationertioner lokaladet somsom
vinstmotiv kanekonomin och arbetarverkar inom den sociala utansom

folkrörelseorganisa-regionala enheterkomma i fråga. kanDet attantas av
sina tjänster mellanhands-liknande kan erbjudationer och som

de kan visa de har kännedomorganisation. då angelägetDet är attatt om,
med aktörerobjektivt samarbeta medoch fönnåga på sätt ävenatt ett

utanför kretsen.den egna

förstamellanhandsorganisation bör i omgångenUpphandlingen avseav
insatsområdet tidspers-Därmed fårtreårsperioden 2000-2002. samma

förmedlande organisationmål i övrigt.pektiv 3-programmet Att utsesom
ineffektivt och försvåra kontinuiteten iför kortare period skulle varaen

arbetet.
utformat mellanhanden iUpphandlingsunderlaget bör så attvara

under den överenskomnasitt uppdrag självständigthuvudsak kan sköta
oförutsedda problem behöverDock kan det uppståtreårsperioden. som

och det regionalaregionala mål 3-samordnarenlösas i samråd med den
innehålla regler förUpphandlingsunderlaget bör därförpartnerskapet.

samråd skall skötas.hur sådant
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Rätten tillgodogöra sig ränteinkomsteratt
Utbetalning stödmedel till mellanhandsorganisationen bör ske i förskottav
för varje redovisningsperiod. Då medlen förmodligen kommer för-att
brukas successivt under perioden kommer mellanhandsorganisationen att

Övervakningskommitténfå vissa ränteinkomster. föreslås besluta att ev.
kan tillgodoräknasränta stödanslaget.

Ekonomiskt resultatredovisningansvar,
Mellanhandsorganisationens blir slutlig stödmottagare och gentemotsvara
medelsförvaltaren AMS och förEU de tilldelade medlen användsatt

Redovisnings- ochrätt sätt. uppföljningsansvaret omfattar både medelsför-
brukningen, Övervaknings-ändamålen och de uppnådda resultaten.
kommittén för mål bör i3 samband med upphandlingen fastställa de regler

gäller för redovisningen.som

Lokala projektstöd

Stödens inriktning
Syftet med de lokala projektstöden kompetensutvecklingär i vid mening.
Stödet skall aktiviteter hjälper de berörda behålla eller fåavse attsom
arbete. lokalaDe projektstöden kan utvecklingsinriktade ochvara avse

tidigare inte prövade metoder och Det kan också byggaangreppssätt.nya,
på eller utveckla metoder och inomangreppssätt målprövats 3 ochsom
mål 4 under innevarande programperiod eller i utvecklingsarbete.annat

Det lokala projektstödet kan mindre, fristående, projekt ellerettavse
förstudieutgöra leda fram till projektatt skallstörreen ettsom avser som

söka stöd inom mål 3 eller finansieras Utbildning, praktik,sätt.annat
studiebesök aktiviteter typiskt kan,är förväntas ingå i projekten.som

fårVilka söka lokala projektstöd
Lokala projektstöd kan sökas organisationer, ekonomiska och ideellaav
organisationer offentliga myndigheter. Stödet i första handärmen av

för organisationer inom den socialavsett ekonomin. Avsikten i förstaär
hand möjlighet till små organisationeratt med begränsade ekonomiskage
och administrativa möjlighet genomför projekt eller förstudierattresurser
i enlighet med mål intentioner.3:5 De i första hand förväntas sökasom
detta stöd ideella föreningar,är lokala sammanslutningar, kooperativ,
företagarsammanslutningar etc.

Lokala enheter rikstäckande organisationer så fack-av som
föreningar, jordbrukskooperativ kan också söka lokalt projektstöd.etc.
Det emellertid viktigitär det då lokalt initierade projekt.att avser
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Centralt initierade och utformade projekt finansierasbör attgenom
lokala enheter söker lokalt projektstöd bör finansieras påutan annat
sätt.

Information och marknadsföring
En viktig uppgift för mellanhandsorganisationen föra informationär att ut

lokalt projektstöd till den sociala ekonomins aktörer. Infonnations-om
planerna ingåbör i upphandlingsunderlaget och bör samordnas med det
regionala informationsarbetet for mål 3 i övrigt. Den regionala partner-
skapet viktig i informationsarbetet..är en resurs

Kriterier för lokala projektstöd
Ansökningar lokalt projektstöden skall bedömas .med avseendeom om
de kan individensstärka ställning arbetsmarknaden och öka möjlig-
heterna behålla eller få arbete. Projekt skall bedömas utifrånatt även
sannolikheten de kan genomföras och på grundval de kostnader deatt av
medför deltagande individ. börDet ankomma på struktursekretariatetper

i samråd med beredningsgruppen för lokalt projektstöd inomatt över-
vakningskommittén fastställa kriterier för bevilja lokaltnärmareatt att
projektstöd.

Bedömningen projektets genomforbarhet måste grundas både på all-av
bedömningar planeras realism ochmänna på den sökande organisa-av

tionens meriter. Avsikten ansökningar lokalt projektstödär skallatt om
kunna sökas och beviljas löpande under året. Kriterier måste utformas som

det möjligt fortlöpande bedömagör inkommande ansökningar.att
Ansökningar uppnår fastställda krav beviljas stöd så länge medlensom
räcker. Stödet kan delfinansiering projektäven har andraävenavse av som
medfmansiärer så exempelvis Försäkringskassa eller Arbets-som
förmedling. Lokalt projektstöd bör kunna medverka till den socialaatt
ekonomin aktörer kan spela aktiv roll i sådant samarbete.en

Bidragens storlek
Lokalt projektstöd för uppgå till högst kr100 000 projekt. Majoritetenper

stöden kan emellertid förväntas bli mindre. Stödbeloppen böravsevärtav
dock inte allt för små. tveksamtDet belopp under 10 000 kr börärvara om
beviljas. Både med tanke på vad kan uppnås med begränsadesåsom
medel och medtanke på de administrativa kostnader varje projekt medsom
nödvändighet medför. Stödet kan såväl förstudier hela projekt-avse som
kostnader delar projekt.som av

normalfalletI kommer den sökande organisationen och dess medlemmar
förstå betydande arbetsinsatser inom för projektetatt och utgörramen en
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här föreslås ske i formform medfinansiering. Då medñnansieringen avav
försökabudgetmedel finns emellertid inte anledningstatliga närmareatt

för insatser. Med dennabeskriva och beräkna kostnaderna dessa upp-
sökerorganisationen vad deläggning räcker det den sökandeatt anger

endast översiktligt vilka övrigaför och de behöver resurserangepengar
för genomföra projektet.behövs attsom

utbetalningsrutinerAnsöknings- och
erbjuda enkel och obyråkratiskAvsikten med lokala projektstöd är att en

mellanhandsorganisation utformafå stöd. till varjeDet ärväg attatt upp
centrala mål 3-sekretariatetsina rutiner, det lämpligt detär attegna men

ha utgångspunktutfonnar standardrutin mellanhanden kan somen som
för sitt arbete.

innevarande programperiod har beslut stödmål och mål underI 3 4 om
igenomförande och utbetalning stöd skett efter-fattats innan projektens av

kostnader. Många organisationer harhand redovisning havdamot av
förskottsutbetalning projektstöd.emellertid efterlys möjligheter till Deav

lokala projektstödet har be-organisationer intresserade detär avsom
genomföraoch därmed svårt åt-gränsade ekonomiska attresurseregna

få förskott. studiestödsområdet och andragärder stöd i Inomutan att
beviljade medelrutiner innebärområden tillämpas 75att procent avsom

resterandei förskott vid beslutstillfället medan 25utbetalas procent
slutredovisat. kanutbetalas sedan projektet genomfört och Detär ettvara

itill mellanhandsorganisationenlösa problemet. Det ärsätt attatt upp
problem.upphandlingen hur önskar lösa dettasamband med ange man

återbetalningMedlens förbrukning och ev.
beviljats för.Beviljade medel skall användas för de ändamål de Isom

aktivitetersäkerhet beräkna kostnader förd demånga fall går det medatt
ändra planernaingår i projekt. kan också uppstå behovDet attett avsom

därför möjligt för bidragsmottagarenunder projektets gång. börDet attvar
medel. emellertid viktigit medleninom projektet omdisponera Det är att

för.för syfte för den verksamhet medel beviljatsanvänds det och som

eller det iförbrukade medel skall återbetalas projektet avslutat närnär
för avsedda ändamål.klart utbetalda medel kan förbrukasövrigt är att

utforma lämpliga rutiner förmellanhandsorganisationens uppgiftDet är att
återbetalning.

Tidsaspekter
beslut lokalt projektstöd fattasframhållits det lämpligtSom är att omovan

handläggningstiden blir relativtlöpande under året. också viktigtDet är att
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kort. Intressanta projekt ofta knutna till individer ochär möjligheter i det
lokala samhället. Om allt för lång tid hinner förflyta från ansökan till
beslut kan förutsättningarna ändras så projektet inte går genomföra.att att
Mellanhandsorganisationema bör därför i samband med upphandlingen

vilka handläggningstider kan garantera.ange man

Stödberättigade utgifter
Reglerna för vad stödberättigade utgifter förär strukturfondemasom reg-
leras i dokumentet SEM 2000, Stödberättigade utgifter inom förramen
strukturfondema beslutad 1997-04-23. återfinnsDär vissa begränsningar
i möjligheterna använda strukturfondemas medel för inköpatt be-av
gagnad utrustning, för mark och fastigheter och för betala ochatt moms
andra skatter.

Den kostnader i första hand kan bli aktuella förtyp lokalt projekt-av som
stöd löner, arvoden, hyror,är litertur och kontorsmaterial. Förresor,
sådana kostnader finns det inga begränsningar i riktlinjer.EU:s Stöd kan

såväl löner lönebikostnader. Stöd kan utgår för i deävenavse som moms
fall stödmottagaren själv bär de slutliga momskostnadema och inte kan
fakturera dem vidare på någon annan.

Inom projekten kan förekomma både kostnader för anställda och för med-
lemmar förtroendevaldaoch inom ideella organisationer. Lokalt projekt-
stöd kan alla dessa ersättningar. detNär gäller förtroende-typeravse av
valda och andra kan problem uppstå fasställa rimliga ersättningsnivåer.att

fråganDen för i diskussion mellan denavgöras sökande organisationen
och mellanhandsorganisationen. Som vägledning kan det inomnämnas att
allmänna arvsfondens verksamhetsområde tillämpas ersättningar 150om
kr arbetad timme för medlemmar i ideella organisationer.per

Övriga riktlinjer

Resultatrapportering och utvärdering
Övervaknings-börDet ankomma struktursekretariatet i samråd medatt

kommittén för mellanhandsorganisationemas arbete utvärderas.attsvara
Utvärderingen bör omfattad såväl inriktning arbetet uppläggning ochsom
resultat. Det finns anledning förvänta betydande olikheter mellanatt
mellanhandsarbetet i olika län. Då det förstas gången socialfondensär som
medel administreras på detta finns det anledningsätt genomföraatt en
ambitiös utvärdering kan underlag för utformning liknandesom ge av
verksamheter i framtiden. Utvärderingen bör samordnas med utvär-
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övriga insatsområden och finansieras med för tekniskderingen anslagetav
assistans.

skall vilkaorganisationer stöd skyldigDe emottar att rapporteravarasom
genomförts, medlen förbrukats och vilka resultataktiviteter hur somsom

mellanhandsorganisationen säkerställa deuppnåtts. tillDet är attattupp
fullgör sina rapporteringsskyldigheter.beviljas medel också Rappor-som

mellanhandsorganisationen till sturkturfondssekretariatet vidteringen från
from varje projekt detaljredovisas.bör kunna ske i agregeradAMS utan att

begäran kunna redovisas, vilket bl.Medelsanvändningen måste dock på a.
stickprovskontroller.kan, bli aktuellt i samband med

Övervakningskommitténs roll
övervakningskommittén har viktig roll fastställa riktlinjer för lokaltatten

för upphandling mellanhandsfunktionen.projektstöd och underlag Detav
Övervakningskommittén följer arbetet med lokaltockså angelägetär att

de ändringar verksamhetenprojektstöd och beslutar avom som
till. gäller inte minst inför denerfarenheterna kan anledning Detge

mellanhandsfunktionen behöver efterförnyade upphandling görassomav
Med tanke på övervakningskommitténsden första treårsperioden. om-

inrättas följersärskild beredningsgrupp insats-fattande bör somansvar en
bereder övervakningskommittén ilokalt projektstöd och beslutområdet

frågor berör det insatsområdet.som

mål områdetLokalt projektstöd inom 1

med undantag vissa kommuner.Mål omfattar hela län Resten3 17 av av
projektstödAvsikten lokaltområdet för mål skallSverige tillhör är att

övrigaerbjudas på likartat i hela riket. likhet med vad gäller förIsätt som
därför lokala införas imål 3-insatser bör regler projektstödom

för målprogrammen

för insatsområdetOperativa mål

deLokalt projektstöd har syfte mål 3 i övrigt, utveckling avsamma som
mänskliga vänder sig till aktörer inom den socialaProgrammetresurserna.
ekonomin och andra mindre har svårt del övrigaatt tasomgrupper av
insatsområden. Målguppen såväl anställda i de berörda organisationernaär

medlemmar och förtroendevalda. innebär såväl anställdadess Det attsom
engagerade i projekt får lokaltföretagare och arbetslösa kan vara somsom

mycket skiftande karak-projektstöd. Insatsområdet kan stödja projekt av
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kompetensutveckling i vid meningtär, måste huvudpunkt imen vara en
projekten.

meningsfulltDet redan ställa kvantitativaär mått för insats-att nu upp
området. bör i ställetDet på regional nivå och komma till uttryck igöras
samband med upphandling mellanhandsfunktionen. l samband medav
upphandlingen bör uppställasmål vad gäller antalet individer med olika
position arbetsmarknadenpå anställda, arbetslösa, företagare.

Mellanhandsfunktionen bör åläggas resultatindikatoreratt rapportera av-
seende individer deltar i projekt inom insatsområdet avseende ålder,som
kön och position arbetsmarknaden. Då syftena med mål 3 ärett attav
överbrygga klyftan mellan anställda och arbetslösa bör rapporteringen
särskild uppmärksamma både kategorierna deltar i projekt.om
Resultatindikatorer avseende projekt bör omfatta projektets karaktär,
antalet engagerade individer och uppnådda resultat.

lokala projektstödetDet syftar också till stimulera till samverkanatt
mellan aktörer inom den sociala ekonomin. Uppgifter bör därför insamlas

vilka projektägare och samverkan mellan projektägare.ärom som om ev.

Effektindikatorer för insatsområdet gäller i första hand deltagandeom
arbetslösa har fått arbete och vad gällerär anställda ochpersoner som

företagare de stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. frågorDessa börom
belysas utvärdering mellanhandsnivâ för urval län/regioner.ettgenom

194729 málför7 Nya
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Indikatorer, uppföljning och utvärdering

Avsikten föreliggandemed bilaga vägledning inför det fortsattaär att ge
arbetet med uppföljning och utvärdering mål bilaganI inled-av ges
ningsvis översikt de olika komponenter ingår iöver det försystemen som
uppföljning och utvärdering förutsätts etableras i samband medsom pro-

Översikten bygger i huvudsak på de riktlinjer utfärdatsgrammet. som av
kommissionen vägledning för medlemsstaterna.som

l särskilt avsnitt redovisas några synpunkter särskild relevansett av som
framkommit i de oberoende utvärderingama nuvarande programperiodav
avseende mål 3 och mål Avsnitt 3 antal principiella ställ-tar ettupp
ningstaganden bör beaktas i det fortsatta programarbetet, främst isom
samband med det programkomplement ska utarbetas förvaltnings-som av
myndigheten. Avslutningsvis förslag indikatorerpå och metoder förges
uppföljning och utvärdering likaså kan vägledande i det fortsattasom vara
arbetet.

Översikt för uppföljning ochöver systemet ut-

värdering

Under den programperioden ökar medlemsstaternas förnya ansvar upp-
följning och utvärdering strukturfondsprogrammen. På medlemsstatenav
ankommer i förhandlingar med kommissionen påvisa adekvataatt att

för uppföljning och utvärdering kommer i bruk.system att vara
Uppföljnings- och utvärderingssystemet ska gälla samtliga nivåer i

dvs. de övergripande programmålen, de olika insatsom-programmet
rådena, angivna åtgärder projekt.samt

enlighetI med kommissionens särskilda riktlinjer Guidelines for Systems
of Monitoring and Evaluation of interventionsESF the period 2000-
2006, Bryssel 1999-06-11, ska programdokumenten dvs. det samlade pro-
gramdokumentet, ochSPDn programkomplementet innehålla:

beskrivning målen, där så möjligt, i kvantitativaär termerav
definition indikatorerav
organisation uppföljningen, inklusive metoder för datainsamlingav

för utvärdering, organisation, procedur, anlitandesystem ansvar, av
oberoende utvärderare.
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strukturfondsförordningen särskilt följande artiklar styrande:I är

Artiklarna 8 partnerskap, ledning,Ansvariga 34 35 över-institutioner:
vakningskommittén
Övervakningssystem och Artiklarna indikatorer,36 37 Im-instrument:
plementations-rapport
Utvärderingsinstrument: Artiklarna allmänna åtgärder för40 utvär-
dering, utvärdering, halvtidsutvärdering,41 ex-ante 42 43 expost
utvärdering och prestationsreserv.44

målenBeskrivning av

sysselsättningsriktlinjemasMålen ska relateras till policyområden och det
enligt kommissionens riktlinjer inte nödvändigt formulera mål,är att som
giltiga för i dess helhet. Målen ska tydligt relateradeär programmet vara

till nationella mål i synnerhet den nationella sysselsättningsstrategin,
främst också framgå vilket bidrag den nationella inrikt-skaNAPen. Här
ningen socialfonden till den europeiska sysselsättningsstrategin.av ger

definiera önskade effekternaMålen ska de Förordningenprogrammet.av
kvantifiering målen. emellertid intetill Det alltid möjligtäruppmuntrar av

beskriva målen i kvantitativa målen inte kan kvantifierasOmtermer.att
kan istället tendenser i kvantitativa det fall då kvanti-ltermer.man ange
tativa mål inte kan ska det helst i hurprogrammet programmetangesanges

följasska och vilket utgångsläge utvecklingen ska mätas.motupp

Indikatorer definition och system.-
vilket bidrag insatserna har till målen ska indikatorer påFör att gettse

uppföljningenmåluppfyllelse liksom hur och utvärderingen kommeranges
organiseras. Indikatorer ska finnas insatsområdesnivå och på åt-att

gärdsnivå. Indikatorema följandeska slag:vara av

finansiella indikatorer financial indicators resursanvänd-avser
ningen
fysiska physical omfattningenindikatorer indicatorsoutput avser

vad gjorts;av som
resultatindikatorer indicators direktaoutcome och omedel-avser
bara resultat
effektindikatorer impact indicators kort och långsiktigaavser
effekter.

finansiella fysiska indikatoremaoch del uppföljnings-De utgör en av
effektindikatoremamedan resultat och framförallt basutgörsystemet en

för utvärderingen. minimum finansiella och fysiska indikatorerEtt av som
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täcker hela ska grund för den rapporteringenårligautgöraprogrammet
minimum. fortsättningen kallade kämindikatorer.common I

Finansiella och fysiska indikatorer
Förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén ska genomföra
övervakningen med hjälp fysiskade physical outcomeprogrammetav av
och finansiella financial indikatorer fastställs i det samladesom pro-
gramdokumentet eller i programkomplementet. riktlinjer beträffandeDe

kommissionen offentliggjortindikatorer har ska beaktas.som

finansiella indikatorema lika med den informationDe krävs iär som
finansieringsmodellen. inkluderar antaletDet beslut och utbetalningar,
finansieringskälla, inklusive privat medfinansiering, åtgärd och insats-per
område sammanställas ochoch ska årligen.rapporteras

fysiska indikatorema utformasska så kan få samlad översiktDe att man en
omfattningen deoch aktiviteter, genomförts. Under-över artenav av som

laget för rapporteringen samlas på åtgärdsnivå från projektägama som
Aktiviteternadel i uppföljningssystemet. kan delas i däråtgärder,en upp

direktaindivider de stödmottagama eller indirekta stödmottagareär genom
till och strukturer. Enligtstöd riktlinjerna kan kategorienävensystem

särskilda stödåtgärder accompanying förekomma.measures

Uppgifter baserade på finansiella indikatorer och fysiska indikatorer ska
sammanställas gång året och vidarebefordras elektroniskt till kom-en om
missionen. Halvtidsutvärderingen ska inkludera sammanställning deen av
kämindikatorer minimum ingår icommon de årligasom rappor-
teringama.

Enligt kommissionens riktlinjer dessa kämindikatorer:utgörs

för stöd till antalet stödmottagare nedbrutet könpå ochpersoner:
deras ställning på arbetsmarknaden
för stöd till strukturer och finansiella indikatorer och antaletsystem:
finansierade projekt.

dock önskvärt dessa kämindikatorer kompletteras uppgifter,Det medär att
specifika för de olika programaktivitetema. uppgifterSådanaärsom mer

ska tillgängliga i halvtidsutvärderingen och i den slutligavara rappor-
teringen. uppgifter ska åtgärdsspecifikaDessa och behöver intevara
nödvändigtvis möjliga jämföra på insatsområdesnivå ellerattvara pro-

skagramnivå. detta möjligt måste troligen vissa uppgifterFör att vara
registreras via det årliga uppföljningssystemet. handlarDet dett.ex. attom



SOU 1999:107154 Bilaga 3

i den löpande registreringen beslut ska lämnas information stöd-av om
ålder, utbildning och/eller andra relevanta uppgifter del-mottagamas om

vilken aktivitet deltagit Sammanfattnings-tagarna, samt typom av man
vis ska de finansiella och fysiska indikatorema så utformade deattvara
visar

de särskilda målen för åtgärderna och de prioriterade insatsområdena0
deras inbördes sammanhangsamt

hur långt fråganått i praktiskt genomförande, resultat och så0 man om
effekternamöjligt den aktuella nivånsnart som

hur ligger till i förhållande till fmansieringsplanen.0 man

Resultat och effektindikatorer
ska också finnas indikatorerDet kan grund forutgöra mätaattsom

effekter kort, mellanlång och lång sikt. Uppgifter sådana effekterom
ska uppdateras i samband med halvtidsutvärderingen och slutrappor-
teringen.

Kvantitativa resultatindikatorer handlar huvudsakligen vad händerom som
stödmottagama efter deltagandet i åtgärden. De ska vad deltagandet iange
aktiviteten har lett till att har fått jobb, ökat sina kvalifikationer,ettman
ökat sin kompetens Effektindikatoremaetc.. syftar till utvärderaatt
varaktigheten i resultatet.

det gäller stöd tillNär och strukturer eller särskilda stödåtgärdersystem
accompanying measures resultatet indikatorermäts t.ex.genom som

antal individer tagit del åtgärden eller i vilken utsträckninganger som av
viss erbjuden utbildning utnyttjats.en

Effekten kan varaktigheten och generaliserbarheten i demätas genom
positiva resultaten för stödmottagama. Mestadels kräver insamlandet av
sådana indikatorer enkäter riktade till stödmottagare.

Utvärdering

Utvärderingen omfattar både analys volymmålen, resultat- och effekt-av
målen, ska också inkludera analys och hur helamen en av processerna av
implementationsprocessen gått till. Analysen ska både kvantitativ ochvara
kvalitativ.

strukturfondsförordningen artiklarnaI och40 42 slags effekter:4anges

Effekter berör individer drar insatsennyttasom som av
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hur fungerareffekter berörStrukturella systemensom
jobbskapandeEffekterna

ytterligareMål medinom l måsteSärskilt för bidragetESF ta enman
mänskligamellan utvecklingenrelationendimension nämligen av re-

ekonomiska och socialafrämja densyftar tillåtgärder attsomsurser
syftar tillvärdera hur åtgärderexempel börutvecklingen; till somman
syftar tillförenas med åtgärderkonkurrenskraft har kunnatökad som

arbetsmarknaden.stärka de mest utsattaatt

Utvärderingskriterier
addedidentifiera mervärdet "thesyftena med utvärderingenEtt är attav

fyrautvärderingen baserasavseende skaESF-stödet. dettavalue" Iav
principer:

viktigastekoncentrerat sig på deharStödets relevans t.ex. om man
områdena

i för-socialfondens stödinsatser fungeratkonsistens dvs. hurStödets
europeiska sysselsättningsstrategin. Härochtill den nationellahållande

för-specifika karaktär iidentifiera insatsensEUgår det ut att
nationella politiken.till denhållande

implemen-målen.hur väl uppnått HärStödets effekter dvs. utgörman
frånerfarenheternadvs. hurtationsmetodema, omsätter program-man

handlar bådeviktigt element.verksamhet, Deti reguljär ettmet om
informa-stödprojekt, regler,strategier, vali sin helhet,programmet av

och utvärderingför uppföljningtionsinsatser, system m.m.
benefit analys.effektivitet dvs. slagsStödets cost-en

och utvärderinguppföljningOrganisation av

uppföljnings- och utvärderings-strukturfondsförordningen omfattarEnligt
olika faser:antalsystemen ett

utvärderingenEx-ante
följerinnebär regelbundetuppföljningenDen att program-mansom

genomförandemets
stödjaoch slututvärdering skaHalvtidsutvärdering programmetsom

medan pågårrelevanta analyser redanproducera programmetattgenom
deutvärderingenbygger påTilldelningen resultatreserven, motsomav

och också liggervid utvärderingenkriterier fastställts ex-ante somsom
halvtidsutvärderingengrund förtill

resursanvändningensyftar bildExpost-utvärderingen till att avge en
genomförts.insatserna harefter detsikt.lång Den äger attrum
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ansvarsfördelningOrganisation och
fastställandeKommissionen föreslår metoder för indikatorer.av

Övervakningskommittén förvaltningsmyndigheten genomföroch upp-
följningen medhjälp de finansiella och volymmässiga indikatorer somav
fastställts medlemsstaten i programdokumenten och godkänts avav
kommissionen.

förFörvaltningsmyndigheten ansvarig samla nödvändiga data ochär att
fördessa kommissionen årligen och i den avslutandeför att presentera

Kommissionen och förvaltningsmyndigheten undersökerrapporten.
basis den årliga granskningföregående års resultat Dennarapporten.av

från kommissionens sida till förvalt-kan upphov till rekommendationerge
ningsmyndigheten.

årliga och den avslutande implementationsrapportenDe utgörrapporterna
uppföljningsprocessen.de viktigaste inslagen i den årligaIett rappor-av

ska sådana förändringar i den nationella politiken påverkarten som
programmet anges.

Resultatreserven

grundval förslag från medlemsstaten fördela denKommissionen ska på av
viken omfattar de tilldelade medlen. Besluts.k. resultatreserven 4 % av

fördelning resultatreserven ska fattas den 31 2004.senast marsom av
ska därför den december iVarje medlemsstat 31 2003 närasenast

samråd med kommissionen bedöma resultatet medprogrammet ut-av
indikatorer effektiviteten i förvaltningengångspunkt i de som anger

finansiella genomförandet resultaten i halvtid i för-och det samt
medhållande till de ursprungliga målen. enlighet vad tidigareI som

ska dessa indikatorer fastställas medlemsstaterna i näraangetts av sam-
redovisas årliga iråd med komissionen och i de rapporterna samt

från halvtidsutvärderingen.rapporteringen

Erfarenheter från nuvarande programperiod

finnsde utvärderingar gjorts nuvarande mål 3 och mål hel4I som av en
del synpunkter berör uppföljnings- och utvärderingsverksamheten ochsom

bör beaktas i den programperioden.som nya

och mål har i princip två elektroniska rapporteringssystembåde mål 3 4I
organiserat respektive förvaltningsmyndighet för denvarit i bruk ett av-

förlöpande rapporteringen verksamheten, uppbyggt AMSett annat avav
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den ekonomiska redovisningen dubblaDet rapporteringssystemen, som
dessutom inte varit perfekt koordinerade, har medfört hel del dubbel-en
arbete och bidragit till svårigheter i kommunikationen mellan de regionala
kontoren, förvaltningsmyndigheterna och övervakningskommittéema.

Arbetet med beslutstödssystem elektroniskaoch rapporteringsrutiner var
inte avklarat startade; det rådde också inledningsvisnär programmen
oklarheter vad skulle och Förhållande åt-när;rapportera ettom man som
minstone inledningsvis förorsakade vissa störningar i kommunikationen
mellan de regionala samordnama, den förvaltningsmyndighetencentrala
och övervakningskommittén.

Mål 4
den databasI EU-Programkontoret byggt registreras alla mål 4som upp

ärenden regionkontoren. Databasen uppdateras fortså någon deav av
regionala samordnama registrerar ärende eller beslut, vilketett nytt ett nytt

databasen alltid aktuell. databasen får informationgör I huräratt man om
många ansökningar, preliminära beslut och slutliga beslut finns i desom
olika åtgärderna. finnsDär redovisat basfakta de enskildaäven om
ärendena; kan utläsa hur många anställda de sökande företagent.ex.man
har, hur många deltar i åtgärderna och hur stöd beviljats.stortsom som
Uppgiftema i databasen har utgjort värdefullt underlag för bådeett upp-
följning och utvärdering. belysaFör ytterligare frågor rörandeatt pro-

genomslag och räckvidd har det också varit nödvändigtgrammets att
utnyttja frånstatistik SCB, också från NUTEK och AMS.t.ex.men

Mål 3
Inom mål 3 samordnades rapporteringssystemet till AMS databas för
arbetsmarknadsstatistik och uppföljning vilket gjorde kunde fåatt man en
jämförbarhet mellan mål 3:s resultat och övriga arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Samtidigt bidrog detta till otydligheten i mål 3att programmet
visavi den reguljära verksamheten ökade.

förI SPDn mål hade3 endast kvantitativa indikatorer vilket enligtangetts,
utvärderama gjort det följasvårt kvalitativa effekter. Likaså pekaratt upp
utvärderama spridning erfarenheter och återföring resultatatt av av
fungerat mindre väl. den sammanfattandeI från utvärderama förrapporten
mål 3 och mål 4 "stymingen mål behöver för-3attmenar man av nya
bättras tydliga mål och delmål fastställs. Själva genomförandetattgenom

måste således kopplas till operationella mål, delmål ochprogrammetav
indikatorer. Därmed blir resultaten möjliga återanvända, följa ochatt upp
effekterna möjliga återanvända".att
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Utvärderingama har också pekat på problemet projekten många gångeratt
dokumenterats så dåligt det för utvärderama inte går utläsaatt varkenatt
målsättning eller effekter med projektet.

Övergripande synpunkter på uppföljning och
utvärdering för det framtida mål 3

Ökad tonvikt vid uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering bör redan från tydligareprogramstart ges en
roll för under tidigare period.än Förvaltningsmyndighetenprogrammet
och de regionala partnerskapen bör kunna tid och föravsätta attresurser
genomföra utvärderingar kan bidra till effektivitet ochprogrammetssom
måluppfyllelse.

Utvärderingens funktion bör främst underlag för bedömningarattvara ge
förändringar och justeringar i under tiden ochprogrammetav ettsom

resultat insatserna. innebärDet de omfattande oberoendeatt utvär-av
deringar föreslås genomföras i halvtid och slututvärdering börsom som
kompletteras med mindre omfattande utvärderingsansatser med syfte att
identifiera och sprida erfarenheter goda och dåliga. Man bör dock om- -
möjligt undvika i alltför hög utsträckning belasta företag ochatt arbets--
platser med omfattande enkäter. Förvaltningsmyndigheten bör ägna stor
uppmärksamhet organisera uppföljning och utvärdering En delatt större

TA medlen bör kunna i anspråk för utvärderingar.tasav

Uppföljning och utvärdering har flera syften
Utgångspunkt vid uppbyggnaden för uppföljning ochsystem utvär-av
dering ska verksamheten både ska underlag för bedömningattvara ge av

a medlen används för ändamål och effektivt Om såavsett sättom ett .inte sker ska förändringar kunna vidtas
b underlag för omprioriteringar inom programmetge

informationc värdefulla erfarenheter kanatt i denomsättasge om som
reguljära politiken lokal, regional, nationell och EU-nivå.

Ett elektroniskt informationssystem med flera funktioner
Uppgifter nödvändiga för den löpandeär uppföljningensom av program-

bör utformas så de kan samlas de regionalamet kontoren ochatt av
grunda sig på uppgifter, inhämtas och registreras i samband medsom
beslut stöd. Uppgifterna ska redovisas på åtgärds- och insatsområdes-om
niva.
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förvaltnings-inte baralöpande uppföljningendenSyftet med är att ge
informationövervakningskommitténochmyndigheten programmetsom

partnerskapen ochde regionalaocksåfortskridande attutan sam-ge
förhållandearbetet ibedöma detunderlag förordningskontoren att egna

in-utvecklar detviktigt beaktasärskilttill målen. Detta närär att man
utarbetasföreslåsekonomiredovisningssystem,ochtegrerade besluts- som

med desamarbeteoch kräverAMSProgramkontoret och näraettav
bör vidareutvecklingsarbetet. Systemetunderregionala programkontoren

förkan grundregistreras i dettauppgifterdekonstrueras så utgöraatt som
kommissionen.tillrapporteringenden årliga

medvilken information ochska haViktigt klargöraatt vem som
vilken avsikt.

ihop med fråganutvärdering ska kopplasuppföljning ochFrågan omom
viktig utgångs-erfarenheter. Eninformation och utbytespridning avav

utvärderingssystemetuppföljnings- ochför utformningen ärpunkt av
informationentänktadenanalysdärför är mottagaren avvem somen av

bör ske.lämpligentidpunkt dettaoch vid vilken

intressenter ochuppställning olikaöversiktligtabellbifogadI avenges
efterutvärderingssystemet detochi uppföljnings-aktiviteter att program-

tabellenkommissionen.och Ifastställts medlemsstatendokumenten av
delsinformationförutsättsbeskrivs dels mottagare avvaravem som ,

infonnationenaktuell dels hurkaninformationvilken typ varasomav
förmedlas

nödvändigtuppgifterInte fler än
i detde regionala kontorenska registrerasuppgifterSådana avsom

löpandegrund för denska ligga tillinformationssystemelektroniska som
möjligt. ochfå och så enkla Företagbör såuppföljningen pro-somvara
uppgiftslämnande. Enklaminimummedbör belastasjektanordnare ett av

och stödmot-från projektanordnareför rapporteringtydliga mallaroch
till hands redan frånoch finnasbör utarbetas programstart.tagare

från börjanfrån redanprojekten bör görasdokumentationNoggrann
iutvärdera resultatenfölja ochför möjligheternaGrunden att pro-upp

skersker de olika beslutendokumentationi denligger attgrammet som av
kanMallar bör utarbetasgenomtänktsystematiskt ochpå sätt.ett som

och lätt kanbeslutsorganisationenregionalahandhas den matassomav
innehållaformulär börSådanaelektroniska beslutsstödssystemet.i det

granskningar ochnödvändiga föruppgiftersamtliga är ut-senaresom
börutarbetandet beslutsstödssystemetsamband medvärderingar. I av

instans.kan fyllas i beslutandeformulärmallar ochockså utarbetas avsom
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och arbetslösakrävs för anställdaOlika analysansatser
fleraanställda; detta krävertill både arbetslösa ochvänder sigProgrammet

registrerings-arbetsförmedlingamasarbetslösa kananalysansatser. För
framuppgifter måsteför anställdaförmodligen utnyttjas medan tassystem

andra skjämförelser meddeltagande företag.urval Förettgenom av
oberoendeanvändas. Flerastatistikkällor kunnabör andraspegelgrupper
genomföraförutvecklingsinstitut torde ha kompetensochforsknings- att

iresultat uppnåttstill analyser vilkakan bidraundersökningar somavsom
eller någraFörslagsvis kan någonolika insatsområden.programmets av

forsk-utrednings- ochfriståendeFörvaltningsmyndighetenfråndessa
modeller för jäm-utforma lämpligai uppdragningsinstitutioner attges

resultatuppföljning.förande

viktigakontorpartnerskap och ärRegionala mottagare av upp-
utvärderingsdata.följnings- och

omfattande utvärderingarbegränsas.tillbör inteUtvärderingen utanett par
undermed syftemindre utvärderingarmed antalbör kompletteras attett

med goda exempelregional nivåpartnerskapenarbetets gång stötta som
börFörvaltningsmyndighetenpraktiken.i den pågåendekan omsättas

tillgodose behovetprojektnivåinitiera utvärderingar på attatt avgenom
mellan regionerna. Gemen-kan spridasfram goda exempellyfta som

med syftebör anordnasregionala partnerskapmellan attmötensamma
helaerfarenheter underexempel ochlyfta fram goda program-vunna

perioden.

ansök-omsorgsfull dokumentationrutiner ochmed braViktigt av
projekt.ningar och

komplet-finansiella mått börprogramperiodens betoningtidigareDen
mätningareffektrelaterade indikatorer och Be-ochmed resultatteras .

redovisningutbetalningrutiner för beslut,effektivatydelsen samt avav
programperiodenytterligare under denmedel ökar dockutnyttjade nya

tvåmedel utnyttjats och redovisatsinte beslutats,redovisatsemedan som
till kom-till Sverige återgårmedelsram överlämnatsefter det åretsår att

missionen.

systemnivåpåLångsiktiga effekter främstmäts
föränd-handlarhelhetlångsiktiga effekternaDe programmet omsomav

individerhos såväloch attityderringar i förhållningssätt storsom en
detta följer detarbetsmarknaden.den svenska Avmängd aktörer på att

volymtalmed enklaeffekter inte enbart kanhandlar mätas utansomom
attitydmät-soft indicators,mätningar med sk.genomföraockså attom

värderingsforskjutningarmätningarningar, etc.av
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inteindividerdeltagandebåde påkunnabörmätningar göras menSådana
arbetsmarknaden. Härfinnsoch intressenterbland deminst parter som

iarbetsmarknadens störrehar parterfrågorpåsöka t.ex.bör somsvarman
arbets-frånlängrestårindividerförsigutsträckning engagerat som

tidigareutsträckningi änprogrammet Har störremarknaden genom
det.fåttkompetensutvecklingdelfåttskulleinteindivider avannarssom

påutvecklatskompetensutvecklingförmodellerochstrukturerHar nya
ochskolormellansamarbetsformernivå Nyanationell,regional,lokal,
ocharbetsmarknadensmellan partersamverkansformerarbetsplatser, nya

praktik-nyanställda,förintroduktionsrutinerarbetsfönnedlingar, nyanya
mellansamverkansformeryrkesutbildningsmodeller,former, nyanya

arbetslivetochhögskola etc.

halvtidsutvärderingentidigareläggaNödvändigt att
mål 3framtidadetmedfinansieringtillförslag avserRegeringens av

årframperiodenomfattar t.o.m.Programmetår 2002.framperioden t.o.m.
resultatreservenfördelningochutvärdering programmet2006. En avav

medlemsstatenmedsamrådiEU-kommissionenkommer görasatt av
halvtidsut-dengrundasskabeslut2004. Dettadecember31senast

år 2003.decemberden 31slutfördskavärdering senastvarasom

eventuelltutvärderingomfattandedetinnebärdelSveriges attFör en
hälftenunder förstabörhalvtidsutvärderingen görasskmed denidentisk
vidarebeslutregeringensförunderlagkunnaför utgöra2002 omår attav

efter årmedfinansieringBeslutkompetensutveckling.påsatsningar om
grundtillliggaskabedömning,dentid föregodifattasmåste2002 som

programperiod.fortsattochresultatreservenbeslutkommissionensför om

indikatorerolikatillförslagPreliminära typer av

dem.följaförmetoderoch att upp

organisationochAnsvar

detharförvaltningsmyndigheten över-Övervakningskommittén och
utvärderingochuppföljningorganiseraförgripande pro-avattansvaret

kontinuerligförfördelsinnebär systernettattDetgrammet. ansvar
utvecklingenföljerkontinuerligttillåteretablerasuppföljning att mansom

förhelhet attoch för samtinsatsområdena programmetolikadeinom som
16skrivelsesärskildocksåutvärderingar. seoberoendetillinitiativ avta

informationssystemelektronisktnäringsdepartementettillaugusti 1999 om
Övervakningskommitténs uppgifter.kapitel 8samt om
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Förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén föreslås vidare ta
initiativ till antal mindre omfattande utvärderingarett med syfte identi-att
fiera goda exempel under gång för spridning och erfaren-programmets
hetsåterföring till de regionala partnerskapen.

Förvaltningsmyndigheten föreslås också uppdra fristående utred-en
nings- och forskningsinstitution inom arbetsmarknadsområdet att genom-
föra jämförande resultatuppföljningar med hjälp tillgängliga nationellav
statistik.

Relation till den nationella handlingsplanen
denI nationella handlingsplanen för år 1999 bygger på de europeiskasom

sysselsättningsriktlinjema hänvisar regeringen till mål 3 viktigtettsom
instrument för den nationella sysselsättningspolitiken.

Det föreslagna har tyngdpunkten i deprogrammet europeiska sysselsätt-
ningsriktlinjemas pelare l förbättra anställbarhetenatt och pelare 3 att- -

företagens och de anställdasuppmuntra anpassningsförrnåga. Förhållandet
mellan inriktningen mål 3 och den nationella handlingsplanen utvecklasav

i kapitelnärmare 12. Uppföljning och utvärdering samtliga insats-av
områden inom för mål bör3 därför viktigaprogrammet underlag förvara
arbetet med den nationella handlingsplanen under hela programperioden.

De årliga liksom halvtidsutvärderingenrapporterna och övriga uppfölj-
nings- och utvärderingsstudier inom förgörs förvaltnings-som ramen
myndighetens uppföljnings- och utvärderingsansvar bör sålunda diskuteras
med ansvariga för utformandet den nationella handlingsplanen.av

Indikatorer på programnivå

Kommissionen pekar på vikten i möjligaste mån ställaatt kvanti-av upp
tativa indikatorer vilka måluppfyllelsemot på övergripandeprogrammets
strateginivå kan I det svenskamätas. finansiering-utgörprogrammet
splanen och fördelningen på insatsområden den explicita kvantifieringen

målet för programmet.av

Ett uttalat syfte med efterfrågestyming.ärprogrammet Det innebär denatt
årliga fördelning på regioner kommer uttryck förav resurser att ettvara
den önskvärda ambitionsnivån. Den bästa indikatom på måluppfyllelse i
detta avseende följaktligenutgörs graden överensstämmelse mellanav av
finansieringsplanen och resursförbrukningen. En och löpandenoggrann
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detdärigenomblirfmansieringsplanenförhållande tilliutfalletanalys av
gmndpelamaEftersomsker.uppföljningenvilketinstrument avengenom

kommerpartnerskapregionalafråninflytandetstarkadeti ärprogrammet
deninnebärvariationer. Detregionala atttillmöjligheterfinnasdet att

finan-regionaladeiresulterakan attfördelningenregionala resurserav
tillregionfrånsig åtskiljakansieringsplanema annan.enen

effektivitetinternaProgrammets
börñnansieringsplanenuppföljningenkontinuerliga motdenFörutom

istadiumsådantpåsig, helsti ettutvärderingar programmetgöras av
sådannödvändigt. Enbedömssåvidtaskanförändringaratt omprocessen

delarnaolikamån de programmeti vilkenfastaböranalys avtat.ex.
varandra.medsamspelakunna

insatsområde 1intarmålsättningenövergripandei denintentionernaEnligt
arbetsplatsemasförgrund,verksamhetsanalyserochkompetens- som

medochsärställning i attnågotkompetensförsörjninglångsiktiga av en
Samtidigtoch 4. ärinsatsområde 3bådeförgrundskaden utgöra en

insats-relaterad tillanställbarhetökadinsatsområde 5inomåtgärder
förgrundTillmångfald.integration ochoch 4jobbrotationområde 3

sambandhandlingsplaner. Iindividuellaliggaskainsatsernade senare
uppfölj-kontinuerligamed densambandiinuppgiftermed de tassom

huruvidaföretagsnivåuppgifter påinkluderadärförbörningen omman
individnivå därpåliksominsatsområde 1frånstödfåttföretaget man

hand-individuellbörstödmottagareslutligföretag är omän angeannan
finns.lingsplan

indikatorocksåeffektivitet börinternautvärderingen programmets enI av
i formmedfinnasjämställdhetsdimension t.ex. avprogrammets
jämställd-iutbildningsdagarantalpartnerskapen,ikönpåfördelningen

traditionellabrytatillsyftarbeslutantalet attfrågor,hetsrelaterade som
könsrollsmönster.

fysiskaochfinansiellakvantitativapåFörslag
kämindikatorerindikatorer,

vilkadiskussionerförutgångspunkttjänaNedanstående kan omsom
ochsamordningskansliemaregionaladeinsamlaskanuppgifter avsom

uppgifterna,beslutsstödssystemet/databasen. Deilöpande manregistreras
deochuppdateradeständigt utgörasåledesskabeslutarslutligen varaom , kom-tillrapporteringenårligadenredovisas iskakämindikatorer, som

missionen.
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Syftet med de finansiella indikatorerna främstär övervakaatt att resurs-
förbrukningen följer den finansieringsplan, för de olikaangettssom
insatsområdena underlag för kvantitativasamt att analyserge av om

i sin helhet och dess olikaprogrammet delområden kunnat fungera i
enlighet med de intentioner finns i SPDn. Genom analyser desom av
finansiella indikatorerna kan de regionala partnerskapen och förvalt-
ningsmyndigheten i tid uppmärksammat.ex. det finns bristandeom
efterfrågan .på något insatsområde och vidta åtgärder i form ökadeav
informationsinsatser eller uppsökande verksamhet. De finansiella indika-

också underlag för bedömningartorerna behovet ompriori-ger av av
teringar mellan insatsområden.

Finansiella indikatorer
Samtliga uppgifter redovisas åtgärds respektive insatsområdesvis:-

Intecknade medel0
Utbetalade medel0
Redovisade kostnader0
I förekommande fall omfattningen privat medfinansiering0 av

Fysiska indikatorer
Slutlig stödmottagare0

Om slutlig stödmottagare företag:är
bransch0
företagsforrn0
antal anställda i företaget uppdelat på och kvinnor0 män
antal individer berörs projektet uppdelat på och kvinnor0 mänsom av

Om slutlig stödmottagare företag:är änannat
projektanordnare offentlig myndighet, utbildningsanordnare,t.ex.0
privat projektanordnare, företrädare for den sociala ekonomin
antal individer ingår i projektet0 som
individemas ställning på arbetsmarknaden dvs. anställd,0 projekt-
anställd, deltidsanställd, arbetslös hur lång arbetslöshetsperiod, före-
komsten individuell handlingsplan ansvarig utfardareav
insatsens omfattning antal kompetensutvecklingstimmart.ex.0
insatsens formell utbildning på högskolenivå,art t.ex. formell0 utbild-
ning nivå, praktik, lärlingsskap, arbetsplatsintroduktion,annan
mentorstöd
involverade parter0
i förekommande fall kan insatsen syftar till bryta0 tradi-attanges om
tionella könsrollsmönster.
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kompetensanalysåtgärdeninsatsområdeförSpecifikt
inom målstöd 4erhållittidigareföretagethar0

kompetensanalysenförtimmarantalet använtssom0
konsulthjälp.anlitande externav0

åtgärden nätverkinsatsområdeSpecifikt för
företagingåendebranschtillhörighetdeltagande företagantalet0

nätverketsyftet med0
män/kvinnor.nätverketideltagareantal0

insatsområde 2förSpecifikt
för ansökangrundöverenskommelselokalellerkompetensanalys som0

kompetensutvecklingstimmarantal0
kompetensutveckling.ideltagareförbmttolönekostnader0

insatsområde 3Specifikt för
utb.nivåM/Kv,projektetanställda berörsantal avsom
utb.nivåprojektetM/Kv,berörsarbetslösaantal avsom

introduktionsutbildningsärskildförekomsten av
ansökangrund föröverenskommelseeller lokalkompetensanalys som

storlek.bransch,företagdeltagandeantal

insatsområde 5förSpecifikt
involverade parter.0

insatsområde 6förSpecifikt
kön,uppdelat påredovisasinsatsområden skaövrigauppgifter inomAlla

möjligt.där så är

insatsområde 7förSpecifikt
projektetiarbetslösaochanställdabådedeltagande av0

involverade parter.0

resultatindikatorerpå kvantitativaFörslag

inaturligtdetindivider blirtillstöd attinriktat påEftersom ärprogrammet
individerhuruvida depåsökautvärderingen programmet somsvarav

ökadtillbidragitkompetenshöjningerhållitdeltagit i programmet somen
skettsåindikator på äranpassningsbarhet. Enochanställbarhet omom

delta-och mediförändratsarbetsmarknadensituationindividemas
aktiviteten.måli 3gandet
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En viktig indikator, dock inte utslag förrän efter vissannan tid,som ärger
statistiska förändringar det gäller antaletnär individer deltar isom per-
sonalutbildning och deras utbildningsnivå.

En förutsättning för jämförande mätningar på aggregerad individnivå är att
information deltagarnas arbetsmarknaden, ochstatus deras kom-om

finns tillgänglig. Viss sådanpetens information kommer finnas via detatt
uppföljningssystem föreslås byggas inom förvaltningsmyndig-som upp
heten för följa genomförandetatt Därutöver krävsprogrammet.av om-
fattande bearbetningar befintliga register och databaser inom SCB ochav
AMS dels särskilda stickprovsundersökningar på företagsnivå. Förvalt-
ningsmyndigheten föreslås därför särskilt uppdrag åt någotett ellerge
några de arbetsmarknadsinriktade forskningsinstitut finnsav som
nationell nivå förslag på hur studieratt resultat på individnivå kange av

med hjälpmätas befintliga register och stickprovsundersökningar iav
Ävenföretag. andra indikatorer individemastyper uppfatt-av som egen

ning den kompetensen förbättrats viktiga fångaärom egna att upp.

Förutom föreslagna kämindikatorer kan således analys register-ovan av
data i kombination med stickprovsanalyser på företag göras gentemot
följande indikatorer, belysa de direkta resultatenattsom avser av pro-

fördelning utbildningsnivå,grammet: yrkeslivserfarenhet, ålder,av
position arbetsmarknaden före och efter mål 3-insatser hos de del-
tagande individerna jämfört med motsvarande inte erhållitgrupper som
mål 3-stöd.

Förändringar i deltagande företags personalsammansättning före och efter
mål 3-stödet kvinnor och invandrarbakgrund;män, tidigare arbetslösa.
Ovanstående analysarbete kan påbörjas efter avslutat år och1 rapporteras
årligen efter två år programperioden. Uppgifterna ska där så möjligtav är
jämföras med den statistiska totalpopulationen.

kvalitativaFör resultatindikatorer under respektive insatsområde. Detse
förhållandet löper sjuatt år böröverprogrammet goda möjligheter tillge
uppföljning långsiktiga effekter både individ- och systemnivå.av

Förslag indikatorer för utvärdering effekterav

Utvärderingen omfattar både analys volymmål, resultat- och effektmål,av
ska också inkludera analys och hurmen hela imple-en av processerna av

mentationsprocessen gått till. Analysen ska både kvantitativ ochvara
kvalitativ och belysa effekter berör individer drarsom nyttasom av
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effekternafungerar,hurberöreffekterstrukturellainsatsen, systemensom
jobbskapande.på

dimensionytterligaremedmåstemål linommål 3-insatser taFör enman
ochmänskligautvecklingenmellanrelationennämligen resurserav

utveck-och socialaekonomiskadenfrämjatillsyftaråtgärder attsom
till ökadsyftaråtgärderhurvärderabörexempeltilllingen; somman

stärkasyftar tillåtgärdermedförenaskunnat attkonkurrenskraft har som
arbetsmarknaden.de utsattamest

added"themervärdetidentifierautvärderingenmedsyftena är attEtt av
fyrabaserasutvärderingenskaavseendeESF-stödet. dettaIvalue" av

principer:
viktigastedesig påkoncentreratharrelevansStödets t.ex. manom0

områdena
ifungeratstödinsatsersocialfondensdvs. hurkonsistensStödets0

sysselsättningsstrategin.europeiskaochnationellatill denförhållande
för-karaktär ispecifikainsatsensidentifiera EUpågår detHär attut

politiken.nationelladenhållande till
imple-målen. Häruppnåttväl utgörhureffekter dvs.Stödets man0

frånerfarenheternahurdvs.mentationsmetodema, omsätter pro-man
bådehandlarviktigt element. Detverksamhet,reguljäri ettgrammet

regler, in-stödprojekt,strategier, valhelhet,i sinprogrammet avom
utvärderingochuppföljningförfonnationsinsatser, system m.m.

analys.benefitslagsdvs.effektivitetStödets costen0

utifrånutvärderassåledesindividnivå böruppgifter på programmetUtöver
rörandefrågaframföralltdetstruktumivå. parternasHäroch är omsystem

förändradekompetensutveckling,iochmedverkanaktiva engagemang
till-arbetsplatserochföretagfrån samthandlingsmönsterochattityder

kunskapsbaseradsammanhållenriktningiinitiativkomsten mot ennyaav
andelökning denkanindikatorerExempeltillväxtpolitik. avavvara

med-kompetensutvecklingföromsättningföretagens avsätts avsom
förändringarföretag,med andrajämförtföretagi mål 3arbetarna av-

vidareutbild-ochfort-deltar iregioniindividerantalet externasomen
utbildningararbetsplatsrelateradeantaletökningningsaktiviteter; nyaav

utsträckningvilkenieffekterför ärindikatorerViktiga programmets
arbetsmarknadenflexibilitet påochanställbarhetökaduppnåttindividerna

ocksåanställningfastinte endastbör3-aktiviteten. utanmål Härefter
registreras.arbetsbyteochföretagandeektanställning,proj eget
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Ett utvärderingsområde handlarannat huruvida företagenom attgenom
delta i kommit annorlundaprogrammet att de anställda ochgentemotagera
arbetslösa inställningen till kompetensutvecklingsamt ändrats i ochom
med genomförd mål 3 projekt.

Bearbetningar registerdata måste kompletteras med kvalitativaav
undersökningsmetoder, där enkäter och attitydmätningar till såväl
deltagande individer till involverade nödvändigaärparter,som
instrument.

Idealt bör i inledningen genomföra attityd-man programmetav en
mätning bland deltar iparter partnerskapen regional ochsom
nationell nivå för kunna ändrade attitydermätaatt under programmets
gång.

Följande frågor bör också kunna vägledande för utvärderingsinsatser:vara
har ambition mångaprogrammets i kompetensutveck-att parterengagera
ling lyckats Har uppslag till och strukturer för kompetens-systernnya
utveckling identifierats Finns idéer och uppslag bör tillvaratas i detsom
reguljära systemet Hur kan detta i så fall ske Hur har de olika delarna i

samspelet med varandraprogrammet

Den kanske främsta indikatom på långsiktiga effekter är programmetom
lyckats några bidrag till skapa fungerande formeratt och strukturerge nya,
för arbetsrelaterad kompetensutveckling. Ett de viktigaste syftena medav
utvärderingen effekter bör därför identifiera lärorikaav att exempelvara
på lyckats finna metoder för kompetensutveck-om man attnya genom
lingsinsatser bidra till utveckling individer och arbetsplatser.av

Kommentarer till de olika insatsområdena

Insatsområde Kompetens- och verksamhetsanalyser
Utredningen föreslår för kompetens-ett ochsystem verksamhetsanalyser

bygger vidare på erfarenheterna Steg inom1 målsom 4. Målet ärav att
stimulera ökad förändringsbenägenhet, satsningar på kompetens-en
utveckling och utveckling strategier för kompetensförsörjning.av

Eftersom kompetensanalyser i ytterligareprövas programperiodnu ären
det angeläget i utvärderingssammanhangatt vidare från erfarenheterna
från tidigare utvärderingar. Den utvärdering genomförts IMsom av

mål 4 pekar på nått endast degruppen att "medvetna före-av man mer
tagen". detI mål 3 bör undersöka nårnya man om man nya grupper av
företag.
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finansierings-ibegränsningaringafinnsprogramperiodendenUnder nya
innebärVad dettasektor.offentligdeltagande frångällerdetplanen, när

Särskildbelysas.börstödetutnyttjandetochpåefterfrågan upp-för av
könsaspektenhuruvidaföljatidigtåtocksåbörmärksamhet ägnas att upp

i företagen.förändringsarbetetsamband mediuppmärksammas

inominsatsergrund förtillliggakunnainsatsområde förväntas1Eftersom
falletvaritdetta görasuppföljningbörinsatsområden som enandra omav

denSpegelanalyserfunktionalitet. typpå somindikator avprogrammets
stöderhållitföretagprogramperiod, därinnevarandeunderpåbörjats som

vidareutveck-ocksåstöd börerhållit sådantintemed företagjämförs som
företagenfråganpågenomförasstudiermöjligt börlas. omOm svararsom

kompetensutvecklingförstrategierlångsiktigautvecklatinsatsengenom
kompetensförsörjning.och

kompetensutveck-förnätverkutvecklingInsatsområde tillStöd av
ling

verk-ochtill kompetens-komplementföreslår,Utredningen ettsom
ensamföre-ochsmåföretagstimuleraråtgärdsamhetsanalyser, somen

byggerochkompetensutvecklingförnätverkutveckla somatttagare
utvecklingMåletmålfrån 4. ärerfarenheterna att avvidare genom

små-fömyelsekapacitet iochkompetensutvecklingstimuleranätverk
effekterlångsiktigafångaFörensamföretagare.blandoch attföretag upp

nätverks-tid ochvissefterbestårnätverkenskemätningarbör omomav
samarbeta.betydelseninsikt iökadtill attlettsamarbetet aven

kompetensutvecklingförstimulansGenerellInsatsområde 2.
stimulansfårförvaltningoffentligochföretagföreslårUtredningen enatt

motsvarande 20kompetensutveckling procentverksamhetsrelaterad avför
dockkompetensutveckling,ide deltartidanställda denför debruttolönen

i företaget.bruttolönesummantotaladenhögst 1 procent av

kompetens-ökningkvalitativochkvantitativtillbidraMålet avär att en
ikompetensutvecklingsprocessertillochanställdautveckling startaattav

offentlig sektorochprivat

uppfölj-löpandedenviainsamlasuppgifterkvantitativadeFörutom som
ochkvantitativabådeskeinsatsområdetutvärderingbörningen avav

stimulansen använtsbörutvärderingen mätaaspekter. Ikvalitativa omman
Utvärderingenanställda.för dekompetensutvecklingtilldvs.sakertill rätt

arbetsställenmellanskillnadereventuellafastabör vidare somta
kompetensanalysgenomfördrespektiveavtallokalainsatsernabaserat

insatsområdeenligt



170 Bilaga 3 SOU 1999:107

Eftersom det övergripande målet med den generella stimulansen är att
åstadkomma ökade insatser för de anställdas kompetensutveckling bör

i utvärderingen också studera huruvida företagman erhållit stimu-som
lansen också i övrigt ökat satsningen på personalens kompetensutveckling

vilkasamt anställdatyper fått del satsningen.av Detta kansom skeav t.ex.
statistiska jämförelser med företaggenom inte tagit del stimu-som av

lansen I utvärderingen bör också söka på frågan stödetman varitsvar om.
tillräckligt för kunnastort stimulera till insatseratt inte skullesom annars

Ävenha gjorts. attitydmätningar bland och de anställdaparter kan ge
värdefulla bidrag.

Insatsområde 3 Jobbrotation
Utredningen föreslår för jobbrotationatt ett införssystem inom förramen
det svenska mål 3-programmet. Målet med insatsen stärkaär indi-att
videmas ställning på arbetsmarknaden stöd till kompetens-ettgenom
utveckling för anställda i kombination med kommerersättareatt i
företagen.

Förutom de kvantitativa indikatorer tidigare föreslagits specifikt försom
insatsen bör särskilda uppföljnings- och utvärderingsrutiner etableras för

följa detta insatsområde,att noggrant vilket motiveras det föreslagnaattav
jobbrotationssystemet mycket knyternära till intentionerna i detan en av
framtida mål nämligen bidra till helhetssynatt på kompetens- ochen
personalförsörjningsfrågoma, detaljernasamt i detatt förslagav som

inte tidigarepresenterats har i Sverige.ovan, använts I utvärderingen bör
särskilt uppmärksammas svårigheter och hinder i form försvårandeav
regelverk såväl det gällernär insatsområdets konstruktion detnär- som
gäller möjligheterna överföra erfarenheteratt från verksamheten i större
skala.

Insatsområde 4. Integration mångfaldoch
Detta insatsområde syftar i första hand till förstärka möjligheternaatt för
utomnordiska medborgare och invandrare fått svenskt medborgarskapsom

del i övriga målatt 3-programmet.ta Utredningen föreslår utveck-att ett
lingsarbete initieras under hösten 1999 med syfte konkretisera deatt
insatser bör inomgöras detta insatsområdesom och stöd videttvara
utarbetandet de regionala dettaIav uppdrag bör också ingåprogrammen.
uppgiften föreslå åtgärder föratt uppföljning och utvärdering deutöver

under finansiella och fysiska indikatorersom anges

ÖkadInsatsområde 5 anställbarhet
Målet kompetensutvecklingsinsatserär att igenom vid mening bidra till

öka anställbarheten föratt står långt från arbetsmarknaden.personer som
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byggerstödja insatserhärvidlagroll bör attMål som3-programmets vara
medsamverkaniarbetsplatspraktik parternaochkompetensutvecklingpå

medsamverkaniarbetet börregionala näragörasarbetsmarknaden. Det
handlingsplanemaindividuellavarvid dearbetsfömiedlingarna,lokalade

utgångspunkten.bör vara

har före-indikatorerfysiskaochfinansiellapåförslagmedsambandl
liksomarbetsmarknadenpåanställdasdeuppgifter statusslagits att om

löpandei denska ingåhandlingsplanindividuellförekomsten rappor-av
aktuelladenochinsatsområdetuppföljningarSärskildateringen. av

mellanjämförelsernödvändiga därtorde dessutommålgruppen vara
arbetsmarknads-andrarespektive3-åtgärdermålideltagitindivider som

sinförbättratindividernahur harGrundfrågan ärkanåtgärder göras.
stödåtgärdenarbetsmarknadenställning genom

påindikatordåligtfungerarerhållit arbeteindividenUppgifter somom
arbets-frånlångtstårhandlarhärdeteftersominsatsen somgrupperom

viaanställningerhållaförväntashand kani förstainteochmarknaden en
hand-individuelladesigdärför grundabörMätningarna3-stödet.mål

för-i frågaindividenutsträckningi vilkenpåfastaochlingsplanema ta
position.sinbättrat

åtgär-riktadeochjämställdhetsinsatserIntegreradeInsatsområde 6
jämställdhetförder

tradi-brytatillmedverkainsatsområdensamtliga attinomMålet är att
utvecklings-likatillbidraarbetsmarknaden ochpåtionella könsmönster

kvinnor.ochförmöjligheter män

skalljämställdhetsperspektivetföreslårUtredningen genomsyraatt
samtligaochmål 3-programmetsvenska atti detinsatsområdensamtliga

jämställdhetökadefterkarakteriserasskall strävaninsatsområden enav en
dettaangelägetarbetsmarknaden. Det attärpåkvinnorochmellan män

föregåendei demål 3-programmet äni dettyngdperspektiv större nyages
skalljämställdhetssträvandenaEftersomoch 4-programmen. varamål 3-

inomskefinansieringenskallinsatsernakonkretadedelintegrerad aven
beloppmindreutredningenföreslår att ettområde. Därutöverrespektive

skäl inteolikaåtgärderriktadeför vissanationelltdisponerasbör avsom
skallsyfteochinsatsområden,övrigainomfinansierasbörellerkan vars

helhet.sinimåli 3-programmetjämställdhetsinsatserstödjaattvara

finnasmål böroch 4mål 3inomfunnitsindikatorerkvantitativaDe som
idelinsamlasuppgiftersamtligainnebärmål Deti enkvar att somsom

förredovisas mänuppföljningen bör separatfysiskaochfinansielladen
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och kvinnor. Eftersom målet för jämställdhetsinsatsema också brytaär att
traditionella könsrollsmönster på arbetsmarknaden bör också kunnaman
utvärdera i vilken utsträckning projekt initierats syftar till brytaattsom
rådande Av den anledningenmönster. kan uppgifter detta medtasom
bland kämindikatorerna. I fall bör detta till föremålannat göras för en
tidig analys för vid behov kunna förstärka insatsernaatt i denna riktning
under återstående programperiod. Särskild redovisning och utvärdering
bör också de riktade insatsergöras föreslås finansieras medelav som av
avdelade för insatsomrâdet i sig.

Insatsområde 7. Lokalt projektstöd
Eftersom det första gångenär socialfondens medel förvaltas via
mellanhandsorganisationer finns det anledning uppmärksamhetägna stor

hur stödet fungerat.
Särskilda rapporteringsrutiner bör utarbetas förvaltningsmyndig-av

heten för de mellanhandsorganisationer erhåller lokalt projektstöd.som
huvudsakI skall dock uppgifter redovisas för övrigasamma som

verksamheter. Särskilda utvärderingsinsatser bör inriktas indika-mot
visartorer det lokala projektstödet nått andrasom om man genom

på arbetsmarknaden och andra insatsergrupper typerom av
aktualiserats. En sådan utvärdering bör i sambandgöras med halv-t.ex.
tidsutvärderingen.
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